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Inledning 

Födelsedagar firas på många sätt. Ett av de vanligaste är att blåsa ut levande 
ljus. I akademiska sammanhang finns sedan 1600-talet en tradition att sam-
manställa en bok som visar hur ens kollega och vän blåser liv i sitt ämne, i 
ett kunskapsfält, i en institution. Dessa böcker har sedan dess kallats fest-
skrifter men även liber amicorum, vänböcker. Tidvatten är en festskrift 
skriven som en vänbok för att fira Hans Ruins 60 år. Den samlar texter av 
kollegor och vänner som fångar upp hur han under dessa år har blåst liv i 
filosofiämnet och i den filosofiska institutionen. Hans arbete som lärare och 
forskare, som skribent och institutionsbyggare, har visat att filosofin inte 
enbart handlar om vänskapen till visdomen utan även om inrättandet av en 
konst som skulle kunna kallas för livsblåsning. Kanske är en filosof en sorts 
glasblåsare som istället för glas gör bruk av ord och tankar, diskussion och 
skrift och som blåser liv i vad som redan tänkts och skrivits, i fixerade betyd-
elser och uppfattningar, som skakar om det som redan sagts med en pust av 
det obekanta och outforskade, av något som ännu inte sagts eller skrivits. 
Filosofen blåser på så sätt liv i tiden. 

Alla som känner Hans, vare sig som filosof eller tidningsskribent, som 
ungdomsvän eller universitetskollega, som har läst hans akademiska texter 
eller essäistiska prosa, vet att tiden är Hans tema. Det handlar faktiskt mer 
om tid än om historia, även om han doktorerat med en avhandling om 
Heidegger historicitetsbegrepp. Mer om tid än minne, även om Hans lett ett 
framgångsrikt forskningsprogram om minne och representation. Mer om 
tid än om de som lämnat oss, även om Hans skrivit en högt uppskattad bok 
om att vara med de döda. Mer om tid, eftersom alla Hans gärningar tycks 
vilja skapa mer tid för tiden, så att tidens språk, grammatik, toner och rytm 
kan komma till tals i en tid som vår, en tid som är så stressad av teknologin 
och alla dess ”devices” och ”vices”. Tiden har sedan ungdomsåren varit en 
hemvist och en längtan för Hans. 

Hur bor man i tiden? Hur är man som tid? För den som följt vad Hans har 
skrivit under åren och som upplevt honom som vän framträder just bilden av 
någon som bor och är i tiden: som historieberättare och vittne, som skyldig 
och ansvarstagande i relation till de döda och det förflutna, som en samtida 
Herakleitos, i en ständig förvandling av tidens förvandlingar, som en post-
modern nietzschean, som en drömmande ande i ögonblicket, som ett förflyk-
tigat jag, eller ett nyfiket öga som kallar tingens oförståelighet till förståelse, 
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TIDVATTEN 

som en skrattande stämning i gråtens stunder, likt en politiker som inte und-
viker de dödas kalla närvaro, som accepterar att det finns tid för att leva och 
tid för att dö och finner en känsla för omvandling ur ruinerna, ser hur en ruin 
också kan vara en levande stad, upptäcker att det finns en tid i jordens alla 
tider, levandegör stoffet och gräver ut skatten ur det bekanta, söker och styr 
teknikens styrning, följer det institutionella begäret att hitta en fast grund för 
det grundlösa, vet att drömmens aska inte bara sprids på jorden men även i 
rymden, upptäcker att historien kontinuerligt lever i brott och diskontinuitet, 
tangerar vid poesin när natten glimtar i dagen, känner förskräckelsen inför 
historiens inspiration, låter det institutionella leva samman med det vänskap-
liga, ställer allvarliga metafysiska och teologiska frågor på en motorcykel, 
väcker filosofen hos sina vänner, och blir trädgårdsmästare på filosofiskt vis. 
Utöver allt detta och annat som texterna i denna bok lyfter fram, har Hans 
visat hur man bor och är i tiden när man improviserar på pianot och dansar 
glatt efter en disputationsfest. 

Ja, man bor och är i tiden genom att vara mång-tidslig och därmed åter-
spegla tidens flyktighet. Inte bara en tid som rinner iväg utan också en tid med 
rytmiska variationer. Kanske är den inget mer än tidvatten. Vi lever idag i en 
märklig tid, en tid av corona och orättvisa, av överdrift och uttömning. Det är 
en tid i vilken öknar växer – något Nietzsche förutsåg – och där livets resurser 
verkar förintas av människans vansinniga maktutövande. Klimatet hotas och 
människans grymhet exponeras: Månen blir mer och mer avlägsen jorden. Ett 
barn kan idag med lätthet välja att hellre släcka månen än internettjänsten. 
Men så länge månen lyser finns det tidvatten: det är tiden som vaktar över 
livet. Det är månen som tänder en längtan att finna hemvist i tiden, genom att 
blåsa liv i tiden. 

För att gratulera dig, Hans, på födelsedagen och tacka dig för alla dessa tider 
har vi sammanställt denna vänbok. Men detta var bara möjligt för att vi kunde 
räkna med det ovärderliga arbetet av Astrid Grelz som har hjälpt oss i alla steg 
genom sitt erfarna och kreativa arbete med bokutgivning. Ett ytterligare tack 
till Håkan Rehnberg för det vackra omslaget och sist men inte minst till 
Jonathan Robson för hans välvilliga arbete med inlaga och tryck. 

Marcia Sá Cavalcante Schuback & Staffan Ericson 
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Att berätta en historia 

MARCIA SÁ CAVALCANTE SCHUBACK 

In die Mulde meiner Stummheit 
leg ein Wort 

Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit 

När jag träffade Hans Ruin för första gången var vi båda doktorander i 
filosofi. Året var 1990, det år som min äldsta dotter föddes. Hans höll på med 
en avhandling om historicitetsbegreppet hos Heidegger och jag hade just 
kommit ut med min översättning av Heideggers Vara och Tid på portu-
gisiska i Brasilien. Det var inte svårt att inleda det samtal som tills idag för 
oss samman. Trots mitt djupa engagemang med Heideggers tänkande valde 
jag att skriva min avhandling om den tyska idealisten F. W. J. Schelling och 
mer precist om begreppet ”början” i hans sena filosofi. Förutom affiniteten 
som finns mellan Heidegger och Schelling samtalar de två begreppen ”his-
toricitet” och ”början” med varandra kring flera frågor och inte minst om 
hur det nya och oväntade uppstår. Genom att följa historicitetsbegreppet 
föregrips det nya och oväntade med betoning på dess relation till det före-
gående, till traditionen och de döda. Ur börjans perspektiv förstås det nya 
och oväntade utifrån en betoning på det oförutsägbara, de icke-födda och 
”das Unvordenkliche”, icke-föruttänkandet, för att använda ett uttryck av 
Schelling. Även om perspektiven hör till varandra finns det väsentliga 
skillnader i tonen mellan dem. Det ena är mer bundet till det som varit 
medan det andra svävar kring det som kanske kan komma att bli. Det ena 
porträtterar, det andra skisserar. Kring dessa och många andra besläktade 
skillnader och frågor började en lång vänskap som har spelat en avgörande 
roll i mitt beslut att flytta till Sverige.  

Även om det är en diskussionspunkt hur en historia börjar, om helt plöts-
ligt eller som en följd av olika episoder, eller som en diskontinuitet eller kon-
tinuitet av en process, är det svårt att föreställa sig en historia utan en början 
liksom också en början utan en historia. För att fira Hans 60 år och för att 
tänka kring hans bidrag till filosofin väljer jag att reflektera över dessa två be-
grepp – historia och början – genom att berätta lite om det gemensamma verk-
et som vi tillsammans har ”författat”, det vill säga grundandet av filosofiämnet 
på Södertörns Högskola. Detta grundade har varit ett gemensamt verk, som 
skiljer sig från ett ensamt författat verk kanske för att det endast kan leva som 

11 



 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

  

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

TIDVATTEN 

verk i sin berättelse. Frågan om hur historien och början relaterar till varandra 
hör väsentligen samman med frågan om historieberättelsen. 

1992 doktorerade jag i filosofi vid Universidade Federal do Rio de Janeiro 
och fick samtidigt min andra dotter. Hans doktorerade i filosofi vid Stockholm 
Universitet 1994 och fick då också sitt första barn, och det var det år som jag 
fick min tjänst som filosofilektor vid mitt brasilianska universitet. Samtalen 
och vänskapen med Hans löpte vidare då jag ofta var i Sverige. Som lektor på 
universitetet i Rio bjöd jag in Hans för att diskutera tystnadens fenomenologi 
med en liten grupp brasilianska studenter. Året var nu 1995. Hans talade om 
Heideggers begrepp Sigetik, ett av Heideggers många nyskapande begrepp, 
med uttryckliga politiska implikationer, som skulle kunna återges som ”tyst-
etik”. Finns det en etik i tystnaden? Kan tystnaden tysta etiken? Dessa frågor 
orienterade diskussionerna. Under Hans besök dog min far. Med döden kan 
tystnaden förvandlas till stumhet. Två år senare kom jag för en längre tid till 
Sverige med medel från mitt brasilianska universitet för ett sabbatsår under 
vilket jag skrev min bok Att läsa medeltiden: essäer om imaginativ hermeneu-
tik. Jag återvände efteråt till Brasilien och fortsatte mitt arbete på universitetet. 
En morgon våren 1999 ringde Hans mig och frågade om jag inte tillsammans 
med honom ville starta ett program i kontinental filosofi vid en nystartad 
högskola, Södertörn. På den tiden var jag en av få kvinnor i Sverige med en 
doktorstitel i filosofi som dessutom var invandrad. Av olika skäl kände jag mig 
frestad att börja något nytt och oväntat. Det hade jag också gjort ett par gånger 
tidigare. Jag tog tjänstledigt från universitetet i Rio och kom till Sverige. 

Vi, Hans och jag, skisserade tillsammans strukturen för en grundkurs i 
kontinental filosofi enligt stoikernas modell: etik, logik, metafysik och lade till 
politik som ett sista moment. Idén var att redan som utgångspunkt övervinna 
den tudelning mellan praktisk och teoretisk filosofi som präglat den svenska 
och nordiska filosofin i åratal. Vi ville att studenterna skulle börja sina filoso-
fistudier genom att först lära sig vad filosofins ethos betyder, det vill säga, hur 
filosofin är ett sätt att leva genom reflexion, kritik och självkritik. Det gamla 
grekiska ordet ”ethos” betyder hemvist, sätt att bebo världen, och är en 
hållning gentemot världen. Det handlar om att leva enligt sökandet efter att ge 
mening åt befintliga och ärvda meningar, alltså att uppfinna nya meningar och 
möjliggöra att oväntade meningar och världar ska kunna uppstå. Logiken 
skulle introduceras som en fråga om språkets mening och meningens språk, 
som tänkandets inre lagar och struktur och framför allt om hur tänkande och 
språk hänger ihop. Logiken skulle undervisas snarare som filosofisk logik, än 
som ett kalkylerande eller en samling av regler för att föra fram en rätt slutsats 
eller ett tätt koherent meningssystem. Syftet var även att belysa logikens inre 
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ATT BERÄTTA EN HISTORIA 

logik, filosofins roll i konstruktionen av en vetenskaplig kultur – och inte hur 
logiska regler kan tillämpas på olika verklighetsområden. Metafysiken var 
tänkt som ett sätt att kritiskt levandegöra filosofins sökande efter de yttersta 
grunderna och slutgiltiga meningarna, dess längtan efter ett bortom den givna 
världen med sitt meningssammanhang, något som kan vara öppnande för nya 
meningsvärldar men också kan vara farligt om denna längtan driver männi-
skan för långt bort från världens verklighet. Varför söker människan ett bort-
om, bortom sig själv, bortom det givna, bortom världen, och även bortom ett 
bortom mot ett annat, mot den andre, mot den absoluta andra och de andra? 
I detta första möte med filosofin skulle den filosofiska frågan om politiken 
introduceras som ett flertal frågeställningar om hur sanningssökandet och 
sanningssägandet, kritik och självkritik, lägger grund för ett gemensamt liv 
som gör anspråk på rättvisa, jämlikhet och lycka på jorden. 

För mig som hela mitt liv förutom två års studier i tyska Freiburg im 
Breisgau utbildats i Brasilien blev det förvånande hur ett sådant upplägg och 
program skulle bestridas av det filosofiska etablissemanget i Sverige. För mig 
var detta upplägg för filosofistudier något självklart och grundläggande. Men 
för det svenska etablissemanget var detta en kontinental ”filosofisk” inrikt-
ning, en inriktning som bara inom citationstecken kunde kallas för filosofi. Jag 
var inte skolad i en sådan tudelning och ännu mindre i en sådan stark polemik. 
Det jag märkte var snarare att det fanns sådana spänningar och maktkamper 
mellan stora ”egon” och egna ”revir” som överallt är förödande för mänskliga 
relationer. För mig var det en självklarhet att filosofin som teori redan är en 
praxis och att alla mänskliga praxis rör vid metafysiska problem. De mest 
spekulativa och logiska resonemangen har en etisk-politisk dimension lika 
mycket som politiska teorier är knutna till spekulativa tankegångar. Redan i 
grundkursen ville vi förmedla till studenterna att tänkandet är en verksamhet 
som involverar hela människan, att de mest logiska frågorna implicerar 
existentiella problem. Snarare än att förmedla ett projekt om det universella 
förnuftet ville vi förmedla en självkritisk aktivitet – kallad filosofi – som vidrör 
hela människolivet och inte bara en eller några av hennes sidor. Denna filosofi 
kan sägas vara ”kontinental” inte för att den kommer från kontinenten ”Euro-
pa” enligt det gängse sättet att förklara uttryckets uppkomst utan för att 
den ”innehåller” eller innefattar – continere på latin – hela existensen.  

En stor del av anklagelserna från den analytiska filosofiska traditionen mot 
den kontinentala har att göra med att den senare anses vara filosofihistoria 
snarare än en tänkande aktivitet. Denna invändning formuleras i termer av 
skillnad mellan historisk och systematisk filosofi. Eftersom den ”kontinentala” 
filosofin omfattar hela filosofihistorien i det europeiska västerlandet betraktas 
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TIDVATTEN 

den dels som traditionsbunden, dels som en återberättelse av det som tidigare 
har tänkts av de stora filosoferna och inom de filosofiska systemen. Den 
analytiska filosofin beskriver sig själv som obunden till traditionen, oberoende 
och självtänkande eftersom den ägnar sig åt hur olika sorters resonemang kan 
användas för att lösa olika problem. Det handlar om en strid mellan tradition 
och autonomi. Det var också från början Hans och min avsikt att med de 
grundlinjer vi hade ritat fram förmedla skillnaden mellan att bedriva 
filosofihistoria och att visa hur tänkandet är historiskt. Tänkandet är lika his-
toriskt som språket. Att vara historisk är emellertid inte det samma som 
att ”vara historia” såsom det brukar sägas på svenska eller på tyska. Det är att 
inse att tänkandet alltid är situerat och det är aktiviteten att ifrågasätta det 
redan tänkta i dess spänning till såväl det icke-tänkta som det otänkbara. Men 
tänkandet är också historiskt inte bara för att det förmår upptäcka det som 
förblev otänkt i det redan tänkta utan även för att det kommer till oss i ett 
samlyssnande till världens och existensens skeende. En sådan förståelse av 
historia och historicitet utmärker i viss mån den så kallade filosofiska her-
meneutiken. Den hermeneutiska förståelsen av historia och historicitet är mer 
förankrad i behovet att aktualisera det redan tänkta utifrån en framtids-
horisont för att därmed påverka vårt nu än att bara bibehålla det tänkta som 
ett arv som ska skyddas. Det föreligger utan tvekan en risk att glömma bort 
behovet av att aktualisera det redan tänkta och i stället praktisera filosofi som 
ett bokhålleri av olika idéer, begrepp och resonemang samt att förvandla den 
tänkande aktiviteten till en tom belästhet och ett mer eller mindre impo-
nerande sätt att hålla i minne 2500 år av filosofiska citat. Det finns en fara med 
att reducera filosofin till en samling av andras idéer och ett outtröttligt 
refererande till vad ”filosoferna” har sagt om det ena eller det andra. Denna 
fara ökar desto mer kunskap i det globala samhället förväxlas med informa-
tion. Utmaningen i utbildningen vi hade planerat var att främja självtänkande 
utan den naiva tron på att en tanke föds ur intet, ex nihilo eller mer mo-
dernt ”out of the blue”. Att tänka själv sker i samtal med andra, med de ”döda” 
filosoferna, med våra samvarande och inte minst med de icke-födda. ”His-
toricitet” handlar just om hur vi är med andra, både de som har varit, som är 
och som kan komma att finnas till, eftersom vi själva är en medvaro. En av 
Heideggers grundtankar var att tillvaro är medvaro och inte bara ett varande 
som är med andra. Därför är historien delaktighet och ansvar. Men de ”andra” 
som medtänker i varje tanke är först och främst röster. Och en röst är vad som 
överskrider sig själv, ty den är på samma gång både inre som yttre, den är vad 
som inte kan fastställas i en bild ty den är rörelse och resonans. Tankarna tar 
form likt en röst som talar och är därför vad som förblir i rummet efter att de 
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ATT BERÄTTA EN HISTORIA 

har uttalats och därmed blir delbara. Tankarna är flyktiga och filosofin har 
som en av sina uppgifter att behålla i minnet vad som är övergående och för-
gängligt. En tanke fasthållen i ord och begrepp skapar en tänkandets process. 
Häri finns en inneboende dialektik mellan rörelse och stillestånd, mellan att 
hålla fast en tankerörelse i ord och begrepp, men göra det på så sätt att tanken 
kan röra sig vidare och inte förblir fryst i en fast innebörd. Detta binder 
väsentligen samman tankeverksamheten med skrivandet och det är inte utan 
betydelse att den grekiska filosofin föddes djupt kopplad till en medvetenhet 
om skrivandet som ett sätt att tänka väsentligt skilt från tal, det vill säga, från 
myt. Vår avsikt var att lära studenterna att tänka själva i medvetenhet om den 
inre spänning mellan den tänkande aktiviteten och fasthållna tankar och idéer, 
om hur en tanke både ger form till en tänkande rörelse och kan sätta stopp för 
den. Därför är tänkandet både farligt och befriande. Det handlar om att lära 
sig att leva, inte i harmoni med fullständiga svar, sådana man kan hitta i 
traditionen eller som man själv uppfunnit, utan att leva i problematiciteten, i 
frågandets oro och risk. Däri ligger även det filosofiska ansvaret att inte anam-
ma vilket svar som helst, att inte ”köpa” vilken tanke som helst för att det ligger 
som mode i tiden, utan att lära sig fråga. Filosofin handlar mer om att kunna 
förändra frågor än att hitta tillfredställande svar. Därför ansåg vi att frågan om 
relationen mellan historicitet och början skulle utgöra kärnan till det 
filosofiska tankesättet. Att just denna spänning var ett grund-läggande.  

Vårt program blev inte bara en stor ”succé”, för att använda det numera 
dominanta marknadsspråket, utan skakade som tidigare påpekat om etablisse-
manget. Det rörde vid etablerade sätt att tänka och inte minst den gängse idén 
att friheten har att göra med att nollställa hela förflutenheten. Egentligen har 
den samtida historien själv dementerat detta moderna postulat. Just den 
samtida historien har visat hur försöket att förinta historien förintar män-
niskan. Därmed förstörs även förmågan att tänka något på nytt, att förändra. 
Det är också viktigt att påminna om att det svenska samhället var under 
förändring när vi startade ämnet. Det stora antalet studenter som sökte sig till 
vår nya filosofiutbildning var nog inte intresserade av en förståelse av verklig-
heten utan av den förändrande verkligheten. De sökte ett tänkande språk för 
att förstå rörelsen snarare än positioner eller sidor. Att förstå rörelsen förut-
sätter en tänkande sensibilitet eller intelligens för en kvarhållning av det 
tidigare i det senare, för det som i nuet förblir obestämt, för övergångar och 
mellanrum, spår och efterbilder, eko och återklang samt aningar och skisser. 
Livet – både det mänskliga och det icke-mänskliga, naturens och kulturens liv 
befinner sig under hot och risk när en våldsamt ekonomisk världsordning 
skövlar tankar och skogar, existenser, sensibilitet och medvetenhet. Många 
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hittade i utbildningen en väg för att tänka och uttrycka världens och exis-
tensens rörelser i samtiden just genom sättet på vilket den ”kontinentala” 
filosofin konfronterar var och en med den olösta relationen mellan historicitet 
och början. Frågan om hur vi skulle kunna återuppfinna en värld låg i luften. 

Programmet visade sig också vara framgångsrikt för högskolan. Det skulle 
utvecklas. Vi behövde fler lärare. Då kom Fredrika Spindler. Fredrika intro-
ducerade Spinoza i Sverige, som fått ett helt nytt liv genom de politiska 
läsningar av hans filosofi som gjordes på kontinenten. Genom Gilles Deleuze 
kom Fredrika med några samtida röster som sökte en ny innebörd av föränd-
ring. Strax därefter anslöt också Sven-Olov Wallenstein till ämnet, som med 
sitt kunnande, sina översättningar och sin belästhet framhöll Adornos kritiska 
teori, Hegels idealism och olika estetiska traditioner. Utvidgningen av filoso-
fiämnet belyser hur dialektiken mellan historicitet och början har varit 
drivkraften. Vi ville inte att var och en skulle köra sitt eget ”race” utan att vår 
utbildning, inför varje termin, skulle struktureras på nytt som en helhet och ge 
studenterna både en bas och en tankeutmaning, som en koppling till det som 
har varit och till det som kan bli. Efter 20 års verksamhet har filosofiämnet 
aldrig haft en termin som liknar en annan och alla lärare har ständigt skapat 
nya kurser som kombinerar forskningsintresse med grundutbildning. Detta 
har också varit unikt för våra kurser som skapats och organiserats som en 
Caldersk mobil. Vi försökte förbli nära vår forskning och alltid anpassa den 
till studenternas behov genom att studera grundverk. Verkstudier gjordes med 
utforskande ögon och temastudier med hänsyn till baskunskap som student-
erna var i behov av att besitta. Vi höll många gånger kurser tillsammans och 
lyssnade även på varandras föreläsningar. Flera olika korsbefruktningar ägde 
då rum, både vad gäller verk och tematik, mellan lärarnas olika stil och syn på 
den ”kontinentala filosofin”. Ty vi alla fyra hade olika perspektiv på vad filo-
sofin är, har varit och borde vara, olika vinklar på hur historicitet och början 
förehåller sig till varande och på hur det nya och oväntade, en skapande men-
ing kan uppstå. 

Från grundutbildningen utvecklade vi en magister och senare en masterut-
bildning. Vi fick doktorsexamensrätt och har nu flera doktorer som färdig-
utbildats hos oss. Hans, jag och Walle blev professorer, Fredrika docent. Sedan 
kom Charlotta Weigelt som nu också är professor med särskild betoning på 
antik filosofi. Fredrika har lämnat akademin, en stor förlust för oss alla. Nu 
har vi ett utökat kollegiet med Anders Bartonek, Ulrika Björk och Nicholas 
Smith som alla företräder olika inriktningar: kritisk teori, feministisk filosofi 
respektive post-kolonial teori. Jag nämner här bara de ”fast anställda” men 
glömmer inte de olika lärare, postdoktorander, doktorander och studenter 
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som också bidragit till ämnesutvecklingen. Vad denna korta summering av 
ämnets utvidgning visar är hur frågan om relationen mellan historicitet och 
början har växt inom ämnet. Den växer lika mycket av insikten om att olika 
filosofiska grundbegrepp, bland annat identitet och differens, det universella 
och det partikulära, grunden och förändring, vara och tillblivelse, substans och 
accidens, materia och form, förnuft och sensibilitet, teori och praktik – samt 
de sätt på vilka filosofin har skapat en värld av motsättningar och synteser – 
nu har nått en gräns.  

I den globaliserade värld vi lever i ser man alltmer hur dessa olika grund-
begrepp problematiseras och avslöjar sina inneboende tvetydigheter och 
paradoxer. När vara förväxlas med varo och därmed kan betyda vad som helst, 
när tillblivelsen beblandas med det kapitaliska kravet på ständig förändring så 
att kravet kan förbli oförändrat, sker en ”begreppsbävning” som Nietzsche 
uttryckt det. När materia tappar sin materialitet och formen blir formlös, när 
det instrumentaliserade förnuftet skapar en hypersensibilitet som inte längre 
är kapabel att känna, när det universella privatiseras och det partikulära 
reproduceras, förlorar uppfattningsramarna fäste. När den levande identiteten 
krossas av fascistiska identifikationer med stereotyper som grund, när den 
globala kapitalismen med sina våldsamma strategier förstärker många sekler 
av segregering och exkludering, av rasism och sexism, av kolonialism och 
slaveri, då skakas en hel tankekultur. Idag upplever världen våldet av en tanke-
kultur som gör anspråk på att ”civilisera” alla världar. Anspråket att påtvinga 
ett enda mått på det mångfaldiga, att synkronisera alla tider under ett tidsmått, 
att transponera alla rum till ett enda idealt rum för att därmed kunna utöva en 
typ av förnuftshegemoni. Det är detta projekt som världen nu ifrågasätter på 
djupet. En bild av den franska målaren Veron-Bellecourt med titeln Allégorie 
à la gloire de Napoléon I visar hur detta anspråk på synkroni och globalisering 
bildas med Napoleon som huvudsymbol.  

Men just nu, när alla världar och värderingar är upp-och-ned-vända, när 
alla tankar och begrepp påvisar sin ambivalens och sina tillkortakommanden 
–såsom idéer om demokrati och rättvisa, om frihet och hopp – finns det ytterst 
ett behov av att uppfinna ett handlande tänkande i relation till alla de frågor 
som dessa begrepp vill svara på. Snarare än att återta gamla begrepp och 
tillämpa dem på de nya utmaningarna handlar det om att följa hur en tanke 
tar form, hur en tänkande rörelse kommer till ord och hur orden väcker tankar 
och därmed öppnar upp möjligheter för andra tankemöjligheter. Utmaningen 
är hur vi kan uppfinna andra livsformer och på det viset andra tankeformer 
som främjar flerspråkighet och sam-lyssnande. Filosofin dras till litteraturen 
inte för att det litterära språket låter världen komma närmare och uttalar det 
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singulära, utan för att finna ett språk som inte underkastar det singulära 
universaliseringar och begreppsgeneraliseringar. Men inte bara det. Den dras 
till litteraturen även för att närmare kunna undersöka hur en tanke tar form, 
hur en tänkande process blir språk och hur språket tänker. Relationen mellan 
tänkande och språk söker nu i tvetydighetens era andra tankar och språk. 

Denna korta berättelse om hur filosofiämnet har startat och lever vidare, 
med fokus på hur relationen mellan historicitet och början genomsyrar dess 
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dimensioner – både hur det har strukturerat utbildningen, hur det har kom-
binerat forskning och utbildning, historia och systematik, text och läsning 
och hur det har orienterat ämnets utvidgning – motiverar en reflexion kring 
varför historieberättelsen utgör en viktig dimension av relationen mellan 
historicitet och början. En början har en historia eftersom en början endast 
kan erkännas som sådan i en fortsättning, alltså i en historia. En historia 
betyder inte detsamma som att upprepa eller fortsätta på samma sätt. Den 
öppnar först och främst för en fortsättning, som kan förstås på många olika 
sätt. Hans har under alla dessa år insisterat på hur historicitetsbegreppet ska 
förstås som ett varande med de döda.1 Detta var huvudtanken han utveck-
lade i samtal med olika ämnen under åren han ledde forskningsprogrammet 
”Tid, minne och representation”. Han anser att: 

There is no social space entirely outside the shared space with the dead. To 
learn to live is to learn to inhabit this space in a responsible way. Life is a life 
after, an inheritance, ancestry, legacy, and fate. All wounds are not healed by 
time, Time itself is a wound within which life prevails. We do not overcome 
the finitude of death; we share it with the living to which we give birth and 
for which we too will one day belong to those having-been2. 

Hans förstår början utifrån historicitet, det vill säga efterlivet [life after], 
fortsättning och kontinuitet. Något kan fortsätta både genom att upprepa 
och reproducera sig men också genom att bryta med eller mot. Egentligen 
innefattar – continere – fortsättningen redan alltid en viss dos av brott och 
förändring, av en början, annars skulle början inte kunna vara en början 
utan kanske endast ett evigt intet. När början förstås utifrån dess fortsättning 
och efterliv blir det oundvikligt att föreställa sig början som en punkt i en 
tidskedja innan vilken inget finns, och att allt som finns, finns bara efter 
denna punkt. Detta förklarar varför de som tar vid efter en början ofta 
tenderar att vilja konstruera en tolkning som presenterar dem som en del av 
den början som föregick dem. Detta epigonala sätt att förhålla sig till början 
blir som mest tydligt i olika kamper om kulturarv och om rätt att äga det. 

Föreställningen om början som en punkt ur intet finner sina rötter i den 
judiska kristna traditionen när den talar om en början ex nihilo, ur intet. 
Konstigt nog var det också så den grekiska filosofin resonerade när den 
började och grundades med Sokrates, Platon och Aristoteles som ett sorts upp-

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). 
2 Ibid., s. 201. 
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ror mot den tidiga kosmogonin och teogonin och även mot de så kal-
lade ”försokratiska” tänkarna. Aristoteles sammanfattade detta nygrundande 
av filosofin som ett sökande efter de yttersta grunderna och principerna. 
Den ”sokratiska-platonska-aristoteliska” filosofin börjar med en annan berätt-
else om början, ursprung och grundande. Den börjar genom att grunda ett 
annat slags grundande. Detta andra grundande var månt om att definiera ett 
grundandets språk väsentligen skiljt från ”myternas”. När Platon explicit talar 
om vad som utmärker den filosofiska diskursen säger han emellertid inte att 
den avstår från att använda sig av myter. Han hävdar snarare att filosofin inte 
får berätta historier ”mython tina diegesthai”, ett krav som Heidegger, själv en 
stor anti-platonist, också ställde på filosofin. Men det kanske är just ifråga-
sättandet av detta krav på att inte tillåta filosofin att berätta historier som his-
torian och i synnerhet den samtida historian verkar ställa som krav på oss idag. 
Har vi ett behov av ett annat grundande än detta grekiska andra grundande? 
Eller är det kanske just begreppet grund som måste tänkas på nytt? Kanske är 
det just idén om grund som utgör ”vår” avgrund. Vilken sorts ”filosofi” eller 
sätt att tänka skulle då vara den som istället för att utesluta historieberättelsen 
börjar just i den? Vilken annan sorts grundande och början är det som sker i 
en historieberättelse? Det finns anledningar att undersöka hur filosofin och 
historieberättelsen hänger samman och dessutom hur de kan belysa innebörd-
en av ett samman-hang. 

Det finns mycket att diskutera kring dessa frågor, inte minst kring frågan 
om vilken sorts narrativ eller diskurs som definierar ”filosofin” som ett sätt att 
tänka genom idéer och begrepp grundade i Grekland, som ett andra 
grundande av grundandet. Inte minst för att detta ”första” andra grundande 
fortsatt som en historia, en kultur och även en civilisation som idag verkar har 
nått sitt slut. Jorge Luis Borges betraktade filosofin som en gren av den fan-
tastiska litteraturen. Borges var generös. För att kunna besvara dessa frågor är 
det viktigt att först skilja narrativitet från historieberättande. Till sin struktur 
bör narrativitet – och det filosofiska i synnerhet – tänkas utifrån det skrivna 
ordet, till skillnad från historieberättelsen som uppstår i och ur en muntlig 
kultur. Det är viktigt att vidareutveckla Walter Benjamins syn på historieberät-
telsens samband med sagorna genom att ännu starkare knyta den till det talade 
ordet och dess specifika kultur. Narrativitet söker synkroni och ett idealt rum 
medan en berättelse alltid är situerad i ögonblicket den berättas, i munnen ur 
vilken den uttalas, samt i omständigheterna och samvaron i vilka berättelserna 
uppstår. Historieberättelsen ”regleras” av improvisation och slump och främst 
av hur det nya och oväntade kommer till mun och ord. Vad den grundar 
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grundas som ett pågående skeende och inte som en fast händelse. Ty his-
torierna som berättas inifrån en muntlig kultur ”skapas” eller ”författas” inte 
som i ett narrativ utan de kommer till, de in-faller. En viktig skillnad blir 
därmed att medan ett narrativ ständigt söker sig tillbaka till sig självt, till den 
enstaka händelse som framställs som grund och referens, tillkännager en his-
torieberättelse det pågående och närvaron i skeendet medan det sker. 
Skillnaden blir den mellan ett system av självreferenser och en uppmärksam-
hetens dynamik. Denna distinktion kan visa hur de filosofiska narrativen om 
grund och fundament tenderar att skapa en självrefererande diskurs, som 
reproducerar och upprepar sig själv i olika variationer: en Phoenix som ständ-
igt återföds ur askan. 

Frågan om historieberättelsen har fått en ny aktualitet i den samtida his-
torien. Dess aktualitet har att göra med ett tillstånd av brist på en grund att stå 
på när historiens fasor har nollställt alla grunder moderniteten har vilat på: 
etiska, politiska, estetiska, filosofiska, existentiella. Det som kanske för första 
gången blivit tydligt i den västerländska historien är just omöjligheten, vilket 
har lett till en uttömning av längtan efter en grund. Den etiska uppgiften, som 
Imre Kerstez skrev, var att lära sig att tänka och handla ur denna brist och 
tomhet.3 Livet blev stumt, och vad som gäller är att lägga ett ord i världens och 
livets stumhet, som poeten Ingeborg Bachmann sjöng i dikten ”Psalm”: ”I min 
stumhets hål / sätta ett ord.” [In die Mulde meiner Stummheit / leg ein Wort.]4 

Frågan om historieberättelsen aktualiseras när den erfars ur en stum mun och 
inte längre ur det talande ordet. Ty erfarenheten som präglar vad vissa kallar 
för post-modernitet är vad Benjamin tydligt visade i texten Erfahrung und 
Armut från 1933, nämligen, förlusten av erfarenhet, och därmed av historie-
berättelsen som den mänskligt utmärkande praktiken att dela erfarenhet. Om 
vår tid kännetecknas av förlusten av erfarenheten och förmågan att dela den, 
blir uppgiften inte då att hitta ett sätt att dela denna förlust av delandets och 
deltagandets former? Blir det inte för oss angeläget att berätta historierna ur 
världens och livets stumhet? Och är det inte just en sådan fråga som förintelsen 
och den koloniala historien väcker, det vill säga hur ett ord ska kunna läggas i 
stumhetens hål? 

3 Imre Kertéz, Det landsförvisade språket: essäer och tal (Stockholm: Norstedts, 2007). 
4 Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit (München: Piper Verlag, 1978): ”In die Mulde meiner 
Stummheit / leg ein Wort / und zieh Walder groß zu beiden Seiten, / daß mein Mund ganz im Schatten 
liegt.” Johannes Edfelts tolkning av denna vers lyder: ”I min stumhets dalgång / lätt ett ord / och drag 
fram väldiga skogar på båda sidor / så att min mun / ligger helt i skugga.” Ingeborg Bachmann, Bröd 
och Salt (Stockholm: Coeckelberghs bokförlag, 1976), s. 42. 
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Frågan om relationen mellan historicitet och början kan omformuleras 
som en fråga om hur ett ord kan läggas i stumhetens hål. Om historiciteten 
har att göra med att ”vara med de döda” snarare än att vara efter dem, som 
Hans föreslår, implicerar historiciteten att vara med de dödas stumhet. De 
döda spökar, deras röst ekar, de lever vidare som minne och arv, inte minst för 
att som ”född” är den mänskliga existensen ett liv efter de andras död, ett 
efterlevande. Men däri ligger ytterligare frågan om hur ett dött liv lever med 
de döda och det förflutna, hur ett liv som förstummats av historien lever med 
de döda, de andra samlevande och de icke-födda. Ty vad som den samtida 
historian har visat i sin nakenhet är hur historian har mördat historian, för att 
påminna om ett resonemang i Camus L’homme revolté. De döda är inte bara 
de som inte längre finns till, de slutgiltigt frånvarande, utan de som blivit stum-
ma, som varken kan tala eller tystna. Den samtida historian har visat sig vara 
historien av fasansfulla ansträngningar att förstumma de överlevande, livet 
efter döden. Av ansträngningar att tvinga dödens stumhet på livet, att för-
stumma livet. Mycket av historiens grymhet ligger i dessa försök att förstum-
ma det singulära livet, att anonymisera det och göra det utbytbart och redun-
dant, genom att förstumma dess förmåga att berätta en historia och därmed 
förinta närvarandet vid det pågående. 

Det finns en lärdom i att som medvaro vara med döda, kanske främst den 
att lyssna till livets stumhet inom var och en och att öppna väg för ett annat 
tänkande språk som förmår lägga ord i stumhetens hål. Inte en början ur intet 
utan en början i stumheten, inte för att fylla i detta hål utan för att låta börjans 
hål komma till tals i många berättelser, med många brytningar och röster. Ty 
en berättelse finns bara när den hörs. Och lyssnandet är den svåraste konsten. 
Det må hända att frågan om relationen mellan historicitet och början är en 
fråga om hur en berättelse lyssnar till lyssnandets öppenhet medan den 
berättas. Det som eftersöktes vid grundandet av filosofiämnet var ett lyssnande 
tänkande, ett tänkande som tänker såsom historierna berättas, när världens 
och livets stumhet tas på allvar. Ett försök att som Wislawa Zymborska skrev 
i en vers ”föda bland ruinerna”. 
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Nekya, 
Hans Ruin in the Land of the Dead 

JASON M. WIRTH 

I count Hans Ruin’s magisterial Being with the Dead: Burial, Ancestral Poli-
tics, and the Roots of Historical Consciousness1 among the most profound and 
consequential philosophical works in the Continental idiom in the last two 
decades. It is a work of striking originality and impressive transdisciplinary 
prowess as it builds on the rudiments already found in his 1994 dissertation, 
Enigmatic Origins: Tracing the Theme of Historicity Through Heidegger’s 
Works. 

To risk emphasizing the obvious, Heidegger’s account of historicity, or 
Ruin’s much broader description of being with the dead, emphasize 
temporality. Although Ruin liberates the problematic from an exclusively 
Heideggerian orbit, he nonetheless wisely adheres to temporality’s power to 
illuminate Dasein and Being more broadly. In extending it to the horizon of 
our constitutive care for the dead, we come to see “a more fundamental 
existential domain of being with the dead”.2 Ruin carefully charts the space of 
the temporality of our being with the dead: where we bury them, memorialize 
them, and care for them in the works that they have left behind. In our 
constitutive relationship to the dead, we seek to “represent what is absent”3 as 
it gives rise to our social being as historical. Our present is our “ongoing 
deliberation within the space of being-with the dead”.4 

I, too, turn here to the space of our being-with the dead. It embraces the 
richness of the book’s provocation, thinking with and through it, and in so 
doing, also considers other aspect of the space of our being with the dead. 

I. Haunted Lands 

Ruin leads us into haunted spaces and haunted lands. The space of the dead 
includes where we “bury” them, that is, where we set them aside and thereby 
sacralize the land, rendering it, as the etymology of sacred suggests, land set 

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). Henceforth BD. 
2 Ruin, BD, p. 5. 
3 Ruin, BD, p. 126. 
4 Ruin, BD, p. 35. 
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aside for the dead, places where the dead dwell. Burial grounds include the 
location and maintenance of memorials, in whatever specific manner a cul-
ture marks the place of the enduring presence of the absence of the dead. 
The sacralization of the land is, however, not the only manner in which the 
land haunts us. Ruin deftly demonstrates how our necropolitics determine 
what is sacralized and what is ignored, repressed, rejected, or vilified. In a 
sense, necropolitical emphases also introduce a second layer of absence: the 
obfuscation of the enduring absence of the dead, that is, the signaling that 
some dead do not matter as they are consigned to the oblivion of the past. 
Land can be marked, advertently or inadvertently, to suppress the presence 
of the dead. For example, the burial grounds of North American indigenous 
peoples were routinely dug up and repurposed and the bones were sent to 
museums as cultural artefacts, as if they were shards of pottery. 

“Land” is not just plots of earth. For example, Japanese homes, especially 
rural ones, often still have a butsudan, a wooden cabinet that enshrines not 
only the Buddha, but mementos and photographs of dead ancestors. The dead 
are offered sake to drink and rice to eat. They are chanted to and prayed for. 
At the same time, all of being is Buddha nature. This is the present absence of 
Buddha as all beings, now and here, everywhere in each moment. The dead 
haunt the butsudan, yet like the Buddha, they too are also everywhere but 
nowhere in particular. Dwelling with the Buddha are the dead, the ancestors 
from which we come, set aside in the butsudan, yet not contained by it. 

Or we can think of the land more broadly. The earth’s topsoil is nourished 
by the dead, comprised of countless generations of biotic decomposition. The 
fossil fuels that we burn, increasingly at our own peril, hastening our demise 
as a species, but also energizing our technological being, are extracted from the 
primordial remains of the dead, the faint specters of almost unimaginable 
regimes of life. The dead are not just where we sacralize the dead, burying and 
marking their having-been. Unmarked and unregarded, the land is already 
another permutation of Hades: not the kingdom of the dead under the surface 
of the living, but the surface itself as its own domain of the being of the dead.  

Burial therefore does not necessarily mark interment, although it includes 
it. It speaks to the ways that we are with the dead, the “different modes of living 
after as also a living with”.5 It is not therefore about “laying to rest and storing 
away but rather the center and starting point for a complex set of practices, 
rituals, and traditions that continue to care for and to be with the dead”.6 Given 

5 Ruin, BD, p. 157. 
6 Ruin, BD, p. 165. 
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that we are those who care for the dead, it is not clear, therefore, how to do so. 
This is a “transcultural predicament where there is no given and obvious 
guidance”.7 

How do we dwell with the dead, and share the space of the dead? The more 
classical Hades, underneath the land that supports our dwelling, is the place of 
the past, where we find the present absence of the dead, where we encounter 
our past, the having been that shares and shapes our being. In a beautiful 
gesture, Ruin articulates this dilemma—we are constituted by our care for the 
dead, yet the dead do not instruct us how to do so—through the Nekya 
sequence in The Odyssey, that is, through our journey to the land or space of 
the dead in order to encounter them. After we perform the necessary actions 
that give us access to the shades of former lives, they emerge, only to 
disintegrate as when we seek to grasp them. When Odysseus, for example, 
unexpectedly stumbled upon the shade of his mother, she explains that she 
died of a broken heart because her son had never returned home from the 
Trojan War. Grief stricken, Odysseus reaches out to embrace her, only to lose 
her immediately. 

Like Odysseus who had to perform sacrifices in order to be granted access 
to Hades, we perform our rituals—our studies, field work, and other academic 
practices—so that the shades of those who have been can come forward. 
“Unless the living perform a sacrifice (give something of themselves), the dead 
will remain blind and numb shadows, with no ability to communicate.”8 

Nonetheless, if we reach out and try to take possession of the dead, they fall 
apart. We are this narrow yet inexhaustible space, negotiating with the past, 
hearkening to those who have left us behind, yet unable to overcome the 
distance that is their paradoxical proximity to us. The present can neither 
successfully repress nor access the past as the latter nonetheless forges our 
future. 

However, Hades, both under the surface, as well as the surface, of human 
dwelling, is not primarily occupied with our dead, with those still attached to 
us through memory, politics, and other projections. They comprise an 
infinitesimal trace of the unfathomably vast domain of the dead. This is the 
abyssal ubiquity of the dead—like Buddha nature, everywhere, but nowhere in 
particular. We dwell on a haunted earth on an historical, but also geological, 
scale, and our access even to the former—constrained at least to the measure 
of human history—is but a drop in an overwhelming sea. 

7 Ruin, BD, p. 83. 
8 Ruin, BD, p. 154. 

25 



 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
     

  
 

     

  
   

 
 
     

 

TIDVATTEN 

II. The Ghost Dance 

The Anthropocene, including the ecological crisis and the emerging Sixth 
Great Extinction, discloses another ontological aspect of our being with the 
dead. What is it now—newly—to be human? Who is this new anthropos that 
comprises an “age of the world”? It is no longer just to be this or that person, 
but it increasingly includes a way of being that is interrupting the relative 
climate stability of the Holocene—a climate favorable to human flourish-
ing—and is redefining the conditions of the earth that grants it life. The 
acidity of the oceans has increased by 26% since the Industrial Revolution; 
three quarters of all land mass not covered by ice sheets have been subjected 
to human management; and most all ecological systems have now been 
compromised. The recent UN Intergovernmental report on the pending 
extinction of up to a million species of plants, insects, fish, and animals with 
whom with share the earth is not only disheartening, but also revelatory of 
who we are. 

This crisis has long been brewing. In my country (the United States), as the 
catastrophe of the American way of life became clear to indigenous peoples, a 
ritual emerged in the late Nineteenth Century called the Ghost Dance. It 
sought to restore the natural world that had been decimated by the being of 
the newcomers. In a sense, it would open the gates of Hades and free the shades 
of the decimated human and non-human populations. And this decimation 
was vast. For example, in the Plains, where a forbidden performance of the 
Ghost Dance precipitated the massacre of almost 300 Lakota people at 
Wounded Knee at the end of 1890, the land was saturated with death. 

The region’s wildlife declined so rapidly as to stagger the imagination. In 1790, 
the Plains probably supported 30 million bison, along with abundant elk, deer, 
antelope, mountain sheep, and wolves. Trade in bison robes and hides, the 
expansion of cattle, and the settlement of the eastern prairies all cut deep into 
the herds. Between 1871 and 1878, some five million bison vanished from the 
Southern Plains. In the same period, millions more disappeared from the 
north. The last Buffalo hunt among Short Bull’s people occurred in 1883. In 
1889, William Hornaday, an American naturalist, conducted a census of bison 
over the entire Plains. He found 25 in the Texas Panhandle, 20 in Colorado, 
and 236 in Wyoming and Yellowstone National Park.9 

9 Louis S. Warren, God’s Red Son: The Ghost Dance Religion and the Making of Modern America (New 
York: Basic Books, 2017), p. 149. Henceforth GRS. 
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When the ghosts of place return, the dead unmourned by the settlers who 
displaced them, the land is restored, and the white man dies. This would be 
enacted through a performance of the Nanissáanah (Ghost Dance), which had 
been revealed in a dream during the solar eclipse in 1889 to a Northern Paiute 
shaman from the Great Basin called Wovoka (or Jack Wilson to the white 
man). Ritual performance of the five-day Nanissáanah would bring the spirits 
of the living and the dead together and end the white man’s predatory ex-
pansion. 

The nature of this restoration, as well as the meaning of the termination of 
the white man, remain in some dispute. Was this meant to be taken literally? 
It exceeds the scope of the present reflection to engage in an extended 
examination of the historical and textual issues, but we can at least say that the 
return of the ghosts would inaugurate the death of a certain way of inhabiting 
the land and the resurrection of a more traditional way being with the land 
and its ancestors, human and non-human. 

The scope of the resurrection can be heard in the excerpt from one of its 
songs:  

The Eagle has brought the message to the tribe 
The father says so, the father says so 
Over the whole earth they are coming 
The buffalo are coming, the buffalo are coming 
The Crow has brought the message to the tribe 
The father says so, the father says so.10 

It is not, however, merely that the buffalo would return, or that the ecosys-
tems that maintained the rich and varied life of the Americas would return, 
but also that the dominating and predatory way of life, so far unperturbed 
and un-haunted, would cease. Its cessation would never be voluntarily 
initiated by those whose being had assumed control of the land and des-
troyed its peoples, human and non-human, and left the survivors dependent 
on their conquerors for sustenance. “The loss of Indian land and the 
eradication of so many kin—their people and other creatures—left virtually 
every tribe dependent on federal rations.”11 The difficulty of depending on 
the source of the decimation to address itself as at the root of the problem 
remains to this day a painful bind for indigenous peoples. How to work with 
the powers that are creating the catastrophe to which the same powers are 
being asked to respond? How do the haunted awaken the un-haunted, 

10 Warren, GRS, p. 38. 
11 Warren, GRS, p. 366. 
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including anthropologists who, as Ruin details, treat indigenous bones as 
natural and cultural artefacts for study and collection? Even re-burying these 
bones still mutes the non-human relatives that shared their world and hence 
their being. 

That the white man would need to die makes a certain amount of sense in 
this context, but did this mean that Wovoka and the Ghost Dance were calling 
for his literal extinction? Again, I will circumvent the historical debates in 
order to say that, at a minimum, it is the being with the dead of the white man 
that is being challenged, a being for whom the only dead that command care 
are other white people and that the being of white people also excludes non-
human relatives altogether from that care. In this sense, Louis Warren in his 
recent historical reappraisal of the Ghost Dance, suggests that it is a “prophecy 
of an all-Indian world”.12 This, he further surmises, may “have pointed to a 
heavenly intervention to counter the earthly policies of the US government: a 
miraculous assimilation of white people, or at least good white people, into 
Indians”.13 

The death of the white man is the conversion of his being into a more 
primordial mode of being haunted by the land, and hence called to respon-
sibility, as an indispensable feature of his being with the dead. (I do not here 
shun the usage of masculine nouns and pronouns because the being of the 
white man not only silenced the haunting forces of the earth, but also to a large 
extent women and people of color.) The white man was the second stratum of 
Hades: to walk on the surface of the dead without a care in the world. 

The American—or better Turtle Island (indicating the return of a repressed 
manner of being)—poet Gary Snyder in his poem, “The Hump Backed Flute 
Player” from his magisterial book-length opus, Mountains and Rivers Without 
End (1996), conjures his own poetic Ghost Dance:  

Ghost bison, ghost bears, ghost bighorns, ghost lynx, ghost pronghorns, 
ghost panthers, ghost marmots, ghost owls, swirling and gathering, sweeping 
down, in the power of a dance and a song. 

Then the white man will be gone.14 

In an explanatory footnote, Snyder carefully clarifies that “white man” is 
“not a racial designation, but a name for a certain set of mind. When we all 

12 Warren, GRS, p. 373. 
13 Warren, GRS, p. 374. 
14 Gary Snyder, Mountains and Rivers without End (Berkeley: Counterpoint, 2018), p. 72. Henceforth 
MR. 
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become born again-again natives of Turtle Island, then the ‘white man’ will 
be gone”.15 White symbolizes the “invader’s mentality” but invaders can 
come in all colors. “It doesn’t matter what color your skin is, it’s a matter of 
how you relate to the land.”16 

Snyder also tells us that Wovoka’s famous big hat was said to contain “all 
the wildlife and native homelands of the pre-white world”.17 In the famous 
“Messiah Letter” (1890) preserved by James Mooney, we are told in his freely 
rendered version that: 

[T]he dead are still alive again. I do not know when they will be here; maybe 
this fall or in the spring. When the time comes there will be no more sickness, 
and everyone will be young again. Do not refuse to work for the whites and 
do not make any trouble with them until you leave them. When the earth 
shakes [at the coming of the new world] do not be afraid. It will not hurt 
you.18 

Wovoka, so to speak, called for an alliance with people of white skin, but not 
with white men. 

Wovoka’s Nanissáanah spread widely through indigenous communities, 
and traces of it remain to this day, despite laws against it and its brutal 
persecution. As the catastrophic being of the Anthropocene comes into relief, 
however, it is hard to discount Wovoka’s geological earthquakes. Either they 
will release the ghosts of the forgotten dead, or they will swallow up the global 
white man as his manner of being culminates in human self-extinction. This 
too is our being with the dead and the crisis at the heart of our care. 

III. Haunted Sweden 

Although I do not like to tie my writing to an immediate historical event and 
risk dating it, I note that this essay is already tied to an historic event: our 
celebration and commemoration of the remarkable life of Hans Ruin as we 
celebrate the sixtieth anniversary of his birth. Given that this essay ties itself 
to such a specific moment, I also recall that this volume has been largely 
conceived and pursued during the global coronavirus pandemic. At this 
moment of writing, over a million people have died worldwide. 

15 Snyder, MR, p. 149. 
16 Gary Snyder, The Real Work: Interviews & Talks 1964–1979, ed. William Scott McLean (New York: 
New Directions, 1980), p. 86. 
17 Snyder, MR, p. 165. 
18 Michael Hittman, Wovoka and the Ghost Dance, expanded edition, ed. Don Lynch (Lincoln, 
Nebraska: Bison Books, 1997), p. 298. 
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I recall at this moment a remarkable Zoom meeting from this time. Brigita 
Gelžinytė had travelled from Vilnius, Lithuania to study Schelling with me in 
Seattle. After several memorable months together, Brigita then travelled to 
study with our mutual friend, Marcia Sa Calvalcante Schuback. After another 
memorable and formative period of study, Brigita returned to Vilnius and 
finished an exceptional dissertation. As Brigita finished her work, Marcia 
travelled to her home city of Rio de Janeiro. 

The pandemic roared on to the human stage during this period. Brigita 
organized the Zoom meeting between me (in Trump America), Marcia (in 
Bolsonaro Brazil), and her husband Peter (in Sweden with its own store of 
COVID-19 miseries). Brigita, our hope for the next generation, looked from 
afar at these three denizens of coronavirus emergencies, including two that 
belong to political configurations that can fairly be called practitioners of death 
cult politics. The fragility of philosophical thought against such a background 
was self-evidently painful. 

Part of that pain is the sheer gratuity and negligence of the coronavirus 
response, especially in countries like Brazil and the United States. Of course, 
these are outrageous scandals, although they would not have been possible if 
millions of people did not actively support or tacitly tolerate such governments 
and values. I thought of the line that the Buddhist monk Taro shares with 
Zushio after he had escaped, thanks to sacrifice of his sister, Anju, from the 
slave camp in Mizoguchi’s cinematic masterpiece, Sansho the Bailiff (1954). “I 
found that humans have little sympathy for things that don’t directly concern 
them.” 

The callousness of these political death cults strikes me as somehow related 
to the general inability of humans to respond decisively to the Sixth Great 
Extinction Event. Yet the monk Taro did not speak merely in despair. He was 
hoping for an awakening and quickening of our care for the dead and for the 
ghosts of the land. When we attempt to grasp these ghosts, they disintegrate 
and the obscurity of their instructions for succeeding generations is a matter 
of ongoing debate and struggle. Yet it is also true that we have to care for our 
care for the dead—cultivate generosity, honesty, and patience at the heart of 
care. Otherwise care falls into a quotidian care for our dead as part of our 
ongoing self-obsession. The Anthropocene—as complex and contentious an 
issue as it is—also marks our constitutive carelessness and stinginess toward 
the dead. 

It is this final thought—the care for our care—that characterizes what I have 
long seen at work and play in Hans Ruin the person and the philosopher. His 
philosophical work is exceptionally careful in the best sense of the word. Being 
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with the Dead quickens and rejuvenates our relation to the haunted and 
haunting time and place of the dead and it invites the reader not only to be a 
more careful reader, but to live and act more carefully. 

And it reminds me of when I first had the honor and privilege of meeting 
a very young Hans and Claudia. It was the summer of 1989 in Perugia, Italy, 
for a meeting of the Collegium Phaenomenologicum, where we had had been 
gathered together by another ghost, Martin Heidegger, who would have been 
a hundred years old. Heidegger’s legacy, including the scandal of his politics, 
was already proving to be quite thorny. I was young and, in retrospect, quite 
benighted, but I was deeply moved by the diligence, skill, and magnanimity 
with which Hans negotiated with the ghost that had summoned us.  

Despite the many ways in which Heidegger has shaped him, Hans has 
moved beyond him into his own decisive voice. In it, I see the performance of 
our constitutive relationship to the past that not only challenges the human 
oblivion of the Anthropocene, but also turns the past toward the future with 
generosity and wisdom. 
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Heraclitean Hermeneutics 

JAMES RISSER 

In following the work of Hans Ruin throughout his distinguished career, it 
is hard not to notice the importance he attributes to Heraclitus within the 
heritage of hermeneutics, most notably so as it pertains to both Martin 
Heidegger and Hans-Georg Gadamer. In particular, in his remarkable early 
essay “Unity in Difference—Difference in Unity: Heraclitus and the Truth 
of Hermeneutics”, Ruin makes the case in a decided way for seeing a basic 
component of Heraclitus’s thinking at the core of Gadamer’s hermeneutics. 
Indeed, Gadamer claims for hermeneutics that when we understand we 
understand differently. But, as Ruin points out, this claim is often over-
shadowed not only by the emphasis placed on the encompassing character 
of the unity of tradition, but also by Gadamer’s own reliance on Aristotle’s 
phronesis and Platonic dialectic to account for the dynamic of unity and 
difference. So it is Ruin’s claim that an insufficient attention has been given 
to Gadamer’s hermeneutics as a hermeneutics of difference, and to give it its 
due attention we should look to the thought of Heraclitus.  

While Ruin does not explicitly state the issue this way, but is certainly im-
plied, we could say that what is at stake in this consideration of Gadamer’s 
hermeneutics of difference is a proper understanding of the dialectical 
character of Gadamer’s hermeneutics. Such an understanding will necessarily 
take us beyond Gadamer’s incorporation of aspect of Plato’s dialectic. As we 
see explicitly in Truth and Method, it has to include a dimension of the 
speculative dialectic of Hegel as well. And with Hegel, as with Plato, we find 
ourselves here not far removed from the thought of Heraclitus. As Ruin notes, 
it is actually Gadamer who reminds us of Hegel’s statement that there is not a 
single idea in Heraclitus’s propositions that he could not have incorporated 
into his own logic.1 And what then of Gadamer’s incorporation of proposi-
tions from Heraclitus into his own hermeneutics? As a tribute to Ruin’s own 
thinking on this matter, I want to add to this consideration of the place of 
Heraclitus in hermeneutics, as if I were in a conversation with him. And with 
this addition I hope to make an advance on the provocation given at the end 
of his essay regarding the fate of hermeneutics thinking. This is the fate that 

1 Hans Ruin, “Unity in Difference—Difference in Unity: Heraclitus and the Truth of Hermeneutics”, 
Hermeneutik och tradition: Gadamer och den grekiska filosofin, ed. Hans Ruin & Nicholas Smith 
(Huddinge: Södertörns högskola, 2003), p. 51. 
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attends not just to a Heraclitean unity in difference, but also to a simultaneous 
difference in unity. 

Let us see, first of all, what exactly Ruin says about Gadamer’s incorpora-
tion of Heraclitus into his hermeneutics of difference? Ruin observes that 
Gadamer, as with others in the broader context of philosophical hermeneutics 
(which includes Hegel, Schleiermacher, Nietzsche, and Heidegger) does not 
read Heraclitus out of mere historical interest. The considerable attention that 
Gadamer gives to his reading of Heraclitus is inseparable from his own 
philosophical concerns.2 Gadamer sees the riddle of Heraclitus as our riddle. 
In effect he sees Heraclitus as a proponent of a hermeneutics that champions 
the ongoing unifying movement of the living logos, not unlike Hegel. But 
Gadamer is not Hegel, and wonders how Hegel could be so insensitive to the 
deeper dimension of Heraclitus’s thought in which there is a profound 
account of the experience of life: the flickering flame of life and death, light 
and darkness, being asleep and being awake. But Gadamer is also not 
Heidegger, who reaches too far in his interpretation of Heraclitus. Gadamer 
does not think that Heraclitus wants to give voice to an original articulation of 
being, as Heidegger would have it; rather, he is simply articulating the riddle 
that we, as mortal and thinking beings, are. As we learn from Ruin, Heraclitus 
is for Gadamer that thinker who is attuned to the drama and fate of human 
life: “The human, in the silent night, strikes a light for himself.”3 This fragment 
from Heraclitus that Ruin quotes in his essay, whether knowingly or not, is 
used by Gadamer to close his late essay “Towards a Phenomenology of Ritual 
and Language”, an essay that has the feel of a summary statement of 
Gadamer’s lifelong interest in hermeneutics.4 

It is from this accord that Gadamer finds with the thinking of Heraclitus 
that allows Ruin to pose his question to Gadamer’s hermeneutics. In regard to 
Heraclitus’s idea of unity in difference, he asks, “Does the philosophical 
hermeneutics of Gadamer imply a totalizing and unifying image of the tradi-
tion? Does it neglect the irreducible difference, at play in every definitive 

2 As Ruin notes in his essay, Gadamer has three essays on Heraclitus in his Gesammelte Werke: “Vom 
Anfang bei Heraklit”  in Band 6, and “Hegel und Heraklit”  and “Heraklit-Studien”, both in Band 7.  
“Vom Anfang bei Heraklit” and “Heraklit-Studien” appear in English in The Beginning of Knowledge, 
trans. Rod Coltman (New York: Continuum, 2001). 
3 The quote from Heraclitus is noted as Fragment 26. See Hans Ruin, “Unity in Difference—Difference 
in Unity: Heraclitus and the Truth of Hermeneutics”, p. 51. 
4 See Hans-Georg Gadamer, “Towards a Phenomenology of Ritual and Language”, Language and 
linguisticality in Gadamer’s hermeneutics, ed. Lawrence K. Schmidt (Lanham: Lexington Books, 2000), 
pp. 19–50. 
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meaning description?”5 The answer to this question is “no”, but the answer is 
not so obviously straightforward. Ruin notes that even supporters of Gada-
mer’s hermeneutics sees that Gadamer relies strongly on the continuity and 
the unity of tradition. It is a hermeneutics of historical happening that would 
guarantee the dialectical reproduction of its own meaning over time. And if 
every understanding is necessarily partial, it is a partiality that belongs to that 
which is to be understood, namely, tradition. Such an assessment of Gada-
mer’s position raises the question of whether it is a true hermeneutics of fini-
tude. The thought of difference in this framework appears to be based on a 
principle of dialogic reason and not on a more radical conception of an 
original Heideggerian forgetfulness that would hide being from presence at a 
fundamental level. Of this I am not so sure. Certainly Gadamer would also 
want to affirm, along with Heraclitus, that nature loves to hide, and the true 
character of Gadamerian finitude is yet to be seen. Still, it is in this context that 
Ruin wants us to see just how Gadamer aligns himself with Heraclitus. 

Knowing how much attention Gadamer devotes to Plato in his studies of 
the Greeks, it would seem quite natural that this alignment is one that passes 
through Plato. But this Plato is much more a Heraclitean Plato and not the 
Plato of Platonism for Gadamer. Gadamer’s Plato is that of a philosopher 
concerned with the thought of unity in and through difference. As we learn 
from Plato’s Sophist, being is many and one, it is simultaneously coming 
together and separating.6 How then does Gadamer align himself with this idea 
of unity? Ruin suggests that Gadamer cannot stray far from Heraclitus’s 
overarching idea that the logos is one, and that we participate in a common 
day and world. And yet, as Ruin points out, Gadamer is also alert to the 
paradox of the transition that is inseparable from the unity of being. This 
paradox of transition, which we witness in the process of change of one thing 
into its opposite, is that of the sudden (exaiphnes). The suddenness of transit-
ion is a paradox because it is a transition without transition. For Gadamer it is 
an idea that does not rest with Heraclitus alone. It is found in Plato in his  
discussion of knowing in the Seventh Letter. It is also found in the Parmenides, 
which Gadamer comments on with direct reference to Heraclitus. This 
comment is made, not in an essay dealing directly with Plato, but in an essay 
on historicism and the issue of the temporality of being. At a certain point in 
his discussion Gadamer says that the issue merits a return to Plato and to the 
Parmenides in particular where we find an excursus on the dialectic of being 

5 Ruin, “Unity in Difference—Difference in Unity: Heraclitus and the Truth of Hermeneutics”, p. 52. 
6 See Plato’s Sophist, 242e. 
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and being one. When it is shown in the dialogue that it belongs to being that 
there is also a becoming in it, the question is raised as to when the passage 
from being-in-movement to being-at-rest actually takes place. The answer, 
which is deemed to be quite puzzling, is that of the sudden. Gadamer explains: 

The dialectic of the sudden seems to be a Heraclitean motif that Plato took 
over, and he used it to describe a fundamental human experience. I am 
thinking for example, of the mystery of sleeping in the puzzle of waking up. 
Suddenly one is awake. There is no transition. One can see in Heraclitean 
sentences how very closely the mystery of sleep is linked to the mystery of 
death […]. The puzzle of this absence in presence and this return to presence 
when we wake up: it is not a progressive transition, as little as is the loss of 
consciousness. It is something that we can only describe as being without 
transition. These matters, it seems to me, were reflected upon by the Greeks 
very early on with utter lucidity. It stays in the background, even in Aristotle, 
when God in the sense of Aristotelian theology, the God who thinks itself and 
maintains itself as present, is distinguished by its continuity, whereas for us, 
human beings, being awake and perception are never granted without 
interruption. In these experiences there lies discontinuity, that which is 
mysteriously sudden and without transition, which challenges are thinking 
and makes us experience time.7 

In his own analysis Ruin sees that much is at stake in  taking hold of this  
paradox of the transition in relation to the unity of being. He asks “what does 
it mean to be one, when this unity is never available except through un-
predictable transformation?”8 This question applies equally so to that other 
unity, the unity of tradition and of understanding in the face of an experience 
of its continual transformation and self-differing. Ruin contends that, while 
the self-differing points to the persistence of the one, it also signals the limits 
of our discursive mastery of its being. It is the “one” that remains the riddle. 
Are we not, he asks, forced to think unity itself as difference, and would this 
not also be true for Gadamer’s hermeneutics of difference? Ruin concludes 
his essay by linking Gadamer’s hermeneutics to one of the riddles of 
Heraclitus: “The father is the son of himself.” Gadamer himself interprets 
this riddle to read: When the father produces a son, he turns him into a 
father.9 And for Ruin this is the kind of difference that occurs in interpreting 

7 Gadamer, “Historicity and Truth”, Hermeneutics Between History and Philosophy, ed. & trans. by Pol 
Vandevelde & Arun Iyer (New York: Bloomsbury, 2016), pp. 21–22. 
8 Ruin, “Unity in Difference—Difference in Unity: Heraclitus and the Truth of Hermeneutics”, p. 56. 
9 See, Gadamer, “Heraclitus Studies”, The Beginning of Knowledge, p. 46. 
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tradition. The interpreter of tradition is one who, through his own activity, 
becomes the father of himself. 

What more can be said in this regard? It is here that I would like to attempt 
to expand Ruin’s remarkable analysis, as if I were in a conversation with him. 
In looking over Gadamer’s philosophical hermeneutics it becomes apparent 
that the configuration of difference in unity is ultimately a configuration set 
within the experience of language. As we learn from part three of Truth and 
Method, tradition is language, and for Gadamer language is, in turn, logos. 
What defines language in this regard is its character as living language, i.e., the 
language of dialogical conversation (Gespräch) in which understanding is 
enacted. In effect, the act of coming to understand entails a movement through 
the logos (dia-logos). This movement of passage that is dialogue is sustained by 
the very movement of language, namely, the dialectic of the word, which 
involves a relation to the whole of language. Put differently, the interplay of 
same and other in dialogue is caught up in the movement of mediation that 
language enacts within itself. Such a movement has the character of being 
speculative in the sense that Hegel gives to this word, but going through the 
logos, proper to hermeneutics, should not be confused with the overcoming of 
opposition through contradiction (Hegel). As a movement that is properly 
dialogical, it is a movement generated from a question in relation to an address 
by the other. In the flow of conversation a question serves to mark an inter-
ruption, suggesting that interpretation begins when listening is interrupted. 
The task of understanding, then, becomes one of uninterrupted listening such 
that in its success—presumably after having undergone numerous reversals— 
there is a self-cancellation of interpretation, and with it a cancellation of the 
interruption. In this self-cancellation, which presumably would be the one 
unified meaning within the speculative structure of language, the other speaks 
again, the text is read, an aspect of the subject matter appears. That is to say, 
in the self-cancellation what is at issue has made an appearance, has come to 
appearance, but not necessarily in an overt traceable way. Rather, what is at 
issue appears suddenly, suggesting at once that the self-cancellation is itself an 
interruption of another sort. In this suddenness the mediation is without 
transition, or to be more precise, it is without a transition that can be traced.10 

Accordingly, the hermeneutic dialectic of the word “mediates” through what 
can only be called a “concealed middle”. 

10 If the transition could be traced, in which case it would be subject to a logic of thinking and thus 
subject to a formal demonstration, then it would not be sudden. 
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TIDVATTEN 

In Truth and Method Gadamer does not speak directly about this sudden-
ness but does so indirectly through the analysis of the beautiful in the final 
section of the book. For Gadamer, the way in which the beautiful appears, as 
we see from Plato, serves as an indicator of the manner of the self-asserting 
reality that comes to be understood. In the appearance of the beautiful some-
thing has become evident in a way that it is “is always something surprising”.11 

There is a suddenness to its appearing. This same notion can also be seen in 
Gadamer’s analysis of experience where he refers to Aristotle’s image of the 
fleeing army, which Aristotle uses to explain the formation of principles, to 
explain how the unity of experience arises.12 Elsewhere, as noted earlier, 
Gadamer speaks about a notion of suddenness in Plato’s Seventh Letter where 
it has a direct relation to the experience of language. In the Letter, Plato 
confesses that, for the sake of teaching and learning, philosophical thinking 
has to be viewed with some modesty. In the attempt to secure knowledge of 
the thing itself, there is an inherent weakness of logos (dialectical discourse). 
At best, when dialectical discourse is practiced benevolently, a sudden insight 
flashes up.13 And so too for hermeneutics: “the true experience of thinking is 
much more the sudden illumination of understanding.”14 There is yet another 
place where Gadamer speaks of the sudden. In his essay “Articulating Trans-
cendence”, Gadamer reminds us that the idea of the sudden is that of a sudden 
change, a blow-like occurrence, which is not in time at all. And yet, he adds, 
as part of our life-experience (and the issue of transcendence being addressed) 
it opens a new dimension of time, “which is called in the later terminology of 
the New Testament ‘eschatological time’”. He then notes that in the history of 
ideas it is Kierkegaard who is the first modern to refer to the idea of the sudden. 

11 Gadamer, Truth and Method, trans. by Donald Marshall & Joel Weinsheimer (New York: Continuum 
Publishing, 1989) p. 486. 
12 The unity of experience is formed, like the restoration of the unity of command, not when the first or 
second or third soldier halts from retreat, but suddenly in the manner of a beginning without beginning. 
See Gadamer Truth and Method, p. 352. Gadamer refers to Aristotle a second time to capture this idea 
of the suddenness of understanding in “Text and Interpretation”: “Aristotle once described the freezing 
of a liquid when it was shaken as a schlagartigen Umschlag, a sudden reversal that comes like a blow 
from without. It is like this with the blow-like suddenness of understanding, as the disorder fragments 
of the sentence, the words, suddenly crystallize into the unity of a meaning of the whole sentence.” 
Gadamer, “Text and Interpretation”, Dialogue and Deconstruction, ed. Diane Michelfelder & Richard 
Palmer (Albany: SUNY Press, 1989), p. 48. 
13 See Plato’s Seventh Letter, 344b-c.  
14 Gadamer, “Plato as portraitist”, trans. by Jamey Findling & Snezhina Gadova, Continental Philosophy 
Review, vol. 33, no. 3 (2000), p. 271. 
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HERACLITEAN HERMENEUTICS 

This category of “transition” (metabole) is for Kierkegaard the instant of 
decision, which Hegel’s logic of being cannot accommodate.15 

What then is the configuration of unity for a hermeneutics in which the 
mediation of difference occurs through this peculiar category of transition? 
Would it not be similar to the logos of Heraclitus in which the order of unity 
is inseparable from the opposition it holds together? Certainly Gadamer’s 
hermeneutics in its orientation and its theoretical structure is one that stays 
close to the experience of life, and Gadamer is well aware of the experience of 
the unmediated transitions of opposites that are part of the experience of life. 
In his comments on Heraclitus Gadamer highlights the experience of 
astonishment in awaking from sleep to already being oneself, or at least 
coming to oneself, as if from nowhere. In the change to wakefulness the two 
states are held together as inseparable. But, to ask again, what is this unity that 
does not take away difference, and how is it in play in the hermeneutic 
approach to the word? 

A case can be made that every dia-logos, every hermeneutic dialogue, 
displays a twofold configuration of unity. The first form of unity occurs with 
the emergence of a unified meaning in the act of understanding. But in its 
arrival from passing through the logos, the unified meaning does not dissolve 
difference into the same, for the one who understands has now become 
different.16 We enter a conversation, Gadamer tells us, not simply because we 
do not understand the other, but because we do not understand ourselves. We 
have  to break down resistance in  ourselves if we want to hear  the  other as  
other, and in doing so we undergo a change in understanding. For this to 
occur, the language of conversation, while not explicitly holding together 
contraries, will hold together what is said within the infinity of what is not said 
in one unified meaning. In this forming of understanding, the one unified 
meaning cannot overcome its relation to differing. The forming of under-
standing in a unity of meaning occurs, not through the polarity of standing 
opposites, but in the interchange of opposition from within the secret of the 
whole that is language. In the formation, what is different comes forth from 
the difference within language. Passing through the logos is similar to the 
Heraclitean logos, it is the one which unfolds itself. Put differently, what is to 
be understood is already being held together in the logos, and, the coming to 

15 See Gadamer, “Articulating Transcendence”, The Beginning and the Beyond, ed. Fred Lawrence 
(Chico: Scholars Press, 1984), p. 8. 
16 I am essentially repeating here Ruin’s reference to Heraclitean riddle “the father is the son of himself”. 
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TIDVATTEN 

agreement in the logos is of a certain harmonious order—an “agreement” that 
cannot be separated from the differing it holds together.  

And what then of a second form of unity? Echoing Heraclitus’s Fragment 
2 which describes the sharing of the logos,17 there is always a form of unity in 
dialogue qua dialogue from which the interpretation comes to an under-
standing. This form of unity is constituted by the fundamental belonging 
together that sustains the very possibility of dialogue: “[T]he unity of meaning 
in a text or a conversation rests upon the being-together of people with each 
other [im Miteinander].”18 This “with-one-another” is not a common identity 
but participation, a form of sharing that occurs not only between the one and 
the other, between expression and reply, between question and answer, but 
also in the general linguistic composition of human life.19 Indeed, here we are 
not too far from the Fragment 2 of Heraclitus: “Although the account (logos) 
is shared (xunon), most men live as though their thinking were a private 
possession.” Xunon (sharing), as Heidegger points out in his Thor Seminar, 
does not mean the same as koinon (common), “since the koinon is merely the 
katholon, the universal in the sense of what belongs equally to all despite 
differences”.20 Rather, in xunon one must hear xunienai, a going together in 
the sense of one to the other. And for Gadamer too this sharing is not a 
unification into a one, but a unity of being-with-one-another, the coming of 
one to the other that is made possible in advance by the “linguistic composit-
ion of human life”. 

In this sharing of the logos, we are affirming what Ruin has noted elsewhere. 
“The Heraclitean logos distances itself from what is idion, private, as well as 
from the many, polloi, reaching instead for the shared and common, and 
unitary […] Its projected community is not an existing community, but a 
community always in the making.”21 In his further interpretation relating this 
logos to the issue of cosmopolitanism, Ruin notes that the task of under-
standing the logos entails a commitment to the growth and development of the 
logos that the human carries within himself. This community for which the 

17 “Although the account (logos) is shared (xunon), most men live as though their thinking were a 
private possession.” Charles Kahn, The Art and Thought of Heraclitus (New York: Cambridge 
University Press, 1979), p. 29. 
18 Gadamer, “Hermeneutics Tracking the Trace [On Derrida]”, The Gadamer Reader: A Bouquet of the 
Later Writings, trans. & ed. by Richard Palmer (Evanston: Northwestern University Press, 2007), p. 395. 
19 Gadamer, “Towards a Phenomenology of Ritual and Language”, p. 46. 
20 Martin Heidegger, Four Seminars, trans. Andrew Mitchell & François Raffoul (Bloomington: Indiana 
University Press, 2003), p. 4. 
21 Ruin, “Belonging to the Whole: Critical and ‘Heraclitical’ Notes on the Ideal of Cosmopolitanism”, 
The idea of Kosmopolis: History, Philosophy and Politics of World Citizenship, ed. Rebecka Lettevall & 
My Klockar Linder (Huddinge: Södertörns högskola, 2008), p. 38. 
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HERACLITEAN HERMENEUTICS 

human aspires remains a hidden community in the making. And so too for 
Gadamer’s hermeneutics. For Gadamer, in the sharing brought about by the 
community of logos, the world becomes larger not smaller. It constitutes a 
distinctive way of not being outside ourselves, a form of being present that for 
the Greeks was a form of immortal glory. Gadamer describes this form of 
immortal glory at the close of that essay in which he quotes Heraclitus. Human 
life is a life that is temporalized, and as such “begins each morning anew and 
with each new beginning reorients itself, and all this in the with-one-another 
of language and ritual, from ‘Good morning’ to ‘Good night’, when the con-
versations with oneself and others, and all the rituals of symbolic behavior sink 
into darkness, like the darkness of death. All of this should be ‘correct’”. What 
he means by correct entails going beyond the pre-given. It is what occurs in 
finding the “right” word, in carrying on a “correct” conversation, in becoming 
involved [mitgehen] in the matter—whether it be the poem, a piece of music, 
or whatever—so that one can understand. This, he concludes, “is the truth of 
the enactment of the incarnate living-with-one-another, in which the universe 
of language lives its life: ‘The human, in the silent night, lights a light—himself’ 
(Heraclitus)”.22 

22 Gadamer, “Towards a Phenomenology of Ritual and Language”, p. 50. 
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Ögonblickets lokalitet. 
Rumsdimensioner i Hans Ruins Tidsvändning 

ULJANA AKCA 

I den kontinentala filosofiska traditionen har tid och historiemedvetande 
genomgående varit en framträdande tematisk horisont. Som sådan har den 
samlat ett stort antal olika tänkare, med Heidegger i centrum. Men vad är 
egentligen rummets status i filosofihistorien? I vad mån har filosofin närmat 
sig rummet med samma kritiskt-nyorienterade blick som Heidegger 
närmade sig tiden? Eller är kanske rummet ett samlingsnamn på någonting 
som sedan begynnelsen avhandlats i otaliga former, från frihetens problem 
till alla spörsmål om Gud? 

Snarare än att ge något slutgiltigt svar på denna fråga, är min ambition att 
belysa den som sådan, dess öppenhet och oavslutadhet, själva dess mening, 
utifrån Hans Ruins Tidsvändning. Filosofisk dagbok 1999.1 I min läsning vill 
jag undersöka hur rummet vecklas ut som ett eget tema i detta verk, omöjligt 
att kringgå också för den som frågar efter tiden. 

* 

Till att börja med kan det vara värt att påminna om att tid och historie-
medvetande inte är detsamma som den kalendariskt mätta tiden eller 
historien. Heideggers ord om att tiden är ”varats horisont”2 går knappast att 
komma förbi, inte ens för den som annars inte ansluter sig till hans 
tänkande. Argumentet i hans Vara och tid var att temporalitetens väsen inte 
återfinns i den kronologiska klocktiden, utan i ”ögonblicket”.3 I detta 
kvalificerade moment tilldrar sig tiden som ”det ursprungliga ’utom-sig i och 
för sig självt’ ”, som ett ”εκστατικόν (ekstatikon) rätt och slätt”.4 I det 
omstridda begreppet das Ereignis i Heideggers senare tänkande, på svenska 

1 Hans Ruin, Tidsvändning. Filosofisk dagbok 1999 (Stockholm/Stehag: Symposion, 2001). 
2 Martin Heidegger, Varat och tiden. Del II, övers. Richard Matz (Göteborg: Daidalos, 2006), s. 437 
(originalpaginering). 
3 Ibid., s. 338. 
4 Ibid., s. 329. 
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ofta översatt till ”tilldragelsen”, artikuleras ett skeende i vilket varats egen 
tidslighet blir ett öde genom människan.5 

Uttryckt annorlunda, är ögonblicket det varigenom den ändliga, faktiska 
tid, den sträckning vi har att leva,6 öppnas upp som ett fönster mot det 
gränslösa, en betydelse som Ruin genomgående uppmärksammar i sin Enig-
matic origins: ”The Augenblick […] is the bridge between the eternal and the 
temporal.”7 

Tar vi oss an frågan om rummet från ett motsvarande perspektiv, borde det 
därför vara i termer av ögonblickets rumsliga parallell, som en fråga efter det 
slags rumserfarenhet som på ett liknande sätt upplåter rummets väsen och 
relation till varat. Vilken är den rumslighet som förmår att öppna upp vår 
tredimensionellt utsträckta tillvaro mot det oändliga? Eller för att hålla kvar 
vid ett något mer obestämt ord: det gränslösa?  

I en uppsats visar Günter Figal och Tobias Keiling att ett enhetligt univers-
ellt begrepp för någonting sådant som rummet aldrig har funnits; så talar 
Platon till exempel om χώρα (khôra), som på engelska närmast bör översättas 
till space, medan Aristoteles begrepp om τόπος (topos) har en annan inne-
börd, och snarast måste översättas till place.8 För Husserl och Descartes, 
skriver Figal i en självständig undersökning av frågan, tänks rum som ut-
sträckning, extensio.9 Figal vänder också blicken mot Heidegger, och visar hur 
denne med mer eller mindre provisoriska och sökande begrepp som Lichtung 
(ljusning eller glänta), Offenheit (öppenhet), Horizont (horisont), och Gegend 
(trakt) gjorde ansatser att tänka frågan om rummets väsen på samma funda-
mentala nivå som han gripit tiden.10 Av dessa kan vi peka ut Lichtung som det 
kanske viktigaste. Som Heidegger skriver, är det avlett från verbet ”lichten”, 
som betyder att ”lätta något”, ”att göra något lätt, fritt och öppet, till exempel 
att på ett ställe avlägsna träden i skogen. Det fria som uppstår på så sätt är en 

5 Jfr. Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 65. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (Frankfurt am 
Main: Klostermann, 1989), s. 7. 
6 Heidegger, Varat och tiden. Del II, s. 373. 
7 Hans Ruin, Enigmatic Origins. Tracing the Theme of Historicity through Heidegger’s Works 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1994), s. 199. 
8 Günter Figal & Tobias Keiling, ”Das raumtheoretische Dreieck. Zu Differenzierungen eines 
phänomenologischen Raumbegriffs”, Die Raumzeitlichkeit der Muße (Tübingen: Mohr Siebeck, 2016), 
s. 9–10. 
9 Günter Figal, Freiräume. Phänomenologie und Hermeneutik (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017), s. 36. 
10 Figal, Freiräume, s. 25, 269, samt Günter Figal, Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2015), s. 2–3, 75. 
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ljusning”.11 I denna ljusning, eller glänta, menar han att ”det rena rummet och 
den ekstatiska tiden och allt som när- och frånvarar i den först erhåller sin allt 
församlande och bevarande ort”.12 Även ett begrepp som das Zwischen 
(ordagrant ”mellanrummet” eller ”mellan”) kan nämnas i detta sammanhang. 
I Heideggers Bidrag till filosofin används det i samband med att Da-sein 
(tillvaron) nu tänks som en särskild varamöjlighet snarare än som människans 
allmänna varamodus. I denna varamöjlighet vistas människan ”mellan” varat 
och det varande, på så sätt att hon själv blir den plats, detta mellanrum, i vilket 
dessa domäner först differentieras, och ur denna åtskillnad och strid på nytt 
kan framträda i relation till varandra.13 Samtidigt omtalas det som den plats 
där guden och människan först kan komma att angå varandra.14 

Men hur går vi vidare mot en mer systematisk filosofi om rummet med 
utgångspunkt i de termer som Heidegger föreslår? Till förmån för en under-
sökning av vad han kallar det ”reala” rummet, avvisar Figal till sist projektet 
att tänka ett ”rum före rummet”.15 

Frågan är dock om vi kan avfärda Heidegger så snabbt, som om det tredi-
mensionella rummet på något sätt vore en mer självklar utgångspunkt. Här är 
inte platsen att noggrannare gå igenom och göra Heideggers olika begrepp 
rättvisa, och inte heller är mitt syfte att välja något av dem. Det övergripande 
ärendet i denna text är istället att ta ett steg tillbaka och fråga: vad är det som 
fenomenologiskt söks med dessa heideggerska begrepp? Samtidigt som de inte 
på något sätt är identiska, förenas de av en vilja att utsäga hur det där/Da som 
Heidegger filosoferat om sedan Vara och tid, öppnas som en plats där varat 
skiner fram i det vi uppfattar som en konkret, fysisk världslighet och på så sätt 
blottar själva möjligheten till en rumslig närvaro, som denna närvaros mest 
ursprungliga frihet. Med nämnda begrepp tycks Heidegger därmed vara ute 
efter rumslighetens mening, om än utifrån sitt ännu huvudsakligen tidsori-
enterade perspektiv. 

Men för att kunna tänka en sådan mening är vi kanske ännu i behov av mer 
fenomenologiskt grundläggande analyser av det rumsligt levda livet, med sikte 
på dess kvalificerade upplåtenhet. Sådana, menar jag, hittar vi i Tidsvändning. 

* 

11 Martin Heidegger, ”Filosofins slut och tänkandets uppgift”, Till tänkandets sak, övers. Daniel 
Birnbaum & Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Thales, 1998), s. 108. 
12 Ibid., s. 109–110. 
13 Jfr. Heidegger, GA 65, s. 325–326, 343. 
14 Ibid., s. 86–87. 
15 Figal, Freiräume, s. 25, 269, samt Figal, Unscheinbarkeit, s. 2–3, 75. 
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Bland Ruins publikationer intar denna aforistiska samling ett slags särställ-
ning, som det mest personliga verket av alla, som dessutom på ett mer direkt 
sätt än de övriga ger sig in i en tolkning av det egna nuet och geografin. 
Medan det också kan vara det mest förbisedda, har det för mig och flera 
andra i min generation varit det enskilt mest betydelsefulla. Än idag utmanar 
och vidgar dess skarpa insikter läsarens självuppfattning. Att läsa det som 
samtida svensk är i sig en träning i filosofi, där den egna förmågan och 
beredskapen till ett självutträde ur det bekvämt egna sätts på prov. 

Tidsvändning betecknas av Ruin som en filosofisk dagbok över året 1999, i 
form av projektet att ”låta tiden ta gestalt genom att upprepa en och samma 
handling”; ”Det handlar då inte bara om att söka efter och befästa något rent 
privat eller personligt, utan snarare om att låta det dagligen framfödda bilda 
konturerna av en diagnos av den egna tiden”.16 

Det rör sig alltså inte så mycket om ett verk med ambitionen att tematisera 
tiden, som ett försök att låta tiden själv ta tänkandet i anspråk som en uttolk-
ande aktivitet. Men samtidigt som verket tänker och uttyder den egna tidens 
gestalter utifrån den dubbla blick som låter nuet spegla sig i ett förflutet som i 
sin tur bara kan upplåtas i nuet, blir det snabbt tydligt att detta inte är det enda 
perspektivet. Många av reflektionerna handlar också om hur människan rör 
sig i ett erfarenhetsskikt som inte bara utspelar sig i ett rum, utan väcker frågan 
om vad begreppet ”rum” egentligen omfattar. Dit hör funderingar om allt från 
vänskapens och kärlekens villkor, till frågor om frihet, ondska och köns-
skillnad. I den mån denna grupp av aforismerna är mindre tidsorienterade än 
de som exempelvis diskuterar 68-vänsterns efterrevolutionära självförståelse 
eller en då aktuell skolskjutning i USA, kan vi därför fråga: är de i så fall rum-
sorienterade? Är de varageografiska snarare än varahistoriska? Samtidigt som 
det är uppenbart att dessa två kategorier inte fullt ut låter sig separeras, utan 
kanske förblir två sidor av ett och samma mynt, så måste vi försöka tänka deras 
skillnad. 

Enligt Figal är fenomenologin själv primärt rumslig, eftersom den under-
söker tingen i deras struktur och form, i deras rumsliga närvaro.17 På sätt och 
vis är detta obestridligt, även när vi fenomenologiskt analyserar icke-fysiska 
ting: även dessa har form, en gestalt, som den fenomenologiska blicken ger akt 
på. 

Men vad för slags rum vore då detta, i vilket den fenomenologiska blicken 
rör sig? Tydligt är att begreppet om det ”reala rummet” inte är tillräckligt, då 

16 Ruin, Tidsvändning, s. 5. 
17 Figal, Unscheinbarkeit, s. 19. 
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detta rum snarare är det vars status först prövas i de reflektioner vi hittar i 
Tidsvändning. I det följande vill jag ta upp några av de stycken som enligt min 
mening starkast kretsar kring rummet som ett ännu öppet filosofiskt tema. 

Som inledande meditation passar en aforism från den 10.7, vilken på ett 
poetiskt sätt demonstrerar hur frågan om rummet i grunden är frågan om 
hemkomsten, som någonting mer primärt än nationsgeografi och hembygd. I 
en vacker betraktelse över skönheten i ett svenskt sommarlandskap, skriver 
Ruin om hur denna årstid, som en jordisk spegling av paradiset, hos nordbon 
mer än andra väcker en längtan efter en förening av natur och mänsklig ande, 
av inre och yttre; det är begäret efter ett uppgående i en enhet med det fysis 
som saknar mänsklig röst. I efterhand återstår i regel minnen om hur nära 
sammansmältningen tycktes, utan att barriären någonsin revs ner och naturen 
förlorade den sista statusen av kuliss.  

Men passagens ärende är inte att avvisa den existential-ontologiska 
möjligheten till en sådan förening. Snarare tycks den säga någonting om det 
mänskliga villkoret för den erfarenhet av uppfylld rumslig närvaro som allas 
vår längtan riktas mot, genom att visa att sträckningen ut i det yttre natur-
rummet inte räcker för att denna hemkomst ska äga rum. Vi söker paradiset, 
och rörs och lockas av det återsken och försmak av det som sommaren 
skänker, innan naturen snabbt återgår till att sluta sig inför vår blick. Men om 
en försmak är tillfällig och övergående, är den också en fenomenologisk 
föraning om ytterligare dimensioner i tillvaron än de tre som kroppen och 
sinnena vant vandrar genom. Kanske är all skönhet ett sådant gränssnitt mot 
det ännu främmande. Vad så många av de andra aforismerna då ska visa är att 
dessa dimensioner, som öppnar oss mot en mer genuin hemkomst, faktiskt 
avkräver oss ett steg tillbaka in i vårt mänskliga rum och den levda kroppsliga 
avgränsning som först väcker vår längtan efter det gränslösa. 

Till dessa aforismer hör en från den 23.3, i vilken Ruin skriver om Nelson 
Mandela och hans politiska gärning och ledarskap. Geografiskt är det alltså 
Sydafrika som kommer på tal här. Men landets öde, och därmed landet som 
plats, är i sin tur så starkt präglade av denna ledargestalt, att det är genom en 
blick på honom som vi också kan kontemplera orten i fråga. Om denne 
politiker sägs: 

Hans egen anspråkslösa stil tillsammans med vidden av hans gärning 
skänker honom en övermänsklig aura. Han infriar inte bara en kristen dröm 
om den försonande kärleken, utan också myten om den som tilldelats ödet 
att bli sitt folks räddare och som genomför detta uppdrag utan hänsyn till sitt 
eget liv. Om några år kommer han att vara borta. Hur skall världen förvalta 
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en sådan mans död? I antik tid skulle han ha upphöjts till halvgud, kanske 
rentav till gud.18 

Därefter ställs frågan om det som möjliggjorde en heroism av detta slag 
kunde vara diktaturen själv och dess våld. I denna undran klingar aforismen 
också ut: innebär det att den framtid då vi lagt diktaturerna och våldet 
bakom oss, blir en tid utan hjältar som Mandela? 

Frågan är provocerande endast om vi inte är villiga följa den fenomeno-
logisk-filosofiska ansatsen fullt ut. Denna tydliggör nämligen att det som här 
betraktas är en paradox, en paradox som berör människans ontologiska vill-
kor, och som kanske därför inte omedelbart kan upphävas av det globala freds- 
och demokratiprojekt som vi som etiska samhällsvarelser, inte minst i 
Mandelas fotspår, måste sträva mot. 

Dessa villkor har att göra med rummet. Vad det handlar om är för det första 
våldet och diktaturen såsom ett rumsligt faktum och fakticitet, som en 
trängdhet i själva den fysiska, lokala geografin. Men vad trängs? Förutom en 
samhällskropp, är det även de enskilda fysiska och på samma gång andligt-
själsliga kroppar som ingår i den. Men just här sker också någonting som 
måste stöta den etiskt-rationella blickens patos: Den individ visar sig och 
verkar i vilken själva denna trängdhet, denna fakticitet, förvandlas och förädlas 
till sin motsats, till en kollektiv omsorg och ett mod som närmast utmanar det 
mänskligas gränser och definition. Genom och kring denna rumsligt-
begränsade individ, avgränsad i ett fysiskt rum såväl som i personlighet och 
öde, samlas till sist ett helt samhälle, en hel geografisk ort. Därur hittar vi en 
definition av hjälteskap som ett dåd, som får oss att bortse från den 
individualitet som skiljer oss åt inte bara i tiden, utan i rummet, för att istället 
låta oss erfara någonting av förenande gränslöshet. Genom detta blir också, 
som citatet visar, aningen om det gudomliga som kraft och mänsklig ange-
lägenhet åter aktuell. 

Det är därför inte en tillfällighet att även många andra av de aforismer som 
tydligast behandlar rummets mening också centrerar sig kring frågor om våld 
och smärta. Vad gör oss, förutom njutningen, mer medvetna om våra 
kroppars gränser – och därmed vårt avgränsade här i rummet – än smärtan i 
dess olika former? Hit måste även Heideggers analys av ångesten i Vara och 
tid räknas; anledningen till att den gör tillvaron medveten om sin kastadhet är 
att den också tynger ner och orsakar ett lidande. Hur kan en fenomenologi 
som undersöker rummets status undvika denna fråga? 

18 Ruin, Tidsvändning, s. 87. 
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Om samtidens obenägenhet att tänka smärtans dialektiska mening handlar 
bland annat en aforism från den 6.3. Med de medicinska vetenskaperna har vi 
enligt Ruin sakta rationaliserat bort språket och kulturen för att bära smärta, i 
tron att vi därmed gjort mänskliga framsteg. Men, betonar han: ”Ande föds ur 
smärta – det är den skandal som rationaliseringen av livet inte kan ta till sig; 
att själslig kraft och resning växer ur smärta”.19 Frågan vi kan ställa vore därför: 
Slår smärtans undanträngda paradox tillbaka mot oss som ett förvägrande av 
den blick och den erfarenhet i kraft av vilken vi kan upptäcka oss vara annat 
och mer än en smärtsamt begränsad individualitet och kropp? Eller för att 
citera en annan anteckning ur boken, från den 18.11: ”För i allt vad vi vet om 
det fysiska så vet vi ännu inte vad en kropp är.”20 

Utifrån denna aforism är det intressant att parentetiskt återknyta till 
exempelvis Parmenides berömda lärodikt, i vilket varat omtalas som: 

Det hjärta som orubbligt bor i välrundad sanning21 

[…] 
ett sammanhängande helt: ty varande vilar mot varande.  
Orörligt inom gränserna av väldiga bojor
Är det utan början och utan slut […]22 

Så hel var sanningen för tänkaren, att betydelsen av de skillnader i det 
formade av vilket det fysiska rummet utgörs trädde i bakgrunden som over-
kliga skuggor. Men innan han fått erfara detta, har gudinnan varit nödgad 
att försäkra honom om att ”inget olyckligt öde” sänt honom.23 Vad är detta 
för en säregen tröst? Vilket slags lidande, som bara kan stillas av gudarnas 
lugnande stämma, har här tjänat som passage in mot en rumserfarenhet och 
blick som den vanliga perceptionen och det vanliga tänkandet måste döma 
ut som ofattbara?  

Från den 11.1 och den 4.7 har vi två texter som båda visar hur dessa 
sanningar om kroppens, smärtans och rummets väsen och samband, medan 
de framförallt idag är kollektiv omedvetna, åtminstone på symbolnivå förblivit 
det nav kring vilket den västerländska civilisationen kretsar, då de vittnar om 
den källa ur vilken den en gång spirade. Det handlar om det kristna krucifixet 
och korsfästelsen som inte bara en religiös, utan kultur- och samhällsbärande 
symbol. Här bärs en på samma gång alltför uppenbar och förseglad gåta fram 

19 Ibid., s. 74. 
20 Ibid., s. 274. 
21 Parmenides, ”Om naturen”, Kris, nr. 49/50 (1996), s. 47. 
22 Ibid., s. 51. 
23 Ibid., s. 47. 
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om vad en kropp som pinats till det yttersta, och därför aldrig är mer kropp än 
här, har att göra med det fysiska kyrkorummet med dess otaliga arkitektoniska 
och estetiska dimensioner, såväl som det kollektivt-andliga rum som än idag 
förmår samla en global kristen gemenskap. Någonting i det nederlag som 
denna förnedrande död innebar, skriver Ruin, var tvunget att vändas till 
en ”oerhörd, alldeles osannolik seger”.24 Men vad var det för vändning, och 
hur kunde den ske? Svaret, så kunde vi tolka det, uppdagas när vi inser att vi 
inte enbart betraktar ”det patetiska, utmärglade och blodiga liket av en liten 
förmäten hantverkarson”25 från det gamla Nasaret, utan det nödvändiga offret 
för ett uppdagande av kroppslighetens universella, spatialt-fenomenologiska 
mening och sanning. Denna plågade människas här måste bli vårt eget här, 
genom den enda förmedlande länk som finns mellan dessa, nämligen den 
egna kroppen. 

I denna universalisering av det kristna budskapet förvandlas det till seger 
genom att inte längre göra sig avhängigt ett yttre våld, utan transformeras till 
en besinning av den smärta som den fysiskt förankrade existensen redan kastat 
oss in i världen med. Så samlas denna kropp och dess utspridda lidanden och 
begär till den smärtande punkt av där-varo som ska återlösas i samma ljusning 
som Jesu öde först öppnade. Från och inte trots detta, utgår det kristna kär-
leksbudskapet om en nations- och etnicitetsöverskridande enhet. Så är denna 
gudomliga kärlek också i allra högsta grad fysiskt förankrad, en möjlighet som 
kräver en begärande och njutande kropp. Som Ruin skriver: ”Den katolska 
bildvärlden är en enda lång fysisk extas, där kroppen på nytt och på nytt 
iscensätts som frälsningens tröskel och hemvist i ett.”26 

För den som ännu står öppen för denna bildvärld, vore därför även kyrko-
rummets kallaste, mest slutna stenläggningar nycklar till en frihet som trotsar 
alla fysiska gränser och rum. 

Med dessa filosofiska betraktelser rör vi oss förhoppningsvis mot en mer 
direkt förståelse av den vikt den sene Heidegger skulle komma att lägga vid 
den ännu utestående filosofiska uppgiften att tänka vidare varat med avseende 
på rummet. För att förstå vad ”tilldragelsen” är såsom öde, behöver också 
frågan väckas om ett ödets var och hur. En sådan lokalitet måste, kanske till 
sist genom att gå utöver Heideggers filosofi, vidgas till att avse någonting mer 
fundamentalt än frågan om språkliga och nationella hemvister; ofrånkomligt 
måste den återtas av ”här”-et som en kroppsligt-spatialt förankrad var-

24 Ruin, Tidsvändning, s. 173. 
25 Ibid. 
26 Ibid., s. 20. 
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minhet.27 Endast som ett ”här” som upplåts genom den egna fysiska existensen, 
är det meningsfullt att tala om ett ”nu” som en tilldragelse av tid och kollektivt 
öde. 

Ett sådant filosofiskt projekt skulle slutligen behöva ställa frågan om 
huruvida några alls av de spatiala tingen helt kan undgå att vara speglar av rum 
som ögat inte når? Eller bär allt som fenomenologin kan röra vid på varierande 
grader av rumsupplåtande mening, och kan därmed även de synbart mest 
obetydliga vardagsfenomen vara symboler för vårt sökande efter oförborgad 
vidsträckthet? En sådan fråga är intressant att ställa mot bakgrund av en afor-
ism från den 24.12 i boken, i vilken lustigheten i den svenska traditionen att 
vid jul samlas kring de ihopklippta snuttarna av barnfilm i Kalle Ankas jul 
avhandlas. I en anda av antågande revolution började programmet att på 60-
talet sändas som en markering mot en äldre tids överlastade traditionsenlighet. 
Så består ironin i att också denna ”anti-traditionell[a] tradition”, i bristen på 
någonting som kunde avlösa det skämtsamma, blev en bestående och allvarligt 
menad ritual.28 

Men måste vi då inte fråga oss varför just detta program levde kvar? Kanske 
räcker inte den historiska tolkningen för att förklara den samtida dragningen 
till Disneys bjärta och överpedagogiska sagovärld. För vad betyder egentligen 
Askungens längtan efter det fjärran slottet, den klänning hon mirakulöst 
tilldelas av fåglar som flyger i samstämd helixrörelse, eller ekorrarnas 
illuminerade julgran med dess många olikfärgade kulor, vad betyder alla dessa 
bilder om vi förstår dem som symboler också för annat och mer än sitt tidsliga 
och kulturella sammanhang? Kan vi då i dem också se ersättningar för, och 
samtidigt avlägsna ekon av de skeenden och stämningar genom vilka vi släpps 
in i den fria rymd som är här:ets halcyoniska närvaro?  

Jag vill avsluta med en referens till ännu en av de mer poetiska aforismerna 
i detta verk, som också lämnar över frågan om rummet som en hermeneutisk 
uppgift till läsaren. 

Den 1.9 kan läsas som Ruins tillägg till de tidigare aforismerna om kyrkan 
och dess symboler. Här sägs att vi kanske måste acceptera att gudsordet tills 
vidare är förskingrat, och kyrkorna blivit ”ihåliga tempel”. Vi kan också säga: 
att dess symboler har stelnat till ogenomträngligt chiffer. Men så lägger Ruin 
till att tilltalet från ”denna sönderslitna gud” kanske inte alls tystnat, utan att 

27 Heidegger, Varat och tiden. Del I, övers. Richard Matz (Göteborg: Daidalos, 2006), s. 42–43. Jfr. 
Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 66. Besinnung (Frankfurt am Main: Klostermann), s. 329–330. 
28 Ruin, Tidsvändning, s. 302. 
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det ”någonstans undanskymt mumlar och kvider vidare”, att det i själva 
verket ”sedan länge vistas i gränderna”.29 

Vilka är dessa gränder? Vilka är idag de rum som uppmanar oss att själva 
att bli en plats? 

29 Ibid., s. 213. 
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Den drömmande anden i ögonblicket 

JONNA HJERTSTRÖM LAPPALAINEN 

Den här texten är tillägnad min handledare, Hans Ruin. En av de saker som 
jag är tacksam över är att han tvingade mig att ge mig ut på filosofiska djup 
som jag annars nog inte vågat. Hans enträgna envetenhet inför alla våra 
oenigheter fick mig också att inse att intressant filosofisk argumentation 
präglas av djup snarare än styrka. En sak som vi aldrig var oeniga om, vilket 
jag nu i efterhand kan tycka är lite synd, är ögonblickets betydelse. 

* 

Det är i sin bok Begreppet ångest från 1844 som Kierkegaard har sin kända 
utläggning om ögonblicket. Han beskriver ögonblicket som det tvetydiga 
vari tiden och evigheten berör varandra.1 Men ögonblicket är inte en rent 
tidslig bestämning, utan även andlig. Det är alltså inte bara en benämning av 
ett minimalt tidsförlopp, utan tiden bestämd i en upplevelse eller ett för-
nimmande. Det är en blick på tidsligheten ut vilken det springer en präg-
lande förståelse av det förflutna och framtiden.2 Denna framställning är 
kortfattad, svårtillgänglig och full av anspelningar på kristen tro, vilket 
troligtvis är en anledning till att Heideggers svårslagna vidareutveckling av 
den i hög grad har kommit att prägla diskussionen om ögonblicket i 
Kierkegaardreceptionen. Heideggers förståelse av ögonblicket beskrivs av 
Hans Ruin som ”den autentiska förståelsens tidslighet” samt något som ”sig-
nalerar frihet, transcendens och avgörande beslut”.3 Risken med en alltför 
heideggersk tolkning är dock att det blir en alltför stark betoning på det 
förgångna. Även om Kierkegaard framhåller att det förgångna är väsentligt, 
han skriver uttryckligen att det är först i ögonblicket som historien börjar, så 
är han också kritisk mot Platons syn på ögonblicket just för att det enbart 
utgör en blick på historien eller de eviga idéerna. Han menar att de gamla 
grekerna missförstod ögonblicket, de bestämde det baklänges vilket leder till 
en missuppfattning av det eviga: 

1 Søren Kierkegaard, Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) 4, utg. Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, 
Anne Mette Hansen & Johnny Kondrup (Köpenhamn: Gad, 1997–2013), s. 392 
2 Kierkegaard, SKS 4, s. 384–96 
3 Hans Ruin, ”Ett opublicerat verk”, Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi 
(Stockholm: Erzats, 2013), s. 214. 
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Det grekiska eviga ligger bakom som det förgångna, som det man endast 
kommer in i baklänges. Dock är det ett alldeles abstrakt begrepp av det eviga 
att det är det förgångna oavsett om det bestäms filosofiskt (det filosofiska 
avdöendet) eller historiskt.4 

För Kierkegaard är det avgörande att ögonblicket öppnar upp framtiden och 
det kommande, däribland kristendomens syn på den kommande evigheten. 
Framtiden, som han kallar ”det evigas inkognito”, är det mest avgörande i 
ögonblicket. Om ögonblicket förstås som en blick på det förgångna i termer 
av skuld, och framtiden i termer av val och beslut, finns det en risk att man 
därmed missar att ögonblicket också innefattar ett omfamnade av det kom-
mande i absolut ovetenhet, eller oändlig oöverblickbarhet. Om inte detta 
betonas reduceras Kierkegaards filosofi enbart till en inskränkt uppmaning 
till ansvarsfulla och genomtänkta val, till en nidbild som Kierkegaard själv 
har utvecklat grundligt i sin karaktär assessor Vilhelm. En karaktär som 
förvisso fördjupar sig i svårigheten att kunna välja men som inte riktigt, i sitt 
upphöjande av det etiska livet, förstår sig på ögonblicket eller evigheten. För 
att förstå Kierkegaards ögonblick som en autentisk förståelse av tidsligheten 
måste man alltså låta ögonblicket omfatta det tillkommandes oändliga 
oöverblickbarhet. Ett sätt att närma sig detta är att ta fasta på hur ögonblicket 
uppträder, nämligen i den drömmande anden. Innan jag går in på detta vill 
jag först säga något om hur han talar om ögonblicket och den drömmande 
anden i boken som helhet. 

Huvudfrågan i Begreppet ångest är hur frihetens möjlighet uppstår i en 
människa. Tesen är att friheten framträder i ångest. Frihetens uppkomst 
undersöker Kierkegaard genom att gå tillbaka till den bibliska berättelsen om 
Adam och Eva såsom bilden för den första synden. Beskrivningen av syndens 
eller ondskans framträdande i den individuella människan, som finns i alla tre 
abrahamitiska religioner, har av både teologer och filosofer förståtts som 
handlande om ondska satt i relation till frihet. Hegel tolkar denna berättelse 
som en skildring av hur människan reser sig ur det rent naturligt och djuriskt 
bestämda livet mot sin andliga bestämning.5 Avgörande för både Hegel och 
Kierkegaard är att människans första fria handling inte enbart leder till skuld 
utan också till att människan framträder just såsom människa med 
uppfattning om tid, frihet och skuld. Det är alltså ögonblicket då människan 

4 Kierkegaard, SKS 4, s. 393. (Min övers. från danskan, gäller genomgående.) 
5 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 1, Werke 8 (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1986), s. 87–91. 
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blir ett själv och får en ny blick på sig själv och därigenom även på det för-
gångna och det kommande. Medan Hegel kritiserar läran om arvsynden för 
att istället, i upplysningens anda, hävda att det ligger i människans väsen att 
hon är förutbestämd att träda ur sitt naturtillstånd,6 nöjer sig Kierkegaard inte 
med hävdandet att människan är förutbestämd att bli fri, skyldig och 
förmögen till ondska. Han vill istället förstå den inre rörelsen i Adam och Eva. 
Han vill titta närmare på ögonblicket då friheten faktiskt uppstår i människan: 
vad är det som gör att en människa i ett tillstånd av ovetande och oskuld, det 
vill säga Adam och Eva i Paradiset, utför en handling som kan förstås som ett 
uttryck för frihet. För Hegel tycks inte detta vara ett problem; han skriver att 
människans naturliga tillstånd endast är en utgångspunkt, som väsent-
ligen ”innehåller momentet av upphävande i sig”.7 För Kierkegaard är det där-
emot mer problematiskt att förstå hur tillvaron i Paradiset endast skulle vara 
en utgångspunkt, och lika svårt att förstå varför denna måste överskridas för 
att uppnå det mänskliga livets vedermödor. Även om det oskuldsfulla 
tillståndet inte är en fullkomlighet att önska tillbaka så är den inte en ofull-
komlighet, i sig är den sig själv nog. Den är inte främst något som ska upphävas 
utan ett tillstånd i sig.8 I Kierkegaards förståelse av oskulden krävs det alltså en 
förklaring av själva intresset för synd; vad är det som lockar oskulden i den 
paradisiska tillvaron. Detta framgår tydligt i hans avfärdande av ormens 
betydelse i den bibliska berättelsen. I denna kommer som bekant orsaken till 
Adams och Evas första synd utifrån, genom ormen som lockar dem till 
försyndelsen att plocka frukterna. Kierkegaard säger att han inte vet vad han 
ska göra av ormen som något utifrån kommande. 9 Det som intresserar honom 
är istället den inre rörelsen i Adam och Eva, han frågar sig vad det är som sker 
i dem gör förbudet lockande. 

Det är i denna undersökning han utvecklar idén om den drömmande 
anden. Han skriver att människan i oskulden ännu inte är ande, inte heller är 
hon enbart ett själlöst djur. Detta mellantillstånd beskriver han som att anden 
är tillstädes men som omedelbar, som drömmande.10 Så här beskriver han 
oskuldens tillstånd: 

I detta tillstånd råder fred och vila; men på samma gång något annat som inte 
är ofrid och strid; ty det finns inget att strida med. Men vad är det då? Intet. 

6 Ibid., s 89. 
7 Ibid. 
8 Kierkegaard, SKS 4, s. 343. 
9 Ibid., s. 353. 
10 Ibid., s. 349. 
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Men vilken verkan har intet? Det föder ångest. Detta är oskuldens djupa 
hemlighet att den samtidigt är ångest. Drömmande projicerar anden sin egen 
verklighet, men denna verklighet är ett intet, men detta intet ser oskulden 
ständigt utanför sig.11 

Kierkegaard skriver att den drömmande anden projicerar en annan verklig-
het, men att denna är ett intet. Oskulden i detta naturtillstånd är alltså inte 
ande i verklig mening eftersom den inte står i relation till sig själv: 

Vaken är skillnaden mellan mig själv och mitt andra satt, sovande är den 
suspenderad, drömmande är den ett antytt intet.12 

Eftersom den inte är skild från sig själv kan den inte gripa sina projektioner: 

Andens verklighet visar sig som en skepnad, som frestar dess möjlighet, men 
som försvinner så fort anden griper efter den, och är ett intet som bara kan 
ge ångest.13 

Drömmandet är projiceringar av något som inte är, av intet. Det är dröm-
mar, alltså inte några möjligheter som står till buds. Men drömmarna är trots 
detta projiceringar av något annat än det som är: om att vara något annat, 
om att göra något annat, om att det skulle kunna vara annorlunda. Här finns 
alltså aningen om något annat, något som undflyr men som ändå ligger där 
och oroar. Det är denna aning som ger den drömmande anden ångest. 

I aningen uppstår en längtan. Denna längtan förstår Kierkegaard alltså inte 
så som synden förståtts traditionellt, som ett begär efter att göra det förbjudna, 
ett sådant begär har redan en relation till gott och ont. Kierkegaard menar att 
det istället handlar om en längtan djupare ner i det oskuldsfulla livet, en 
ångestfylld längtan frammanad av drömmar. Han beskriver det som ”en 
ängslande möjlighet av att kunna”.14 Enligt honom är det genom denna 
djupare längtan som det blir möjligt för ormen att fresta med förbudet. Det är 
genom denna ängslande längtan som de drömmande projektionerna, vid en 
viss tidpunkt kan haka tag i förbudet som en lockande möjlighet. Förbudet 
framträder då som ”frihetens möjlighet såsom möjlighet”. Det är den första 
framträdande möjligheten att genom handling kunna träda in i världen. Det 
är alltså i denna drömmande längtan själva frihetens möjlighet visar sig för 
Adam och Eva i form av Guds förbud. Det är just detta moment som är det 

11 Ibid., s. 347. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid., s. 330. 
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DEN DRÖMMANDE ANDEN I ÖGONBLICKET 

mest intressanta för Kierkegaard, när frestelsen tar form som en faktisk 
möjlighet; detta djupare moment gör det begripligt att synden skulle kunna 
locka oskulden. Detta inre förlopp, millisekunden innan frukten plockas och 
de syndar, är alltså själva ögonblicket inför handlingen. Detta är det avgörande 
ögonblicket då den drömmande anden skådar ner i sin egen frihets 
möjlighet.15 För Kierkegaard är det avgörande ögonblicket alltså inte själva 
handlingen, utan det inre förlopp som sker innan handlingen. Den rörelse i 
vilken anden så att säga vaknar ur sin drömmande tillvaro. Det är här friheten 
som syndens möjlighet visar sig. I och med handlingen sker syndafallet, här 
blir allt annorlunda. 

Frihetens möjlighet ligger väsentligen i framtiden. När den drömmande 
andens griper efter sin egen verklighets möjlighet så griper den efter något in 
i framtiden. Kierkegaard skriver: 

Det möjliga är för friheten det tillkommande, och det tillkommande för tiden 
det möjliga. Till bägge svarar det individuella livet i ångest.16 

För den drömmande anden som lever i tiden är det tillkommande på samma 
sätt som frihetens möjlighet något som drar sig undan. Oskulden i sitt 
naturliga tillstånd står i en omedelbar relation till ett tidsflöde, men utan 
egentligt fotfäste.17 Den drömmande anden i oskulden har inte förmågan att 
stanna upp och överblicka sin egen tidslighet, tiden är istället ett successivt 
flöde, ett innehållslöst oändligt försvinnande.18 När världen genom synden 
blir en annan framträder andens verklighet, och det innebär en ny blick på 
tiden. Oskulden får ett fotfäste: blicken på det förgångna och framtiden 
framträder. Det ögonblick inför vilket synden sker utgörs alltså av att den 
drömmande anden i ångest ställs i relation till framtidens och frihetens 
möjlighet. Och som sagt, i detta ögonblick sker syndafallet genom att den 
drömmande anden, fängslad av sin längtan efter sin egen verklighet, griper 
efter framtiden och frihetens möjlighet. I möjlighetens realiserande blir 
världen blir en annan. 

Även om Kierkegaards tolkning av den bibliska berättelsen tar fasta på 
ögonblicket och den oskyldiga anden som drömmande inför friheten och 
synden är det dock inte främst så berättelsen har uppfattats. Berättelsen om 
syndafallet har främst uppfattats som en bild av hur oskuldens försvinnande 
leder till fördrivandet från paradiset ut i en värld av arbete, konsekvenser, 

15 Ibid., s. 365. 
16 Ibid., s. 394. 
17 Ibid., s. 388. 
18 Ibid., s. 389. 
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TIDVATTEN 

ansvar och dödlighet. I en mer filosofisk terminologi har den fått vara bilden 
av hur friheten, synden och självmedvetandet framträder; av att individen 
börjar förhålla sig till framtiden i termer av möjligheter, förhålla sig till vem 
hon har varit och koppla samman framtida möjligheter med tidigare 
skeenden. Människan är inte längre fångad i naturens träldom, utan hon kan 
handlande gripa in i världen och i tänkandet röra sig och betrakta sin egen 
tidslighet, sin historia, sin framtid och sina möjligheter. Det är detta som de 
flesta filosofer traditionellt tar fasta på, nämligen kunskapen och självreflek-
tionen. Genom detta steg in i världen av konsekvenser, kunskap och ansvar 
blir individen handlande och ansvarig, en syndare. Denna del av berättelsen 
spelar en stor roll även för Kierkegaard. En viktig poäng för honom är att 
människan är skyldig till syndafallet, det är genom sin frihet hon syndar. Men 
även om han intresserar sig för hur och att människan förändras av 
frihetserfarenheten, av att slungas in i en värld av kunskap och medvetande så 
menar han inte att hon därmed skulle hamna i en annorlunda relation till 
synden och friheten. Synd eller frihet är inte något han främst vill förstå i 
termer av kunskap om gott och ont. Han skriver: 

Såsom synden kom in i världen, så fortsätter den att komma om den inte 
stoppas. Men varje upprepning är inte en simpel konsekvens av den, utan ett 
nytt språng.19 

Synden fortsätter att komma in i världen på samma sätt även om människan 
är förändrad. Detta är avgörande. Enligt Kierkegaard består det mänskliga 
livet av en räcka situationer då vårt själv ställs på sin spets och ger oss ångest. 
Även om ögonblicket innebär ett avgörande och en övergång in i något 
annat så är det inte en övergång som förändrar relationen till friheten. Den 
är inte något som människan erhåller genom sin relation till kunskap, frihet 
är något annat, nämligen en öppenhet inför ögonblicket. Den är en obändig 
kraft som visar sig i ångesten. Med kunskap kan vi försöka hålla ångesten 
stången, vi kan tolka den som att vi behöver mer klarhet och kunskap, vi kan 
kasta oss in i handling eller aktivitet, eller trycka tillbaka den. Men vi skulle, 
vilket han argumenterar för i Begreppet ångests sista kapitel,20 drömskt kunna 
sjunka in i ångesten för att se vad den kan ge oss. Den drömmande andens 
frihetserfarenhet är inte bara en beskrivning av en utvecklingsfas i män-

19 Ibid., s. 415. 
20 Detta är också temat för två av de uppbyggliga tal som beledsagar Begreppet ångest, nämligen ”Pælen 
i Kjødet” och ”At trænge til Gud er Menneskets høieste Fuldkommenhed” i Søren Kierkegaard, Fire 
Opbyggelige Taler 1844, SKS 5 (Köpenhamn: Gad, 1998). 
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niskans förmedvetna. Det är framför allt en ursprunglig erfarenhet av själv-
ets frihet – och denna frihetserfarenhet är i sin allra första yttring inte 
bestämd av kunskap och självreflektion. Friheten i denna mening är inte 
förlorad, den bara tycks vara det i vår tillvaro av ansvar och viktighet. Det 
finns en kraft i det drömmande och icke-vetande som den upptagna 
ansvarstyngda människan har vänt sig bort från. 

Jag skulle vilja avsluta med en passage i Begreppet ångest där Kierkegaard 
knyter ihop ögonblicket med drömmandet i den ansvarstyngda människan. 
Nämligen när han kommenterar en strof ur Essaias Tegnérs dikt Fritiofs saga. 
Han skriver att denna passage är en bild av det bildlika ögonblicket: 

När Ingeborg blickar ut över havet efter Fritiof så är det en bild av vad det 
bildlika ordet betyder. Ett känsloutbrott, en suck, ett ord har redan som 
ljudande mer av tidens bestämning i sig, och är mer närvarande i riktning av 
försvinnande och inte så mycket av det evigas närvaro i sig. En suck, ett ord 
o.s.v. har ju därför också makten att hjälpa själen göra sig av med det 
betungande, just för att det betungande bara genom att uttalas redan börjar 
bli ett förgånget. En blick är därför ett betecknande av tiden, men väl att 
märka, av tiden i den ödesmättade konflikt då den berörs av evigheten.21 

Ingeborg i Tegnérs dikt är en kungadotter, väl medveten om sitt ansvar. I 
strofen som Kierkegaard hänvisar till vet Ingeborg att hennes bröder inte 
kommer att låta henne gifta sig med Fritiof.22 Ingeborg visste detta redan 
innan hennes älskade Fritiof gav sig av till sjöss, dock underlät hon att berätta 
det för honom. Detta är en viktig förutsättning för att förstå Kierkegaards 
användning av strofen. I sitt blickande är hon fullt övertygad om att 
relationen till Fritiof är förlorad. Ingeborg står alltså inte och spanar efter 
hans skepp, istället står hon helt enkelt dagdrömmer om en framtid som hon 
inte tror är möjlig. Ingeborgs promenad ner till stranden för att blicka ut 
över havet är ett uttryck för någon som inte tar konsekvenserna av sitt 
handlande, någon som inte vill konfrontera sin roll som kungadotter. Hon 
står barnsligt dagdrömmande om en annan framtid som hon inte kan gripa 
efter. Kierkegaard skriver att en blick är ett betecknande av tiden och menar 
därmed att hon står likt oskuldens naiva drömmande i relation till tiden som 
ett flöde. Det är ett annat sätt att uttrycka att hon likt den drömmande anden 

21 Kierkegaard, SKS 4, s. 390f. 
22 Det är i kapitel nio i Fritiofs saga som Ingeborg ”blickar” ut över havet. I denna vers både sörjer och 
beklagar hon sig också, men det är alltså blickandet som Kierkegaard tar fasta på. Fritiofs saga från 1825 
av Essaias Tegnér. 
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TIDVATTEN 

står utanför medvetandet och kunskapen. Det är som om Kierkegaard med 
Ingeborg vill visa upp bilden av medvetandets tillbakaträdande, av hur hon 
låter sig sjunka in i en stämning där hela tillvarons skrämmande, omed-
görliga obehagligheter försonas i en dimmig dröm.23 Och just därför kan hon 
beröras av evigheten. Hon visar upp just drömmandet inför ögonblicket som 
stående i ångest öppen inför det oändligt oöverblickbara. 

Enligt Kierkegaard är den största syndaren den viktiga handlingsmän-
niskan, hon som övertygad av sin viktighet och sitt ansvar förhåller sig till 
världen i fullt rationella termer, hon som överblickar alla konsekvenser, som 
har koll på samtliga argument för och emot. Mot denna rationella människa 
lyfter han upp barnet och drömmaren, som istället för att ta sig samman, 
istället för att acceptera den skuld hon själv har åsamkat gör sig öppen för 
något nytt. Det är ur den upptagna, ansvarstyngda människans perspektiv ett 
naivt och barnsligt beteende. En ovilja att ta ansvar för sitt liv. Detta håller 
Kierkegaard fram som vägen ut ur en objektifierande blick. Den drömmande 
anden öppnar sig för ögonblicket; för möjligheter som ännu inte visar sig, för 
okända möjligheter som bara visar sig när vi inte förväntar oss dem. 

23 I en tidig dagboksanteckning från 1837, alltså skriven sju år innan Begreppet ångest, skildras 
drömmandet poetiskt och upphöjande som en flykt från tillvarons hopplösa torftighet och småaktighet. 
Drömmandet presenteras här som utsiktslöst, men anteckningen innehåller en förhoppning när han 
skriver att man i drömmandet stäms till en ny blick på tillvaron. Denna stämning antyder också att han 
i drömmandet ser en öppning till något annat. Det som han antyder 1837 beskriver han sju år senare 
som en form av öppenhet. Här är citatet i min översättning: ”Emellanåt uppträder ett fenomen som i 
andligt hänseende helt motsvarar det vegetativa metaboliska bortslumrandet i en behaglig rekon-
valescens-förnimmelse. Härmed träder medvetandet som en överskuggande måne, från förgrunden till 
bakgrunden; man liksom slumrar bort i det hela (ett panteistiskt element, dock utan att det, som det 
religiösa, efterlämnar en styrka), i ett orientaliskt bortslumrande i det oändliga, där det tillika tycks en 
som om allt var fiktion - - och man stäms som genom en grandios dikt; hela världens tillvaro, Guds 
tillvaro, min tillvaro är dikt, vari alla mångfaldiga, skrämmande ojämnheter i livet, de för det mänskliga 
tänkandet onedbrytbara, försonas i en dimmig drömmande tillvaro. Ack dessvärre vaknar jag upp igen, 
än värre börjar just därför den olyckliga relativiteten i allt, de oändliga frågorna om, vad jag är, om min 
glädje och andras intressen av mig, av vad jag gör, medan kanske miljoner gör just det samma.” 
Kierkegaard, SKS 17 (Köpenhamn: Gad, 2000), s. 231. 
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Sanningen som tidens dotter? 
En kritik av historiemedvetandets skillnadsparadigm 

KRISTINA FJELKESTAM 

I allt från modevärldens nostalgitrender till politiska retrotopier vänds 
blicken numera mot historien snarare än mot framtiden. När det inte längre 
är möjligt att ens skönja en ljusnande framtid bortom klimathot och 
terrordåd blir istället det förflutna något eftersträvansvärt. Historien blir 
något att återvända till och rentav återskapa efter eget skön. Kanske handlar 
det ökande historieintresset bara om att med fantasins hjälp drömma sig 
bort en stund, kanske är istället drömmen om det förflutna inte särskilt 
oskuldsfull. Men vilket syftet och konsekvensen än är så har begäret efter det 
förflutna något viktigt att säga om vår egen samtid. 

Utifrån tankar som väcktes under min tid i forskningsprogrammet Tid, 
minne, representation, vilket leddes av Hans Ruin, tycker jag mig se att det 
handlar om att gestalta ett begär efter att ersätta förlusten av det som inte 
längre finns  eller, snarare, det som kanske aldrig ens har funnits. Vidare 
skulle jag vilja hävda att detta närmast erotiskt laddade begär rymmer även 
kognitiva och emotionella aspekter, det vill säga innefattar en strävan efter att 
uppnå inte bara kunskap utan också en känslomässig relation till det för-
gångna. Begäret efter det förflutna kan också vara av politisk art och drivas av 
längtan efter erkännande och upprättelse. Detta politiska begär kan också 
bestå i en strävan efter att återerövra vad som uppfattas som fenomen från en 
gången tid – som ”folkhemmet” eller ”nationen”. I förlängningen betraktar jag 
detta flerdimensionerade begär efter det förflutna som den drivkraft genom 
vilken det förgångna aktualiseras av vår egen tids frågor, och därmed blir till 
det vi kallar för historia.1 

Ordet ”historia” syftar dels på det förflutna, och dels på kunskapen och 
berättelserna om det.2 Det sistnämnda är vad de flesta menar med historia och 
de syftar då på historieskrivning och historiebruk där relationen till förgången 
tid medieras genom vad Ricoeur har beskrivit som spåren, dokumenten och 

1 Kristina Fjelkestam, ”Retrofili och begäret efter det förflutna”, Tidskrift för genusvetenskap, nr. 2/3 
(2018). 
2 Detta är en grundläggande distinktion inom det historieteoretiska fältet vad gäller ”historia”, och den 
görs mellan sättet varpå vi når kunskap och förmedlar insikter om historiska skeenden, och det förflutna 
och dess ontologiska status. För en vidare översikt av dagens historiografiska fält, se Aviezer Tuckers 
antologi A Companion To the Philosophy of History and Historiography (London: Blackwell, 2010). 
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TIDVATTEN 

arkiven.3 Med hjälp av narrativa formler och dramaturgiska modeller upp-
rättar vi sedan kausala samband i syfte att skapa sammanhängande skeenden 
som begripliggör det förflutna utifrån dagens perspektiv. Historiker är numera 
rörande överens om att historieskrivning rymmer retoriska strategier, vilket 
Hayden White påpekade redan på 1970-talet. Historiker tycks även eniga om 
det omöjliga i att på något uttömmande sätt rekonstruera det förflutna i stil 
med 1800-talshistorikern Leopold Rankes strävan efter att med hjälp av käll-
kritisk metod nå fram till hur det egentligen var, ”wie es eigentlich gewesen”, 
eller att som den mer idealistiskt sinnade 1900-talskollegan R. G. Collingwood 
söka återskapa och rentav uppgå i det. Epistemologi, frågan om hur kunskap 
skapas, är i denna mening relativt oomtvistad inom historiedisciplinen. 
Däremot skiljer sig den ontologiska synen på det förflutna, vilket leder till att 
frågan om den historiska kunskapens giltighet fortfar att vara ett tvisteämne.4 

Är sanningen verkligen tidens dotter? 
Eftersom vi begränsas av vår egen tids kunskap och uppfattningar skriver 

vi om historien med jämna mellanrum utifrån nytillkommen fakta och för-
ändrade föreställningar och värderingar. Men detta innebär samtidigt att det 
förflutna impliceras som vore det fruset i tiden, som något statiskt vi ständigt 
kan återvända till allteftersom med bättre och mer skarpslipade analytiska 
redskap. Tanken på det förflutna som ett slags fast essens, att förgången tid 
ständigt är ”densamma” och går att besöka igen och igen, har dock ifrågasatts.5 

I historieteoretisk mening innebär det att istället anlägga en kritisk blick inte 
bara på historieskrivningars kunskapsanspråk, epistemologin, utan även på 
uppfattningen av det förflutnas väsen, ontologin. Därför går det inte att helt 
bortse från även de ontologiska implikationerna av synen på skillnad mellan 
det förgångna, samtiden och framtiden. 

För närvarande befinner vi oss ännu inom modernitetens paradigm som 
formats av europeisk upplysning och utvecklingstanke, och fortfarande är dess 
tidsuppfattning vägledande i ett historiemedvetande som innefattar en tydlig 
distinktion mellan dåtid, nutid och framtid. Modernitetens tidsuppfattning 

3 Paul Ricoeurs klassiska formulering återfinns i tredje volymen av Temps et récit (Paris: Seuil, 1985), s. 
171. 
4 En rörelse mot en närmast collingwoodsk idealism finns hos Frank R. Ankersmit, Sublime Historical 
Experience (Stanford California: Stanford University Press, 2005) och Eelco Runia, Moved by the Past: 
Discontinuity and Historical Mutation (New York: Columbia University Press, 2014). För en kritik av 
denna hållning, se till exempel Torbjörn Gustafsson Chorell, ”Desire for the Past?”, Rethinking History, 
nr. 4 (2015). 
5 Jfr. Ethan Kleinberg, Haunting History: For a Deconstructive Approach to the Past (Stanford California: 
Stanford University Press, 2017). Detta innebär dock inte en uppfattning om att det förgångna inte finns 
eller har funnits, vi äger ju materiella spår till exempel genom vår egen existens. 
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tenderar att fungera hierarkiserande, i synnerhet när tidsföljdens riktning styrs 
av en föreställning om utveckling och framsteg där utvalda händelser staplas 
sekventiellt och leder fram till det nu som blir både kronan på verket och ett 
slags Rom dit alla vägar leder.6 Detta västerländska historiemedvetande utgör 
dock endast ett sätt att se på tid, trots att det i upplysningens universaliserande 
mening har betraktats som det enda.7 Modernitetens tidsuppfattning är inte 
heller längre vad den var – framtiden var helt enkelt snyggare förr. Att tiden 
är ur led tycker inte bara Hamlet, utan en hel kader av historieteoretiker. Den 
franske historikern François Hartog utgör ett tydligt exempel med sin bok 
Régimes d’historicité. Presentisme et expériences du temps (2003, översatt till 
engelska 2015) där han söker sätta ord på den tidskris han anser att moderni-
teten drabbats av efter 1989. Den etablerade relationen mellan det förflutna, 
samtiden och framtiden, det vill säga den moderna historicitetsregimen, är 
stadd i gungning och har rentav drabbats av ett ”monstruöst” nu som slukar 
både dåtid och framtid.8 En ständig presentism framstår för all del inte som 
särskilt lockande vare sig den betraktas avogt som i Fredric Jamesons 
uppfattning av samtiden som en ”reduction to a present”, eller som ett rent 
konstaterande i Paul Virilios analys av det postmoderna tillståndets ”per-
manent present”, eller av Francis Fukuyamas mer gladlynta siande om 
historiens fullbordan och slut.9 

Monstruösa samtider i all ära, men det intressanta med Hartogs bok är 
kanske snarare begreppet historicitetsregim. Begreppet finner en mer neutralt 
deskriptiv parallell i Aleida Assmanns tidsregim eller i den mer ideologikritiska 
termen temporalitetsregim.10 Assmann betonar visserligen likt Hartog att 
balansen mellan de tre tidsdimensionerna då, nu och sedan har förskjutits 
eftersom framtiden inte längre är lika central i det västerländska historiemed-
vetandet. Men det innebär för henne helt enkelt bara att modernitetens 

6 Jfr. till exempel översikten i kapitlet ”Tiden” i Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: 
Modernitetens idéhistoria (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1997). 
7 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference 
(Princeton: Princeton University Press, 2000). 
8 François Hartog, Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time (New York: Columbia 
University Press, 2015), s. 203. 
9 Fredric Jameson, ”The End of Temporality”, Critical Inquiry, nr. 4 (2003), s. 708; Paul Virilio, The Lost 
Dimension (New York: Semiotext(e), 1991), s. 15; Francis Fukuyama, Historiens slut och den sista 
människan, övers. Staffan Andrae (Stockholm: Norstedts, 1992). 
10 Aleida Assmann nämner begreppet tidsregim i slutkapitlet av Tid och tradition: Varaktighetens 
kulturella strategier, övers. Peter Jackson (Nora: Nya Doxa, 2004) och utvecklar det i Ist die Zeit aus den 
Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne (München: Carl Hanser Verlag, 2013). Uttrycket 
temporalitetsregim används av Elizabeth Freeman i inledningstexten till ett temanummer om queer 
temporalitet i GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, nr. 2/3 (2007), liksom av Russell West-Pavlov 
i Temporalities (London: Routledge, 2013). 
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TIDVATTEN 

tidsregim är på väg att förändras eller rentav ersättas av någon annan regim. 
Eftersom ordet regim belyser hegemoniska strukturer eller paradigm vid en 
viss och plats kan det vara fruktbart att använda som normkritiskt analys-
redskap, men samtidigt håller jag med om den kritik som påpekar att en regim 
inte behöver vara så enhetligt monolitisk som i synnerhet Hartog och 
Assmann gör gällande. Den behöver inte ens vara ensam herre på täppan och 
successivt ersättas med en annan, utan flera olika regimer kan istället existera 
parallellt och rymma flera olika tidsplan. Detta menar exempelvis Helge Jord-
heim: 

Multipla temporaliteter eller tidsregimer ska snarare förstås som en upp-
sättning kollektiva temporala ordningar som manifesterar sig genom texter, 
teknologier, sociala praktiker etcetera, och som tillsammans utgör ett 
samhälles temporala dynamik i det att de kommer i takt eller otakt med 
varandra, hittar nya rytmer, synkroniseras och avsynkroniseras, råkar i 
konflikt med eller avlöser varandra.11 

Modernitetens och upplysningens tidsuppfattning har nog aldrig varit 
särskilt monolitisk, utan istället uppvisat allehanda sprickor i fasaden.12 

Tid är som sådant ett komplext begrepp med flera betydelsenivåer där 
innebörden är avhängig kontexten, och den skiftande innebörden i sin tur 
relaterar till makt och tolkningsföreträde. Tidens konstruktioner kan rentav 
betraktas som performativa, som sociala och kulturella praktiker där skiftande 
uppfattningar och föreställningar skapar normativa tidsdistinktioner.13 

Kulturhistoriskt går det att se att det funnits många olika sätt att se på tid, till 
exempel i antikens Grekland som skiljde mellan kvantitetens chronos, 
kronologisk tid, och kvalitetens kairos, det rätta ögonblicket. Tidens 
eskatologiska upphörande, den eviga återkomsten, civilisationers uppgång 
och fall och diktatoriska tusenårsriken är andra exempel på kulturella 
konstruktioner. Såtillvida är tid ett ord som åsyftar allehanda ”tidpunkter, 
perioder, processer, kvantiteter och kvaliteter”, och i denna mening handlar 

11 Helge Jordheim, ”Historiemedvetande, tidsregimer och synkronisering”, Historiens hemvist 1: Den 
historiska tidens former, red. Victoria Fareld & Hans Ruin (Stockholm: Makadam, 2016), s. 172. Se även 
Jordheim, ”Against Periodization. Koselleck´s Theory of Multiple Temporalities”, History and Theory, 
nr. 2 (2012).  
12 Jfr. Fredric Jameson som ifrågasätter moderniteten som en enda i A Singular Modernity: Essay on the 
Ontology of the Present (London: Verso, 2013); eller Michel Foucault som relativiserar uppkomsten av 
modernitetens tidsregim på 1600- och 1700-talen i The Order of Things: An Archeology of the Human 
Sciences (New York: Pantheon Books, 1971). 
13 Berber Bevernage & Chris Lorenz (red.), Breaking Up Time: Negotiating the Borders Between Present, 
Past and Future (Göttingen: Vandehoeck & Rupprecht, 2013), s. 11. 
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SANNINGEN SOM TIDENS DOTTER? 

det inte bara om mätning och synkronisering utan även sådant som rytm, 
sekvens, tempo och intensitet.14 

Oftast antas tid dock vara det som klockor och kalendrar visar, och upp-
fattas då som linjär, homogen och absolut. Tiden som ontologisk eller 
fysikalisk princip har studerats inom både filosofi och naturvetenskap. 
Sammanlänkningen kan emblematiskt nog spåras till Aristoteles som valde att 
skriva ned sina tankar kring tid i Fysiken, och numera torde Einsteins rela-
tivitetsteori utgöra det mest kända exemplet på tidsfilosofi. Relativitetsteorin 
komplicerade Newtons uppfattning av tiden som linjär och oberoende av 
rummet då Einsteins rum-tid istället pekade på nödvändigheten av rumsliga 
dimensioner i relation till krökt tid. Även fenomenologiska filosofer har pekat 
på relativa aspekter av tid, och i våra vardagliga erfarenheter är det uppenbart 
att en timme kan upplevas som längre eller kortare än vad klockans urverk 
visar. Underbart är kort, som bekant, medan tiden går långsamt när vi längtar. 

Men naturvetenskap och humaniora har trots allt olika ingångar till tids-
begreppet. Medan naturvetarna diskuterar fysiska aspekter av tid ser human-
ister snarare till de kulturella och existentiella aspekterna.15 Som till exempel 
den naturvetenskapliga uppfattningen om att tiden består av en räcka separata 
ögonblick som linjärt avlöser varandra, vilken av humanistiska forskare har 
tolkats antingen som att det endast är nuet som existerar eller som att tiden 
alltid redan består av det förflutna eftersom ögonblicket knappt hinner upp-
levas förrän det är över. Filosofer har vidare funderat kring hur tiden kan vara 
verklig när den endast finns i ögonblicket och sålunda saknar utsträckning. 
Frågan om tiden utgör innehåll eller form, entitet eller process, är också ett 
återkommande filosofiskt problem.16 

Den feministiska filosofen Elizabeth Grosz har dock pekat på nödvändig-
heten i att studera även tidsföreställningarnas politiska implikationer.17 

Temporala distinktioner och tidsregimer har uppenbart politiska maktdimen-
sioner, och till exempel har statsvetare talat om ”chronopolitics” när de velat 
lyfta fram tidsuppfattningars roll.18 Annars har framförallt queerteoretiker och 

14 Trond Berg Eriksen, Tidens historia, övers. Sten Andersson (Stockholm: Atlantis, 2000), s. 28; Rita 
Felski, Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture (New York: New York University Press, 
2000), s. 17. 
15 Jfr. Jimena Canales, The Physicist and the Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate that Changed 
Our Understanding of Time (Princeton: Princeton University Press, 2015). 
16 James Harrington, Time: A Philosophical Introduction (London: Bloomsbury, 2015). 
17 Grosz, Elizabeth, ”The Untimeliness of Feminist Theory”, NORA: Nordic Journal of Feminist and 
Gender Research, nr. 1 (2010). 
18 Christopher Clark, Time and Power: Visions of History in German Politics, from the Thirty Years’ War 
to the Third Reich (Princeton: Princeton University Press, 2019), s. 14. 
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TIDVATTEN 

postkoloniala forskare hörsammat Grosz uppmaning, liksom en etnografisk 
medievetare som Sarah Sharma som definierat temporalitet som ”power rela-
tions as they play out in time”.19 Att temporalitet handlar om makt och tolk-
ningsföreträde har även historieteoretiker noterat när de påpekat att omväl-
vande händelser markerats med ny tideräkning som till exempel efter franska 
och ryska revolutionen. Den julianska kalendern, instiftad av Julius Caesar, 
och den än idag gällande gregorianska kalender som efterhand ersatte den 
julianska efter att påve Gregorius infört den 1582, visar också makthavares roll 
i konstruktioner av tid.20 Men synkronisering och standardisering av tid blev 
så småningom nödvändigt i en global värld.21 Greenwich Mean Time blev 
global standard 1884. Sverige tycks ha varit det första landet i Europa som 
införde nationell standardtid 1879, främst beroende på synkronisering av 
tidtabeller för järnvägen som blivit central för transport och handel.22 

Uppfinningen av urverk och klocka implicerade den tidsdiciplinering som 
var avgörande för modernitetens kapitalistiska system med fabriksvisslor och 
löpande band. ”Tid är pengar” blev ett mantra, formulerat av Benjamin 
Franklin. Klockan börjar dyka upp i litteraturen under 1700-talet, till exempel 
var dyrbara sådana ficktjuvarnas favoritbyte i Daniel Defoes roman Moll 
Flanders (1722). I Gullivers resor (1726) antar Lilliputtarna att klockan är 
Gullivers gud eftersom han ständigt rådfrågar den, medan den materialistiska 
upplysningsfilosofen La Mettrie liknar människan vid ett urverk i L’Homme 
Machine (1748).23 

Klockan som modernt mätinstrument är emblematisk för västerländsk 
modernitet och upplysning som ifrågasatte både kristendomens syn på 
världen som ju visat sig vara mycket äldre än vad bibeln hävdade, och strävan 
efter evigheten. Istället blev klockans tickande den mänskliga existensens allt 
överskuggande ackompanjemang i livet här och nu. Den moderna tidens 
portalfigur utgörs av Isaac Newton och hans Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica från 1687: ”Absolute, true, and mathematical time, of itself and 
from its own nature, flows uniformly, without regard to anything external.”24 

19 Sarah Sharma, In the Meantime: Temporality and Cultural Politics (Durham: Duke University Press, 
2014), s. 4. 
20 David S. Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of the Modern World (Cambridge Mass.: 
Harvard University Press, 2000). 
21 Vanessa Ogle, The Global Transformation of Time, 1870–1950 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015). 
22 Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt, Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i 
Sverige (Lund: Nordic Academic Press, 2019). 
23 Eriksen, Tidens historia, s. 177f, 201, 180. 
24 Newton citerad ur West-Pavlov, Temporalities, s. 36. 
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SANNINGEN SOM TIDENS DOTTER? 

Denna abstrakt absoluta och universella tidsuppfattning är fortfarande 
hegemonisk och vad de flesta refererar till när de beskriver tiden. Newtons 
definition utgör grunden för dagens tidsmätning med internationell atomtid 
och kalenderårets längd av 365 dagar, 5 timmar, 48 minuter och 46,98 
sekunder. Men genom att tiden abstraheras och separeras från natur och 
skeenden i rummet menade till exempel Walter Benjamin att modernitetens 
newtonska tidsregim är ”tom”: ”Föreställningen om ett människosläktets 
framåtskridande genom historien kan inte lösgöras från föreställningen om att 
denna skrider fram genom en homogen och tom tid.”25 Einstein menade för 
sin del att Newtons tid endast var giltig under mycket begränsade omständig-
heter beroende på hur den mättes, eftersom Einstein inte ansåg tid som något 
universellt och objektivt givet.26 

Det finns såtillvida ingen tid utanför vår konstruktion av den, tiden är inte 
ett ting i sig utan snarare något performativt som tas för givet genom att 
effekten på samma gång utgör sin egen grund och samtidigt skapar vad det 
påstås endast beskriva. Samtidigt springer tiden ifrån oss, att vi åldras och dör 
är ett biologiskt faktum trots allt. Tidens performativitet har faktiska materi-
ella konsekvenser och skapas i likhet med exempelvis genus i iterativt 
performativa processer. Begrepp som kronobiologi och cirkadianska dygns-
rytmer betecknar rytmiska processer och ”klockor” i cellerna. Men dessa står 
inte fria från vanor och konventioner – de flesta hjärtinfakter inträffar på mån-
dagar, medan de flesta födslar inträffar framåt helgen.27 Tidskonstruktioner 
somatiseras alltså socialt, men så långt som till reversering sträcker de sig inte 
– vi kan inte bli barn på nytt i biologisk mening. 

Modernitetens tidsregim har införlivats i västvärldens vardag, efterhand 
synkroniserats och spridits globalt. Drivkraften i detta har utgjorts av handel, 
transport och kommunikation inom ramen för det framväxande kapitalistiska 
systemet. Kapitalismen bygger än idag på ett framtidsfokus med investeringar 
inför kommande förtjänster och en ständig utveckling mot mer och fler: 

Time’s attributes of linearity (”what is past is past”), universality, quantify-
ability and commodifiability (”time is money”), and finally contemporaneity 
and modernity (”newer is better”) all work to structure human existence 
according to the restrictive but profitable mechanisms of late capitalism.28 

25 Walter Benjamin, ”Historiefilosofiska teser”, Bild och dialektik, essäer i urval och översättning av Carl-
Henning Wijkmark (Göteborg: Daidalos, 1991), s. 185. 
26 West-Pavlov, Temporalities, s. 25. 
27 Eriksen, Tidens historia, s. 254. 
28 West-Pavlov, Temporalities, s. 5. 
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TIDVATTEN 

Den europeiska modernitetens framtidssträvan bygger dock på en dikotomi 
där den temporala Andre utgörs av andra epoker, exempelvis den mörka 
medeltiden. Den Andre kan även i kronotopisk anda utgöras av andra 
platser som påstått orörlig materia i motsats till det förmodat utvecklings-
benägna väst. Hegel menade på sin tid att kontinenten Afrika ”forms no 
historical part of the World; it exhibits no movement or development”.29 

Detta i likhet med synen på Kvinnan som statisk materia, vilket en upplys-
ningsfilosof som Gotthold Ephraim Lessing anförde i sin estetiska argumen-
tation i Laokoon (1767) där han menade att den maskulint konnoterade 
epikens utsträckning i tid var att föredra före den feminint konnoterade 
plastiska konsten. Såtillvida kan ”väst” och ”modernitet” sägas utgöra en 
tautologi, dessutom färgad av kolonialism och misogyni. 

Men för att återknyta till inledningen i essän så har modernitetens initiala 
fokus på framtiden som löfte och mål i upplysningsfilosofi, kapitalism och tek-
nologisk och demokratisk utveckling, förskjutits efterhand. Efter första världs-
kriget fick framstegsmetaforiken sin första smäll, och Freud menade att Vi 
vantrivs i kulturen medan Spengler proklamerade Västerlandets undergång. 
Som jag tidigare påpekat gled tidsintresset småningom över till samtiden 
under den postmoderna eran. Minnen och trauman finns i nuet snarare än i 
det förflutna, vilket under 1900-talets avslutande decennier resulterade i 
memory boom och reparation politics. Det handlade inte längre om att bida sin 
tid och vänta på Minervas uggla (som bekant enligt Hegel flyger först i 
skymningen), utan om att intervjua levande Zeitzeugen, vittnen, i till exempel 
Sydafrikas Sanningskommission och i filmen Shoah. I den historieteoretiska 
forskningen ledde detta till en närmast presentistisk syn på minneskultur från 
1980-talet och framåt, men jag skulle vilja hävda att det akademiska intresset 
för studier av kulturellt minne i sin tur lett till att istället det förflutna tenderat 
att lyftas fram på de andra tidplanens bekostnad i både politiska och konst-
närliga uttryck under 2000-talet. 

Jag vill exemplifiera denna rörelse genom tre centrala historieteoretikers 
inflytelserika verk. Reinhart Koselleck har i Vergangene Zukunft från 1979 
(Futures Past, 1985) förankrat uppfattningen om modernitetens tidsregim och 
dess fokus på framtiden. Han etablerar här termerna Erfahrungsraum, 
erfarenhetsrum (det förflutna), och Erwartungshorizont, förväntanshorisont 
(framtiden), och det ökade avståndet mellan dessa tu karakteriserar moderni-
tetens tidsuppfattning. De teknologiska, politiska och sociala innovationer 
som uppstod under 1700-talets upplysningsera gav en annan bild av 

29 Ibid., s. 164. 
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SANNINGEN SOM TIDENS DOTTER? 

framtiden, vilken skärpte avståndet till de tidigare generationerna och det som 
varit. När det förflutna på detta sätt främmandegörs, menar Koselleck vidare, 
motiveras även framväxten av den akademiska historiedisciplinen. 

Andreas Huyssen lyfter för sin del fram 1980-talets minneskultur som 
präglad av nuet i sin bok Present Pasts (2003), där han menar att: 

One of the most surprising cultural and political phenomena of recent years 
has been the emergence of memory as a key cultural and political concern in 
Western societies, a turning toward the past that stands in stark contrast to 
the privileging of the future so characteristic of earlier decades of twentieth-
century modernity.30 

Aleida Assmann lyfter också fram hur nuet präglat minneskulturen i Ist die 
Zeit aus den Fugen? (2013), vilket hon även presenterar i en artikel på 
engelska: 

During the last decades we have witnessed an erosion of the modern time 
regime in ecological, social and philosophical discourses, and together with 
the waning of the future a waning also of the so-called ”grand narratives”. 
This gap, it turns out, was quickly filled with an upsurge of memories and 
new images of the past. This strong new emphasis on the past has indeed 
become an important signature of the present time. The past that had been 
disposed of and largely ignored in the modern time regime is recovered now 
as memory and refashioned as heritage in a new cultural ordering of Western 
temporality.31 

Men min poäng är alltså att de senaste decenniernas besatthet av samtiden, 
där även minneskulturen är en del, nu gått över till ett mer entydigt 
historieintresse och en längtan tillbaka till det som (påstås) varit. Framtiden 
är nu mer uppenbart skrämmande, och den tidigare haussen av kulturellt 
minne har gett lust till att skapa ett förflutet som vi kan leva både med och i. 
Vårt begär efter det förflutna aktualiserar visserligen vår egen tids frågor, 
men drivkraften utgörs av en längtan efter något annat, efter skillnad. 

Skillnaden gör våra tidsfantasier njutbara eftersom de rymmer sinnligt 
exotiserande aspekter av både lockelse och hot. Problemet är dock att hierarki-
serande gränsdragningar mellan då, nu och sedan skapar somatiserande 
normer som fungerar sexistiskt (som i klassiska analyser av Goethes Faust där 

30 Andreas Huyssen, Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory (Stanford California: 
Stanford University Press, 2003), s. 11. 
31 Aleida Assmann, ”Transformations of the Modern Time Regime”, Breaking Up Time, red. Chris 
Lorenz & Berber Bevernage, s. 51f. 
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TIDVATTEN 

Faust tolkas som ”modern” och Gretchen ”omodern”), ålderistiskt (barn som 
en samling ”not-yets” och äldre som en skramlande hög ”has-beens”), hetero-
normativt (den heterosexuella livskurvans förgivettagande), eller xenofobiskt 
(andra kulturer som ”primitiva”).32 I slutändan handlar skillnadsstrategier om 
makt och tolkningsföreträde, och därför är det av central vikt att komplicera 
den etablerade tidsmetaforik som bygger på just talet om skillnad. Med hjälp 
av alternativa och queera temporaliteter kanske vi istället kan börja tala om 
skillnader, i pluralis, eller rentav om upplösning och överskridande.  

Men det får bli en annan historia. 

32 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet, övers. Gunnar Sandin, ny 
rev. uppl. (Lund: Arkiv, 2012); Clary Krekula & Barbro Johansson (red.), Introduktion till kritiska 
åldersstudier (Lund: Studentlitteratur, 2017); Elizabeth Freeman, Time Binds: Queer Temporalities, 
Queer Histories (Durham: Duke University Press, 2010); Johannes Fabian, Time and the Other: How 
Anthropology Makes Its Subject (New York: Columbia University Press, 2002). 
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Philosophical Truth 
Considerations with Regard to Nietzsche 

GÜNTER FIGAL 

1. 

Being a Nietzschean is difficult, if not impossible. One can easily find topics 
in Nietzsche’s works that could be understood and taken on as philosophical 
doctrines, most prominently the “will to power”, the ideas of “superman” 
and of “eternal recurrence”, also the discussion of the “Dionysian” and the 
“Apollonian” or the critique of Christian religion. However, Nietzsche does 
a lot to keep readers from simply adopting or even affirming his thoughts. A 
significant example for that is his consideration concerning the “forthcom-
ing philosophers” in section 43 of Beyond Good and Evil. Alluding to the 
discussion of “true philosophers” in Plato’s Republic as “lovers of the sight 
of truth” that has become binding for the whole tradition,1 Nietzsche 
wonders whether the “forthcoming philosophers” might be friends of truth. 
Though he does not wish to exclude this, because up to now all philosophers 
have loved “their truths” he makes sure that the “forthcoming philosophers” 
will surely not be dogmatists; the idea that “their truth should be a truth for 
everyone” would be against their pride and taste.2 Nietzsche does not give 
reason to take the notion of truth in this consideration as ironical. As it 
seems he does not doubt the very possibility of truth, not even of “a truth for 
everyone”, but only suggests that philosophical truths might be such as to 
lose their original character if generalized. As it seems they are not just 
truths, but personal truths, and thus not suitable for everyone.  

Nietzsche’s consideration might seem paradoxical. How should a kind of 
truth be essentially personal, if something true normally is as such inde-
pendent from a particular person’s view and thus accessible to everyone who 
is able to recognize it as true? So, if philosophical truths are devaluated by 
general adoption, they cannot be a special kind of “normal” truth, but must be 

1 Plato, Politeia, 475e. Translation adopted from: Allan Bloom, The Republic of Plato. Translated, with 
Notes, an Interpretive Essay and a New Introduction by Allan Bloom, Second Edition (New York: Basic 
Books, 1991). Cf. Günter Figal, Philosophy as Metaphysics. The Torino Lectures (Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2019). 
2 Friedrich Nietzsche, “Jenseits von Gut und Böse”, 43, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, 
herausgegeben von Giorgio Colli and Mazzino Montinari (= KSA), Band 5 (Berlin/New York, 1988), s. 
9–243, 60. Translations are mine. 
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TIDVATTEN 

essentially different. As a more detailed examination will show, they indeed 
are. 

“Normal” truths are factual truths and as such can be stated by whomso-
ever. For instance, the truth that the earth circles around the sun is not even 
essentially bound to the astronomer who was first to introduce it. Astronom-
ers such as Kepler and Newton could further elaborate Copernicus’ discoveries 
and thus contribute to an astronomical system, the basic validity of which is 
independent from the contributions of any particular scientist. However, one 
could hardly  come  up to for instance Plato’s philosophy by taking it as  a  
contribution to a system of basically the same kind as astronomy. One could 
not even reduce Plato’s thinking to a particular Platonic system of basic 
insights, concepts and exemplifications that could be generally discussed in 
abstraction from the individual complexity of Plato’s writings. The truths that 
possibly are included in Plato’s philosophy would then be dependent on how 
they are discoverable with these writings. Taken as results of research that 
could be fixed and handed on as dogmas, they lose their philosophical charac-
ter and mutate into “truths for everyone”. 

Factual truths cannot undergo such a mutation and become dogmatic. As 
to scientific, for instance astronomical truths, dogmatism would not make any 
sense because astronomical research and calculation lead to results that are 
either true or false. Their truth is independent from the way in which it is 
stated, but just dependent on whether something is factually the case or not. 
Philosophical statements are different, because they cannot be verified; they 
may include, and mostly include verifiable aspects, but these aspects do not 
make them philosophical, and thus not philosophically true. Lacking verifica-
tion philosophical truths are difficult to grasp, and perhaps not at least because 
of this there is a tendency to dogmatism—a desire for stable “philosophical” 
solutions. However, if, as Nietzsche says, all philosophers have loved “their 
truths”, there is good reason to assume that without a specific philosophical 
truth philosophy as such would vanish. Pledging the “forthcoming philo-
sophers” to truth, Nietzsche seemingly is aware of this. Accordingly, he should 
have made attempts of clarifying how philosophy can be safe from dogmatism 
and thus as far as possible prevent dogmatic adoption. This would be a neces-
sary condition for a particular philosophy to remain true to its philosophical 
truth. 
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2. 

In the section of Beyond Good and Evil briefly discussed Nietzsche does not 
say anything concrete about philosophical truth. He only stresses that 
philosophers like the “forthcoming philosophers” would as far as possible 
protect their thoughts against those who are willing to adopt them: “My 
judgment is my judgment; no one else is just entitled to it.” However, philo-
sophers cannot easily keep others from agreeing with them, especially if they 
offer their work to the public by publishing books. Just claiming that a 
published book must not be affirmed by its readers would be a vainly en-
deavor. So, for an effective protection against dogmatic adoptions of a 
philosophical text only one solution is effective; a philosophical text must be 
of such a kind as to resist dogmatic reading. 

Section number 36 of Beyond Good and Evil is such a text, and moreover 
an especially significant one, because it is about the topic that mostly and most 
prominently has been regarded as content of a Nietzschean doctrine, namely 
the will to power. Nietzsche’s discussion of the topic in this section is a 
masterpiece of philosophical caution. The text does not result in a statement 
that could be taken as a dogma, but in an assumption that is bound to various 
conditions Nietzsche has developed before. Though he designates this as-
sumption according to which “our whole life of appetites” (“Triebleben”) 
could be reduced “to a single basic form of the will”, namely to the will to 
power, as “my proposition” (“mein Satz”) his final conclusion explicitly 
remains unfounded. As Nietzsche says, the “world viewed from inside, the 
world determined and designated as to its ‘intelligible character’” could be “the 
will to power and nothing else”. However, he does not give any evidence for 
that. Rather the conditions, on which the conclusion concerning the con-
ception of the world as will to power could be founded, remain hypothetical.  

In order to understand Nietzsche’s philosophical strategy, one should 
examine his argument more in detail. The tone is set already with the first 
sentence, and even with the first word: “Supposed (‘Gesetzt’) that nothing else 
is given as ‘real’ except our word of desires and passions…” Nietzsche does not 
discuss whether this is the case or not, but just asks whether the givenness of 
this world would be sufficient in order to understand the mechanical or 
material world too. He also makes no attempts to argue for the only real 
givenness of desires and passions, but instead advocates his supposition from 
a methodical point of view. Alluding to “Ockham’s razor” he states that the 
experiment of getting by with only one kind of causality, namely that of the 
will, is demanded by the “consciousness of method” (“Gewissen der 
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Methode”); as he adds, one must force the experiment “to its utmost limit (— 
to nonsense, if I may say so)”. After that Nietzsche needs only one more 
assumption in order to achieve his final supposition; if we regard the will as 
effective at all we must conduct the experiment to suppose the causality of the 
will as the only one, because will, “of course”, can only affect will. 

There are at least two phrases in this argument that could—or even should 
attract special attention. Why should the “consciousness of method” demand 
to force a thought experiment “to nonsense”? A reason can be the attempt to 
test the soundness of an argument in order to decide whether to bring it 
forward or not. Or is the nonsense test to show that philosophical attempts of 
reducing a phenomenal manifold to a single, all-encompassing explication 
have no empirical fundament? This view may be supported by Nietzsche’s 
assurance that will can “of course” only affect will. Is this really plausible to 
such an extent that one would take it as self-evident, or is the phrase “of 
course” ironical? Why should will only affect will? Must we really assume that 
a load that someone voluntarily tries to lift would resist to this attempt 
voluntarily? Is the weight of such a load really a kind of “resistance” against 
being lifted? If this objection is sound there is good reason to assume that 
Nietzsche’s “of course” is a kind of trap; the phrase, then, would ironically 
indicate that the idea of reducing causality to will is by no means self-evident 
but, as can be read a few lines further, forms part of the “hypothesis” to be 
ventured that “wherever ‘effects’ are recognized, will affects will”. Nietzsche, 
to conclude, does everything to signify his argument as an unfounded 
philosophical experiment and to this effect as hypothetical. 

However, in which way is such a hypothetical consideration philosophical? 
Or could it be taken just as mere speculation without any philosophical 
plausibility? One can respond to these questions by considering the general 
intention of Nietzsche’s argument. This intention is obvious from the last 
sentence of the text. Nietzsche aims at a determination of the world as to its 
“intelligible character”, and thus alluding to Kant he claims to offer a possi-
bility of understanding that could not be obtained merely on the basis of facts. 

According to Kant, from whom Nietzsche has adopted the term, the intel-
ligible character is the character of things in themselves as distinguished from 
appearances. As Kant holds, other than appearances things in themselves are 
not accessible to experience. However, as he argues, because appearances must 
be appearances of something, we cannot avoid looking for an intelligible object 
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and making some concept of it.3 What Kant thus introduces is a complement 
that allows understanding appearances as such. 

With his idea of a generalized will to power Nietzsche, like Kant, transcends 
experience. However, his intention differs from Kant’s. Nietzsche does not aim 
at complementing the realm of appearance by introducing something that 
enables appearances, but introduces the will to power as the “intelligible cha-
racter” of all things in order to suggest an idea of the world as a homogenous 
whole. He does so by generalizing the character of what is supposed as “really 
‘given’”, namely “our world of desires and passions”. So, whereas Kant 
understands the intelligible character as something beyond the sensual world 
and to this effect as “transcendent”,4 Nietzsche starts from “our” sensual life 
and aims at a cosmological idea. And whereas Kant introduces the intelligible 
character as a necessary complement of appearances, Nietzsche stresses the 
hypothetical character of his cosmological suggestion. 

Though, to conclude, Nietzsche’s suggestion lacks conceptual necessity, is 
not a mere product of poetical imagination, but philosophical in character. 
Nietzsche’s text does not offer a cosmic vision, but an argument, and, like 
Kant, he makes painstakingly clear under which conditions, by which steps 
and according to which criteria the final conclusion can be reached. So readers 
have the chance to decide step by step whether to share Nietzsche’s suppo-
sitions and conclusions or not. They are encouraged to question every step, 
and finally they can be sure not to have acquired a certainty that could be kept 
and passed on as a dogma. So they would possibly consider different solutions 
in detail or on the whole. While the hypothetical character of Nietzsche’s 
argument works as a protection from dogmatism, it is its comprehensible 
transparency that makes the argument philosophical.  

3. 

However, is such transparency enough for making an argument philo-
sophically true? Transparency as just described may rather be a manifes-
tation of truthfulness than of truth and thus of a virtue that, according to 
Nietzsche, essentially applies to “free spirits” and thereby also to the 
“forthcoming philosophers”. Probity (“Redlichkeit”), which includes 

3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Kant’s gesammelte Schriften, herausgegeben von der 
Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Band III (Berlin, 1911), B 594. 
4 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 593. 
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truthfulness, is the virtue par excellence of “free spirits”,5 and as Nietzsche 
says in section 44 of Beyond Good and Evil—the section that immediately 
follows the one on the “forthcoming philosophers” as “friends of truth”— 
the “forthcoming philosophers”, the “philosophers of the future” will be 
“very free spirits”.6 However, truthfulness does not necessarily result in 
truth; rather conceding that one does not know what in a particular case is 
true can be a manifestation of truthfulness. 

Philosophical truth, to remind, is as such not verifiable; a philosophical 
argument or conception may include verifiable or falsifiable aspects, but these 
do not make it philosophically true. So what is philosophical truth? Provided 
that Kant’s considerations on the intelligible character and Nietzsche’s 
cosmological variation of Kant’s idea are both philosophical, the character of 
such truth could be grasped with reference to these examples. An intelligible 
character is beyond empirical truth, because it cannot be experienced; is a 
mere supposition, albeit one that is meant for making something plausible in 
a way that could not be achieved within the horizon of experience. Thus, 
according to Kant, without the assumption of an intelligible character, one 
would not understand what an appearance is. And with Nietzsche’s gene-
ralized will to power, one could possibly understand how living beings and 
inanimate things can belong into the same world and affect each other. Such 
understanding could not be reduced to factual experience, but contrarily 
would allow situating such experience in a broader epistemic context. Thus it 
is revealing, and this, again, can lead to the assumption that it has its own 
specific truth. 

However, such truth still is difficult to grasp, not at least because contexts 
like the world including both appearances and appearing things or the world 
of both inanimate things and of living beings are as such difficult to discern. 
They cannot be identified like particular objects and therefore are specifically 
unseizable. One could not even say that they “exist”, provided that this 
expression makes only sense in reference to particulars that can be identified 
and localized. On the other hand, however, such contexts are no fictions. 
Experiencing particulars, inanimate things as well as living beings, one 
intuitively knows that they belong to a wholeness that may be called “the 
world”—just like all different languages, all different texts and utterances 
belong to “language”, and just like all particulars, being localizable and thus 

5 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, p. 227; KSA 5, p. 162. 
6 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, p. 44; KSA 5, p. 60. 
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spatial, belong to “space”. Such intuitive knowledge is irrefutable, though dif-
ficult to express and even more to explain. It is like the intuitive knowledge of 
time, which, according to Augustine, is certain, but enigmatically fades away 
with the attempt of explanation.7 However, as Augustine demonstrates with 
his treatise on time in the 11th book of his Confessions, resignation would not 
be the only possible answer to that. Provided that the comprehensible 
transparency of an argument is assured, there is not even need to content 
oneself with hypothetical considerations, but one could also make attempts to 
describe and explicate what one has intuitively known. With his considera-
tions on the will to power Nietzsche at least suggest the possibility of such an 
explication. Thus, he confirms that descriptive explications can be regarded as 
the genuine task of philosophy. 

Can descriptive explications be true, so that what has just been explained 
would lead to an understanding of philosophical truth? This would be 
necessarily so, if they are really descriptions and as such refer to “something” 
that, strictly speaking, is no “thing” at all. However, in order to grasp philo-
sophical truth, one must distinguish such descriptions from propositions. 
Whereas propositions, referring to particular facts can be verified or falsified, 
philosophical explicative descriptions cannot be true or false. Rather they are 
illuminating or not; they show what they refer to, and often they do so in-
directly, beginning with something concrete, for instance something obvi-
ously temporal or spatial, and, transcending the concrete, make attempts to 
bring into view as much as possible, what makes the concrete entity temporal 
or spatial, namely time or space. If such explicative descriptions reveal what 
they refer to, so that they are illuminative, there is good reason to call them 
“true”. As distinguished from the truth of propositions, which, with an 
Aristotelian term, can be called “apodeictic”, the truth of philosophical expli-
cative descriptions would be “deictic”. Philosophical descriptions, to conclude, 
would either be—more or less—illuminative or not illuminative, in which case 
they would not be “wrong” or “false”, but just featureless. 

As Kant’s and Nietzsche’s arguments exemplarily show epistemic exten-
sions beyond factual experience can only be achieved as individual creative 
projects. Though philosophizing is supposed to be essentially dialogical—as 
Plato has so impressively demonstrated with his dialogues – the elaboration of 
philosophical conceptions is not teamwork. Such conceptions emerge from 
individual philosophical life, and they are more or less explicitly determined 

7 Sancti Augustini Confessionum Libri XIII, Corpus Christianum Series Latina XXXII, ed. Lukas 
Verheijen (Turnholti: Brepols, 1981), XI, p. 14. 
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by an individual philosopher’s education, experiences and intellectual skills. 
Insofar Nietzsche, speaking for the forthcoming philosophers, justly insists on 
the individuality of philosophical “judgments” and thereby of philosophical 
truths. 

However, the assertion that “my judgment is my judgment” does not imply 
the inaccessibility and irrelevance of philosophical judgments for others. 
Instead the assertion indicates that philosophical “judgments” should not be 
adopted as dogmas, but are to be critically examined. Understanding for 
instance Kant’s “judgment” according to which things in themselves are in-
accessible because they are radically different from appearances, one could and 
should feel challenged to examine whether to agree to this “judgment” or not. 
Reaching a decision would of course not be an easy task. One would for 
instance have to consider whether Kant’s conception of appearance is con-
sistent, moreover whether it proves to be plausible in comparison with other 
philosophical conceptions and also with the ordinary use of the term “ap-
pearance”, and if not, whether reasons could be found to justify Kant’s 
revisionary use of the term. Nietzsche even suggests such critical examination 
by his hypothetical method. Though he clearly favors the idea of conceiving 
“the world viewed from inside” as will to power, Nietzsche does not anticipate 
a judgment concerning this idea. Readers should form their own view on that, 
and if they do so they could justly call the result “my judgment”. 

Such critical examination is philosophically essential. From the outset of 
philosophy philosophers have critically discussed the ideas of predecessors 
and contemporaries. Though not teamwork, philosophy, indeed, is dialogical, 
even if philosophizing is not practiced in conversation but by thinking over 
the arguments laid down in writings; getting to know or reviewing 
philosophical conceptions as a reader one mostly would explicitly or tacitly 
discuss their assumptions, assertions and arguments with regard to their 
plausibility. In doing so one would wish to find out whether or not or to which 
extend a particular philosophical conception is true. 

Assuming that the “forthcoming philosophers” will be “friends of ‘truth’” 
Nietzsche confirms this view. Without truth philosophy would as such vanish, 
and texts formerly called “philosophical” would turn out be a kind of poetry 
or a kind of individual confession concerning one’s personal views, 
preferences and ideas of how to live one’s life. As distinguished from 
philosophy, both poetry and autobiographical reflection do not require critical 
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examination concerning their truth.8 Philosophy, in contrast, cannot do with-
out philosophical truth. 

Apparently, Nietzsche knows this well – why else should he have ascribed 
love of truth to the “forthcoming philosophers”? Nevertheless a few pages 
before, in section 34,9 Nietzsche reduces the worth of truth as compared with 
that of “appearance” (“Schein”) to a “moral prejudice”, and as he adds, this 
prejudice even is the assumption proved worst, because life is only possible on 
the basis of perspectival estimations and appearances. With the abolishment 
the “apparent world” nothing of the truth would be left either.  

However, one must not forget that Nietzsche’s remarks are addressed to 
those who stand in for the “moral prejudice” concerning truth and appear-
ance. These apologists of pure truth would deny any compatibility of truth and 
appearance and instead hold that appearance as such is an impairment of 
truth. Plato’s Republic includes a locus classicus for this conviction.10 Explain-
ing that philosophers are “lovers of the sight of truth”, Plato’s Socrates con-
cludes that they must devote themselves to “what is entirely”, because only 
something of that kind is entirely knowable and thus truly accessible, without 
any hidden aspects. “What is entirely” then would be the fulfillment of expec-
tations concerning philosophical truth. 

As it seems the Socratic-Platonic idea concerning being, appearance, and 
truth has become a dogma. It is still effective in Kant’s considerations on 
“things in themselves”, albeit Kant’s conception of entire beings differs from 
Plato’s insofar as it includes the assumption that such beings are “things in 
themselves” and as such completely inaccessible. Assuming that there is no 
access to beings beyond appearances, but hesitating to follow Kant’s assump-
tion of inaccessible “things in themselves”, one has no choice but to be content 
with appearances. However, one could add that with appearances also appear-
ing things are accessible, though not always to the same degree. 

Subsequent to his rejection of pure truth Nietzsche takes a step into this 
direction. He suggests to replace the “essential opposition between ‘true’ and 
‘false” by assuming “grades of apparentness” (“Stufen der Scheinbarkeit”), “as 
it were, lighter and darker shadows and shades of appearance”. However, such 
gradation of appearances would not work without appearing things as a mea-
sure, and accordingly the gradation of appearance would be a gradation of 

8 Günter Figal, Erscheinungdinge. Ästhetik als Phänomenologie (Tübingen: Mohr Siebeck, 2010), pp. 33– 
51. (Engl.: Aesthetics as Phenomenology. The Appearance of Things, trans. by Jerome Veith 
[Bloomington: Indiana University Press, 2015], pp. 27–41.) 
9 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, p. 34; KSA 5, pp. 52–54. 
10 Plato, Politeia, 475e-477a. Cf. Figal, Philosophy as Metaphysics, pp. 46–66. 
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truth; “lighter” appearances could then be distinguished from “darker” ones— 
as those offering a more distinct and clearer access to something that also 
could appear in a “darker” way, what, again, is only possible if something 
appearing is independent from any particular appearance and thereby ir-
reducible to appearance and to this extent “real”. However, not even the “light-
est” appearance could be a fulfillment of philosophical investigation. Philo-
sophers are no lovers of the sight of the lightest appearance, but friends of 
philosophical truth. To the effect of philosophical truth, one would have to 
discuss the very character of appearances, including their gradation, as well as 
very possibility of appearing. In accordance with the dialogical character of 
philosophy judgments concerning the question of whether such an argument 
would be illuminative and thus philosophically true, must be left to other 
philosophical spirits—free spirits, hopefully. 
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Jagets förflyktigande 
– Nietzsche och ”tyngdens ande” 

GUSTAV STRANDBERG 

Kan en åsna vara tragisk? – Att man går under av en last som man varken 
förmår bära eller kasta av sig? … Filosofens situation. 

Nietzsche, Avgudaskymning 

När Zarathustra i den inledande scenen således stiger ner till människorna så 
går han också under, vilket tyskans dubbeltydiga Untergang låter Nietzsche 
uttrycka i ett ord. 

Hans Ruin, Efterord till Så talade Zarathustra 

Från Tragedins födelse och fram till och med Avgudaskymning återvänder 
Nietzsche ofta, oaktat alla de faser och förändringar som hans tänkande 
genomgår, till sin grundmurade avsky mot Sokrates. Sokrates är den filosof 
som markerar början på slutet på grekernas ”tragiska tidsålder”, den som 
med hjälp av sin dialektik destabiliserar den prekära balansen mellan det 
apolliniska förnuftets ljus och de dionysiska passionernas mörker. Sokrates 
”dialektikereffekt” etablerar det förnuftiga ”dagsljus” som därefter ohotat 
kommer att skina över filosofin för att slutligen konsolideras i och av Aris-
toteles metafysik – där den tragiska tidsåldern, och de tragiska filosoferna, 
införlivas som ett övervunnet stadium i filosofins historia.1 

Men för Nietzsche är Sokrates endast en representant för filosofen som 
sådan – även om han är den mest utslagsgivande och förhatliga av dem. 
Sokrates är själva sinnebilden för filosofens och filosofins ἔθος. Det som 
Nietzsche ser i Sokrates, och som han sedan diagnosticerar som ett förfalls-
symptom i stora delar av den efterföljande filosofin, är ”tyngdens ande” (Geiste 
der Schwere); den seriösa, självreflexiva och av ansvar och plikter nedtyngda 
hållning som påstås utstaka människans konturer och förläna henne ett djup 

1 Nietzsches kritik mot Sokrates når på många sätt sin kulmen i just Avgudaskymning. Här porträtteras 
Sokrates som ett förfallssymptom som försöker ersätta livets och instinkternas uppåtstigande rörelse 
med sin ”dialektikereffekt”, vilket Nietzsche förstår som förståndets hämnd mot livet. I en passage 
skriver exempelvis Nietzsche: ”De grekiska filosofernas moralism alltsedan Platon är patologiskt 
betingad; likaså deras uppskattning av dialektiken. Förnuft = dygd = lycka betyder bara: man måste 
härma Sokrates och etablera ett permanent dagsljus mot de dunklare begären – förnuftets dagsljus.” 
Friedrich Nietzsche, Avgudaskymning, övers. Thomas H. Brobjer, Samlade skrifter, band 8 (Stockholm: 
Symposion, 2013), s. 97. 
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som särskiljer henne från andra djur. Mot denna tyngd kommer Nietzsche att 
ställa olika idéer om lätthet, lättsinne och glädje som alla syftar till att befria 
människan från det ok av tungsint allvar som metafysikens historia har 
behängt henne med.  

* 

Om vi får tro Nietzsche föds denna ande i den grekiska filosofin och är 
kongenial med Sokrates livsgärning. Till skillnad från den dionysiska 
människan som ”har glömt hur man går och talar och som är nära att dan-
sande sväva i luften”, representerar Sokrates den människa som fylld av 
betungande allvar har fötterna på jorden.2 Sokrates låter sig alltså inte 
hänryckas eller upplyftas av någon affekt, utan har lärt sig att behärska och 
tygla allt i den mänskliga naturen som ger sig till känna som ett löfte om 
lätthet – så till den grad att han inte ens låter sig påverkas av vinets rus längre. 
Sokratesgestalten förkroppsligar således det slutgiltiga brottet med den 
dionysiska principen och ett brott som beseglas med hjälp av Sokrates 
förvandling av det apolliniska skenet, den drömlika slöja som hade omslutit 
den tragiska världen, till en rationell världsförklaring. Denna förvandling av 
det som tidigare hade varit nära lierat med det dionysiska syftar dels till att 
undertrycka det dionysiska en gång för alla, till att med förnuftets hjälp 
domesticera dess mörker, men även till att befästa det mänskliga subjektets 
gränser. Medan det dionysiska mörkret tenderar mot en upplösning av jaget 
i kollektivet, mot en ”fullständig glömska av det egna jaget”, innebär sokra-
tismen en intensifiering av Apollons principium individuationis.3 

Sokrates är således inte bara den rationella människans ”urbild och stam-
fader”, han är även subjektets stamfader; den som för första gången uppreser 
de bålverk med hjälp av vilka människan kan försvara sig mot de dionysiska 
krafterna. Dessa bålverk produceras av medvetandet. Allt måste nämligen vara 
medvetet för att kunna klassas som skönt och gott, samtidigt som allt som 
undflyr medvetandet måste uteslutas. Det här bevarandet av individens gräns-
er kommer enligt Nietzsche till uttryck i den hellenska måttfullheten: såsom 
etisk gudom fordrar Apollon ”måttfullhet av de sina liksom självkännedom 
för att möjliggöra den”.4 Ingen uppvisade heller en sådan självkännedom som 
just Sokrates, vars två deviser ”känn dig själv” och ”visa omsorg om själen” 

2 Friedrich Nietzsche, Tragedins födelse, övers. Martin Tegen, Samlade skrifter, band 1 (Stockholm: 
Symposion, 2000), s. 25.  
3 Ibid., s. 24. 
4 Ibid., s. 33. 
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svarade mot de krav som Apollons etiska principer framställde. Mot lättheten 
och lättsinnet ställer med andra ord Sokrates medvetandets allvar och tyngd. 
Medan lättheten förflyktigar och upplöser, tillägnar och förbinder medvet-
andet; i och genom den filosofiska reflektionen kan nämligen Sokrates, och 
med honom människan som sådan, hitta sig själv och omringa det egna på ett 
sätt som fyller existensen med ett innehåll och som skänker den sin egentliga 
tyngd. Medvetandet förankrar människan genom att säkerställa att hon är till-
räckligt bestämd och belastad för att hon inte ska kunna skingras av den storm 
som den dionysiska yran utgör. Samtidigt vilar denna strävan efter identitet 
på ett självbedrägeri enligt Nietzsche – här kanske man till och med skulle 
kunna tala om självet som ett bedrägeri – eftersom var och en av oss, som han 
skriver i Den glada vetenskapen, i själva verket ”är sig själv fjärmast”.5 Den 
självnärvaro som Sokrates implicit förutsätter, och som sedan kommer att 
turneras i och genom filosofins historia, är med andra ord en illusion som vilar 
på vår oförmåga att närma oss självets förhistoria (”drifter, böjelser, antipatier, 
erfarenheter och icke-erfarenheter”), det vill säga just den förhistoria som 
Dionysos representerar. Människan är sig själv fjärmast skriver Nietzsche, 
endast för att omedelbart tillägga: ”det vet till sin olust alla som rannsakar njur-
arna”. Men därmed är inte bara det sokratiska och delfiska imperativet ”Känn 
dig själv!” ett självbedrägeri, utan ”i munnen på en gud och sagt till människor 
nära nog en elakhet” som endast leder till betungande allvar, som endast leder 
till tyngd.6 Att lära känna sig själv och att finna sig själv leder – åtminstone i 
dess sokratiska form – endast till att man finner sina egna bojor, till att man, 
som Nietzsche noterar i Dionysos-dityramber, återfinner självet som livets 
boja: 

Du sökte den tyngsta bördan: 
då fann du dig –, 
du kastar dig inte av dig …7 

** 

5 Friedrich Nietzsche, Den glada vetenskapen (”la gaya sciencia”), övers. Carl-Henning Wijkmark, 
Samlade skrifter, band 5 (Stockholm: Symposion, 2018), s. 172. 
6 Ibid. 
7 Nietzsche, Dionysos-dityramber, övers. Johan Flamberg & Peter Handberg, Samlade skrifter, band 8, 
s. 345. 
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TIDVATTEN 

Även om Nietzsches kritik av tyngdens ande kan skönjas redan i Tragedins 
födelse är det först i Så talade Zarathustra som den framträder som en ut-
trycklig tematik och i vilken Zarathustra manifesterar sig som Sokrates an-
tites: som lätthetens, lättsinnets och den tunna luftens filosof.8 Den här mot-
sättningen mellan Zarathustra och Sokrates introduceras av Nietzsche själv 
i det självkritiska förordet till Tragedins födelse. Sedan han har förhånat de 
romantiskt kristna tendenserna i Tragedins födelse – bokens ”metafysiska 
tröstande” som trots allt tycks hysa en längtan efter tyngd – citerar han fritt 
från Så talade Zarathustra: ”Upplyft era hjärtan, mina bröder, högt, högre!”, 
hela vägen upp till ”Zarathustra dansaren, Zarathustra den lätte, som vinkar 
med vingarna”.9 

Så talade Zarathustra kan i själva verket läsas som en inverterad parafras 
på Sokrates livsgärning. Medan Sokrates vandrar runt på Athens gator i syfte 
att tynga ner de människor som han möter med självkännedom och dygd, rör 
sig Zarathustra ned från bergen för att upplysa folket om den lätthet som guds 
död utlovar. Likt en kamel – den första av de tre förvandlingarna om vilka 
Zarathustra berättar – tar Sokrates på sig allt det tyngsta, alla de dygder som 
samvetet (medvetandets ständiga följeslagare) påminner om. Till skillnad från 
kamelen Sokrates framträder då Zarathustra, som identifieras med det 
oskuldsfulla och glömska barnet som helt enkelt inte kommer ihåg, och som 
därmed inte heller känner av, kamelens tyngd. Men i Så talade Zarathustra är 
det inte bara dygderna som tynger människan och Zarathustra är inte bara 
den som försöker frigöra människan från dygd genom att förkunna att gud är 
död. Det som framför allt tynger människan, och som Zarathustra försöker 
frigöra henne från, är människan själv. Det är med andra ord inte tillräckligt 
att befria människan från samvetet, hon måste även befrias från medvetandet 
– från båda de tvillingsjälar som i endräkt avkräver henne ansvar. Tillsammans 
utgör dessa två vetanden en enhet – något som begreppen själva vittnar om – 
som utgör den tyngsta bördan.10 Såsom tvillingar är de även kongeniala med 

8 Detta innebär inte att skillnaden mellan tyngd och lätthet skulle vara frånvarande i Nietzsches övriga 
verk. Det är tvärtom möjligt att läsa stora delar av Nietzsches tänkande mot bakgrund av den här 
distinktionen. Olivier Ponton har exempelvis utvecklat en tolkning i vilken han lyfter fram lättheten 
som en princip för Nietzsches moralfilosofi. Här ligger också fokus på Nietzsches tidigare skrifter såsom 
Mänskligt, alltförmänskligt. Se: Olivier Ponton, Philosophie de légèreté (Berlin: de Gruyter, 2007). 
9 Se: Friedrich Nietzsche, Tragedins födelse, s. 19 & Så talade Zarathustra, övers. Peter Handberg 
(Stockholm: Symposion, 2017), s. 285. 
10 Här åsyftas den latinska termen ”conscientia”, vars tvetydighet (medvetande och samvete) finns 
bevarad i en rad moderna språk. Se: Hannah Arendt, ”Thinking and Moral Considerations”, 
Responsibility and Judgment (New York: Schocken Books, 2003). 
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varandra och föddes båda, som Nietzsche uttrycker det i Till moralens genea-
logi, genom människans ”förinnerligande” av alla sina instinkter, av allt det 
som ursprungligen vändes utåt, i en rörelse som gradvis spände ut en interi-
oritet av djup och tyngd. Människans ”själ” skapades därigenom i en rörelse 
som Nietzsche liknar vid den tragikomiska åsynen av vattenlevande djur som 
försöker kravla sig upp på land.11 Människorna skulle nu ”stå med fötterna på 
jorden och ’bära upp sig själva’, medan de tidigare bars av vattnet: en fruk-
tansvärd tyngd låg över dem”.12 

Människan kan dock inte befrias från denna tyngd utifrån. Inte ens Zara-
thustra kan slita bort tyngdens ande från människan, utan människan måste 
övervinna sig själv eller, rättare sagt: människan måste gå under av tyngd för 
att kunna frigöra sig från den. Dygden kommer nämligen slutligen vändas mot 
dygden själv och tyngden kommer slutligen bli alldeles för tung för att bära. 
Människan är något som måste övervinnas, utbrister Zarathustra, ”och därför 
ska du älska dina dygder – du kommer att gå under på grund av dem”.13 Den 
här tankegången återkommer ett flertal gånger i Så talade Zarathustra och 
återfinns även i Den glada vetenskapen. Här skriver Nietzsche att det är 
kristendomen själv som ”har segrat över den kristna moralen”.14 Kristen-
domens strävan efter sannfärdighet har nämligen bestridit den kristna 
moralen som sådan. När Nietzsche vänder sig till den här frågan i Så talade 
Zarathustra kan han därför konstatera att människan behöver dygderna för 
att kunna gå under, men även att den som endast har en dygd går ”lättare över 
bron” – den bro eller lina längs vilken människan kan dansa mot sin egen 
undergång. Den som endast har en dygd är naturligtvis lättare än den som är 
nedtyngd av flera, men det handlar inte om vilken dygd som helst här, utan 
om just sannfärdighetens dygd; den dygd som omintetgör alla andra dygder 
och som är en förutsättning för människans lindans. Hur föraktlig Sokrates än 
må vara är han således nödvändig. Sokrates skänker nämligen, förmedlat via 
kristendomen, mänskligheten den dygd som i slutändan kommer att upplösa 
alla dygder. 

Detta ställer oss dock inför frågan om hur vi ska förstå Zarathustra. Om 
Zarathustra inte kan hjälpa människan med detta vilken roll har han då? Till 
att börja med är det tydligt att Zarathustra inte är någon herde för folket, detta 

11 Friedrich Nietzsche, Till moralens genealogi – En stridsskrift, övers. Peter Handberg, Samlade skrifter, 
band 7 (Stockholm: Symposion, 2002), s. 249. 
12 Ibid., s. 248. 
13 Nietzsche, Så talade Zarathustra, s. 37. 
14 Nietzsche, Den glada vetenskapen, s. 200–201.  
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tydliggörs redan i inledningen av boken, men därtill avvisar han även sina 
följeslagare med orden: ”Ensam går jag nu, mina lärjungar! Också ni ska gå 
härifrån, ensamma!”.15 Zarathustra föreläser med andra ord inte och han 
förmedlar heller inte ett filosofiskt system till några epigoner. Det här är också 
något som Hans har tagit fasta på i essän ”Att övervinna tyngdens ande – om 
Nietzsches Zarathustra”. Det är inte, skriver han, ”på den allmänna utsagans 
nivå som Zarathustras ord ytterst sett får mening, utan snarare som ett unikt 
exempel, som ett personligt levt öde”.16 Det är också tydligt att det var just ett 
personligt levt öde för Nietzsche. Med Zarathustras hjälp lyckas nämligen 
Nietzsche övervinna den depression han drabbades av under hösten 1882. ”Ur 
djup personlig förtvivlan hade han”, skriver Hans i efterordet till Så talade 
Zarathustra, ”rest sig och tagit sikte mot en ny höjd i sitt skrivande” – den höjd 
och den halkyoniska klarhet som Zarathustra representerar.17 

Om Zarathustra ska betraktas som en filosof är det således inte för att han 
formulerar en filosofisk lära, utan för att han, precis som Sokrates, förkropps-
ligar ett specifikt ἔθος. Sokrates är visserligen Platons och det platonska sys-
temets språkrör, men han kan inte begränsas till detta. Sokrates är först och 
främst ett levnadssätt och ett ideal – själva sinnebilden för den ansvarstagande 
och ansvarstyngda människan. Om man på allvar vill hota Sokrates, och den 
sokratism som han ger upphov till, måste man därför formulera ett annat ἔθος. 

* 
** 

Det nya ἔθος som Zarathustra förkroppsligar manifesterar sig som tydligast 
i den tredje delen av boken, i vilken Zarathustras kamp mot tyngdens ande 
når sin kulmen. Den här delen inleds med att Zarathustra, på sin vandring 
upp mot bergen, konstaterar att ”höjdpunkt och avgrund” nu är förenade i 
ett.18 Zarathustra konfronteras med denna avgrund i det berömda stycket 
”Synen och gåtan”. Här möter vi honom på ett skepp som ska föra honom 
från Lycksalighetens öar tillbaka till fastlandet. I början av resan sitter han 
tyst för sig själv, men efter två dagar bryter han tystnaden och berättar 
historien om synen och gåtan för sjömännen ombord på båten. Zarathustra 
återger hur han en gång stötte på ”tyngdens ande” – som nu beskrivs som 

15 Nietzsche, Så talade Zarathustra, s. 79. 
16 Hans Ruin, ”Att övervinna tyngdens ande – om Nietzsches Zarathustra”, Tankar – Tillägnade Sören 
Stenlund (Uppsala: Uppsala Universitet, 2008), s. 319. 
17 Hans Ruin, ”Efterord”, Så talade Zarathustra, s. 330. 
18 Nietzsche, Så talade Zarathustra, s. 153.  
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hans ”djävul och ärkefiende” – i en dvärgs gestalt. Varje gång som Zara-
thustra rör sig uppåt drar denna dvärg honom nedåt mot avgrunden. I sin 
essä beskriver Hans dvärgen och tyngdens ande som en parodi på Nietzsches 
tänkande: 

Vad tyngdens ande lär ut kan till att börja med förstås som en negativ 
spegelbild av Zarathustras egen undervisning, ett slags hopplöshetens parodi 
på den hållning som skisserats i den föregående delen. Dvärgen lär ut att allt 
som kastas högt måste falla djupt, att alla sanningar är kurvor, och att tiden 
själv är en cirkel.19 

Dvärgen parodierar alltså öppet Zarathustra genom att appropriera det som 
han förkunnar och genom att tillskriva det just den tyngd som Zarathustra 
försöker övervinna. Nedtyngd av dvärgen som har hoppat upp på hans axlar 
kommer Zarathustra slutligen fram till ögonblickets port och konfronteras 
med tiden, som sträcker sig framåt och bakåt från porten i all oändlighet. 
Det är också på den här punkten i texten som Zarathustra introducerar 
tanken om den eviga återkomsten: 

”Se”, fortsatte jag tala, ”detta ögonblick! Från denna port Ögonblicket löper 
en lång evig väg bakåt: bakom oss ligger en evighet. Måste inte allt av alla ting 
som kan gå redan ha gått den här vägen en gång förut? Måste inte allt av alla 
ting som kan ske redan ha skett, blivit gjort och passerat en gång förut? Och 
om allt redan har varit: vad anser du då dvärg om detta ögonblick? Måste inte 
också denna port redan – ha varit där? Och är inte alla ting så fast hopknutna 
att detta ögonblick drar till sig alla kommande ting? Alltså – – också sig 
självt?20 

I ”Synen och gåtan” framstår inte den eviga återkomsten som en prövning, 
men längre fram i boken insjuknar Zarathustra när han återvänder till sin 
”avgrundligaste tanke”. Han faller plötsligt ihop, som om han hade krossats 
av sin egen tyngd. Zarathustra har nu åter igen konfronterats med den eviga 
återkomsten, men – får vi veta när han har kommit till sans – med den eviga 
återkomsten av människan; av dvärgens, samvetets och medvetandets tyngd, 
snarare än med en tanke som utlovar lätthet. Frågan om vad som sker under 
Zarathustras tillfrisknande och om hur man bör förstå den eviga återkom-
sten har upptagit otaliga filosofer (i sin text vänder sig exempelvis Hans till 
Heideggers tolkning av Nietzsche). Men om man vill förstå Zarathustras 
tillfrisknande är det viktigt att komma ihåg att det också innebär ett 

19 Ruin, ”Att övervinna tyngdens ande – om Nietzsches Zarathustra”, s. 314. 
20 Nietzsche, Så talade Zarathustra, s. 158. 
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övervinnande av människan – att han här botas från den tyngd som med-
vetandet innebär. Detta är också något som Pierre Klossowski har tagit fasta 
på genom att läsa den eviga återkomsten av det samma som en upplösning 
av jaget. 

En återkommande tematik i Klossowskis läsningar av Nietzsche är frågan 
om guds död. Guds död representerar till att börja med moralens samman-
brott i Nietzsches tänkande; om gud, förstådd som moralens yttersta garant, 
faller bort, kollapsar hela den moraliska värdeskalan. Men för Klossowski är 
inte bara gud en garant för moralen, utan även, som Daniel W. Smith har 
påpekat, en garant för människans identitet och för världens koherens.21 

Tillsammans med världen och självet utgör nämligen gud en av metafysikens 
tre huvudsakliga principer – principer som Kant hade utmålat som ”trans-
cendenta illusioner” redan i Kritik av det rena förnuftet. Guds död represen-
terar således inte bara religionens borttynande, utan att hela den metafysiska 
treenigheten kollapsar. Gud garanterar, skriver Klossowski, ”det ansvars-
tagande självets identitet”, människan är guds avbild, men om gud är död kan 
inte längre självets identitet komma från gud, utan endast från människans 
drifter och impulser, det vill säga från kaos och inte från någon förutbestämd 
och harmonisk ordning.22 I själva verket har det som vi kallar för vår identitet 
eller för vårt jag alltid varit just en impuls, även om det har varit den impuls 
som på grund av metafysikens ramverk har vunnit mark på andra impulsers 
bekostnad. 

Detta är något som Nietzsche återvänder till i flera av sina skrifter. När 
Nietzsche vänder sig till de sokratiska dygderna självbehärskning och mått-
fullhet i Morgonrodnad gör han exempelvis det genom att krasst konstatera att 
det enda sättet att begränsa en drift är att ersätta den med en annan. När vi 
tror att vi beklagar oss över en drift är det därför ”i grunden en drift som klagar 
över en annan”. Själva medvetenheten om en häftig drift förutsätter ”att det 
finns en annan likaså häftig eller häftigare drift, och att det stundar en kamp 
där vårt intellekt måste välja sida”.23 Men intellektet väljer inte bara sida, det 
tenderar även att identifiera sig med den drift som för närvarande har 
överhanden. Bakom det som vi kallar för jaget, medvetandet eller intellektet 
döljer sig därför inget själsligt djup, utan endast den drift som för stunden är 

21 Daniel W. Smith, ”Klossowski’s Reading of Nietzsche: Impulses, Phantasms, Simulacra, Stereotypes”, 
diacritics, vol. 35, nr. 1 (2005), s. 10. 
22 Pierre Klossowski, ”L’expérience de l’Éternel Retour”, Nietzsche et le cercle vicieux (Paris: Mercure de 
France, 1969), s. 94. 
23 Friedrich Nietzsche, Morgonrodnad, övers. Peter Handberg, Samlade skrifter, band 4 (Stockholm: 
Symposion, 2001), s. 75. 
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starkast. Det är just detta som guds död manifesterar. Från och med den stund 
då gud inte längre kan förläna självet några fasta konturer konfronteras män-
niskan med att hon egentligen inte är något annat än en fluktuerande makt-
balans mellan olika drifter, där en får överhanden, endast för att gå förlorad 
när en starkare drift ger sig till känna. Men i och med att guds död upplöser 
självets förmenta substantialitet öppnas själen upp ”för alla möjliga iden-
titeter”.24 Klossowski förstår även den eviga återkomsten såsom intimt sam-
manflätad med detta mångfaldigande av identiteter, men medan guds död 
fungerar som ett slags katalysator innebär den eviga återkomsten ”det succes-
siva förverkligandet av alla identiteter”, och det successiva förverkligandet av 
alla Nietzsches identiteter (Dionysos, den Korsfäste, etcetera).25 

När den eviga återkomsten ger sig till känna upphör jag, skriver Klossow-
ski, ”att vara mig själv hic et nunc och är mottaglig för att bli till otaliga andra”.26 

Men den här fluktuationen mellan olika identiteter i all oändlighet vilar 
samtidigt på en nödvändig glömska. För den eviga återkomsten dikterar att 
det ögonblick – den ”höga stämning” – då den ger sig själv till känna redan har 
inträffat tidigare; att jaget redan har genomkorsat alla identiteter och nått fram 
till sin nuvarande form endast för att åter igen konfronteras med den eviga 
återkomsten. Dessutom är denna glömska nödvändig för självets fortexistens, 
för om det inte vore för denna glömska skulle självet över huvud taget inte 
kunna existera som självmedvetande, eftersom minnet av alla andra själv 
skulle splittra upp det i alla dess tidigare och kommande identiteter. Det enda 
som återstår för mig är därför, skriver Klossowski, ”att åter-vilja mig själv”, att 
åter-vilja hela den serie som leder upp till den eviga återkomstens manifes-
tation för att ännu en gång konfronteras med dess ”höga stämning”, endast för 
att därefter åter-vilja den glömda serien på nytt.27 Men även om viljan därmed 
spelar en viktig roll i den eviga återkomsten – och då inte minst i relation till 
Nietzsches insisterande på att man måste just vilja den eviga återkomsten – är 
viljan i slutändan endast en effekt av de fluktuerande impulser som i grunden 
styr över vår existens. I varje person rör sig, skriver Klossowski, ”en intensitet, 
och dess flöde och återflöde ger upphov till betydelsefulla eller betydelselösa 
tankeväxlingar som i själva verket inte tillhör någon och som saknar både 
början och slut”.28 I detta flöde skapar vi tecken för att åtminstone kunna för-

24 Klossowski, ”L’expérience de l’Éternel Retour”, s. 94. 
25 Ibid. 
26 Ibid., s. 94–95. 
27 Ibid., s. 95. 
28 Ibid., s. 99. 
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läna detta kaos en tillstymmelse till ordning; tecken såsom ”jaget”, ”med-
vetandet” och ”viljan”. Dessa tecken är nödvändiga dels för att vi ska kunna 
upprätthålla vår identitet, men även för att vi ska kunna kommunicera våra 
erfarenheter, och för att Nietzsche ska kunna kommunicera erfarenheten av 
den eviga återkomsten. Viljan måste med andra ord intervenera för att någon 
mening ska kunna konstitueras samtidigt som den, som Klossowski formu-
lerar det, ”inte är något annat än denna approprierade intensitet”.29 För Klos-
sowski utgör därför inte viljan någon metafysisk bestämning av varat som 
vidmakthåller modernitetens subjektsmetafysik, en position som Heideggers 
läsning utmynnar i, utan viljan är endast ett utanpåverk, ett tecken eller en 
inskription för en intensitet som saknar upphovsman eller subjekt.30 

Den eviga återkomsten är således avgrundligt tung och himmelskt lätt på 
en och samma gång. Första gången som Zarathustra drabbas av erfarenheten 
låter han sig förledas av tyngdens ande. I stället för att låta sig hänryckas av 
intensitetens spel genomlever Zarathustra nämligen subjektets erfarenhet av 
tyngd och belastas av allt det allvar som subjektets olika gestalter har uppburit 
genom metafysikens historia. Nietzsches tillfrisknande innebär dock ett brott 
med denna tyngd. Den eviga återkomsten är nu inte längre den eviga åter-
komsten av människan, utan ett förflyktigande av varje identitet. Erfarenheten 
av den eviga återkomsten innebär en metamorfos som slutgiltigt befriar 
människan från hennes handlingar och tänkande. Det som till en början 
manifesterade sig som det mest betungande uttalandet, nämligen återkomsten 
av alla handlingar, alla tankar och av all tyngd, visar sig nu vara en räddning. 
För när själen väl har insett att den redan har genomlevt andra individualiteter 
och erfarenheter och att den kommer att genomleva ytterligare identiteter i 
framtiden, kan den slutligen svinga sig loss och lätta mot himlens höjder. 

29 Ibid., s. 100. 
30 Detta innebär dock inte att Klossowski skulle framföra någon direkt kritik av Heidegger. Med det sagt 
är det dock möjligt att närma sig Klossowskis tolkning av Nietzsche som ett möjligt svar på de problem 
som Heidegger adresserar i sin tolkning. En sådan analys, som endast antyds här, överskrider emellertid 
den här artikelns ramar. 
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”Allt satt i fråga, allt oförståeligt, allt gåtfullt!” 
Husserl, Hofmannsthal, Heidegger 

SVEN-OLOV WALLENSTEIN 

Fantasin spelar en central men ändå undanskymd roll i den tidiga feno-
menologin, inte bara som ett ämne för studier, likt minne, varseblivning 
etcetera, utan också som en av dess egna metoder, i och med att tekniken för 
”fantasivariation” är det frigör oss från den aktuella varseblivningen och 
öppnar hela området av väsen – fiktionen är fenomenologins ”livselement”, 
säger Husserl i en passage.1 Fantasin ger möjlighet till variation, som i sin tur 
ger oss tillgång till väsen eller eidos, till det generella och universella. Från 
den enskilda varseblivningen av ett bord kan vi genom fantasivariationer 
som ändrar dess färg eller form stiga upp till varseblivningen av ett materiellt 
objekt överhuvudtaget, och till sist uppnå insikten att förmågan till en sådan 
varseblivning är en ”väsentlig mänsklig möjlighet, lösgjord från varje kon-
tingens och fakticitet”, så att ”varje faktisk företeelse är ett potentiellt under-
lag för eidetisk variation, och därmed ett exempel på en ren obetingad 
möjlighet, som till och med föregår varje bestämd begreppslighet, […] ett 
skådat väsen eller eidos”.2 

Förstådd i motsats till varseblivning, minne och förväntan är fantasin akten 
att uppfinna snarare än att sätta, den har en högst ”Proteus-liknande karak-
tär”3 och kännetecknas av modus som ”så att säga”, ”som om”, ”kvasi-”, vilka 
alla står mot den aktuella existensens modus. Fantasiobjektet, säger Husserl, 

1 ”Av vissa skäl”, säger Husserl, ”har nämligen närvarogörandet och närmare bestämt den fria fantasin 
ett företräde framför varseblivningen inom fenomenologin, liksom inom alla eidetiska vetenskaper […]. 
Utomordentligt stor nytta kan man dra av vad historien erbjuder, och i än rikare mån av konstens och 
i synnerhet diktningens skapelser, som visserligen är inbillningar, men höjer sig långt över vad vår egen 
fantasi kan prestera när det gäller nygestaltningen originalitet […]. Så kan man verkligen säga, om man 
är förtjust i paradoxala uttryckssätt – och om man noga ger akt på uttryckens mångtydighet kan man 
säga det med strikt sanning – att ’fiktionen’ är själva livselementet för fenomenologin, liksom för alla 
eidetiska vetenskaper, att fiktionen är den källa ur vilken kunskapen om ’eviga sanningar’ hämtar sin 
näring.” Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, övers. Jim Jakobsson 
(Stockholm: Thales, 2004), s. 196–198 (§ 70). 
2 Hans Ruin, Reduktion och reflektion: En inledning till Husserls fenomenologi (Huddinge: Södertörn 
Philosophical Studies 26, 2020), s. 75f. 
3 Edmund Husserl, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung: Zur Phänomenologie der anschaulichen 
Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898–1925), Husserliana, vol. XXIII, red. Eduard 
Marbach (Haag: Nijhoff, 1980), s. 58. 
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är alltid vagt, beslöjat och instabilt, och endast givet som ”svävande framför 
oss”.4 

Som Hans Ruin noterar innebär den transcendentala reflexionen möjlig-
heten för människan att ta ett steg tillbaka från det aktuella objektet, en ”viss 
befrielse från det spontana band som nyss fäste henne vid föremålet för 
erfarenheten”, och som kan erinra om Kants analyser av den estetiska upp-
levelsen. Detta framgår också explicit i ett brev som Husserl skriver till Hugo 
von Hofmannstahl 1907, där han pekar på en viss analogi mellan det feno-
menologiska seendet, den estetiska erfarenheten och den litterära gestalt-
ningen av ett fenomen.5 

I brevet till Hofmannsthal pekar Husserl på närheten mellan konstnärens 
och filosofens verksamhet, med tydlig referens till idén om epoché, som hade 
börjat ta form året innan. Dessa nya tankesynteser, säger Husserl, är nära 
förbundna med de inre tillstånd han finner hos Hofmannsthal och med den 
sanna metod han anser sig just ha funnit. På samma sätt som fenomenologin 
måste avsäga sig alla naturliga inställningar måste konsten utesluta alla influ-
enser från intellektet och viljan, och ju mindre av den existerande världen som 
klingar med, desto mer estetisk rent och fritt är verket. 

Denna epoché framträder emellertid först inte som en evidens, utan som en 
upplevelse av att allt förflyktigas och sjunker undan: det ”avgrundsdjupa prob-
lemet” som öppnas av fenomenologin nya genombrott leder honom till att ut-
ropa: ”Allt satt i fråga, allt oförståeligt, allt gåtfullt!”6 För den fenomenologiska 
filosofen är gåtan emellertid redan på väg mot sin lösning, svaret är redan 
föregripet. Både det fenomenologiska och det estetiska skådandet är former 
för förutsättningslöst utforskande – men om det i fenomenologin utförs ”som 
om” det skulle ske på ett estetiskt sätt så visas däri för Husserl ytterst en 
epistemisk kvalitet som upprättar en hierarki: genom sin suspension av alla 
sättanden av värde och existens frigör den estetiska åskådningen fantasin, och 
ger en nyckel till vad den fenomenologiska åskådningen kan vara, men den 
senare har i sista hand alltid till uppgift att grundlägga den förra som en av 
sina regionala modaliteter. Den estetiska åskådningen ger en analogi, en 
vägvisning, men dess möjlighet förklaras ytterst av den intentionala analysen 
som är orienterad mot kunskapen, vilken suspenderas i den estetiska inställ-
ningen, men ytterst, på ett visst avstånd, alltid vakar över processen. 

4 Ibid., s. 345. 
5 Ibid., s. 61. Husserls brev finns i min översättning, i Sven-Olov Wallenstein (red.), Edmund Husserl 
(Stockholm: Axl Books, 2011), s. 111–116. För en kommentar till estetiska teman hos Husserl i övrigt, 
se min ”Husserl och estetiken”, ibid. 
6 Husserl, ”Brev till Hugo von Hofmannsthal”, Edmund Husserl, s. 113. 

92 



    

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

   
   

 

 

 
     

 
 
 

  

”ALLT SATT I FRÅGA, ALLT OFÖRSTÅELIGT, ALLT GÅTFULLT!” 

I det följande ska jag emellertid följa en annan väg, eller möjligen samma 
väg i motsatt riktning: det handlar inte om vad Husserl eventuellt kan ha lärt 
från Hofmannsthal (eller litteratur i allmänhet), utan i vad mån Hofmannsthal 
i förväg inringar Husserls position, pekar på dess gränser och därmed också 
öppnar en förbindelse till en problematik som inte finns hos Husserl, utan 
först hos den sene Heidegger.7 

Lord Chandos brev 

När Husserl skriver till Hofmannsthal är det i syfte att tacka för en bok han 
fått sig tillsänd, sannolikt Kleine Dramen (1906), som emellertid inte har 
kunnat återfinnas i Husserls bibliotek. Det är inte troligt att han kände till 
den korta text som här ska tjäna som utgångspunkt, ”Lord Chandos brev” 
(1902),8 där Hofmannsthal gestaltar sin egen kris som poet, i vilken allt för 
honom hade blivit lika ifrågasatt, oförståeligt och gåtfullt som hos Husserl, 
men gåtans lösning förblir blockerad på ett sätt som också är en frigörelse, 
men av annat slag än hos Husserl. 

Fiktionens ram är att vi läser ett brev (ställt som svar på ett föregående brev 
från Francis Bacon) i vilket den unge lord Chandos ursäktar sig för sin tvååriga 
tystnad och för att han helt har lämnat litteraturen bakom sig. Den biografiska 
parallellen är uppenbar, den fiktive lorden har samma ålder (tjugosex år) som 
den verklige författaren och brevet blev också slutet på det poetiska under-
barnet Hofmannsthals poesi, efter vilket han han övergick till dramatik. 

Lorden beskriver ett tillstånd av själslig förstelning som har skilt honom 
från hans tidigare jag. De föregående verken med sin vältaliga fullhet har blivit 
honom främmande och ter sig likt en retorik ”som duger för kvinnor och för 
Underhuset” (främlingskapet förefaller ibland som en aristokratisk hållning, 
ibland också likt misogyni, men leder som vi ska se ingalunda fram till en 
position av behärskande och makt) och inte längre räcker till för att fatta 
sakernas inre. En avgrund separerar honom från det förflutna liksom från 
hans ”skenbart förestående litterära arbeten”, och om hans tidigare älsk-
lingsplan var att uppnå en fulländad form, ”denna djupa, sanna, inre form, 

7 Eller kanske, som Hans Ruin antyder, hos Hamann, som spelar en central roll i den sene Heideggers 
tänkande om språket. Se Ruin, Frihet, ändlighet, historicitet: Essäer om Heideggers filosofi (Stockholm: 
Ersatz, 2013), s. 306–310, 321–323. 
8 Hugo von Hofmannsthal, ”Lord Chandos brev”, Obegripligheten, red. & övers. Horace Engdahl 
(Lund: Kykeon/Propexus, 1992). Texten publicerades först i Der Tag 1902; den tyska texten anförs 
från Herbert Steiner (red.), Gesammelte Werke in Einzelausgaben: Prosa II (Frankfurt am Main: 
Fischer, 1976), s. 7–20. 
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som först låter sig anas bortom de retoriska konststyckenas skrankor”, så är 
allt detta nu borta, liksom projektet att tolka fabler och myter som hieroglyfer 
för en djupare visdom: att samla det förflutnas sköna sentenser för att känna 
sig själv framstår i ljuset av krisen som ett futilt projekt.9 

Inte bara de litterära ambitionerna, utan också vad vi kunde kalla den 
naturliga inställningen, världen och tingen som helt enkelt fanns där i sin 
förtrolighet, har sjunkit undan. Tillvaron syntes tidigare som en stor enhet i 
vilken det andliga och det kroppsliga, människa och djur, var förenade och allt 
utgjorde en natur att känna igen sig i, allt var liknelse eller ämne för en ”en-
cyklopedisk bok”.10 Men nu undflyr även begreppen honom, tillsamman med 
språkets och tänkandets former: ”Jag har fullständigt tappat förmågan att 
tänka eller tala sammanhängande om vad det vara månde”; de abstrakta, all-
männa orden faller sönder, filosofins termer ter sig motbjudande – ”jag kände 
ett oförklarligt obehag bara vid att uttala orden ’ande’, ’själ’ eller ’kropp’” – till 
och med de familjära samtalen har blivit omöjliga, så att han inte längre ens 
kan tillrättavisa sin dotter då hon ljuger.11 

Men snarare än till ett positivt avstånd från allt hittillsvarande, som i steget 
tillbaka från det förtroliga kunde skänka en frihet i reflexionen, leder detta till 
en förlust av behärskandets distans och han måste nu se tingen ”på kusligt nära 
håll” (in einer unheimlichen Nähe zu sehen), vilket emellertid också skänker 
dem en ny närvaro: ”så som jag en gång i ett förstoringsglas hade sett en bit av 
huden på mitt lillfinger, som liknade en trädesåker med fåror och hålor, så gick 
det mig nu med människorna och deras handlingar”.12 I denna förstoring och 
hallucinogena närhet upplöses de tidigare fasta tingen och skeenden i delar, 
och dessa delar i sin tur i nya delar; begreppen kan inte fästa, enskilda ord flyter 
runt utan sitt sammanhang och blir till ”ögon som stirrade på mig”; partial-
objekt faller isär i andra partialobjekt i en ström som drar med sig allt, ”virvlar, 
som jag får svindel av att blicka ned i, som vrider sig oupphörligt och som leder 
ut i tomheten”.13 

I denna ström kan inte Platons bildflykt ge någon hjälp, men inte heller de 
ordnade begreppen hos Seneca och Cicero, varken den transcendenta flykten 
bort och uppåt eller den kategoriala ordningen erbjuder en lösning; begreppen 
rör sig till sist endast runt sig själva och utesluter det djupaste och personliga 

9 Ibid., s. 44f. 
10 Ibid., s. 46. 
11 Ibid., s. 47. 
12 Ibid. 
13 Ibid., s. 48. 

94 

https://tomheten�.13
https://handlingar�.12
https://ljuger.11


    

  

 
 

   
 

 

 
 

  
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 
  
  
 

”ALLT SATT I FRÅGA, ALLT OFÖRSTÅELIGT, ALLT GÅTFULLT!” 

som står på spel. Men ändå finns vissa besjälade ögonblick som beror just på 
att begreppen ger vika, så att det som framträder är ”fullständigt obenämnt 
och väl också knappast benämnbart”: fenomen fylls med ett högre liv och de 
enkla tingen, sakerna själva, ”en vattenkanna, en på fältet kvarlämnad harv, en 
hund i solen”, allt kan bli ”kärlet för min uppenbarelse” och till och med 
frånvarande föremål antar en upphöjd prägel.14 

Men även det sadistiska våldet och fasan kan bli del av upplevelsen, och 
lorden frammanar den mardrömslika bilden av döende råttor instängda i en 
källare, förstörelsen av Alba Longa som den skildras hos Livius och det 
brinnande Kartago, vilka alla skänker honom ”den fullaste mest upphöjda 
närvaro”.15 Det han känner är emellertid inte medlidande, vilket skulle fordra 
just en distans mellan jaget och föremålet för i nästa steg kunna övervinna den, 
utan en total närhet, ett oerhört deltagande (ein ungeheures Anteilnehmen), ett 
inflöde eller fluidum av liv och död i vilket han blir del av ”det oändligas när-
varo”.16 Berövade alla sina värden och vanliga predikat kunde företeelserna i 
sin separation och enskildhet förefalla skrämmande, men de leder i stället till 
en ny gemenskap och insikt: ”Det tycks mig som om allting, allt som finns, allt 
som jag erinrar mig, allt som mina mest förvirrade tankar vidrör, är något 
särskilt. […] Det tycks mig då, som om min kropp bestod av rena chiffer, som 
låser upp allting för mig. Eller som om vi kunde träda in i ett nytt, aningsfullt 
förhållande till hela tillvaron, om vi började tänka med hjärtat.” Detta är ”un-
derliga händelser, om vilka jag för övrigt knappast vet om jag skall räkna dem 
till själen eller kroppen”.17 I detta aningsfyllda förhållande till alltet förblir 
emellertid det vanliga livet och de andra fjärran, och ingen anar att han ser de 
mest obetydliga ting på nytt sätt. Talaren Crassus kärlek till en muräna blir en 
modell eller bild – ”en flisa kring vilket allting varar sig” – för detta utträde ur 
den mänskliga gemenskapen och nedstigandet i ett annat oceaniskt liv bland 
fiskarna som får allt att pulsera och koka, som om han ”råkade i jäsning, sköt 
blåsor, bubblade och gnistrade”.18 

Detta är ett tänkande i ett material som är mer omedelbart, flytande och 
glödande än ord, som även det består av virvlar, men inte likt det yttre språket 
leder till det bottenlösa, utan till ”fridens djupaste sköte”, ett ”oförklarligt 

14 Ibid. 
15 Ibid., s. 49. 
16 Ibid., s. 49f. 
17 Ibid., s. 50f. 
18 Ibid., s. 52. 
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TIDVATTEN 

tillstånd, som vanligen stannar i mitt inre”.19 Ingen mer bok kommer emeller-
tid att kunna skrivas, eftersom det språk som skulle krävas inte vore något av 
de existerande, utan ett ”på vilket de stumma tingen talar till mig”.20 De inre 
tillstånden bryter ned språket och öppnar för en annan närvaro, ett tilltal som 
föds ur stumhet, ur tingen själva, ett ordens och tingens plasmatiska tillstånd 
där allt är enskilt och ändå övergår i vartannat. 

Ordet och avståendet 

De sista ord som Husserls yttrar på dödsbädden till sin hustru Malvine 
kunde uppfattas som uttryck för hur han oavlåtligt, till och med då slutet var 
omedelbart förestående, försökte leda språket tillbaka till en ursprunglighet 
ur vilken all mening framträder, men också för de närmast oöverstigliga 
svårigheterna i att utsäga det som ges i ursprunget utan att förvanska det: 
”Jag har sett något helt underbart. Nej, jag inte säga det till dig. Nej.” (Ich 
habe etwas ganz wunderbares gesehen. Nein, ich kann es Dir nicht sagen. 
Nein.)21 Men även om de sista orden förefaller hejda sig inför något out-
tryckbart i fenomenologins egen kärna, exempelvis som i fallet med det 
berömda hävdandet att vi saknar namn för det tidsflöde som är subjektets 
djupaste konstitution,22 och förhållandet mellan meningens idealitet och 
dess förkroppsligande i det konkreta språket var ett problem som Husserl 
brottades med ända till slutet,23 så förefaller han i allmänhet ändå aldrig ha 
tvivlat på sitt eget språk, på den filosofiska vokabulärens förmåga att smita 
tätt intill fenomenen själva. Så utgör till exempel det faktum vårt närmande 
till det förflutna kräver ett visst moment av fiktion, ett fritt ”diktande” 
(Dichtung), som Husserl noterar i det sista appendixet till Krisis, i sig inget 
hot, utan bär på en teleologisk innebörd; mot diktaren Hofmannsthals idé 
att det språk som krävs för att få tingen att tala inte vore något av de 
existerande språken kunde man ställa tänkaren Husserls optimism som 

19 Ibid. 
20 Ibid., s. 53. 
21 Se Karl Schuhmann,  Husserl-Chronik: Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, Husserliana 
Dokumente I (Haag: Nijhoff, 1977), s. 489. 
22 ”Vi kan inte säga något annat än detta: detta flöde är något vi benämner utifrån det konstituerade 
[…]. Det är den absoluta subjektiviteten och denna har de absoluta egenskaperna hos något vi 
betecknar bildligt som ’flöde’ […]. För allt detta saknar vi namn.” Edmund Husserl, Zur 
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husserliana, vol. X, red. Rudolf Boehm (Haag: Nijhoff, 
1962), s. 75. 
23 Se t.ex. Jacques Derrida, Husserl och geometrins ursprung, övers. Hans Ruin (Stockholm:  Thales,  
1991). 
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uppfattar diktandet av det förflutna som styrt av en idé, ”det för alla gemen-
samma som för oss alla utgör filosofin ’i sig’ såsom enhetligt telos”.24 

Erfarenheten av att språket ger vika, av att ordet brister och hotar att för-
svinna tillsammans med tinget, finner vi däremot hos Heidegger, där tänk-
andets samtal med dikten, som endast förekommer i marginalen hos Husserl, 
blir till ett uttryckligt tema. I essän ”Ordet” (1958) utlägger han Stefan Georges 
poem ”Das Wort” (1919), och fokuserar särskilt på de sista raderna: 

Ordet 

Under från fjärran eller dröm 
tog jag till randen av mitt land 

och väntade tills den grå nornan 
hittade namnet i sin källa – 

Därefter kunde jag gripa det nära och starkt 
nu blommar det och skimrar in i gränsmarken … 

En gång återvände jag från goda vindar 
med en klenod så rik och bräcklig  

Hon sökte länge och gav mig så besked: 
”Så vilar här ingenting i brunnens djup” 

varpå den gled ur mina händer 
och inget av den skatten vann mitt land … 

Så lärde jag sorgset att avstå: 
Inget ting må vara där ordet brister.25 

24 ”Att hans [filosofens] historiska bild dels är bildad av honom själv, dels övertagen från andra, att den 
förblev hans ’diktande av filosofihistorien’ och inte ligger fast, det vet han; men likväl tjänar varje 
’diktande’ honom, och kan tjäna honom till att förstå sig själv och sitt syfte, och sitt syfte i förhållande 
till andras och deras ’diktning’, deras syfte, till sist det för alla gemensamma som för oss alla utgör 
filosofin ’i sig’ såsom enhetligt telos och försöken till att uppfylla den som system, och samtidigt i 
förbindelse med det förflutnas filosofer (så som vi kunde dikta dem för oss på ett mångtydigt sätt).” 
Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: 
Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Husserliana, vol. VI, red. Walter Biemel (Haag: 
Nijhoff, 1954), Beilage XXVII, s. 513. 
25 Stefan George, ”Das Wort”, cit. i Martin Heidegger, På väg mot språket, övers. Ola Nilsson & Sven-
Olov Wallenstein (Stockholm: Drucksache, 2012), s. 211; Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache 
(Pfullingen: Neske, 1959), s. 220. I det följande anförd med paginering svenska/tyska. Heidegger kom-
menterar samma dikt i essän ”Språkets väsen” (1957–58), där den förbinds med vidare teman om 
språkets väsen, tekniken och ”grannskapet” mellan diktande och tänkande i form av ”sägen” (Sage). 
Här begränsar jag mig till den mer koncentrerade utläggningen i den första essän. 
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”So lernt ich traurig den verzicht: / Kein ding sei wo das wort gebricht.” På det 
biografiska planet (som Heidegger inte kommenterar) beskriver dikten likt 
Hofmannstals ”Ett brev” en kris, vändningen bort från det vältaliga poetiska 
språket. Men vad är ett ord om dess uteblivande, bristen på ord eller ordets 
bristande, gör att inget ting vore till, och vad är tinget om det på så sätt kräver 
ordet för att vara? Och vad innebär detta avstående, från vad avstår det? 
Detta är något som diktaren lärde sig på en resa som vi kan följa i de 
föregående stroferna. Den fjärde strofen inleds: ”En gång återvände jag från 
goda vindar”, och i den sjätte talas om ”mitt land”, det vill säga diktens 
säkrade land, till vars rand han förde ”[u]nder från fjärran eller dröm” – 
under och drömmar vars poetiska framställning emellertid kräver namn, ord 
som låter tingen skimra förtätade och gripbara: ”Genom framställningens 
kraft”, skriver Heidegger, ”visar namnen sitt avgörande herravälde över 
tingen”.26 

Vid randen till det poetiska landet ligger källan ur vilken den grå nornan, 
ödesgudinnan, hämtar upp namnen som ska tjäna diktaren. Men i den femte 
strofen sker något annat, den klenod han för med sig erhåller inget namn, och 
efter att länge sökt meddelar nornan: ”Så vilar här ingenting i brunnens djup.” 
Källan har sinat, vilket också får klenoden att försvinna, ”den gled ur mina 
händer”. Men just därigenom, kommenterar Heidegger, visar plötsligt 
ordet ”ett annat, högre rådande”, som består i att det ”inte längre bara [är] ett 
benämnande som griper det redan föreställda varande, inte bara ett medel för 
att framställa det föreliggande. Tvärtom är det först ordet som förlänar när-
varande, det vill säga vara, inom vilket något kan framträda som varande”.27 

Poetens tidigare resor når här sitt slut, men däri visar sig en annan dimen-
sion hos ordet som kräver att det tidigare anspråket på behärskande ges upp, 
samtidigt som detta sägs i den sista raden i en dikt som bär namnet ”Ordet”, 
och ingalunda själv utgör ett förstummande. Det nya förhållandet till ordet 
kräver en annan ton, en sång, som Heidegger finner i Georges sena dikter, 
framför allt i den del i den sista samlingen Das neue Reich som bär över-
skriften ”Das Lied”, där avståendet och det ”oväntade, skräckinjagande” i det 
bristande ordet blir till lovsång.28 

Det vore emellertid för enkelt, tillfogar Heidegger, att se detta som en 
övergång från det negativa till det positiva, från avståendet till lovsången, som 
vore de två olika sidor. ”Avståendet sätter förhållandet till ordet i rörelse mot 

26 Heidegger, ”Das Wort”, s. 215/225. 
27 Ibid., s. 217/227. 
28 Ibid., s. 219/229. 
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det som angår varje sägande som sägande”, men icke desto mindre går 
det ”gåtfulla i slutstrofen […] utöver oss”, och vi ”hyser heller ingen önskan 
om att lösa denna gåta, vi vill bara läsa den, samla våra tankar kring den”.29 

Gåtan ligger i att avståendet från ordet som föreställande behärskande ger 
tillträde till ordets ”högre rådande” (ibid.), det som ”be-tingar tinget till 
ting”, ”betingning” (Bedingnis). Förnekandet förändras så att det nu säger ”må 
vara” (sei), vilket ”låter förhållandet mellan ord och ting vara vad och hur det 
egentligen är (ist): inget ting är utan ordet”.30 Konjunktivet sei räcker oss är 
renare, säger Heidegger, eftersom i beslöjat skick, och det är inte en förlust, 
även om diktaren sorgset lärde sig av avstå. Sorgen kan därför inte fixeras som 
glädjens motsats, den är inte detsamma som svårmod, utan de hör samman i 
smärtan, och ”båda, den högsta glädje och den djupaste sorg, [är] på var sitt 
sätt smärtsamma” i det att smärtan skänker tyngd i form av melankoli, som i 
sin tur kan trycka ned, men också få tyngden att försvinna.31 

Hemligheten i denna förbindelse som bara kan visas i det som brister ligger 
fjärran från oss, säger Heidegger, men också nära, och den kan bara avgöras i 
erfarenheten av ordets hemlighet, som emellertid inte själv kan komma till 
ord: ”För denna hemlighet saknas ordet, det vill säga det sägande som skulle 
förmå bringa språkets väsen till språk.”32 Är då detta den ”klenod” som flyr 
undan från diktaren, på en gång ”rik och bräcklig”? Sådant vore ordets dolda 
sätt att komma till oss, dess väsen (wesen här förstått som verb, att närvara, 
inte som ett allmänbegrepp med sina instanser), osynligt samtidigt som 
det ”redan i det osagda till oss räcker fram tinget som ting”.33 

Klenoden behålls i minnet som det mest värdefulla, det egentligt tänkvärda 
i ordet som drar sig tillbaka ur framträdelsen. Men ”att låta sig sägas det 
tänkvärda innebär – att tänka”, och då vi ”lyssnar till dikten tänker vi över 
diktandet”.34 I detta, fortsätter Heidegger, finns en samhörighet mellan säg-
andet och varat som hör till ordets hemlighet: ”Allt väsentligt sägande går 
tillbaka på denna fördolda samhörighet hos sägen och vara, ord och ting. Båda, 
diktande och tänkande, är ett eminent sägande försåvitt de är överantvardade 
åt ordets hemlighet såsom sitt mest tänkvärda, och därigenom redan från 
början förblir sammanfogade med varandra i sitt släktskap.”35 

29 Ibid., s. 223/232. 
30 Ibid., s. 224/233. 
31 Ibid., s. 226/246. 
32 Ibid., s. 227/236. 
33 Ibid. 
34 Ibid., s. 228/237. 
35 Ibid., s. 228f/237f. 
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TIDVATTEN 

Avstående låter gåtan framträda, men löser den inte, utan förblir svävande, 
kunde vi säga, mellan diktens konjunktiv och tänkandets indikativ. Över detta 
avstånd, som ingen av de två, just på grund sitt släktskap, kan överbrygga utan 
att förvanska sig själva, sker det Heidegger förstår som ett ”samtal” (Zwiege-
spräch) mellan diktande och tänkande, även om detta samtal hos honom med 
nödvändighet sker med utgångspunkt i tänkandet. Husserls samtal med 
dikten sker även det med utgångspunkt i tänkandet, men medan Heidegger 
vill bryta ned frågan om grundläggning ser Husserl det estetiska som ett före-
gripande av fenomenologin, som ytterst kommer att ge grunden. Bortom 
dessa två förblir Hofmannsthals ”inre tillstånd” – en term om Husserl gör till 
sin egen och Heidegger utan tvekan skulle avvisa – avvaktade inför båda dessa 
typer av samtal, inte nödvändigtvis för att avvisa dem, utan för att dröja i det 
ögonblick då ordet brister. 
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Helmuth Plessners grundstämningar: skrattet och gråten 

FREDRIK SVENAEUS 

Den första text som jag hade lyckan att se i tryck i en bok var en omarbetad 
variant av min C-uppsats i filosofi om ”Heideggers stämningsbegrepp” som 
jag skrev under vårterminen 1992. Att jag överhuvudtaget kunde skriva en 
sådan uppsats på Institutionen för teoretisk filosofi vid Stockholms univer-
sitet vid den här tidpunkten berodde på att en lärare – Alexander Orlowski 
– var villig att handleda fenomenologiska ämnen, samt att ett forskningspro-
jekt finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse sedan 1990 
hade sin hemvist där. Förutom Alexander, som ledde projektet, var även 
Hans och några andra forskare och doktorander finansierade, och runt 
projektet växte en seminariemiljö fram som tog sig an fenomenologins 
ställning och betydelse i relation till den samtida filosofin. När projektet 
skulle sammanfattas 1996 bad Hans mig och några andra personer som 
befunnit sig i projektets ofinansierade utkanter att vara med och bidra till 
antologin Fenomenologiska perspektiv: Studier i Husserls och Heideggers filo-
sofi och det var alltså i den som texten publicerades.1 

Jag var mycket stolt över att få vara med i ett så celebert sällskap även om 
jag inte längre var inskriven vid Stockholms universitet utan att hade flyttat 
över min verksamhet till Linköpings universitet för att doktorera i hälso- och 
medicinfilosofiska frågor. Vid ett minnesvärt tillfälle samma år som antologin 
kom ut lyckades jag få ned Hans på tåget till Linköping för att hålla ett 
seminarium vid Tema Hälsa och samhälle om ”Nietzsche och den stora 
hälsan”, vilket blev en succé. Jag minns fortfarande hur vi på vägen hem i en 
av SJ:s sista existerande rökkupéer lade ut texten om vad verklig hälsa ville 
säga. Hans och jag hade också vid olika tillfällen under 1990-talet diskuterat 
Heideggers sätt att förhålla sig till känslolivet i relation till filosofins uppgift så 
det kom inte som någon överraskning när han några år senare publicerade ett 
eget bidrag till ämnet i tidskriften Sats: ”The Passivity of Reason: On 
Heidegger’s Concept of Stimmung”.2 

I min uppsats spårade jag Heideggers egen användning av begreppet stäm-
ning, och särskilt det som han kallade för ”grundstämningar”, genom verket. 

1 Fredrik Svenaeus, ”Heideggers stämningsbegrepp”, Fenomenologiska perspektiv: Studier i Husserls och 
Heideggers filosofi, red. Alexander Orlowski & Hans Ruin (Stockholm: Thales, 1996), s. 142–170. 
2 Hans Ruin, ”The Passivity of Reason: On Heidegger’s Concept of Stimmung”, Sats – Nordic Journal of 
Philosophy, vol. 1, nr. 2 (2000), s. 143–159. 
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TIDVATTEN 

Heideggers idé är att allt tänkande är stämt (befintligt) eftersom det öppnas 
upp av och vilar i en känsla som skänker tankarna riktning och möjligheter i 
världen. I Vara och tid, som publicerades 1927, är det ångesten som står i 
centrum, men i senare verk kan också andra grundstämningar, som leda, sorg, 
skräck och smärta, försätta oss i den plågsamma situation som öppnar 
möjligheten att förstå livets mening.3 Vi är beroende av stämningar för att 
kunna tänka, menar Heidegger, i kontrast till de flesta tidigare filosofer som 
betraktat situationen på det omvända sättet: vi kan bara tänka förnuftigt om 
vi befriar oss från känslolivet. Det går att försöka framkalla stämningar, som 
när Heidegger i en föreläsning från 1929 föresätter sig att ”väcka den djupa 
ledan” i åhörarna, men ytterst är det inte upp till oss utan till långtråkigheten 
själv om den skall drabba oss.4 Det filosofen kan göra är att låta bli att spjärna 
emot, att göra sig öppen för grundstämningarna och deras möjligheter, något 
som hos den sene Heidegger går under namnet ”Gelassenheit”.5 

Hans bidrag till litteraturen om Heideggers stämningsbegrepp består i att 
teckna en större och mer rättvisande kontext till den omvärdering av käns-
lornas betydelse för filosofin som Heidegger säger sig utföra. Sedan Aristoteles 
har förnuftets uppgift inte så mycket bestått i att värja sig mot känslorna som 
i att aktivt betrakta och omvandla dem. Känslorna är passiva medan tänkandet 
är aktivt, känslorna kan inte undvikas men de bör tyglas och utvecklas till ett 
själsligt skådande som inte längre binder oss vid kroppen. Genom att under-
söka ”passionernas” (lidandets) betydelse i den klassiska och kristna tradi-
tionen blir det möjligt att se Heidegger som den sista utposten i en lång rad av 
filosofer som gör något med känslorna snarare än att försöka undvika dem. 
Heideggers radikalitet består inte så mycket i att han är den förste som ser 
känslornas betydelse för filosofin som i att han ser hur de har en större betyd-
else än att betjäna ett världsbefriat förnuft. Stämningen upplåter världen för 
den mänskliga tillvaron och skänker den mening som en kontext av betydelser 
i vilket såväl människan som hennes tänkande kan röra sig. Tillvarons 
förståelse handlar om världen också när den bryter samman i ångesten och vi 
för ett ögonblick paralyseras av ändlighetens insikt, som vi sedan kan utveckla 
till en filosofi om ”till-döden-varon”. 

När jag för knappt trettio år sedan skrev min C-uppsats om Heideggers 
stämningsbegrepp fanns det nästan ingen litteratur alls på temat. Redan när 
Hans publicerade sin artikel några år senare var läget betydligt bättre och nu 

3 Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013). Heidegger talar som 
bekant inte om människan och livet utan om tillvaron och varat men meningen är i princip densamma. 
4 Svenaeus, ”Heideggers stämningsbegrepp”, s. 153. 
5 Ibid. s. 169. 
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har mängden av böcker och framförallt artiklar om Heidegger och stämning-
arna blivit närmast oöverskådlig, särskilt om vi expanderar den till att gälla 
känslornas betydelse för filosofin i en bredare fenomenologisk kontext. Det 
finns många anledningar till det ökande intresset, men en viktig sådan är utan 
tvekan att forskning om tänkandets relation till känslorna vaknat till liv också 
inom analytisk filosofi och i många andra ämnen, kanske framförallt inom 
psykologi och hjärnforskning. På många håll har det handlat om peka på hur 
abstrakt tänkande och rationella beslut är förankrade i en kroppslig kontext 
som inte kan negligeras om vi skall förstå vilka vi är. Känslorna blir då det som 
skänker saker och ting som händer i världen omkring oss betydelse genom att 
göra oss närvarande i kroppen på olika sätt. Urtexten för en sådan emotions-
teori är William James uppsats ”What is an Emotion?” från 1884 och den har 
vunnit i betydelse och förfinats genom insatser inte bara från hjärnforskare 
utan också från psykologer och filosofer som tar sin utgångspunkt i det som i 
den fenomenologiska traditionen går under namnet ”den levda kroppen”.6 

Redan när jag skrev min C-uppsats var jag missnöjd med Heideggers sätt 
att avfärda kroppen i sin egentlighetsanalys (ett vanligare begrepp här är 
autenticitet).7 Han visade i mina ögon på ett övertygande sätt hur människans 
sätt att ta plats i och förstå världen alltid är känslobemängt och även hur stäm-
ningarna rymde filosofins och det äkta livets möjligheter, men hur skulle 
känslorna, särskilt när de tematiseras i form av ångestens hemlöshet, kunna 
förstås i sin fulla betydelse om vi inte tog hänsyn till kroppen? Heideggers sätt 
att värja sig mot alla försök att uttolka fenomenologin som en filosofisk antro-
pologi gjorde mig redan då frustrerad och utan att överge hans grundinsikter 
sökte jag mig till andra filosofer och forskare för att göra kroppen rättvisa i den 
fenomenologiska analysen. Jag har noterat hur också Hans, även om han har 
följt en annan och mer historisk väg än min, under senare tid har ägnat sig åt 
att frigöra den av Heidegger begravda kroppen.8 

Det finns många möjligheter att ge kropp till Heidegger och en av dem blev 
jag varse på allvar först i somras när jag i coronavirusets skugga fick tid att göra 
en djupdykning i Helmuth Plessners filosofiska antropologi, som just nu ge-
nomgår en återfödelse, inte minst genom engelska översättningar av de vikti-
gaste verken. Jag vill nu visa hur Plessners fenomenologi öppnar sig för en 

6 Se till exempel: Matthew Ratcliffe, Feelings of Being: Phenomenology, Psychiatry, and the Sense of 
Reality (Oxford: Oxford University Press, 2008); Giovanna Colombetti, The Feeling Body: Affective 
Science Meets the Enactive Mind (Cambridge MA: MIT Press, 2014). 
7 Svenaeus, ”Heideggers stämningsbegrepp”, s. 170. 
8 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). 
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egentlighetsfilosofi där kroppen inte tiger utan istället ges en tydlig och avgör-
ande röst. Intressant nog sker det genom att Plessner fördjupar sig i andra 
grundstämningar än Heidegger, inte bara ångesten, ledan och smärtan utan 
också skammen, skrattet och gråten visar sig kunna uppenbara livets mening 
och göra oss till filosofer. 

Plessners huvudverk från 1928: Det organiska livets nivåer och människan: 
En introduktion till filosofisk antropologi är inspirerat av fenomenologin och 
den därtill kopplade existensfilosofin, men vill kombinera dessa med de fram-
växande biologiska och medicinska vetenskaperna.9 Plessner utbildade sig 
först till läkare i Freiburg, men sadlade sedan om till zoologi och filosofi i 
Heidelberg under 1910-talet och följde under en tid Husserls föreläsningar i 
Göttingen. På 1920-talet fick han anställning vid Kölns universitet där han 
avancerade till professor 1926. 1933 blev han uppsagd till följd av nazisternas 
maktövertagande – som alla universitetsanställda judar – och flyttade till 
Groningen i Holland där han erbjöds arbete vid universitetet. Efter att den 
tyska ockupationen inletts 1940 kunde han inte längre undervisa och han 
gömde sig för att undgå att bli fängslad och deporterad till koncentrations-
läger. Efter krigsslutet utnämndes Plessner först till professor vid Groningens 
universitet och återvände sedan 1951, efter arton år i exil, till Tyskland som 
innehavare av en nyinstiftad professur i sociologi i vid universitetet i 
Göttingen. 

Det organiska livets nivåer och människan publicerades som sagt 1928, ett 
år efter Heideggers omsusade Vara och tid och samma år som Schelers mycket 
lästa Människans ställning i kosmos10 och det är, som Plessner själv skriver i sitt 
förord till den andra utgåvan 1965, ingen överdrift att säga att hans bok 
hamnade i skuggan av de bägge.11 Fenomenologer och existensfilosofer för-
väntades inte befatta sig med biologi, zoologi och medicinsk vetenskap – enligt 
Heidegger var det ingenting annat än ett kategorimisstag att göra så – och i 
den mån de ändå gjorde det tycks den samtida publiken ha föredragit Schelers 
mer schematiskt och dramatiskt formulerade projekt framför Plessners 
grundligare ansats. Eftersom Scheler gick bort redan samma år som de bägge 
böckerna publicerades, och såväl han som Plessner använder termen ”filo-
sofisk antropologi” för att beskriva sina insatser, har Plessners mer utförliga 
teori ofta bedömts som en utfyllnad av det filosofiska program som Scheler 
inte själv kunde slutföra. En sådan historieskrivning är både felaktig och 

9 Helmuth Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische 
Anthropologie. Gesammelte Schriften IV (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003). 
10 Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt: Otto Reichl, 1928). 
11 Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, s. 13ff. 
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HELMUTH PLESSNERS GRUNDSTÄMNINGAR 

orättvis, Scheler var vid sidan om Husserl en viktig inspirationskälla för 
Plessner – precis som de var för Heidegger – men den modell och metod som 
han utarbetar är helt egen. 

Plessner bygger sin filosofiska antropologi på produktiva motsatser: män-
niskan är såväl naturbunden som fri, ursprunglig som konstgjord, horisontell 
som vertikal. Det sistnämnda uttolkas i formuleringen om människans ”ex-
centricitet”. Växter, djur och människor har ett centrum, en plats där de slår 
rot och varifrån de sträcker sig ut i världen. Djuren kan till skillnad från 
växterna också ta sitt centrum med sig, de kan förflytta sig i sin jakt på föda. 
Men människan är det enda djur som förutom att vara ”centriskt”, i meningen 
av att undersöka och tillgodogöra sig saker i världen från en kroppsligt given 
mittpunkt, också är ”excentriskt” i meningen att hon kan se sig själv utifrån 
och ta ställning till sin egen existens.  

Alla levande organismer framträder som avsiktsdrivna genom sina rörelser 
och uttryck. På så sätt har redan en bakterie som med hjälp av sina utskott 
simmar mot näringsämnen eller ett träd som sträcker sig mot solen ett själv. 
Naturligtvis inte i meningen av att vara vid medvetande och känna att de vill 
röra sig/sträcka sig mot näringen eller solljuset, men på så sätt att den/det posi-
tionerar sig i sin omgivning. Såväl bakterien som växten och djuret är i denna 
mening centriska, de lever från sitt centrum i riktning mot det som engagerar 
dem och möjliggör deras överlevnad. Plessner skriver att organismen öppnar 
ett fält i sin omgivning som den intar med sina avsikter. Fältet blir till orga-
nismens hemmaplan men i fältet finns också främmande liv närvarande som 
kan visa sig skadligt och farligt vid sidan om stödjande och närande. Genom 
fältet tar organismen del av det som Plessner kallar för ”livets kretslopp” där 
olika livsfält överlappar varandra. Plessner är en tidig ”ekosof” (jämför Arne 
Naess) på så sätt att han insisterar på att ”organismen bara är halva sitt liv”, 
den är autonom men också beroende av sin omgivning, inklusive andra 
levande organismer.12 Det är också viktigt att påpeka att han till skillnad från 
sin lärare Hans Driesch och andra samtida välkända livsfilosofer, som Henri 
Bergson, inte är någon vitalist. Plessner använder sig inte av begrepp 
som ”livskraft” för att förklara naturens utveckling utan är helt i samklang med 
den framväxande utvecklingsbiologin. Medvetandet uppstår just genom livet 
och når hos människan ett stadium där det blir självreflexivt och på sätt stiger 
ut ur sig självt. 

12 Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, s. 255. 
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TIDVATTEN 

Hos Heidegger går en sådan excentricitet under namnet ”transcendens”, 
den mänskliga tillvaron är ”alltid redan utanför sig själv i världen” som det 
heter i Vara och tid, den bok som föregick Plessners med ett år.13 Även vad 
gäller tidslighetsfilosofin finns klara paralleller mellan Heidegger och Plessner; 
det som Heidegger benämner ”tillvarons ekstaser” motsvaras hos Plessner 
av ”livets rörelser” genom födelse, ungdom, ålderdom och död, vilka kan med-
vetandegöras i den excentriska positionen. Skillnaden i relation till Heidegger 
står att söka i kroppens centrala funktion för det mänskliga livet hos Plessner. 
Hos Heidegger är som sagt tillvarons existens en ”till-döden-varo” där det 
filosofiska uppdraget består i att tolka vår dödlighet som formen för livets 
mening. Plessners invändning är att detta kommer att resultera i en livsfientlig 
filosofi, döden skall inte betraktas som livets mening utan som upplösningen 
av den gräns som varje livsform strävar efter att upprätthålla mellan 
omgivningen och sig själv.14 Döden kommer förr eller senare till det enskilda 
livet, men den kommer till det utifrån och i samma ögonblick som den har 
anlänt är det över. Döden är alltså inte intern i förhållande till livet utan extern, 
även om organismen, så att säga, kan upplösas inifrån till följd av sjukdomar 
eller ålderssvaghet. 

Heidegger skulle invända att en sådan syn på döden bara gäller för djur och 
växter och inte för varelser som också existerar genom att överskrida sig själva, 
är ”excentriska” i Plessner mening. Det Heidegger vill säga är att människo-
livet – det som han kallar ”tillvarons vara-i-världen” – finner mening genom 
sin ändlighet, inte genom någon slags dödskult. Inte desto mindre är frågan 
om ändlighet hos Heidegger hårt knuten till dödsmedvetandet, snarare än att 
ta fasta på livets början – födelsen – är hans fokus på slutet. Alltsedan Levinas 
tog upp denna tråd i slutet av 1940-talet har det varit vanligt att kritisera 
Heidegger för att sakna en fenomenologi som tematiserar kroppen, födelsen 
och värdet av vardaglig mänsklig samvaro i det goda livet.15 Plessner var här 
ännu tidigare ute än Levinas, men den fulla betydelsen av den filosofiska 
antropologi som han utvecklar som ett alternativ till Heidegger och andra 
samtida existensfilosofer i Det organiska livets nivåer och människan 1928 blir 
komplett först med den bok som utkommer 1941, ungefär samtidigt som han 
tvingas gömma sig i Holland för att undvika att bli fängslad av nazisterna: 

13 Heidegger, Vara och tid, framförallt tredje kapitlet i första delen. För en bra jämförelse mellan 
Heideggers och Plessners existensfilosofier se, Thomas Schwarz Wentzer, ”Rethinking Transendence: 
Heidegger, Plessner and the Problem of Anthropology”, International Journal of Philosophical Studies, 
vol. 25, nr. 3 (2017) s. 348–362. 
14 Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, s. 203ff. 
15 Se här, Kevin Aho, Heidegger’s Neglect of the Body (New York: SUNY, 2009). 
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Skratta och gråta: en undersökning av gränserna för mänskliga förhållnings-
sätt.16 

Människan är enligt Plessner en bruten varelse (”gebrochen” har också 
meningen sönderslagen och kluven på tyska) eftersom hon till skillnad från 
alla andra djur inte längre är helt uppslukad av det som fångar hennes 
uppmärksamhet i världen. Hon har också blivit medveten om sin egen 
existens i en självreflexiv rörelse. Att människor förstår att de har en utsida, ett 
utseende som känns igen av andra, är bara början av vad Plessner avser med 
excentricitet. Att lämna sitt centrum för att se sig själv i ett fågelperspektiv 
innebär att såväl vetenskapliga som filosofiska frågeställningar öppnas upp för 
människan. När världen inte längre bara består av ett livsfält av upplevelser 
utan också av ett antal varseblivna föremål kan dessa utforskas med andra mål 
än själva överlevnaden i sikte. Det själv som lösgjort sig från den levda kroppen 
kan betrakta sig själv antingen som ett objekt bland andra (vetenskap) eller 
som ett subjekt bland andra (filosofi och politik). För Plessner innebär det att 
människor inte bara är fysiska och psykiska varelser, de är också personer som 
delar en värld där de kan ställa existentiella frågor. 

Men att människan är mer än sitt kroppsliga själv – en person – innebär 
inte att hon upphör att vara en organisk och levd kropp – ett djur – som är 
beroende av sin biologi och uppslukad av de behov som härrör från livets 
nödvändigheter. Vad som gör Plessner intressant i jämförelse med andra 
fenomenologer är att han använder sig av denna ambivalenta, kluvna natur 
för att uttolka människolivets mening – det existensfilosofiska uppdraget. 
Meningen med livet för människan är just att det inte går ihop, att livet 
ständigt skaver och kollapsar på grund av vår kluvenhet i natur och kultur. 
Människan är djuret som har rätat på ryggen, ställt sig upp och uppnått en 
överblick och självinsikt som gör att hon alltid känner sig mer eller mindre 
hemlös och naken i världen. Skammen är därför i minst lika hög grad som 
ångesten och smärtan en grundstämning i Plessners existensfilosofi, det är 
rädslan för att inte räcka till, för att framstå som underlägsen och löjlig som 
gör människor pompösa och maktfullkomliga i ett försvar mot den känsla av 
att vilja sjunka genom jorden och försvinna som är skammens signum. 

16 Finns i: Helmuth Plessner, Ausdruck und menschliche Natur. Gesammelte Schriften VII (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 2003). Att Det organiska livets nivåer och människan och Skratta och gråta 
bör läggas efter varandra för att tydliggöra Plessners position bekräftas av upplägget för den 
föreläsningsserie som Plessner höll i Göttingen 1961–62 och som nyligen publicerats: Philosophische 
Anthropologie (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2019); samt av den samtidigt utkomna boken: 
Conditio humana. Gesammelte Schriften VIII (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003). 
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I boken Skratta och gråta undersöker Plessner dessa två beteenden och 
uttryck som existentiella erfarenheter av att vara en bruten varelse: kropp som 
blivit ande men inte därmed upphört att vara kropp, djur som blivit människa 
men inte därmed upphört att vara djur. Såväl skrattet som gråten uppkommer 
spontant och utom vår kontroll i kroppen, men anledningarna till att vi 
skrattar och gråter – inga andra djur gör det – är existentiella. Vi uttrycker 
glädje och sorg för att vi drabbas av händelser i världen som berör oss och 
befinner sig utom vår kontroll. Vi skrattar och gråter i ett kulturellt samman-
hang där vi kan finna något roligt eller sorgligt, men vi gör det utifrån vår 
natur: ofrivilliga sammandragningar i magen och bröstet, stötvisa utflöden av 
luft genom mun och näsa och ögon som tåras. Plessner pekar på hur skrattet 
och gråten på många sätt liknar varandra snarare än att vara radikalt olika 
beteenden hos människan. Det rör sig om liknande fysiologiska processer och 
vi kan faktiskt i vissa fall skratta snarare än att gråta och vice versa när vi 
konfronteras med en händelse som är tragisk respektive komisk för oss: ”När 
hon skrattar eller gråter så förlorar en person kontrollen men hon gör det på 
ett sådant sätt att hon förblir en person medan kroppen så att säga levererar 
svaret för henne.”17 

Varför skrattar och gråter vi? Det är en fråga som många filosofer innan 
och efter Plessner tampats med, och hans svar är att vi gör så för att den 
kluvenhet i kropp och själ som är kännetecknande för människan drabbar oss 
i en insikt och med en kraft som vi inte kan motstå eller kontrollera. I skrattet 
handlar det ofta om det sätt på vilket vi försöker vara andliga varelser men 
ständigt avslöjas som kroppsliga dito. Prutt- och snubbelhumor är närmast 
övertydliga exempel på hur kroppen hinner ifatt oss när vi försöker låtsas som 
om den inte finns. Men det mest intressanta är kanske språkligt formulerade 
exempel – vitsar och roliga historier – där någon upphöjd mänsklig strävan 
avslöjas på ett sätt som får den att falla samman i ett gapskratt. Vi skrattar åt 
det som är absurt eftersom det tillåter oss att dela en i grunden smärtfylld 
erfarenhet som vi ständigt försöker undkomma: att livet inte går ihop, att våra 
mänskliga projekt ständigt undergrävs av vår dubbla natur. Skrattet är smitt-
samt just därför att det är kroppsligt och ofrivilligt, vi skrattar tillsammans och 
helst, om det skall vara riktigt roligt, inte bara åt andra utan också åt oss själva. 
Skadeglädjen är egentligen inte rolig, även om den kan vara nog så njutbar, det 
är däremot alla brott mot vad som passar sig, även om det inbegriper grym-
heter och oskyldiga offer. Huvudregeln är att det skulle ha kunnat vara jag.18 

17 Plessner, Ausdruck und menschliche Natur, s. 237. 
18 Se här Simon Critchley, On Humour (London: Routledge, 2002). 
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HELMUTH PLESSNERS GRUNDSTÄMNINGAR 

Med gråten är vi i dagens samhälle som regel mer ensamma. Vissa antik-
verade ritualer, som inhyrda gråterskor vid begravningar, vittnar om att detta 
inte alltid varit fallet. Det är en spännande tanke att åskådarna till de tragedier 
som uppfördes i antikens Grekland kan ha gråtit tillsammans just som vi än 
idag skrattar tillsammans när vi tittar på komedier. Gråten framkallas precis 
som skrattet av det i människans livsform som inte går ihop, men som också 
vittnar om sammanbrottet på ett hotfullt sätt (skillnaden kan dock vara hårfin, 
tänkt på det skratt som ”fastnar i halsen”). Urtypen för gråten är den som 
handlar om andra människors död, personer som vi älskar och är beroende 
av, som vi har växt ihop med och som nu för alltid lämnat oss. Det lilla barnets 
gråt över förlorad kroppslig närhet är ett tidigt exempel på detta: någon är inte 
längre där. Människor dör för att de har kroppar men de känslor som uttrycks 
i den gråt som handlar om detta är inte bara i utan också bortom kroppen. Bara 
människan bland alla djur kan gråta, bara hon kan förstå att en händelse är 
sorglig på ett sätt som aldrig kan läkas. En hund kan vara ledsen eller glad och 
visa det spontant genom att sloka med öronen eller vifta på svansen men den 
är uppslukad av dessa känslor på ett sätt som är övergående, medan en 
människa som gråter eller skrattar erfar betydelsen av det som hänt eller sägs 
som ett grundläggande sabotage av hennes livsmening. 

Skrattet och gråten är såtillvida inte bara beteenden utan också grundstäm-
ningar som vi kan ta avstamp i för att förstå tillvarons mening. Förutom att 
vara kroppsliga i så mening att gapskrattet och snyftningen är ofrivilliga 
budskap från djupet av vår natur, som uppfyller oss med känslor som vi inte 
kan behärska, är de också mellanmänskliga på ett tydligare sätt än ångesten 
och ledan. Det är för att de andra berör mig som jag vänder ut och in på mig 
själv i skrattets och gråtens paroxysmer. Här finns möjligheter till andra sätt 
att leva och tänka autentiskt som rymmer såväl kroppen som den berömde 
andre på ett tydligare sätt än existensfilosofins klassiska stämningar. Plessner 
är värd att grävas upp igen. 
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Monumental conflicts: 
Thinking with Hans Ruin about the politics  

of living with the dead1 

JOAN W. SCOTT 

The politics of the dead is not over: It is not a thing of the past 
in the sense of what is behind us. Instead, it is a mark and a 
symptom of how the past continues to be constituted in and 
through the involvement of the living with the dead and of how 
the dead shape the space of the living. It is our situation. 

Hans Ruin, Being with the Dead 

It is dramatically our situation now as I write this in the United States in the 
summer of 2020. To be alive in this controversial moment—of Covid-19, 
Black Lives Matter and white supremacist movements, the beheading of 
statues of Confederate generals and other defenders of slavery, and the calls 
to erase from public buildings the names of racist imperialist colonizers—is 
to understand concretely Hans Ruin’s argument that the living are always 
defined by their interactions with the dead. The theory of cultural memory 
he develops “is no longer just a sociocultural theory of the technical 
underpinnings of tradition, but a theory that aspires to a more general 
existential-ontological truth about human finitude and death and the 
ontological relation between the living and the dead”.1 Whether considering 
ancient funerary practices, philosophers ruminations, or the practice of 
modern history, Ruin insists that the interconnectedness between the living 
and the dead is a transhistorical and “transcultural phenomenological 
stratum and predicament”.2 

The key word for me in Ruin’s comment about the universal nature of the 
relation between the living and the dead is “predicament”. For him the 

1 I first met Hans Ruin in 2010 when he invited me to give talks and seminars at the “Time, Memory, 
and Representation” project he led at Södertörn University. I was deeply impressed with the 
interdisciplinary group assembled and with the quality of our exchanges. I continued contact with them 
after I left, and I gladly came back at least once to a conference. Thinking with Hans and his colleagues 
was hard and rewarding work, productive and energizing. I offer this essay as a continuation of that 
process, which I hope will extend beyond his retirement to many more years of intellectual labor. 
1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical 
Consciousness (Stanford California: Stanford University Press, 2018), p. 191. 
2 Ibid., p. 163f. 
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predicament is about how difficult and yet necessary is the recognition of 
human finitude; our accommodations with the dead address the human need 
to acknowledge—that is to live with—death. Yet if the phenomenon is trans-
cultural, its manifestations are variable:  

The continued challenge is to think and act in a nonreactive and nonreac-
tionary way to this condition. In doing so, we have to continue to respond to 
these questions: How far do we carry the dead, and when do we cease to carry 
them? What monuments do we create for the dead, and which of their 
monuments do we allow to perish or even destroy? Through what means and 
technologies and through which artifacts do we seek to continue to live? 
Where do we draw the border between our dead and the dead of others and 
to what consequence? The different responses given to such questions will 
structure the material and the intellectual landscapes of the living, not only 
in terms of their archives, memorials, and graveyards but also in their rituals 
and means of learning, and ultimately in the shape of their political com-
munities.3 

Put in other terms, the questions are what is the history that we write or write 
off, and with what effects? For us moderns, the symptom of this predicament 
takes the form of recurring debates about what counts as “our” history and 
whether, in the course of its rewriting, we ought to retain mention of those 
we have come to identify as practitioners of evil. These debates (contrary to 
Ruin’s caution) are reactive; they are sometimes radical, sometimes reac-
tionary, and always passionate. We may all share the existential condition of 
human finitude, but, as Ruin recognizes, that relationship is complicated, 
even more so I would argue, when we look at concrete historical and 
contemporary examples. I will explore a few of these to illustrate the range 
of complexity we face on “being with the dead”.  

** 

The politics of being with the dead involves both the construction and the 
division of political communities. An example of the construction of 
community comes from what is often elegized as the last of the “just wars”: 
the defeat of the Nazis in WWII. Then the international political com-
munity, defined by the allied victors in the war, vowed to render Nazism’s 
“sinister influences” forever unacceptable. This they did by condemning and 

3 Ibid., p. 199. 
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executing the leadership and by establishing an extensive record of Nazi 
crimes, “lest we forget” the atrocities perpetrated.4 Over the years, here has 
been a great deal of discussion about whether and how to represent those 
atrocities; the choice has been, for the most part, to depict the institutions 
and structures that enacted them, but not to memorialize the individual 
perpetrators. The dead Nazis, it was hoped, would be definitively laid to rest 
(the denial of proper burials was meant to achieve that), while monuments 
were built to the Jewish, homosexual, and Roma victims of the Holocaust to 
allow them to live on in our collective memory. Despite the consensus in the 
nations of the West, a handful of Holocaust deniers and neo-Nazi activists 
continue to believe in an alternative history. Until recently, they have lived 
outside or on the margins of respectable political communities; their 
insistence on denying certain deaths (Jews) and caring only for their dead 
(Nazis) have disqualified them for membership in “our” democratic political 
worlds. 

A notable example of a divided community is the post-Civil War United 
States. Since the end of the Reconstruction era, the commemoration of the 
Confederacy in the states of the South has endured; indeed, it wasn’t until early 
July 2020 that Mississippi removed the image of the Confederate flag from a 
corner of its state flag. Remembering how it was to grow up black under that 
flag, the poet Natasha Trethewey writes: “Monuments to the Confederacy, like 
Mississippi’s flag, helped to inscribe both a figurative and literal white 
supremacy onto the physical landscape and the psychic landscape of the 
American imagination.” White supremacy thrives by recognizing some dead 
and not others: “The story of reunion and reconciliation between the North 
and the South after the Civil War wrote Black Americans out of the story …” 
Being written out of the story means not death, but erasure, invisibility—a 
ghostly presence. Of course, black families, churches, and political groups 
honor their dead, keeping their memories alive in rich traditions of song, as 
well as oral and written history. But these cultural practices stood outside the 
regional and even national reckoning. Well beyond the overt racism of the 
South, the black dead did not figure in “the physical and psychic landscape of 
the American imagination”.5 

What happens when the dead are not recognized as definitively dead, when 
they hover as a ghostly presence in the national imaginary? This is the case 

4 I have written about the Nuremberg trials in Joan Wallach Scott, On the Judgment of History (New 
York: Columbia University Press, 2020). 
5 Natasha Trethewey, “Goodbye to a Symbol That Told Black Americans to ‘Know Your Place’”, New 
York Times (July 3, 2020). 
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with the legacy of slavery in the United States. The historian Thomas Laqueur, 
reviewing a book comparing German and American approaches to their racist 
histories, points out that in regard to slavery, we in the U.S. live with “a past 
that is still present”. “The ‘we’ who are working through the past and the ‘they’ 
who have been wronged share the present as well as a long-intertwined past. 
It is a task of a different order to redeem a history with the dead.” It is one 
thing to say that the past is always with us, that it informs and shapes the 
present in ways we need to understand; another to say that the past is the 
present.6 

The journalist Ta-Nehisi Coates echoes the sense that there is a distinction 
between our connection to those definitively laid to rest and what he refers to 
as the living dead. As he studies American history he calls into question the 
conventional account of national progress: “And now the lies of the Civil War 
and the lies of these post-racial years began to resonate with each other, and I 
could now see history, awful and undead, reaching out from the grave.”7 For 
Coates, there is no possibility of mourning the horrors of slavery, of putting to 
rest the enslaved dead, because they live on as zombies or ancestral spirits in 
the very souls of their descendants (all black Americans); their time has not 
passed. Here the distinction between the living and the dead (the present and 
the past) is more immediate, less distanced than the one that associates death 
with life passed. In a recent ad, the NAACP calls upon its members to “Take 
Action Now”; the hashtag #WeAreDoneDying is superimposed on the face of 
a young black man. When Black Lives Matter participants gather they chant 
the names of those murdered by police in recent decades. And at protests the 
world over, “George Floyd’s name is not the only one being called. The names 
of their own Breoona Taylors, Ahmaud Arberys, Sandra Blands and Trayvon 
Martins also ring out, as part of a long and growing list. ‘It’s always the same 
story. Only the names change’ read a cardboard sign held up by a protester in 
Paris. Another sign reads ‘STOP KILLING US’”.8 If death is a permanent 
feature of any life, it has a different resonance—a perpetual imminence—for 
black Americans. Human finitude is not universally experienced in the same 
way. 

The zombie is an apt metaphor for this difference, as Sarah Juliet Lauro 
suggests. Tracing the origin of the myth of the zombie to Haitian slave 
plantations, she notes that there the zombie was “a slave raised from the dead 

6 Thomas Laqueur, “While Statues Sleep”, London Review of Books, vol. 42, no. 12 (June 18, 2020). 
7 Ta-Nehisi Coates, We Were Eight Years in Power: An American Tragedy (N.Y.: One World, 2017), p. 
69 (my emphasis). 
8 Edwige Danticat, “This is America: So Brutal a Death”, The New Yorker (June 22, 2020), p. 19. 
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to labor, who revolts against his masters”. The zombie at once signified the 
social death of the enslaved (“biologically alive, but ‘socially dead’”) and its 
living potential for rebellion (which brings the ultimate freedom associated 
with a martyr’s death). The zombie is the “frozen image of [these] irresolvable 
opposites”—death in life, life in death.9 In a way, George Floyd exemplifies that 
image, having achieved in his death a life that transcended the limits of how 
he had lived: his dying unleashed in many of thousands of protesters the 
zombie’s potential for rebellion, a collective assertion of life (unto physical 
death, if necessary) against social death. 

In the wake of video images of the gruesome murder of George Floyd by 
Minneapolis police, the uprisings have extended beyond his fellow “zombies” 
(hundreds of thousands of black Americans) to include increasing numbers of 
white supporters. A consensus has begun to emerge around the call to make 
Black Lives Matter—that is, to extend equal treatment to all, whatever their 
race, sex, national origin, or religion. And the equal treatment includes, pro-
minently, “being with” those dead. In addition to calling out their names, the 
immediate impulse has been to attack the symbols of racial oppression, the 
flags and statues and other forms of symbolic commemoration, accompanied 
by (what often seem less than sincere) commitments to equality from poli-
ticians and CEO’s whose policies have long created or rested upon (or at least 
not questioned) what are enduring structures of racial discrimination. Still, the 
symbolic gestures are important, as Trethewey notes: 

When symbols emblematic of white supremacy come down it means that the 
power to erect and maintain such symbols is shifting. Getting rid of the 
power of such symbols to visit a figurative violence upon African-Americans 
is a step toward ending the literal manifestations of institutionalized white 
supremacy. Even ceremonially renaming the street leading to the White 
House and painting on it a giant banner reading Black Lives Matter is akin 
to running a new flag up the pole. It is not an empty gesture, but a small step 
toward change, part of the larger, ongoing fight for justice. And it makes 
visible what has been invisible, giving it a kind of primacy.10 

It is precisely the waning power of white supremacy that Donald Trump has 
seized upon as he campaigns for re-election, hoping to enflame his “base” 
against the growing anti-racist consensus in America. His goal is to divide, 

9 Sarah Juliet Lauro, The Transatlantic Zombie: Slavery, Rebellion and Living Death (New Brunswick: 
Rutgers University Press, 2015). See especially, “Introduction: Zombie Dialectics—‘ki sa sa ye?’ (what is 
that?)”, p. 4. 
10 Natasha Trethewey, “Goodbye to a Symbol That Told Black Americans to ‘Know Your Place’”, New 
York Times (July 3, 2020). 
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not to unify the national political community; his border wall is at once a 
physical barrier and a symbolic frontier. Ruin’s comment is particularly apt 
in this instance: “Where do we draw the border between our dead and the 
dead of others and to what consequence?” This is the question currently 
polarizing the American electorate. It is particularly striking in the presi-
dent’s lack of empathy for victims of police violence and for the Covid-19 
dead (African Americans number disproportionately among them)—there 
has been no national mourning declared despite the astonishing numbers 
who have died. In the absence of any official tribute to the dead, the outbreak 
of protests after the Floyd murder became a form of national mourning, a 
wake for (all) the Covid-19 dead as well as for the long list of black victims 
of police violence. The political communities of white supremacists, on the 
one hand, and the anti-racist communities, on the other, are bounded by the 
dead we chose to live with or without. 

** 

The answers given to the questions of how to live with the dead and of what 
history we choose to write are more complex, however, than the oppositions 
between racists and anti-racists might imply. Within political communities, 
too, consensus is not easy to obtain and the answers that prevail often reflect 
the pressures of politics rather than what some imagine (or hope) will be 
more objective or reasoned ways of choosing. I don’t have space to discuss 
all the instances of what might be called liberal confusion about whether to 
tear down statues of Thomas Jefferson and George Washington—slave-
holders to be sure, but also those who proclaimed and fought for the demo-
cratic principles of the nation, aspirational principles that inspired subse-
quent movements (of African Americans, Latinx, women, LGBTI) for justice 
and equality. Should Princeton University remove from its School of Inter-
national Studies and one of its residential colleges, the name of Woodrow 
Wilson, segregationist to be sure, but also a wartime president and the uni-
versity’s leader at a crucial moment in its development?11 And, once 
removed, can history be written entirely without these figures, or in a way 
that tells the full story of their outlooks and actions? What kind of history 
would that be? Do we continue to “carry” (in Ruin’s terms) these dead or do 

11 Laura M. Holson, “When the names on Campus Buildings Evoke a Racist Past”, New York Times 
(May 23, 2019); Bryan Pietsch, “Princeton Will Remove Woodrow Wilson’s Name from School”, New 
York Times (June 27, 2020). 
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we bury them in unmarked graves? In what way do they present a different 
dilemma (or do they) from the one that banishes Confederate names and 
statues (enemies of the republic in the 1860s’) to the dust-bin of history? 12 

The conversations go on and on, often pitting one absolutist position (the 
memory of these men, tainted by racism, does not belong to the national 
pantheon) against another (they were, after all, men of their times and the 
importance of the good they did overrides the unfortunate views they held 
about race). It is hard to see that the existential matter of human finitude lies 
behind these political struggles, but if Ruin is right, it is precisely the predica-
ment of that finitude that makes them such heated contests, so difficult to 
resolve. The dead matter to the living, the past is present and informs how 
we make the future.  

I want to look in some detail at two recent examples of conflict within poli-
tical communities about how to care for or be with the dead. The first ante-
dates the current protests. It is the controversy over a decidedly leftist repre-
sentation of the evils of slavery and colonial conquest on a mural in a Califor-
nia high school. The second, is a debate about removing a statue, the 
Freedman’s Memorial, financed largely by former slaves in Washington, DC, 
of Abraham Lincoln standing tall as the “Great Emancipator”, with an un-
shackled slave at his feet. The conflicts in both cases raise the issue of whether 
and how monuments can represent history (“be with” or “care” for the dead) 
in all its complexity. 

In 2019, the San Francisco Board of Education voted to cover a mural at 
George Washington High School painted in 1936 by a radical artist (a 
communist and student of Diego Rivera), Victor Arnautoff, as part of a New 
Deal program. Pointedly speaking to the school’s name, which commemorates 
the first president of the United States, “The Life of Washington” spares no 
detail about our first president as enslaver (there are brutal images of slave 
markets and the enslaved at work in the fields of his Mount Vernon estate) 
and as a military commander overseeing the slaughter of American Indians (a 
dead Indian surrounded by white settlers figures prominently on the fresco). 
The mural was meant as a radical challenge to the benign portraits of 
Washington as “the father of his country”. Arnautoff depicts him instead as a 
perpetrator of violent exploitation and genocidal murder. 

12 Ryan W. Miller, “Confederates toppled, Columbus beheaded: Protesters are ripping down contro-
versial statues”, USA Today (June 11, 2020). 
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This depiction, once taken to be a graphic representation of the truth of 
American history, an attempt to “be with” the enslaved and the Native 
American dead, was now perceived as an insult to the largely black and brown 
student body of the high school. While live videos (replayed millions of times) 
of similar murderous violence have inspired the Black Lives Matter protests, 
these frozen images were taken to be demeaning, a reminder of victimization 
instead of resistance. As one of the student protesters testified at a public 
meeting held to consider the alternatives, “[o]ur students deserve better. We 
don’t need to see ourselves portrayed as dead Indians every single time we see 
ourselves portrayed in any type of art or in any books. We don’t need that … 
We know our history already—our students don’t need to see it every single 
time they walk into a public school”.13 In this statement the sensibility of the 
living is posed against “caring” for the dead, or perhaps another kind of caring 
is in order. Here, the mural’s twelve panels are being read differently from how 
they were intended—not as a critique of slavocracy and settler colonialism, but 
as an unwelcome (some thought even racist) reminder of the victimhood of 
one’s ancestors. 

Those who argued for preservation of the murals insisted that they were in 
no way racist, but rather part of the legacy of radical critiques of American 
history. Removing them would be to commit a violence of its own. A speaker 
at the public meeting put it this way: “The murals represent social history. 
They provide an inclusive and truthful history […]. Removing them repre-
sents censorship as well as a reactionary moment in time. What I do recom-
mend is that the school board establishes a multimedia display […] that 
indicates the complexity and contradictions of George Washington [and] the 
extraordinary history of Victor Arnautoff.”14 (To the consternation of some of 
the protesters, the question of the representation of the victimized dead did 
not come up in these comments.) The conflict over the mural involved the 
legacy of a critical portrayal of American history, on the one side, and the con-
temporary racial sensibilities of the students, on the other. The students shared 
the critique of history, but they did not need to be reminded, they said, of 
deaths they continued to live. The students’ challenge exemplifies Laqueur’s 
point that “it is a task of a different order” to redeem a history that has not 
passed. 

13 Alexa, Diaz “School to cover up George Washington mural that depicts violence and slavery”, Los 
Angeles Times (June 28, 2019). 
14 Ibid. 
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MONUMENTAL CONFLICTS 

My second case involves a protest that came in the wake of the George 
Floyd murder on May 25, 2020. It, too, is about a past that has not passed. The 
protest focused on a statue commemorating the emancipation of slavery, 
dedicated in 1876 in Washington, DC. The controversy found black voices on 
both sides. Newspaper accounts reported the divided views of local African 
American residents. “I grew up in this neighborhood”, said one man, “[i]t was 
a symbol of white supremacy then, and it’s a symbol of white supremacy now. 
And it needs to go”. A neighbor disagreed: “It’s about humanism”, she insist-
ed, “[n]ot racism. Humanism”. The mayor, Muriel Bowser was on the side of 
preservation, while the district’s representative in Congress, Eleanor Holmes 
Norton, called for its removal. The Harvard University African American 
historian, Evelyn Brooks Higgenbotham, agreed with Bowser: “Even though 
its image is problematic”, she said, “it’s part of our history that African 
Americans themselves paid for this monument and it was their way of saying 
slavery had ended”.15 

The idea for the statue and its funding were the work of Charlotte Scott, a 
freed woman from Virginia. A plaque at the base of the monument notes that 
she dedicated her “first earnings in freedom […] on the day she heard of 
President Lincoln’s death to build a monument to his memory”.16 The statue 
was dedicated with great fanfare when it was unveiled. “Representatives of the 
entire US government sat in the front rows […]; the occasion had been 
declared a federal holiday. President Ulysses S. Grant, members of his Cabinet, 
members of the House and Senate and justices of the Supreme Court all 
attended.”17 The black abolitionist Frederick Douglass gave an address, which 
his biographer has called “one of the greatest speeches of his life”.18 

There is no question on either side of the controversy about the visual 
impact of the statue. The historian, David Blight, avows its racism even as he 
eloquently argues for keeping the Freedman’s Memorial: “It famously exhibits 
a standing Abraham Lincoln seemingly giving freedom to a kneeling back man 
naked from the waist up, whose chains are being broken. It was and is a racist 
image. This is hardly the monument our culture would create today … But 
none of us can ultimately have our history or memory pure. Memory is always 

15 Hannah Natanson & Joe Heim, Michael E. Miller and Peter Jamison, “Protesters denounce Abraham 
Lincoln statue in D.C., urge removal of Emancipation Memorial”, The Washington Post (June 26, 2020). 
16 Jonathan White & Scott Sandage, “What Frederick Douglass Had to Say about Monuments”, 
Smithsonian Magazine (June 30, 2020). 
17 David Blight, “Yes, the Freedmen’s Memorial uses racist imagery. But don’t tear it down”, The 
Washington Post (June 25, 2020). 
18 Ibid. 
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about the politics of the present, but the righteous present is not always 
right.”19 Thinking about this in Ruin’s terms, we might read Blight’s comment 
as a call to honor the efforts and intentions of the freed slaves who were 
responsible for the monument, the positive role Lincoln played in their 
emancipation, and the (white) sculptor’s insistence that he was portraying the 
ex-slave as “an agent of his own deliverance […] breaking the chain which had 
bound him”.20 Blight effectively calls upon us to care for the dead in their 
terms, not ours. He underscores that point by citing Douglass’ nuanced 
portrait of Lincoln, “a white man’s president”, who had “tarried long in the 
mountain”, before decreeing black freedom. Blight ends his piece with the sug-
gestion that rather than tearing down the statue, the story it tells be multiplied, 
“perhaps commission a statue of Douglass himself delivering [his] magnificent 
speech”.21 

Blight was, apparently unknowingly, echoing a suggestion that Douglass 
had already made the year of the dedication of the Freedman’s Memorial. The 
historians Jonathan White and Scott Sandage write of a newly uncovered letter 
Douglass wrote to a newspaper a few days after the ceremony. It is worth citing 
here in full: 

To the Editor of the National Republican: 

Sir: Admirable as is the monument by Mr. Ball in Lincoln park, it does not, 
as it seems to me, tell the whole truth, and perhaps no one monument could 
be made to tell the whole truth of any subject which it might be designed to 
illustrate. The mere act of breaking the negro’s chains was the act of Abraham 
Lincoln, and is beautifully expressed in this monument. But the act by which 
the negro was made a citizen of the United States and invested with the 
elective franchise was pre-eminently the act of President U.S. Grant, and this 
is nowhere seen in the Lincoln monument. The negro here, though rising, is 
still on his knees and nude. What I want to see before I die is a monument 
representing the negro, not couchant on his knees like a four-footed animal, 
but erect on his feet like a man. There is room in Lincoln park for another 
monument, and I throw out this suggestion to the end that it may be taken 
up and acted upon. Frederick Douglass. 22 

The evidence of Douglass’ letter indicates a long-standing objection to the 
imagery of the slave on bended knee—it is not just a matter of “righteous” 

19 Ibid. 
20 White & Sandage, “What Frederick Douglass Had to Say about Monuments”. 
21 Blight, “Yes, the Freedmen’s Memorial uses racist imagery. But don’t tear it down”. 
22 White & Sandage, “What Frederick Douglass Had to Say about Monuments”. 
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MONUMENTAL CONFLICTS 

contemporary politics. Beyond that, there is the recognition that the nuances 
of history are reduced in any single monumental representation. The 
question is how, in our current context, to treat this evidence of an older 
historical sensibility—explain it? Modify it? Complicate it?  

White and Sandage make a strong case, as do Blight and Douglass for 
complication. They end their piece by suggesting that a group of statues be 
added to the existing one: one of Charlotte Scott, another of Archer Alexander 
(the freedman who posed for the statue) and one of Douglass, with a new 
plaque telling the  full  story. (There is already, at some distance from the  
Freedman’s Memorial, a statue of the black educator Mary McLeod Bethune, 
which has nothing to do directly with “emancipation”.) “It is altogether fitting 
and proper”, White and Sandage conclude, “that we should juxtapose 
Douglass and Lincoln, as actual historical collaborators, thus creating a new 
‘emancipation group’ of Scott, Douglass, Lincoln, Archer Alexander—and 
Bethune”.23 Here caring for the dead extends their representation on public 
monuments beyond the already famous to offer a statement about the fact of 
collective agency in the making of history. Today, it is as actors, not as victims, 
that we want to honor our dead and inspire the living. That is what a 
memorialization of slavery ought to mean in the era of Black Lives Matter. 

** 

As I write this, there has been no resolution of the controversy around the 
Freedman Memorial; and in another city (Rochester NY) a statue of 
Douglass has been torn down, retaliation it seems for the toppling of Con-
federate statues elsewhere.24 The ongoing debates testify to the complexity of 
decision-making about, what Ruin reminds us, is the “care” of the dead. It 
demonstrates, as well, that the question of this care as often divides as unifies 
cultural and political communities. Moreover, we don’t always get to choose 
which dead to identify with—as the situation of African Americans amply 
demonstrates. But we do get to choose the manner in which to “be with” 
them: to push them away or keep them with us. That is where the conflict 
lies. The conflicts about honoring the dead (at least in the modern, historicist 
age), are also conflicts that involve rewriting the stories we tell about them. 
“Being with” the dead is, after all, always something of a revisionist process. 

23 Ibid. 
24 Associated Press, https://time.com/5863108/frederick-douglass-statue-torn-down/. 
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In that way, even as we accept death as an inevitable feature of life, we seek 
to defy our human finitude by making their history ours. It may be an odd 
way to conquer death, but it is nonetheless a consoling one. 
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Vad är vi skyldiga de döda? 

ANNA-LENA RENQVIST 

Sauls son, filmen av László Nemes, visar en dödsdömd man i ett läger utan 
återvändo som söker en okänd någon att ge en grav. Som medlem av Sonder-
kommando har mannen till uppgift att rensa ut krematorier, och en dag hör 
han en rosslande andning under berg av lik. En ännu levande pojk levereras 
till vetenskapen där han avlider i vidare experiment. Den barnlöse mannen 
kallar den döde sin son, och han söker den rabbi som kan ombesörja en 
riktig begravning. Någon tid efter att jag såg filmen, året var 2015, tänkte jag 
att den egentligen berörde en ultimat mänsklig handling? Att det som drev 
Saul att så vansinnigt söka en grav åt en okänd pojk var förtvivlans behov att 
visa att han i någon mån ändå var en människa. 

Din bok Being with the dead belyser det. Att vara människa, är det att 
begrava sina döda? Med tack Hans! 

Vad är vi skyldiga de döda? Frågan löper genom boken Being with the dead. 
Den obskyra vissheten att vi är de döda skyldiga prövas som vore det en fråga 
om vad det är att vara människa. Ombesörjandet av de döda finns, visar du, 
där det finns människor. Även i de mest sekulariserade samhällen är ombesör-
jandet av den bortgångne i lag föreskrivet, griftefriden betraktas som juridisk 
helig och brott bestraffas. Vi kan begrava våra döda i vigd jord eller inte men 
som människor förhåller vi oss, vad det verkar, till våra döda över hela 
linjen: ”[D]et finns inga kända mänskliga samhällen som inte utvecklat något 
sätt att vara med sina döda, att förhålla sig till, kommunicera med, till och med 
gå i kamp med sina döda.”1 

Det som har kallas litteraturens första individuella röst, Antigone i Sofokles 
drama med samma namn, talar talande nog om just detta: För att begrava sin 
döde bror uppreser hon sig mot lagstiftande makt; driven av en djupare lag – 
familjens, den gudomliga eller ”det varma hjärtats” lag – går hon frivilligt i 
döden. Visavi den hegelianska herre-slav relationen, där den enes självkänsla 
nås genom att bekräftas av den andre, så visar denna spektral samvaro på det 
omvända: på självaktningen som en frukt av den enes aktsamhet om den 
andres kvarlevor. 

Being with the Dead benämner ett primärt mänskligt villkor. Sofokles 
drama pekar, visar du, i den riktningen: mot en för-utsättning med status av 

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 63. 
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existentiellt a priori där den levande relationen till de döda anmäler grunden 
för det sociala, för kulturen som sådan eller, med din kursivering, det pekar 
mot ”det socio-ontologiska predikamentet att människor inte bara lever med 
de levande utan också med de döda”.2 En spektral samvaro i sanning, genom 
vilken de döda kan bestämma den mänskliga existensen ner till den ”basala 
självkänslan”.3 Det föreslår att respekten för livet innesluter en respekt för de 
som burit fram det och att förlustens sorg innesluter ett bud att sörja för de 
som har varit. Som filmen Sauls son så outhärdligt gestaltar: Sauls besatthet av 
en rituell begravning som en sista akt av levande mänsklighet. Likt Antigone. 
I din kommentar till skilda läsningar av Sofokles drama noterar du att 
Heidegger, i sitt annars viktiga bidrag, förbigår denna dramats djupa etiska 
utmaning: ”frågan om vad vi verkligen är de döda skyldiga?”4 

Den spöklika samvaron har en säregen temporalitet, som samtidigt tycks 
säga något om den mänskliga tidens gåta. De döda tillhör det förflutna, 
obönhörligen, men i de levandes skyldighet gentemot de som har varit är den 
frånvarande döde ändå på något vis närvarande: närvarande nog för att utöva 
verkan, verkande nog för att stämma till handling. Det grammatiska faktum 
att tempuset perfekt är kopplat till tempuset presens – hos Heidegger utvecklat 
som kopplingen mellan Dasein och Da-gewesen – fångar denna kvardröjande 
närvaro av ett frånvarande förflutet. Det perfektiva presens, eller detta pre-
sentiala perfektum, ger i din läsning en ingång till Antigones temporalitet 
såsom envars, vår, människans djupaste temporalitet. Vilket i sin tur öppnar 
det förflutna mot framtiden: ”Genom sin egen dödlighet är hon tillika del av 
det som kommer att ha varit.”5 

Det komplexa temporala förhållandet öppnar ytterligare en dimension av 
Sofokles drama. Antigones framtida vara eller icke-vara är ämne för strid 
bland de levande: mellan Antigone som kräver och Kreon som förbjuder 
begravning. Det handlar om den oroande kraften i ett rykte som kan överleva 
inom det polis som, i framtiden, kan komma att återkalla den som har varit 
och det som har skett.6 I sin tragiska iver för att så inte ska ske skapar Kreon 
det han mest fruktar: ett levande minne av orättvisan, en spöklik hjälte med 
förmåga att gå igen, att stämma till uppror, att störta rådande ordnng. Kusligt 
nog. Också i skrivande stund, i en samtida värld av politiker i kamp om tolk-
ningsrätten av det förflutna. 

2 Ibid., s. 5. 
3 Ibid., s. 3. 
4 Ibid., s. 38 
5 Ibid., s. 32. 
6 Ibid., s. 6. 
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VAD ÄR VI SKYLDIGA DE DÖDA? 

I introduktionen till Being with the Dead föreslår du att den sammanflätade 
temporalitet som gestaltas i Antigones relation till sin döde bror kunde öppna 
filosofin för en fördjupad förståelse av det tids- och historiemedvetande som 
konstituerar ett samhälle. Med dina ord öppnar Antigone för ”det historiska 
som en social-ontologiskt och [med ett begrepp hämtat från Derrida] en 
haunto-logisk fråga om hur människor är med de som har varit”.7 Men därtill, 
i följe dina anmärkningar än mer basalt, öppnar Sofokles drama för en 
förståelse av skulden och ansvaret, av respekten för de döda och skyldigheten 
att ombesörja det rättvisa vilket, tycks det mig, pekar mot en omkastning av 
den västerländska filosofins ordning. I linje den av dig omnämnda trion Marx, 
Lévinas, Derridas försvar för rättvisan som historiens fundament ger du skäl 
för att anta etiken som första filosofi, på ontologins plats. 

Introduktionen presenterar undersökningens sak. ”Nyckel-argumentet för 
bokens övergripande idé” ligger i att synliggöra ”den fulla implikationen av 
det existentiella predikamentet att vara med de döda”. Samt att så göra på basis 
av den heideggerska existential-ontologiska analysen av historicitet och his-
torisk existens, av försvaret av Dasein som Da-gewesen och av den förståelse 
av kvarlevan, kvarlåtenskapen, arvet som härur kan utvinnas.8 Det filosofiska 
livet som med Platons Faidon kan fattas som ”konsten att dö” bör komplet-
teras med en förståelse av konsten att leva med de döda, att dela jorden med 
dem som har varit, att omfatta det mänskliga livet som ”efter-liv, arv, här-
komst, skickelse och öde”.9 

Den fasta utgångspunkten uttrycker en viss vacklan och texten visar en 
medvetenhet om det. ”Återvändandet till det ambivalenta och ifrågasatta arvet 
efter Heideggers analys av ändlighet och den andres död” ska förstås som en 
prövning av detta arv och av arvets resonans i den kritik som med olika 
ingångar rests häremot, ”speciellt i relation till det tvetydiga idealet av auten-
tisk historia”. I sista hand handlar det, i din formulering och med min kur-
sivering, om ”en fråga om vårt etiska ansvar för de döda”.10 

Det faktum att Heideggers inskrivning i Nazistpartiet kan förankras i hans 
begrepp om egentlig historicitet kastar en skugga över ett filosofiskt bidrag 
som inte bara erkänts av utan också präglat nämnda kritikers kritik. Pekar 
denna kritik på en ”allvarlig lagun”? Eller på ”en strukturell begränsning hos 

7 Ibid., s. 5. 
8 Ibid., s. 9. 
9 Ibid., s. 14. 
10 Ibid., s. 24. 
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själva utläggningen”? Eller på en historisk tillfällighet, så att säga, utan åter-
verkan på den teoretiska halten av Heideggers filosofiska corpus? 

Heideggers utläggning av egentlig historicitet ger sken av en slutenhet, ”en 
sluten ekonomi av autentisk repetition” vilken svär mot den av Heidegger själv 
försvarade filosofiska frågans öppenhet.11 Kan den presumtiva tillslutningen 
situeras? Kunde den kanske återfinnas i den raffinerade övergången från 
enskilt öde (Geschik) till kollektiv skickelse (Schicksal)? Eller redan i en his-
toricitet utlagd som enskilt öde – konstituerat av nedärvda möjligheter beslut-
samt övertagna såsom traderat arv – vilket, i övergången till egentlig histori-
citet, har att fattas som kollektiv skickelse under ledning av en given gemen-
skap – i Heideggers fall det tyska folket i dennes egen generation – vilken ”i 
beslutsamhet för bestämda möjligheter, i kommunikation och kamp frigör 
ödets makt”?12 

Heideggers analys av historicitet tycks involvera ett arv som inte bara 
traderas utan även testamenteras: ett arvegods som inte bara efterlämnas utan 
tillika omvittnar en sista vilja. Och som då, i följe av Heidegger, inte bara skulle 
ange arvtagarens del av kvarlåtenskapen utan även hur det beskärda har att 
förvaltas. Alltså ett villkorat arv? Arv i så måtto att det traderade övertas; och 
villkorat – ”ödesmässigt” – i så måtto att tillvaron i övertagandet behöver 
ha ”valt valet” av de häri nedlagda ”bestämda möjligheterna”.13 Försåvitt till-
varon beslutsamt har valt valet av sagda möjligheter existerar hon i ödets 
modus. Och försåvitt hon i samvaro med andra, ”i och med sin generation”, 
kommunicerar de bestämda möjligheterna i gemensam kamp så frigörs alltså 
ödets makt.14 

Bland raden av tänkare som under och efter kriget vänder Heidegger rygg-
en kan nämnas de av dig omnämnda Löwith, Lévinas och Derrida. Resignerat 
eller upprört pekar de på olika vis på det heideggerska totalitets-tänkandes 
närhet till den politiska totalitarism till vilken han själv tog steget. Till det 
refererar Löwith när han vid ett ordbyte i Rom 1936 gjorde Heidegger upp-
märksam på att analysen av historicitet i Vara och Tid erbjuder nyckeln till de 
politiska vägval som Hedegger då gjort;15 till det hänvisar Lévinas huvudverk 
Totalité et infini; och på det alluderar Derrida i sitt försvar för ”urled-
vridningen” (Heideggers Un-Fug) som rättvisans ”de-totaliserande villkor”.16 

11 Ibid., s. 9. 
12 Martin Heidegger, Vara och tid (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 385 
13 Ibid., s. 384 
14 Ibid., s. 384–85. 
15 Som du också nämner i Being with the Dead, s. 34. 
16 Jaques Derrida, Marx spöken. Skuldstaten, sorgearbtet och Den nya internationalen (Göteborg: 
Daidalos, 2003), s. 63 
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VAD ÄR VI SKYLDIGA DE DÖDA? 

För Lévinas och Derrida går vägen ut ur totalitets-tänkandet via de etiska 
frågorna om den andre, om respekten för den andres annanhet, om sorgen 
som bjuder de efterlevande att sörja för den kvardröjande resten, om ”mitt 
ansvar för din död” och om rättvisan som dess nerv. ”Den andre – det vill säga 
rättvisan”, som Lévinas hävdar och Derrida i sin hauntologi åberopar. 

Kan det ge en öppning till att förstå vårt förhållande till de som har varit på 
något annat vis än Heideggers? Finns det ett annat språk för att säga vad vi 
verkligen är skyldiga de döda? 

I den hauntologi som följer på Derridas så kallade etiska vändning – 
skisserad i Marx spöken. Skuldstaten, sorgearbetet och den Nya internationalen 
– finner han ett tentativt svar på den frågan i en ”dubbelhet” bortom 
den ”ekonomiska stängning” som häftar vid ”ödets skickelse”. Det sker på tal 
om det odekonstruerbara villkoret för all dekonstruktion, det som ensamt inte 
kan dekonstrueras och i vilket alla andra frågor ”grundas”: rättvisan.17 En rätt-
visa bortom lagen och rätten, ”än mer bortom juridiken, bortom moralen och 
än mer bortom moralismen”.18 En singular storhet, eller en irreducibel grund 
som inte kan greppas, inte beräknas, inte utväxlas men som kan oroa och 
vilken vi, människor bland andra människor, är bjudna, ”befallna” att hör-
samma.19 Hos Derrida står rättvisan liksom hos Lévinas för relationen till den 
andre, men hos Derrida även som relationen till det andra – till orättvisans 
osaliga rest i spökets, vålnadens, gengångarens, spektralitetens skepnad. Där-
till egenartat tecknad som ”en störtande bana”: en bana som ”med nödvändig-
het saknar kurs eller säkerhet och mot vilken den fråga som riktas till oss under 
namnet rättvisa på samma gång vibrerar, orienteras och desorienteras”.20 

Vad betyder det? Översätter ”rättvisa” det grekiska ordet dikè? Det som har 
sin mening i den gudomliga Dike satt att härska över moralisk, mänsklig 
rättvisan (till skillnad från sin mor, Themis, som styrde över gudomlig rätt-
visa), och som i romerskt panteon fick heta just Justitia? Kanske. Det är här 
dubbelheten kommer in. 

Derrida vänder sig till Heideggers läsning av Anaximanders fragment där 
Dikè tolkas som ”sammanfogning tillpassning, justering, artikulering av sam-
stämmighet eller harmoni, Fug, Fuge (Die Fuge is der Fug)”. 21 Heidegger 
reflekterar över innebörden: ”I den mån man tänker Dikè utifrån varat som 

17 Ibid. 
18 Ibid., s. 62. 
19 Jfr. ibid., s. 57ff. 
20 Ibid. 
21 Martin Heidegger, ”Der Spruch des Anaximander”, Holzwege (Frankfurt am Main: Klosterman, 
1959), s. 329. 
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närvaro (als Anwesen gedacht) förenar Dikè, i någon bemärkelse, på ett har-
moniskt vis sammanfogningen av det samstämda.” Med vilket negationen, 
Adikia (orättvisa, Un-rechtigkeit, i Nietzsches översättning) torde betyda mot-
satsen: ”Det som på samma gång är isärvridet upplöst, utanför rätten, utom 
sig.”22 Som tid ur led. Språket bekräftar det: 

A-dikia säger först att dikè är frånvarande […]. Om vi begränsar oss till det 
som kommer från språket, då säger Adikia att där den härskar, där är det 
någonting som inte fungerar som det borde. Vilket betyder: Någonting är ur 
led, upplöst (etwas ist aus den Fugen). Men vad är det då tal om? Om det för 
stunden närvarande (Vom je-weilig Anwesenden).23 

Adikia berättar om ett ”ur-led” medan Dikè talar om sammanfogning – i det 
för stunden närvarande. Men var är då fogen? ”Var” – frågar sig Heidegger 
– ”finns då sammanfogningar i det närvarande? Var finns det så mycket som 
en enda fog (nur eine Fuge)? Hur kan det närvarande (das Anwesende) sakna 
fog, aidikon, det vill säga vara ur led (aus der Fuge)?” Det vill säga som tiden, 
out of joint. 24 

Isärvridningen i närvarons själva närvaro, denna ”närvarande tidens icke-
samstämmighet med sig själv” – Heidegger menar att det ”’sägs och inte sägs’ 
i Anaximanders fragmet” – anger för Derrida den ”olägenhet, den radikala 
anakroni” ur vilken den andre som annan, spöket, vålnaden, den spektrala 
gengångaren har sin härkomst.25 

Derrida noterar att Heidegger värjer sig för att adikia, isärvridningen 
kunde tillskrivas närvarons närvaro. Liksom att Heidegger uttrycker sitt tvivel 
över att det, i den grekiska erfarenheten av varat, skulle finnas någon ”pes-
simism” eller ”nihilism”, eller för den delen ”optimism”. Vad som finns 
är ”spåret av det tragiskas väsen”. Ett tragiskt spår som får Heidegger att, uti-
från den förståelse av närvarons närvaro (eon i eonta) som texten tematiserar, 
tänka rättvisan som gåva, som rättvisans gåva (didonai diken … tes adikias).26 

Så ”vilken är rättvisans gåva?” Vad vill Heideggers text säga? 
Derrida menar att den säger flera saker. Å ena sidan säger texten att Dikè, 

kanske rättvisan, ska tänkas utifrån varat som närvaro (Dikè, aus dem Sein als 
Anwesen gedacht, ist). Å den andra sidan säger den entydigt (eindeutig) att 
närvaron (das Aanwesende) är i adikia, alltså i orättvisa, är ur led (adikia, aus 

22 Derrida, Marx spöken, s. 57. 
23 Ibid., s. 58; Heidegger, Holzwege, s. 326–327 
24 Derrida, Marx spöken, s. 59; Heidegger, Holzwege, s. 328. 
25 Derrida, Marx spöken, s. 59. 
26 Ibid.; Heidegger, Holzwege, s. 330. 
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der Fuge: out of joint), i övergången mellan det som förgår och det som 
kommer: vid leden mellan det som försvinner och det som framträder i ett 
mittemellan som ”samtidigt artikulerar den dubbla fog som gör att dessa två 
rörelser fogas samman (gefügt)”. Med Derridas betoning säger det att 
närvaron förbinds och fördelas i fogen mellan det som inte längre är och inte 
ännu är, samt att detta tänkande kring fogen tillika är ett tänkande 
kring ”befallningen” om rättvisans gåva.27 

Det som i Anaximander-texten hävdas på entydigt vis säger också något 
annat. Att dikè ska tänkas ur närvaro som sammanfogad icke-ur-led, att 
adikeia ska tänkas som motsattsen, som ur-led, och att närvaro ska tänkas som 
både samman-ledad och ur-ledad. Derridas poäng är att detta skapar en vaghet 
i hållningen till rättvisan, eller till det som annars kunde översätta dikè; även 
om med ”visst förbehåll” för att detta andra som här sägs kunde tänkas vidare. 
Men ”helt klart handlar det om att ge. Om att ge Dikè” såsom ett givande utan 
kalkyl eller räkenskap, utan skuld och skyldighet, ”kanske till och med utan 
plikt”.28 

Så vad innebär då det? För Heidegger? Vad innebär det att ge dikè? Alltså i 
sagda förståelse av dikè som sammanfogning, samstämmighet, harmoni. 
Heidegger ställer själv den frågan: ”Hur ska det som utvecklas i en disjunktion 
kunna ge sammanfogning (Wie soll das Jw-weilige, das in der Un-Fuge west, 
Fuge geben können)? Kan det ge vad det inte har? Och om det ger bort 
någonting, ger det då inte bort just sammanfogningen?” Svar: ”Givandet vilar 
i närvaron.”29 Givandet innebär här inte bara att ge bort utan också ”mer 
ursprungligt”, att med-ge (zugeben). Derrida tänker det som överlämnandet 
av en offergåva, närmare bestämt den som, i Heideggers ord ”låter den andre 
få det som tillkommer henne” (Solches Geben last einem anderen das gehören, 
was als Gehöriges ihm eignet).30 Det som i denna Heidegger-text egentligen till-
hör en närvaro, även den andres närvaro, närvaron som den andre, är ”sam-
manfogningen av dess vistelse, dess tid, dess stund” (die Fuge seiner Weile).31 

Ergo, det som ges, är ”det som den ena inte har men likväl medgivet ger bort”: 
samstämmigheten närvaro. Medgivandet ”låter den andre få den samstäm-
mighet med sig själv som är hennes egen och som ger henne närvaro”.32 Förså-
vitt dikè översätts med rättvisa, och försåvitt rättvisan tänks utifrån vara som 

27 Derrida, Marx spöken, s. 60. 
28 Ibid., s. 62. 
29 Ibid., s. 63; Heidegger, Holzwege, s. 329 
30 Derrida, Marx spöken, s. 61; Heidegger, Holzwege, s. 329. 
31 Derrida, Marx spöken, s. 61. 
32 Ibid., s. 61–62. 
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närvaro, så betyder det att rättvisans gåva är en gåva av sammanfogad närvaro 
och, därmed, ”att rättvisan framförallt, när allt kommer omkring egentligen är 
samstämmighets sammanfogning, den andres egen sammanfogning […] 
sammanfogningen av dess stund” (die Fuge seiner Weile). Medan ”isär-
vridningen eller isärvridandet”, som sagts känneteckna det närvarande, då 
skulle vara orättvisan (adikia).33 I det att rättvisa överlämnas den andre som 
gåva giver det närvarande out of joint det närvarande såsom sammanfogad 
joint. Derrida återkallar Heideggers fulla mening: ”Dikè aus dem Sein als 
Anwesen gedacht, ist der fugen-fügende Fug. Adkia, die Un-Fuge, ist der Un-
Fug”.34 

I Derrida mening framhäver Heideggers ”andra läsning” av Anaximanders 
fragment ”den ekonomiska stängningen, till och med dess ödesbestämda cir-
kelrörelse, själva den gräns […] som hindrar en förståelse av just det som den 
vill förklara: tragedin, just, tvekan inför hämnden”.35 Derrida väljer att gå 
tillbaka till Heideggers ”första läsning”. I följe den vill han provläsa rättvisans 
händelse som en händelse i en tid out of joint, i en nuvaro ur led (das 
anwesende aus der Fuge). Han frågar sig om inte rättvisan, förstådd som för-
hållandet till den andre bortom lag, rätt, juridik och moralism, tvärtom måste 
förutsätta det irreducibla överflödet ”i en ur-ledvridning eller anakroni, i ett 
slags förskjutning i varat och i själva tiden som, även om den riskerar att leda 
till ondska, berövande, orättvisa […] är det enda som kan göra eller ge rättvisa 
åt den andre som annan?”36 

Derrida svarar ja på sin egen fråga. Denna tolkning av Un-Fug är ”’rätt-
visans de-totaliserande villkor’: villkoret för en odekonstruerbar rättvisa som, 
tillika, är det odekonstruerbara villkoret för all dekonstruktion”.37 Derrida 
frammanar här ett slags mise en scène där dekonstruktionens förhållande till 
rättvisans möjlighet tänks utspela sig såsom till ”det som med nödvändighet 
måste överlämnas åt den andres singularitet, åt hans absoluta före-träde eller 
före-gående, åt det heterogena i ett före – vilket […] just av det skälet kommer 
från framtiden eller som framtid: som händelsens själva kommande”.38 Sådan 
är alltså ”platsen” för dekonstruktionens gengångaraktiga begynnelse: 
den ”där dekonstruktionen alltid skulle börja ta form (som ett tänkande kring 
gåvan och en odekonstuerbar rättvisa)” såsom ur ett villkor som ”självt är 

33 Ibid., s. 62. 
34 Ibid. 
35 Ibid., s. 61. 
36 Ibid., s. 62. 
37 Ibid., s. 63. 
38 Ibid. 
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under dekonstruktion”, och som måste så förbli, det är budet, ”befallningen i 
urledvridningar hos en Un-Fug”. Ty annars – ännu med adress Heidegger 
– ”annars slår den sig till ro med pliktuppfyllelsens goda samvete”. Vilket vore 
lika med att den stannar, stelnar, självdör; i termer av tid att den ”förlorar möj-
ligheten till en framtid, ett löfte eller en hänvändelse”, eller i termer av begär, 
att den förlorar möjligheten till ”sin ’egen’ möjlighet”.39 

För den eftersökta utvägen hänvisar Derrida till en icke-vetenskaplig tra-
dition, till det som han ”här, utan vetskap kallar det messianska”. Det fram-
manas som en ökenlik innehållslös, messiaslös och ”klart öppen” messianism. 
Öppen för det kommande som rättvisa: ”för den andres ankomst såsom den 
absoluta och oförutsägbara singulariteten hos det kommande som rättvisa”.40 

Derrida försvarar detta kommande ”utan innehåll” med hänvisning till ett 
före-gående i form av ”ett märke av ett arv, av det att ärva, av arvets erfarenhet 
i allmänhet”.41 Bara så kan det som måste undvikas, undvikas: förminskandet 
som ligger i ”att reducera det händelsemässiga i händelsen, den andres sin-
gularitet och alteritet”.42 Liksom hos Heidegger går hos Derrida vägen framåt 
över ett efterlämnat arv men hos den senare utvecklat i linje med Shakespeares 
Hamlet: ett arv överlämnat via en vålnads befallning om att axla orättvisan 
genom att göra, skipa, ge rättvisa. 

Vad är vi skyldiga de döda? Derrida talar inte närmast om skyldighet utan 
mer i Hamlets och Marx anda om sorg och sörjande, om respekten för den 
andre och det bjudande ansvaret för rättvisan. Med det sagt sägs, hos Derrida, 
vår skyldighet mot de döda vara likt den mot de levande: att öppna oss för 
resterna av det som har varit. Att hälsa gengångaren som gäst, att hysa 
hemsökelsen i vårt hus, att lära oss att samtala med vålnaden, att låta spöket få 
ordet, att ansvara för orättvisan som närvaron omvittnar. Oavsett om spöket, 
som man säger, finns eller inte. 43 ”Antingen spöket är i en själv eller i den andre 
eller i den andre i en själv, så är spökena alltid där, även om de inte längre eller 
inte ännu eller inte alls existerar”. Så lyder slutorden i Derridas utkast till en 
hauntologi. Den kvardröjande närvaron av de som har varit adresserar annan-
heten som sådan och ansvaret för rättvisan bjuder oss att sörja för alteritetens 
här-komst.44 

39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Jaques Derrida, Aporias. Dying Awaiting (One Another at) the ”Limits of Truth” 
(Stanford California: Stanford University Press, 1993), s. 61–62. 

44 Derrida, Marx spöken, s. 249. 
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Ghosts, Fire and Clouds (flow chart), 2020 
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Peter Hagdahl, Ghosts, Fire and Clouds (flow chart), 2020. Oil, ink, pencil on acrylic, video, ca 150x150cm. 
Foto: Peter Hagdahl. 
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Tid att dö 

CHARLOTTA WEIGELT 

Om han nu ska betala för de föregåendes blod 
och genom att själv dö fullgöra bot bestående i andra dödsfall 
till förmån för dem som redan är döda, 
vem av dödliga skulle då kunna skryta med att ha fötts till ett blitt öde 
när han hör detta? 

Aischylos, Agamemnon (1338–1342)1 

Aischylos tragedi Agamemnon skildrar hur Agamemnon återvänder hem 
som firad krigshjälte från Troja, bara för att hinnas ikapp av sitt och sin 
familjs öde. Hans släkt är sedan gammalt hemsökt av en förbannelse, vilken 
antog en högst konkret gestalt när Agamemnons far, Atreus, serverade sin 
bror, Thyestes, dennes egna barn till middag, på grund av att de två stred om 
makten. Av den anledningen ruvar Thyestes son, Aigisthos, på hämnd mot 
farbrorns familj, och han har därför slagit sig ihop med Agamemnons maka, 
Klytaimnestra, som har bestämt sig för att döda sin man på grund av att 
denne har offrat deras dotter, Ifigenia, för krigets skull. När dramat tar sin 
början hör Agamemnons död till framtiden, men den är alltså bestämd 
sedan länge, av händelser i det förflutna. I det hänseendet är inte de döda 
förgångna, utan spelar en avgörande roll i de levandes öden. Vad kören inser 
i sin replik ovan är att de döda bara kan få upprättelse i och med Agamem-
nons död, men inte rätt och slätt såsom en isolerad händelse utan också 
genom de ”andra dödsfall” som den kommer att utlösa, nämligen när Aga-
memnons barn, Orestes och Elektra, mördar Klytaimnestra och Aigisthos. 
Det förflutna får på så sätt mening i kraft av en framtid, vilken framkallar ett 
nu: Agamemnons död. När det ögonblicket infinner sig utbrister Agamem-
non att han träffats av ett slag som är kairian (1343), vilket här närmast 
betyder att det träffade mitt i prick eller på det rätta stället (det var med andra 
ord dödligt); men det är frestande att också höra den tidsliga betydelse som 
finns hos termen kairios, att något är ”vältajmat” eller sker i rätt tid.2 Det var 
helt enkelt tid att dö för Agamemnon. Men som redan antytts innebär inte 
hans död att hans roll i dramat är över, för när han dör banar han väg för 
framtida gärningar, vilka också är en del av hans ”bot”, hur märkligt det än 

1 Alla översättningar är mina, om inget annat anges. 
2 Kairios är alltså en äldre form av kairos, ”det rätta tillfället”, som bl.a. förekommer hos Aristoteles, i 
Nikomachiska etiken. 
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kan låta. Ur körens synvinkel, om än inte ur hans egen, är Agamemnons död 
en länk i en längre historisk kedja, där de levande måste dö för att ge de döda 
liv, i meningen av upprättelse för eftervärlden. 

I Hans bok Being with the Dead utforskas vårt vara med de döda, med 
särskild tonvikt på hur detta är avgörande för utvecklingen av människans 
historiemedvetande och i förlängningen av de historiska vetenskaperna, men 
i vidare mening för att visa hur människans existens i icke ringa utsträckning 
konstitueras av relationen till de döda, de som har gått före henne.3 De döda 
är alltså de förflutna, de som har varit, men likväl är de inte rätt och slätt borta, 
eftersom vår värld och mänskliga gemenskap här och nu väsentligen inklu-
derar olika slags relationer till dem som i en mening inte längre deltar i den 
gemenskapen. Denna gränsexistens, av något som är närvarande just såsom 
frånvarande, kan vi med fördel ta som ledtråd till att förstå det historiska 
generellt: historien är likt ett spöke som hemsöker de levande och ställer olika 
slags krav på de senare. 

Ovan skisserade synsätt på historia och historiemedvetande vilar ganska 
tungt på den utläggning av den mänskliga existensens historicitet som 
Heidegger utvecklade i Vara och tid. Heideggers förståelse av vad det innebär 
att vara en historisk varelse är dock i högsta grad betingad av hans speciella idé 
om hur människans medvetenhet om sin egen ändlighet är beskaffad och 
bestämd, vilken han utvecklar inom ramarna för sin analys av den så kallade 
tilldödenvaron; och på denna punkt sällar sig Hans i Being with the Dead 
åtminstone delvis till tänkare som Levinas och Derrida, vilka har framfört 
kritik mot Heidegger just i detta hänseende. Kortfattat riktar kritiken in sig på 
Heideggers framhävande av erfarenheten av den egna framtida döden som 
helt avgörande för vår förståelse av ändlighet. Detta slags erfarenhet kan inte, 
menar han, ersättas av någon iakttagelse av andras död.4 Tvärtom är den 
normala reaktionen på det senare att vi inom oss drar en lättnadens suck över 
att det inte är vi själva som står inför döden, fast vi naturligtvis i en mening 
alltid gör det.5 På så sätt ger oss mötet med andras död snarast en impuls att 
vända oss bort från vår egen dödlighet.  

När Heidegger diskuterar möjligheten av att erfara andras död noterar han 
att den döde inte är där för oss blott som ett livlöst ting utan utgör föremål för 
våra omsorger, och att vi i den meningen fortfarande delar världen med den 

3 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). 
4 Martin Heidegger, Sein und Zeit, 17 uppl. (Tübingen: Niemeyer, 1993), §47. 
5 Heidegger, Sein und Zeit, s. 254. 
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döde. Men detta slags förhållningssätt inbegriper ingen egentlig erfarenhet av 
själva döendet, utan utgör en upplevelse av förlust: ”I lidandet av förlusten blir 
emellertid den varaförlust som den döende ’lider’ inte tillgänglig som sådan. 
Vi erfar inte i genuin mening de andras döende, utan är på sin höjd ’när-
varande’.”6 Detta kan ju tyckas självklart, men Heideggers poäng verkar vara 
att upplevelsen av förlust inte kan konfrontera oss med vår egen dödlighet, 
därför att det senare bara blir tillgängligt inom ramarna för en erfarenhet av 
själva döendet (das Sterben),7 och det är denna erfarenhet som sedan kommer 
att ges namnet tilldödenvaro. Att leva är i någon mening att ständigt vara 
döende: att vara medveten, på ett eller annat sätt, om att allt som är närvarande 
och pågående har en gräns och ett slut, och detta kan vi egentligen bara förstå 
fullt ut i ljuset av förnimmelsen av den egna existensens absoluta ändlighet. 

I inledningen till Being with the Dead påminner Hans om Sokrates uppfatt-
ning att filosofi är konsten att dö, och tillägger att filosofin också är ”konsten 
att lära sig hur man lever med de döda och delar jorden med dem som har 
varit”.8 Det är ett perspektiv som framhäver hur livet tilldrar sig inte bara i 
riktning mot en framtid utan också efter något, nämligen efter andra liv, i form 
av härkomst, arv och öde.9 I detta vårt vara med de döda ges en möjlighet till 
en fördjupad erfarenhet av vår egen dödlighet, och därmed också av vår egen 
historicitet, som något vi väsentligen delar med andra, vilket inte blir synligt i 
konfrontationen med den egna döden. Således måste man titta närmare på det 
som Heidegger bara nämner i Vara och tid, nämligen människans olika sätt 
att visa omsorg om de döda, där begravningen och dess ritualer får en särställ-
ning, av naturliga skäl. När vi begraver en familjemedlem ser vi till att denne 
också i döden fortsätter att ha en plats hos de levande; vi visar ett slags soli-
daritet med den döda och bekräftar att vi är förbundna i en gemenskap. Med 
andra ord innebär begravningen och liknande ritualer att vi situerar vår egen 
existens i ett sammanhang som överskrider oss, också i tidslig mening, efter-
som det inkluderar de döda. På så sätt länkas de levande till döda, och man 
blir själv på sätt och vis också till någon som en gång ska dö och begravas. Just 
det senare är emellertid en punkt som inte alltid är så framträdande i Hans 
bok, även om den skymtar fram här och var, inte minst i tolkningen av Anti-
gones lojalitet mot de döda.10 Jag ska här i all anspråkslöshet vidareutveckla 

6 Vara och tid, svensk översättning Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 239 (sidhänvisningen 
följer det tyska originalet). 
7 Hedeigger, Sein und Zeit, s. 239. 
8 Ruin, Being with the Dead, s. 14. 
9 Ibid. 
10 Ibid., s. 3–4, 36–39. 
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den litegrann, i syfte att försöka se hur Heideggers idé om tilldödenvaron kan 
konkretiseras och också delvis omtolkas med hjälp av Hans analys av med-
varon med de döda, även om jag kommer att ägna störst utrymme åt att dis-
kutera hur Heideggers perspektiv överhuvudtaget ska förstås. I Being with the 
Dead hänvisas ofta till den antika grekiska litteraturen för paradigmatiska 
exempel på hur människans omsorg om de döda kan fullgöras och förstås, och 
det jag själv vill lyfta fram i detta hänseende är tragedins ständiga framhävande 
av hur den enskildes död inte bara är en konsekvens av tidigare dödsfall utan 
också innebär ett återupprättande och i den meningen levandegörande av de 
döda, som vi också såg prov på ovan, i Agamemnon. Som jag ska återkomma 
till avslutningsvis finns det framförallt i Oidipussagan, i Antigone och Oidipus 
i Kolonos (vilka båda diskuteras i Being with the Dead), exempel på hur detta 
slags omsorg om de döda fullgörs som en omsorg om den egna döden, vilket, 
tänker jag mig, också visar på en speciell form av historiemedvetande som är 
precis vad Hans är ute efter, om jag förstått det hela rätt. 

Det kan se ut som att Heideggers ansats i den fråga som här står på spel, 
vilken generellt handlar om hur vår förståelse av vår egen ändlighet är beting-
ad, skiljer sig rejält från den som utvecklas hos hans kritiker. För Heidegger är 
det helt väsentligt att den egna döden är något framtida och en möjlighet som 
till sin beskaffenhet omöjligen kan förverkligas. Den konkreta erfarenhet som 
han utgår från i sin analys är den att stå inför sin egen död som en absolut 
gräns för den egna existensen, där den egentliga responsen är att framöver för-
hålla sig till de egna möjligheterna som radikalt ändliga, och inte att ”tänka på 
döden” eller likande.11 Det förra förhållningssättet medger, mer precist, en för-
ståelse av det möjliga just såsom möjligt, vilket kortfattat innebär att det inte 
kan förverkligas som sådant (då förlorar det ju sin karaktär av möjlighet), i 
stället för att likt Aristoteles underordna det möjliga under det verkliga. Men 
när man betonar hur omsorgen om de döda är avgörande för vårt historie-
medvetande hänförs döden till det förflutna; den är ett fullbordat faktum, även 
om dess betydelse inte nödvändigtvis är fixerad i och med detta, utan tvärtom 
kan vara något som de efterlevande strider om. Och medan döden för 
Heidegger är den rena intigheten, själva omöjligheten inte bara av mitt eget liv 
utan av värld och mening generellt, är andras död något som tar plats i de 
levandes liv. Inte bara genom begravningar och liknande omsorger, utan också 
genom konflikter om de dödas eftermäle och anspråk på de efterlevande, 
levandegör vi på sätt och vis de döda; därmed blir döden en källa till mening 

11 Heidegger, Sein und Zeit, s. 261. 
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och sammanhang. I båda fallen handlar det förvisso om en närvaro som sam-
tidigt är betingad av en frånvaro: den egna förestående döden är närvarande 
med sin kraft, kanske som hot, just genom att vara möjlig och inte verklig; och 
vi skulle inte kunna hysa omsorg om de döda om de inte i någon mening 
fortfarande fanns bland oss, men vår omsorg skulle vara av ett annat slag om 
de verkligen fanns bland oss. Denna dubbelhet präglar också vårt historie-
medvetande: grunden för historiemedvetandet är att det förgångna inte rätt 
och slätt är förgånget och förbi, samtidigt som historiemedvetandet just som 
ett medvetande om det historiska ändå förutsätter att det är förgånget. 

När Heidegger utvecklar sin analys av tilldödenvaron är han i förläng-
ningen ute efter att klargöra hur vår erfarenhet är tidsligt strukturerad. Även 
om han förvisso tar avstamp i en konkret situation, detta att ställas inför den 
egna döden, är det övergripande syftet för hans analys ett transcendentalt 
schema, vilket kan fyllas ut på en mängd olika sätt. Om Heidegger har rätt, så 
måste även varat med de döda kunna förstås, åtminstone schematiskt, utifrån 
tilldödenvaron. Kort sagt är hans poäng att vi tar på oss och ger respons på det 
som har varit, historien och traditionen, endast i ett gående mot vår egen död, 
så att föregripandet av ”möjligheten av existensens omöjlighet” är vad som ger 
oss tillträde till det förgångnas ändliga möjligheter.12 Det är alltså bara genom 
att utforska ”subjektet” (i meningen av en tillvaro som är någons, det vill säga 
har mening för någon i första person) som vi kan förstå innebörden av det 
främmande och de andra. Därmed kan inte heller något ersätta erfarenheten 
av den egna dödligheten i första person, vilket i och för sig inte utesluter att en 
sådan erfarenhet kan frammanas genom omsorgen om andra döda.  

Heideggers analys av mänsklig erfarenhet och handling är som bekant 
starkt framtidsorienterad, vilket han har från Aristoteles. Vi kan i förbigående 
notera att Aristoteles i Nikomachiska etiken explicit reser frågan om de dödas 
fortvaro, när han tar upp Solons uppfattning att en människa bara kan kallas 
lycklig när hon har genomlöpt hela sitt livslopp. Och om vi skulle gå med på 
detta, måste vi då också säga att de döda kan vara lyckliga, frågar sig Aris-
toteles: ”Eller är inte detta fullkomligt absurt, särskilt för oss som ju hävdar att 
lyckan är ett slags verksamhet?” (1100a13-15) Liv är handling, och lycka såväl 
som olycka uppnås när vi så att säga agerar ut eller fullgör vår befintliga 
personlighet på ett eller annat sätt, i riktning mot ett föregripet ändamål. Vi 
kanske kan kalla detta för den grekiska attityden gentemot historien, att 
jämföra med den egyptiska, så som detta framställs av Platon i början av 
Timaios. Här kontrasteras grekernas lättsinniga relation till det förgångna, 

12 Heidegger, Sein und Zeit, s. 263, 385. 
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deras bristande kunskap om sitt eget ursprung, mot egypternas minneskultur. 
Men vad som samtidigt antyds i Timaios, och blir än tydligare i den efter-
följande, ofullbordade dialogen Kritias, är att den egyptiska inställningen 
medför en risk att fullkomligt domineras, för att inte säga uppslukas, av 
historien. De naiva och glömska grekerna, däremot, är kapabla att handla med 
sikte på framtiden, och åstadkomma förändring där, för tack vare att de inte 
begraver sig i det förgångna lyckas de erövra ett mått av självstyre.13 

Utifrån Aristoteles analys av handling är inte steget långt till att likt 
Heidegger tänka sig att inte enbart den egna, personliga historien utan det för-
gångna generellt bara får mening och konkretion i ett utkast mot en framtida 
möjlighet, i vilken också vi själva och vår värld står på spel (just detta verkar 
för övrigt vara den övergripande poängen i Aristoteles historieskrivning, sär-
skilt så som denna utvecklas i Metafysikens första bok).14 Så när vi levandegör 
de döda, får inte bara de en viss gestalt utan vi blir också till inför oss själva, 
just i vår relation till de döda, vilka i sin tur i någon mån blir till genom oss. 

Men även om man på det här sättet kan vrida och vända på förhållandet 
mellan oss själva och historien, och därmed också på förhållandet mellan 
aktivitet och passivitet, liv och död, så tror jag att man kan säga, utan att över-
driva allt för mycket, att det förflutna hos Heidegger i hög grad är till för nuet 
och framtiden, vilket blir tydligt när man ser på hans eget sätt att förhålla sig 
till det förgångna. När Heidegger ger sig i kast med Aristoteles eller Kant eller 
Nietzsche, kan han se ut som en Odysseus som stiger ned i självaste Hades och 
är beredd att ge blod åt de döda för att de ska kunna tala på nytt,15 och hans 
många gånger oortodoxa läsningar av den västerländska filosofins giganter 
illustrerar tydligt hans egen beskrivning av den egentliga medvaron med 
andra, vilken innebär att man friger den andre för dennes egna möjligheter (i 
stället för att kliva in i den andres ställe och på så sätt ta ifrån denne den egna 
rösten). Men samtidigt står det också klart att Heidegger menar att själva 
poängen med att alls befatta sig med det förflutna är att vitalisera och över-
huvudtaget gripa in i samtiden. Han har ingenting till övers för ett sysslande 
med historien just såsom något historiskt och förgånget. Detta förknippar han 
med ett rent antikvariskt förhållningssätt till historien, vilket inte bara är 

13 Därmed inte sagt att denna ”grekiska naivitet” är ett ideal för Platon, som snarare söker efter 
möjligheten av en position mellan de ovan skisserade. Jag har behandlat detta utförligare i ”Sign of the 
Times: the Rise and Fall of Politics in Plato’s Statesman”, Polis: The Journal for Ancient Greek and 
Roman Political Thought, vol. 37, nr. 3 (2020), s. 501–515. 
14 Vilket jag har försökt visa i ”Aristotelian Dialectic as Midwifery: The Epistemic Significance of 
Critique”, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, vol. 20 (2017): s. 18–48. 
15 Denna fantastiska och gripande scen, som förekommer i Homeros Odysséen bok XI, diskuteras 
utförligt i Ruins Being with the Dead, kap. 6, s. 148–158. 
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ointressant utan också bottnar i en felaktig uppfattning om det historiskas 
beskaffenhet: att det förgångna skulle ligga där fix och färdigt för oss att grotta 
ned oss i. Emellertid utgörs möjlighetsvillkoret för all historieskrivning av till-
varons egen historicitet, hävdar Heidegger i Vara och tid, så om den senare 
innebär att det förgångna får mening endast i ett utkast mot en framtida hori-
sont, så gäller detta även för det förment renodlat antikvariska intresset för det 
förgångna, med risken att det senare i praktiken innebär ett anakronistiskt 
förhållningssätt till det förflutna. I enlighet med detta transcendentala fokus är 
Heidegger också tämligen ointresserad av historien i empirisk mening. 
Berömd är hans anmärkning apropå Aristoteles om vad man behöver veta om 
en filosofs liv: ”Han föddes då och då, han arbetade och dog.”16 

I en mening kan alltså Heideggers tänkande kring det historiska synas 
ganska ”ohistoriskt”. Riktningen är framåt, mot möjligheten av förändring, 
vilken så att säga suger upp det förflutna i sin tilldragelse. I enlighet med sitt 
fokus på aktivitet och fullgörande, närmar sig Heidegger frågan om hur det 
historiska, inklusive historievetenskap och historieskrivning, ska förstås uti-
från premissen att historia, Geschichte, måste förstås utifrån tillvarons ske-
ende, Geschehen, så att sådant som historiska föremål bara har denna sin 
bestämning i relation till en värld som bärs upp av en mänsklig tillvaro. Men i 
vilken mening är då människor som hör till en förgången värld själva för-
flutna? Heideggers svar är att den mänskliga existensen strängt taget inte kan 
vara förgången, utan i sin förflutenhet eller död är den ”havande-varit-till” 
(da-gewesen). Ungefär samma begrepp, ”varithet” (Gewesenhet), använder 
han emellertid när han ska tala om de levandes historicitet.17 I Being with the 
Dead kommenterar Hans det faktum att Heidegger inte uttryckligen upp-
märksammar denna strukturella likhet mellan de levande och de döda: att de 
båda bestäms av detta att ha varit till. Det märkliga är dock, fortsätter han, att 
samtidigt som historicitet förvisso är en kategori som rör de levande, är det de 
döda, i sitt ”havande varit till”, som utgör källan till det historiskas men-
ing, ”just i kraft av att inte vara rätt och slätt förgångna utan konstituera en 
mellanliggande region av perfektivt eller kanske ancestralt vara”.18 De döda är 
där såsom ”havande varit till” i en starkare, mer grundläggande mening jäm-
fört med de levande. Är det alltså så att vi som lever egentligen också är döda, 
bara så att säga i en svagare mening? 

16 Heidegger, Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie (Frankfurt am Main: Klostermann, 2002), s. 
5. 
17 Heidegger, Sein und Zeit, s. 380–381. 
18 Ruin, Being with the Dead, s. 31. 
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För Heidegger är vi emellertid inte först och främst de som har varit (döda) 
utan de som ska dö. Det förflutna är närvarande såsom möjligheter för ett 
tänkande och handlande orienterat mot den egna ändligheten, snarare än 
såsom faktiska döda, vilka reser anspråk på de levande och ”kräver” deras 
omsorger – just det som betonas i Being with the Dead. Medvaron med de 
döda, så som den beskrivs av Heidegger, innebär framförallt en bekräftelse av 
skillnaden mellan de levande och de döda. Här innebär inte vår omsorg om de 
döda utan vidare en solidaritet med de senare: vi lever ju, det är inte särskilt 
solidariskt.  

Kanske kan vi bara vara egentligt solidariska mot de döda genom att själva 
dö. Åtminstone borde Heidegger gå med på att det bara är i ett föregripande 
av vår egen död som vi kan vara med de redan döda på ett egentligt sätt. Att 
vara medveten om sin egen dödlighet innebär dock att kunna föreställa sig en 
framtid då man själv inte finns kvar, men där ens död blir föremål för andras 
omsorg. Just så är vi historiska varelser fullt ut, det vill säga då vi håller oss 
inom horisonten av en framtid då vi är själva dåtid, vilket också är en av de 
övergripande och avslutande poängerna i Being with the Dead.19 Låt oss därför 
avslutningsvis återvända till antiken, där ett högst konkret ombesörjande av 
den egna döden är helt centralt, just som den mest konsekventa, om än också 
något makabra formen av omsorg om de döda. I Agamemnon förstår kören, 
som vi såg ovan, att Agamemnons död inte bara hör till honom utan även till 
hans familj; den är en betalning för de redan döda och också en händelse som 
kommer att få efterverkningar i framtiden. Agamemnon själv visar dock inga 
tecken på att betrakta sig själv och sina gärningar, eller för den delen sin egen 
död, som en del av en historia. Mer precist är han helt blind för hur hans 
familjs öde verkar i honom och till slut kommer att kräva sin rätt. I sina egna 
ögon hör han till de levande, och han tvekar inte att offra andra för att han ska 
få fortsätta leva. Som kören mycket riktigt anmärker i början av den replik som 
citerades inledningsvis: ”det att leva väl växte sig omättligt för alla dödliga” 
(1331–1332). Ytterligare en orsak till Agamemnons död är alltså hybris, i form 
av ett övermodigt fokus på den egna framgången, vilket också innebär en 
oförmåga att se hur ens eget liv är oupplösligt förbundet med andras. Vi skulle 
också kunna säga att det rör sig om en övertro på möjligheten av att vara ett 
fritt subjekt. 

Även Antigone är en högst hänsynslös karaktär, som inte låter någon 
komma i vägen för hennes planer. Men till skillnad från Agamemnon är 

19 Ibid., s. 201. 
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hennes ”fria” agerande som subjekt tillika ett medvetet fullgörande av bind-
ningen till en familj och dess öde, och mer precist till en död bror. Om det att 
vara tagen i anspråk av de döda är en erfarenhet av passivitet, och det att rikta 
sig mot den egna framtida döden innebär aktivitet, upphävs skillnaden där-
emellan i Antigones handlande, när hon tar ödet i sina egna händer. När hon 
inför sin syster Ismene förklarar att hon är mer lojal mot de döda än mot de 
levande eftersom hon ”måste behaga dem där nere under längre tid än dem 
här uppe; där ska jag ju alltid ligga”,20 visar hon att för henne kan omsorgen 
om de döda bara förverkligas som ett ombesörjande av den egna döden. Hon 
bekräftar därmed, på ett egenartat sätt, Heideggers anmärkning om att döden 
utgör livets yttersta möjlighet, nämligen av att existera som en helhet,21 där 
utkastet mot döden frigör en för historiens anspråk. Antigone sluter cirkeln 
mellan liv och död, och därmed också mellan dåtid, nutid och framtid, och 
visar att historien är ett vara med de döda som bärs upp av levande, vilka i 
någon mening också redan är döda, eftersom de ju alltid redan är de som ”har 
varit”. De döda har förvisso bestämt när det är tid för henne att dö, men likväl 
är tidpunkten också något som hon själv beslutar sig för, och placerar därmed 
in sig själv i den historia som gått före henne. Hon gör sig själv historisk. 

När Antigone dör är hennes far, kung Oidipus, redan död, också han på 
eget initiativ. Tidigare i livet har han fallit offer för det mest fasansfulla öde, att 
döda sin far och gifta sig med sin mor, och bekräftar därmed vad kören 
insisterar på i Oidipus i Kolonos, att det är helt fåfängt att försöka agera som 
ett fritt subjekt. Faktum är att det ”att aldrig födas besegrar varje ord”.22 Och 
om man har oturen att födas är det bäst att dö så fort man kan. Det är precis 
vad Oidipus nu beslutar sig för, men då kan han också, något paradoxalt, för 
första gången ta makten över sitt liv, samt försona sig med det förflutna. 
Oidipus i Kolonos är intressant inte minst för att den antyder att Oidipus in i 
det sista slits mellan hybris och botgöring: genom att iscensätta sin egen död 
lyckas det honom att inte bara böja sig för sitt öde utan också bli upprättad 
som en hjälte, när han som tack för att han får dö i Aten ger staden sitt 
beskydd.23 Detta beskydd innebär nämligen att Aten kan besegra Oidipus 
hemstad, det sjuka Thebe, vars smitta han och hans familj har förorsakat. 
Genom att dö visar alltså Oidipus inte bara omsorg om de redan döda utan 
även om de levande. Han föregriper och möjliggör en framtid där polis kan 

20 Sofokles, Antigone, 74–76. 
21 Heidegger, Sein und Zeit, s. 264. 
22 Sofokles, Oidipus i Kolonos, 1224–1225. 
23 Jag har skrivit om denna dubbelhet i ”Oidipus hemkomst till Kolonos: att gå under för att härska”, 
Aiolos, nr. 57–58 (2017), s. 123–128. 
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blomstra när väl Labdakos ätt, evigt förföljd av olycka, har utrotats. Där-
igenom visar han emellertid kanske störst omsorg om sig själv, just såsom död, 
för genom att dö säkrar han åt sig själv ett framtida odödligt rykte som hjälte. 
Oidipus börjar alltså på sätt och vis att leva först när han dör och blir historisk: 
han är då inte längre en fördömd man som dödat andra i sin blindhet utan en 
som kommer att ha bidragit till de levandes framgång. Därmed illustrerar han 
också, på ett ganska extremt sätt, Solons påstående att inget liv kan kallas 
lyckligt förrän det nått sitt slut. Det är bara då vi verkligen blir vad vi redan 
var: de som har varit och därför är. Därmed förstår vi också bättre vad Sokrates 
menade när han i Faidon förklarade att ”alla som ägnar sig åt filosofin på det 
rätta sättet självmant förbereder sig för en enda sak: att dö och att vara död”.24 

24 Platon, Faidon, 64a4–6, övers. Jan Stolpe, Skrifter. Bok I (Stockholm: Atlantis, 2000). 
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ULRIKA BJÖRK 

I inledningen till Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the 
Roots of Historical Consciousness återvänder Hans Ruin till Antigones öde i 
Sofokles tragedi. Två gånger trotsar Antigone kung Kreons lag genom att 
begrava sin bror Polyneikes, dömd av Kreon för förräderi mot Thebe. Ingen 
får ”begrava och begråta” Polyneikes lik; hans obegravda kropp ska ätas upp 
av fåglar och hundar och genom förbudet att sörja ska han utplånas från de 
efterlevandes minne.1 Ställd inför Kreon tar Antigone på sig ansvaret för att 
först ha bestrött Polyneikes döda kropp med damm och senare ha gjutit 
rituella dryckesoffer kring den ruttnande kroppen. För detta bestraffas hon 
med att, ”osörjd” som sin bror, begravas levande i en grotta.2 Vid dramats 
slut finner man henne död för egen hand med en linnesnara. 

Under hela artonhundratalet betraktades Sofokles Antigone som den 
främsta av de grekiska tragedierna, skriver litteraturvetaren George Steiner, 
och ”ett konstverk så nära perfektion som den mänskliga anden kan åstad-
komma”.3 I den tyskspråkiga receptionen utgjorde Antigone ett paradigm som 
kring sekelskiftet 1900 övertogs av Kung Oidipus. Genom sin hegelska inram-
ning återspeglar Ruins tolkning dramats paradigmatiska ställning inom det 
tyska idealistiska tänkandet. Även om Hegel omnämner Antigone sparsamt 
vägleder tragedin utläggningen om den gudomliga och den mänskliga lagen i 
Andens fenomenologi. Antigone gestaltar övergången från ett skugglikt till ett 
verkligt själv genom en handling, ett fruktansvärt öde, som både får de två 
lagarna att framträda som motsatser och omsluter dem.4 

När den sedliga anden träder isär uttrycker de båda lagarna å ena sidan 
enskildhetens bundenhet till familjen och å andra sidan allmänhetens 
förkroppsligande i staten. Medan statens lagstiftade ordning erkänner den 
enskilde som en allmän varelse underställd allmänna plikter binder familjen 

1 Sofokles, Antigone, övers. Jan Stolpe (Lund: Ellerströms, 2003), s. 21–22, 28. 
2 Ibid., s. 51, 54. 
3 George Steiner, Antigones (New Haven & London: Yale University Press, 1984), s. 1. 
4 G. W. F. Hegel,  Andens fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein 
(Stockholm: Thales, 2008), § 463, 469. 
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henne till en inre ”försluten” etisk ordning; som medborgare är den en-
skilde ”verklig”; som tillhörande familjen en ”overklig och kraftlös skugga”.5 

Genom att begrava Polyneikes återupprättar Antigone symboliskt den 
enskildhet och verklighet som naturen tog ifrån honom och hennes egen 
tragiska offerdöd skriver in sig i en försoningsberättelse. Men i Antigones 
handling koncentreras också familjemedlemmarnas plikter gentemot 
varandra; ”den rätta hanteringen av den dödes kropp, med andra ord, vid 
begravningen”.6 Som syster är hon inte bara bunden av den gudomliga lagen, 
utan också av sin döde bror. Både Sofokles drama och Hegels analys pekar 
enligt Ruin mot ”det grundläggande socio-ontologiska predikamentet att 
människor inte bara lever med de levande utan också med de döda”.7 Detta 
predikament blir vägledande för hans eget utforskande av vår intersubjektiva 
och intergenerationella ”medvaro med de döda”, en kategori som Martin 
Heidegger först introducerade i Vara och tid.8 Genom att ytterst syfta till en 
förståelse av historiemedvetandets djupare etiska skikt blir Ruins nedslag i de 
humanistiska och historiska vetenskapernas studier av begravnings- och 
minneskulturer ett efterkommande gensvar på Heideggers ansats. 

För att närmare artikulera medvaron med de döda, som en medvaro mellan 
liv och död, vänder Ruin sig även till andra fenomenologiska och postfeno-
menologiska tänkare. Med utgångspunkt i självets konstitution genom den 
andre frågar till exempel Jan Patočka hur en fenomenologisk analys av den 
andre som inte längre lever men ändå fortsätter att finnas hos de levande alls 
är möjlig.9 Som områden för beskrivning svarar han spekulativt i riktning mot 
de levandes skyldighet att ”inkorporera” de döda i sina liv och så låta dem leva 
vidare, men också mot sörjandets uppgift att göra förlusten verklig. 

Patočka föregriper därmed Jacques Derridas starkare påstående att möjlig-
heten att sörja i själva verket medkonstituerar subjektet; ”den mänskliga 
existensen är sig själv genom att befinna sig utanför sig själv, i relation till det 
som är främmande”, som Ruin parafraserar denna för Derrida centrala 
tanke.10 I sammanhanget påminner han också om hur Derrida utvecklade en 

5 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 1–3; Hegel, Andens fenomenologi, § 450. 
6 Ruin, Being with the Dead, s. 1. 
7 Ibid., s. 5. 
8 Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Stockholm: Thales, 2013), § 47. 
9 Jan Patočka, ”Phénoménologie de la vie après la mort”, övers. Erica Abrams, Papiers 
phénoménologiques (Grenoble: Jérome Millon, 1995). Jag har utgått från Ruins tolkning i Being with the 
Dead, s. 15–17. 
10 Ruin, Being with the Dead, s. 18. 
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hel nygotisk terminologi, för att inte säga regional ontologi, för det som befin-
ner sig mellan liv och död med utgångspunkt i ”spöket” (le fantôme). Som 
etisk-ontologisk kategori betecknar spöket den ”skuggzon” där de dödas och 
de levandes vägar korsas, ja, en tredje obestämd plats för mening som befinner 
sig mellan världen och medvetandet. I Marx spöken föreslår Derrida också 
en ”spektralitetens fenomenologi” som skulle gå tillväga enligt ”husserlsk 
logik”.11 Ett sådant företag skulle inte enbart vara regionalt, påpekar Ruin, utan 
berör grundläggande fenomenologiska teman som identitet, intentionalitet 
och det intentionala objektets status. 

Utgående från den skuggzon Ruin identifierar hos Derrida, men också hos 
Heidegger, Patočka och Levinas, är vad som följer en blygsam betraktelse i 
riktning mot spektralitetens fenomenologi. För att beskriva spökets, gengång-
arens och vålnadens framträdande tycks det mig väsentligt att inledningsvis 
fråga kring framträdandets plats. Var möter oss spöket? 

I Being with the Dead kartlägger Ruin det kulturella minnets väldiga land-
skap genom att vända sig till idéer och teorier om begravningskulturer, för-
fädersdyrkan, föregångare, gravar och deras platser i sociologiska, antropo-
logiska och filosofiska texter. Två av de oftast åberopade spektrala gestalterna 
i vår kultur, Antigone och Hamlets faders vålnad, får vi däremot kännedom 
om genom litterära texter. Antigone är inte i egentlig mening en vålnad, någon 
som har dött och återvänder till de levande. En riktigare beskrivning vore 
kanske att hon är någon som har fötts och återvänder till de döda. Ändå mani-
festerar hon en obestämd gräns mellan Hades och Thebe som väcker frågor 
kring spökets medvaro med andra döda. Vad är det som binder vissa levande 
vid de döda så att döden tycks dem mer verklig än livet? Är den som hemsöker 
oss alltid en yttre annan, eller är det motiverat att vid sidan av en intersubjektiv 
och intergenerationell medvaro med de döda även utforska en intrasubjektiv 
sådan? Kan medvaron med den döde vara en inre medvaro? Är gränsen mel-
lan yttre och inre meningsfull för spöket? 

Jag ska här vända mig till en mindre känd litterär text, Wilhelm Jensens 
kortroman Gradiva. Ett pompejanskt fantasistycke, som berör dessa frågor.12 

Den publicerades först som följetong i Neue Freie Press i Wien sommaren 1902 
och gavs ut i bokform året därpå. I ett första steg återger jag romanens hand-

11 Jacques Derrida, Marx spöken. Skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, övers. Jonas (J) 
Magnusson (Göteborg: Daidalos, 2003), s. 197. 
12 Wilhelm Jensen (1837–1911) var en tysk tidningsman, författare och poet. Han publicerade över 150 
skönlitterära verk, av vilka de flesta var historiska romaner och tragedier. 
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ling i ett längre sammandrag som låter berättelsens motiv framträda. Jag kom-
menterar sedan romanen i dialog med ett par tolkningar som utforskar spök-
ets intrasubjektiva platser. 

*** 
Den unge arkeologen Norbert Hanold har skaffat sig en gipsavgjutning av 
en relief han beundrat under ett besök vid Roms antiksamlingar. Den 
efterbildar en gående kvinnlig figur; ”ung men inte längre ett barn fast å 
andra sidan synbarligen ingen mogen kvinna utan en romersk virgo, kanske 
fyllda tjugo”.13 För sig själv ger han henne det latinska namnet Gradiva, ’hon 
som går fram’, eftersom han fängslas av den för antika stenbilder sällsynta 
rörelse som ger bilden liv. Med lätt framåtböjt huvud håller kvinnan upp sin 
dräkt så att fötterna i sandalerna blir synliga. Hon har satt fram den vänstra 
foten och den högra snuddar med tåspetsarna vid marken medan fotsulan 
och hälen höjs nästan lodrätt. 

”Var hade hon gått så och vart gick hon?” frågar sig arkeologen, även om 
han finner reliefen ointressant i vetenskapligt hänseende.14 Den är en 
romersk genrebild och det förblir gåtfullt för honom varför den unga 
kvinnans steg lockar honom. Han förmår inte infoga henne i en storstad, 
utan föreställer sig en mindre ort. På resan i Italien har han studerat de 
antika lämningarna i Pompeji, och det står med ens klart för honom att det 
är där hon har gått. I en fantasi ser han framför sig hur hon skrämmer bort 
en guldskimrande ödla när hon korsar en gata på de utgrävda 
övergångstenarna. Av olika skäl blir han också förvissad om att Gradiva är 
av grekiskt snarare än romerskt ursprung; hennes anspråkslöshet döljer 
något ”klokt och skönt och själfullt” och han fantiserar om hennes klassiska 
bildning.15 

13 Wilhelm Jensen, Gradiva. Ett pompejanskt fantasistycke, övers. Ulrika Wallenström (Stockholm: 
Albert Bonniers förlag, 2013), s. 17. 
14 Ibid., s. 18. 
15 Ibid., s. 22. 
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Gradiva, romersk lågrelief efter grekiskt ideal, troligen från 400-talet f. Kr. I sin helhet 
visar reliefen de tre systrarna Herse, Pandrosos och Aglauros, daggens gudinnor inom 
grekisk mytologi. Gradivafragmentet finns på Chiaramontimuseet i Rom. 

En natt drömmer Norbert Hanold att han befinner sig i Pompeji på dagen 
för Vesuvius utbrott, den 24 augusti år 79. Himlen sveper in staden i en tjock 
rök, genom vars glipor blodröda lavamassor syns välla upp ur kratern; 

151 



 

 
 
 

 

  
 

  
    

   

 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

   
   

 
 

 

 
 
 

TIDVATTEN 

invånarna flyr besinningslöst undan askregnet. Som i drömmar tar Norbert 
mirakulöst nog ingen skada av askan som faller även över honom. Där han 
står vid ”Forum invid Jupitertemplet” får han syn på Gradiva, som går över 
stenläggningen mot Apollotemplet. Vid tempelportiken sätter hon sig och 
lägger ned huvudet på ett trappsteg. Askregnet tätnar till en ogenomtränglig 
ridå; Norbert skyndar efter och finner henne utsträckt som för att sova under 
ett utskjutande tak, men utan att andas. Så småningom begravs hela gestalten 
under askan. 

När den unge arkeologen vaknar kan han inte befria sig från föreställning-
en att Gradiva har levt och begravts i Pompeji och reliefen i hans arbetsrum 
framstår med ens som en gravvård. På gatan nedanför tycker han sig samma 
morgon se en kvinna vars gång och ansikte liknar Gradivas. Han får impulsen 
att ge sig ut på en ny resa, vars förevändning är ”en del arkeologiska frågor 
angående flera statyer i Rom”. Kort därpå sitter han på nattåget mot Italien. 
Väl framme får han ingen ro, utan lämnar hastigt Rom för Neapel, och 
slutligen Pompeji. 

Norbert Hanold tar in på ett albergo och beger sig redan första kvällen till 
ruinstadens ingresso. Den visar sig vara stängd och han drar sig till minnes en 
uppgång till stadsmuren, varifrån han kan se ut över staden. Den ligger nu i 
skugga och synen lämnar honom likgiltig. För att ändå dra vetenskaplig nytta 
av sin resa återvänder han dagen därpå, lyckas befria sig från sin guide och 
vandrar planlöst. Det ger honom en viss tillfredsställelse att allt står precis som 
han minns det, men upprepningen gör också att hans närvaro känns onödig 
och hela besöket meningslöst. Först vid middagstid, då solen förser gatorna 
med en ”blänkande och bländande glans”, och andra turister återvänder till 
sina hotell, griper platsen tag i honom. Ett namnlöst sjätte sinne försätter 
arkeologen i ett ”underligt drömlikt tillstånd ungefär mitt emellan vaket 
medvetande och slocknat”.16 I detta tillstånd förlorar staden sin gravstelhet; 
Pompeji börjar åter leva. Han ser handel och hantverk i gatuhörnen, salubodar 
med spruckna marmordiskar, ett bageri, lerkrukor på en olje- och lanthandel, 
tjänsteflickor som hämtar vin från krogarna, en skolpojke som ristar 
en ”graffito”. Trots sina kunskaper i latin och erkända insatser i att tyda 
antikens graffiti kan han inte läsa orden. Det ”arkeologiska betraktandet” har 
lämnat honom och ensam bland det förflutnas kvarlevor begriper han 
istället ”med själen, sinnet, hjärtat, hur man nu ville kalla det”.17 

16 Ibid., s. 55. 
17 Ibid., s. 57. 
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Som han står där ser han en gestalt korsa Strada di Mercurio. Det är 
Gradiva som ”lätt och ledigt” går över lavagångstenarna. Han förstår att han 
har kommit hit för att bokstavligt finna spår av hennes steg, som måste ha 
lämnat avtryck i askan. Hon framträder på en gång som en drömbild och 
verklig; en guldskimrande ödla pilar undan när hon kommer. Norbert tilltalar 
henne först på grekiska, därefter på latin, och grips av skräck när hon inte 
svarar; är hon en återuppstånden skenexistens; en skugga som det inte är givet 
att tala? ”Om ni vill tala till mig måste ni göra det på tyska” hör han henne då 
säga, vilket inte framstår som märkligt för Norbert, drabbad som han är av att 
Gradiva alls kan tala och om att hennes röst låter just som han föreställt sig. 

De två följande dagarna möts Norbert Hanold och Gradiva på samma plats 
vid middagstid och samtalar. Hon förstår och spelar med i hans fantasi, 
samtidigt som det gradvis går upp för Norbert att hon är verklig. Han får veta 
hennes namn, Zoë Bertgang, som han genom sina kunskaper i grekiska och 
germansk etymologi omedelbart översätter till ”liv” och ”hon som glänser när 
hon går fram”.18 Det är vid deras tredje samtal, som sker i en gravvård uppe på 
en lavahöjd. Här får han slutligen klart för sig att Gravida-Zoë Bertgang, som 
nu tilltalar honom vid hans namn, är hans barndomsvän och bor kvar i hörnet 
av hans egen gata i deras gemensamma stad. Av någon anledning bröts deras 
antydda ungdomskärlek och Norbert Hanold har sedan dess glömt Zoë 
Bertgang. Författaren avslutar sitt pompejanska fantasistycke med att låta 
förälskelsen mellan de två barndomsvännerna återvända. Innan de lämnar 
den utgrävda staden ber Norbert Zoë att ”gå före” på övergångstenarna som 
korsar Strada Consolare. 

*** 

Gradiva framträder för Norbert Hanold i konsten, drömmen och fantasin. 
På ett tvetydigt sätt möter hon honom också i den utgrävda historiska 
staden, men då är hennes ”skenexistens” redan ifrågasatt. Förvandlingen 
från Gradiva till Zoë Bertgang kan beskrivas som en övergång där spöket 
lämnar plats åt och ”uppgår” i den återfunna vännen. Ur Norberts perspektiv 
sker ett klargörande, kanske av det slag Kreon erfar i Sofokles tragedi. Om 
Kreon kräver den blinde siaren Teiresias iakttagelser och tydning för att se 
sitt öde är Norberts insikt om de krafter som styr honom avhängigt ett 
”namnlöst sjätte sinne”. Här är hans arkeologiska kunskaper till föga hjälp. 

18 Ibid., s. 119. 
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De måste snarare sättas inom parentes för att den ”drömlika” inställning ska 
infinna sig där han kan se Gradiva gå fram. 

Några år efter utgivningen uppmärksammades Jensens roman av Sigmund 
Freud, som 1907 publicerade en psykoanalytisk tolkning.19 Han hade vid det 
laget gett ut Drömtydning (1900), fallstudien om Dora och de tre avhand-
lingarna i sexualteori. Studien av Gradiva betraktas som den första fullständigt 
genomförda psykoanalytiska litteraturanalysen.20 

Inflytandet från drömteorin är omisskännligt i Freuds läsning. Han intres-
serar sig i detalj för Norbert Hanolds fiktiva drömmar, presenterar 
motsatsförhållandet mellan vad han förstår som manifest dröminnehåll och 
latenta drömtankar samt drömtydarens uppgift att ”översätta det manifesta 
dröminnehållet till de latenta drömtankarna”.21 Översättningen handlar här 
om att dechiffrera den förvanskning som ett censurerande motstånd mot en 
kärleksönskan har orsakat. I Norberts första dröm artikulerar Freud det mani-
festa dröminnehållet (den dröm Norbert minns) som: ”Du bor ju i Pompeji 
vid samma tidpunkt som Gradiva […]”, medan den latenta drömtanken 
uttyds: ”Flickan med den vackra gången som du söker bor faktiskt i denna stad 
med dig [den tyska universitetsstaden, min anm.].”22 Arkeologens vanföre-
ställning förstår Freud som en kompromiss som tar sig uttryck i fantasin att 
kvinnan på bilden har levt och begravts i Pompeji. För att förklara vanföres-
tällningens ursprung anför han också begreppet bortträngning: en kärlek som 
av någon anledning måste falla i glömska har ”begravts” i det omedvetna, 
enligt Freuds intrapsykiska topografi. Liksom den begravda staden är bort-
trängningen ett ”försvinnande som bevarar det förgångna”.23 

Symboliken i Jensens roman för osökt tankarna till Nicolas Abrahams och 
Maria Toroks metapsykologiska utveckling av Freuds teorier om sörjande. I 
en inflytelserik artikel från 1972 följer de väsentligen hans tidiga åtskillnad 
mellan sorg och melankoli men riktar uppmärksamheten mot hur den för-
lorade andre ”tas in” i det egna jaget genom introjektion och inkorporering.24 

19 Sigmund Freud, ”Vanföreställningar och drömmar i W. Jensens Gradiva”, övers. Ingrid Wikén 
Bonde, Samlade skrifter XI. Konst och litteratur (Stockholm: Natur & kultur, 2007), s. 47–120. 
20 Se Clarence Crawfords redaktionella inledning till Freud, ”Vanföreställningar och drömmar i W. 
Jensens Gradiva”, Samlade skrifter XI. Konst och litteratur (Stockholm: Natur & kultur, 2007), s. 46. 
21 Freud, ”Vanföreställningar och drömmar i W. Jensens Gradiva”, s. 92. 
22 Ibid., s. 92. 
23 Ibid., s. 85. 
24 Nicolas Abraham & Maria Torok, ”Mourning or Melancholia: Introjection versus Incorporation”, 
The Shell and the Kernel. Renewals of Psychoanalysis. Vol. I, utg. & övers. Nicholas T. Rand (Chicago & 
London: Chicago University Press, 1994), s. 125–138. Som Ruin framhåller var det i samarbete med 
Abraham och Torok som Derrida utvecklade idén om spöket, samtidigt som han var kritisk till delar av 
deras teorier. (Ruin, Being with the Dead, s. 19.) 
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Introjektion, ett begrepp de hämtar från Sandor Ferenczi, innebär i korthet ett 
sorgearbete genom vilket den andre med hjälp av språket införlivas i det egna 
jaget, som därigenom vidgas. Inkorporering, ett arv från Freud, betyder istället 
att den andre bevaras ”intakt” genom att begravas i det omedvetna, likt en 
levande död i en krypta. I det första fallet kan den sörjande tala om förlusten 
med andra; i det andra förblir förlusten ”hemlig” och ”gåtfull”, även för det 
omedvetet sörjande jaget. Inkorporering är i den meningen en fantasi som 
motverkar den inre topografiska förvandling som erkännandet av förlusten 
skulle medföra. 

Inkorporering hos Abraham och Torok skiljer sig därvidlag från Patočkas 
sätt att använda begreppet, genom att det hos honom handlar om ett medvetet 
etiskt motiverat kvarhållande av den döde. Däremot verkar de eniga om sörj-
andets nödvändighet. Om vi följer Ruins tolkning återvänder Patočka mot 
slutet av sin fenomenologi om livet efter döden till sorgen och sörjandet, 
känslor som enligt honom kan framkalla ett ”falskt medvetande”; en vanföre-
ställning om en fortsatt ömsesidighet med den som har förlorats.25 I likhet med 
Abraham och Torok (och Freud) verkar Patočka således föreslå att sörj-
andets ”hemliga” objekt måste bli föremål för ett verkligt sörjande. Gradiva, 
den levande döda, måste enligt tankegången göra det slutgiltiga offret och 
avsäga sig sina anspråk på Norbert Hanold, den levande. 

För att en sådan övergång ska vara möjlig, vill jag föreslå som avslutande 
anmärkning, krävs en särskild gestalt, någon som kan förmedla mellan de 
döda och de levande. Vi kan tänka oss Antigone när hon begraver sin bror, 
eller Zoë när hon samtalar med sin vän i Pompeji. De är båda levande men 
träder in i en skuggzon där någon kräver en rättmätig begravning och att få bli 
sörjd. Sörjandet behöver inte vara ett ”rationellt sorgearbete”, som Ruin 
uttrycker det i diskussionen om Derrida, där spöket avvisas som en illusion, 
utan skulle kunna förstås som ett (hegelskt) ”bevarande upphävande” av det 
förlorade. 

Som förmedlare är Zoë samtidigt Antigones motsats. I sin kompromisslösa 
omsorg om de dödas begravning, skriver Ruin, är Antigone den exempla-
riska ”nekropolitiska hjältinnan”.26 Genom att lösa upp vännens vanföreställ-
ning och väcka hans begravda kärlekslängtan, menar Freud, påbörjar Zoë 
istället ett läkande. Antigone, kunde man säga, går till döden, Zoë till livet. 
Vilken väg som är bäst vet bara guden. 

25 Ibid., s. 17. 
26 Ibid., s. 4 

155 

https://hj�ltinnan�.26
https://f�rlorats.25


TIDVATTEN 

156 



 

 

RUINSTADEN

157

Utan titel, 2020 
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Håkan Rehnberg, Utan titel, 2020. Olja på akrylglas, 30x36,5 cm. Foto: Per Myrehed. 
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Jordarbete 

JOHAN REDIN 

The dead body, viewed as a material-biological entity, does not – 
under normal circumstances at least – pose any threat to the living.  
If left in nature, it quickly dissipates through the activity 
of other life forms … In short, nature does not require or  
motivate burial. It is a freely chosen, human cultural activity, 
though surrounded by strong cultural constraints. 

Hans Ruin, ”History and Its Dead” (2017) 

I must emphasize one thing: All excavation is destruction. […]  
The archaeologist digs out a grave and all that remains 
is a hole in the ground and a group of objects in a museum. 

Sir Leonard Woolley, Digging up the Past (1930) 

1658 

Ibland kan det vara på sin plats att påminna om att substantivet ”grav” är 
bildat ur verbet ”gräva”. 1658 låter Thomas Browne publicera den första 
delen av ett verk som, trots att han har ytterligare ett kvarts sekel att leva, 
skulle bli hans sista. Studien, under den barocka titeln Hydriotaphia, Urn 
Burial, or, a Discourse of the Sepulchral Urns lately found in Norfolk, tar sin 
utgångspunkt i en av många fyndplatser av romerska gravurnor i Walsing-
ham och växer till en djupt imponerande betraktelse över förgänglighet och 
gravskick hos olika kulturer och tider. Redan verkets inledande mening 
förevisar ett slags mästerskap i lapidariska yttranden: ”Några sökare nöjer 
sig med ytskiktet i utforskning av den undre världen.”1 

Det är inte märkligt att just en läkare tar sig an detta ämne och yttrar sig 
om alla dessa ben som bönderna under irritation får stanna och dra loss under 
plogen. I Brownes text finns dock inget av kyliga anatomiska konstateranden 
eller för den delen prästens orerande över människans exil på jorden. Den 
korta boken är till stor del en katalog över seder och gravritualer, men oavsett 
om det handlar om kremeringar eller jordfästningar finner han att naturen 

1 Thomas Browne, Gravurnor, övers. Arne Melberg (Stockholm: Atlantis, 2019), s. 17. Den svenska 
översättningen missar dock flera av skikten i meningen: ”In the deep discovery of the subterranean, a 
shallow part would satisfie some enquirers.” Thomas Browne, Hydriotaphia and Brampton Urns 
(London: Whittingham & Co., 1893), s. 9. 
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överlag fungerar som ett slags transkulturell föreningspunkt, marken och 
jordmånen som minnesort. Den undre världen, som Browne anser hanteras 
med (förmodat) biblisk jargong, är en verkligt undre värld i mull, träsk och 
sankmark. Den påföljande meningen är slående: ”Naturen tar hand om en del 
av vår jord, människan en annan” och han tillägger: ”ty redan själva jorden är 
en upptäckt”.2 

Brownes Urn Burial är en mycket vacker text, men detta är naturligtvis inte 
tillräckligt för mitt ärende, och hans konstaterande att jorden är en upptäckt 
räcker inte för att rädda honom från övriga konstateranden att ”somliga tror 
[…] att jorden rör sig”.3 Försiktigt pekar han istället mot det att jorden är 
elementet mellan människa och himmel, denna förvirrade lott som redan Pico 
della Mirandola, i det som idag betraktas som humanismens grundtext, 
utpekade som människans territorielösa ort.4 Jorden är mer än sten och mer 
än mylla. Mer än gröda. Istället för en förväntad strid mot hedniska 
uppfattningar om stencirklar och votivgåvor börjar Browne snarare följa dem 
i en gemensam rörelse mot ett slags nollpunkt: ”Naturen ger oss skonsamt 
möjligheten att sväva i okunnighet om det onda som kommer, och glömma 
det som varit.”5 

Men naturen, som trots allt utgör tiden, blir både barnmorska och bödel. 
Det finns helt enkelt ”inget motgift mot tidens opium, som gör att allt under-
kastas tidens gång”.6 Det finns hos Browne en vördnad för bevittnandet av 
benen, en vördnad som gör det obetydligt om benen lyfts i dager ur en ur-
sprungligen hednisk kontext. ”Mörker och ljus delar in tidens gång och redan 
när vi lever är glömskan lika viktig som minnet. […] Att få stenen att gråta är 
en saga.”7 Browne stannar till vid paradoxen att ju mer markerad platsen för 
graven är desto mer sannolik är dess gradvisa bortdöende ur vårt minne, ett 
slags dubbel död. ”Förgäves vill vi bli kända genom öppna och synliga begrav-
ningskonster, när det okänt fördolda betydde deras skydd och bevarande.”8 

Det okänt fördolda, nere i jorden, bevarar dig, men bara som ben, som 
människa, inte som ett namn. På så sätt vittnar kvarlevorna om människan, 
rentav hela mänskligheten som sådan, inte personen. ”Att leva vidare som 

2 Browne, Gravurnor, s. 17. (Min kurs.) 
3 Thomas Browne, Relegio Medici [1643], övers. Bengt Ellenberger (Stockholm: Atlantis, 1995), s. 132. 
4 Giovanni Pico della Mirandola, Om människans värdighet [1488], övers. Rolf Lagerborg (Stockholm: 
Atlantis, 1996), s. 83. 
5 Browne, Gravurnor, s. 75. 
6 Ibid., s. 73. 
7 Ibid., s. 75. 
8 Ibid., s. 69. 
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ben”, invänder Browne emellertid, ”betyder inte varaktighet”.9 Det liv, den 
berättelse, som blir till ben är också de ben som åter vill bli till berättelse, ett 
liv. Köttet vill återuppstå i ord. 

Browne reflekterar över olika gravfynd från bronsåldern fram till det 
sentida romarrikets urnsättningar och uttalar sig förvisso om sin samtid, men 
han nämner inte att han arbetade på sin bok samtidigt som benrester efter 
kroppar från inbördeskriget också avtecknade sig i det engelska landskapet.10 

Litet drygt tio år före Urn Burial stod Slaget vid Naseby, där inte mindre än 
1500 soldater dog endast under loppet av en dag. Rojalisterna led de största 
förlusterna, då Oliver Cromwell och hans New Model Army lyckades omringa 
de kungliga styrkorna. Browne visar inget intresse för inbördeskrigen eller 
Cromwell, som dör i malaria samma år som Urn Burial publiceras. Men 
möjligen hade han gjort det om han visste att Cromwells grav skulle öppnas, 
tre år efter jordfästningen. När Karl II kommit till makten beordrades en så 
kallad postum avrättning. Den forne statsmannens lik dödas hämndlystet på 
nytt genom en medeltida förräderilagstiftning som beordrar hängning och 
styckning. Huvudet separerades rituellt och sattes på en påle framför 
Westminster Abbey (där det fick sitta i ytterligare tjugofem år), resten av 
kroppen sönderdelades och slängdes i en ovigd grop. ”Att leva vidare som ben 
betyder inte varaktighet.” 

1843 

När Thomas Carlyle arbetade på sitt stora verk Oliver Cromwell’s Letters and 
Speeches (1844) hade han ett antal käktänder liggande i skrivbordslådan. 
Han tog i hemlighet tog fram dessa under begrundande när han skrev. Det 
skulle lätt förbli en anekdot om en excentrisk brittisk romantiker om det inte 
vore för omständigheterna kring dessa reliker som forskaren John Ulrich 
presenterat.11 I kvarlåtenskapen finns en brevväxling med författaren och 
översättaren Edward FitzGerald, där Carlyle ställer tämligen detaljerade och 
stundtals udda frågor om en tomtmark som tillhör FitzGeralds släkt. 
Familjen ägde marken där Slaget vid Naseby hade ägt rum och Carlyle 
undrar om han känner till om några makabra fynd har gjorts vid platsen eller 

9 Ibid., s. 71. 
10 I princip hade Browne fler chanser. 1667, nära tio år efter publiceringen av Urn Burial publicerar han 
en liten satellitskrift ”Concering Some Urnes Found in Brampton-Field, in Norfok”, som är mindre 
spekulativ och mer av ett arkeologiskt forskningsarbete. Se Browne, Hydriotaphia and Brampton Urns, 
s. 89–99. 
11 John Ulrich, ”Thomas Carlyle, Richard Owen, and the Paleontological Articulation of the Past”, 
Journal of Victorian Culture, vol. 11, nr. 1 (2006), s. 30–58. 
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om någon bonde råkat plöja fram en eller annan kanonkula. FitzGerald är 
inledningsvis inte nämnvärt intresserad av att förhöra sig med folket i 
trakten och svävar i sina svar till författarkollegan. Carlyles insisterande 
leder emellertid till att också FitzGerald intresserar sig och sätter igång ett 
slags privat arkeologisk utgrävning. Han får en av jordbrukarna i trakten att 
hjälpa honom gräva upp ett stort dike, där han i de olika lerlagren finner 
rester efter döda. Rapporterna till Carlyle om skelettfynden bemöts med 
smått berusat fetischistiska exklamationer att de äntligen nu har möjligheten 
att få hålla i en av soldaternas ”självaste käkben, som bet ihop i dödligt raseri, 
på exakt denna plats, för 197 år sedan!”.12 FitzGerald lät sedan skicka tänder, 
gevärskulor och benbitar till Carlyle som påbörjade ett litet museikabinett 
över de stupade. Förstummad, djupt fascinerad och samtidigt en smula 
äcklad av denna råa materiella länk till det förflutna skriver han historia 
samtidigt som han i ena handen håller ett av dessa käkben som alltså 
”tuggade sin sista frukost den 14 juni 1645”.13 

Det som i ena änden är hjältedåd är i den andra ren ”horror”. Carlyle är 
tydligt medveten om sin egen dödlighet i akten att bringa historiens döda till 
liv. Fynden ger en alldeles särskild form av närvaro: två århundraden av rent 
tidslig distans ligger på samma gång hemma hos honom i skrivbordslådan. Ett 
ben vittnar inte, talar inte, men ändå gör det något närvarande. Det förankrar, 
även om det bara förankrar i tidens dy. Fynden var liksom det förflutna självt 
på samma gång närvarande och evigt borta. Liksom ett ansikte i en anonym 
massa skapar en relation, om det bara ges ett namn, kan även oansenliga 
materiella element tillfälligt väcka oss ur glömskan. ”Hur många tusen och åter 
tusen generationer har ej sjunkit ned i Glömskans grav! Deras stoft bildar den 
mark, i vilken vårt livsträd har rot och fäste.”14 

Carlyles historiska ”väckelse” genom benfynden resulterar i en serie skrifter 
som alla kretsar kring förgänglighet, historia och lämningar. I slutet av augusti 
1842, bara någon månad innan han hör av sig till FitzGerald om skeletten i 
Naseby, gör han ett besök på Hunterian Museum vid Royal College of 
Surgeons i London. Museiguiden är självaste Richard Owen, paleontologen 

12 Ibid., s. 39. Carlyles brev lyder: ”There is a horrible impressiveness in these jaw-teeth; a stern matter 
of fact that there was a Fight at Naseby, and that you are now on the very arena of the same. To think 
that this grinder chewed its breakfast on 14 June, 1645, and had no more eating to do in the world, or 
service farther there – till now, to lie in my drawer, and be a horror! For one thing, I wish you would 
not open any more mounds till I can be there too: it would have been worth a longer journey to see 
those poor packed skeletons.” 
13 Ibid. 
14 Thomas Carlyle, Forntid och nutid, övers. Ellen Rydelius (Stockholm: Gebers, 1902), s. 96. 
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som alldeles nyligen uppfunnit dinosaurien, ur högar av anatomiska pussel-
arbeten.15 Inspirerad av dessa omsorgsfullt omhändertagna paleontologiska 
fynd, som i Owens museum rests i rovdjurens poser med information om 
geografiska och geologiska analyser, tänkte Carlyle att naturhistoriens förhåll-
ande till jordens minnesbanker också har en motsvarighet i kulturhistoriens 
tidsbanker. Owen undersökte kalcium och ben, Carlyle bläck och papper, men 
båda befattade sig lika mycket med livets historia – och livets försvinnande. 

Ögonen för detta med lagringsprocesser var knappast otränade. Carlyle 
hade sedan unga år ett stort intresse för geologi. Under läsåren 1818–1819 
studerade han ämnet vid universitetet i Edinburgh för den vid tiden berömde 
skotske geologen Robert Jameson, vilken i sin tur var elev till Abraham Gottlob 
Werner, den framstående mineralogen vid bergsakademin i Freiberg. Werner 
var en sorts sokratisk figur med stor förmåga att få studenterna att se geologins 
betydelse utanför mineralriket. Med utgångspunkt i mineralogiska exempel var 
det inte ovanligt att han lyfte perspektivet i svindlande utläggningar om jordens 
struktur, topografi och geografi, hur berg- och stenarter kommit att påverka 
historien och haft inflytande på allt från militär strategi till industriell utveckling 
och konstarter.16 Jameson förde detta vidare och här uppstår en besynnerlig 
länk mellan Werner, den tyska romantiken och det viktorianska England. 
Läraren uppmuntrade Carlyle att lära sig tyska för att sedan översätta Werners 
texter om mineralogi och geologi till engelska.17 Översättningen av de 
geologiska texterna blev dock liggande, istället blev han historiker, författare 
och använde sina tyska språkkunskaper för att översätta och introducera 
Novalis, Goethe och Schiller. 

I många av Carlyles texter finns en återkommande metaforik som är 
hämtad från geologin, antingen i direkt tekniska termer eller i ett bildspråk om 
jorden som sådan. Det stora verket om den franska revolutionen är till exem-
pel fyllt av eruptiva formuleringar, där massan, liksom en ”underjordiskt 
inspärrad storm” tränger fram ur ”den jordmån och grund” som ”skall växa 
med en våldsam och ohygglig hastighet”, ett uppror framburet ”av inre 
upplösning, av förfall, som blivit till självförbränning, liksom jorden enligt den 

15 Den fullständiga, djupt fascinerande, kontexten kring denna uppfinning finns i Nicolaas A. Rupke, 
Richard Owen: Biology Without Darwin (University of Chicago Press, 2009). 
16 Roger Cardinal, ”Werner, Novalis and the Signatures of Stones”, Deutung und Bedeutung: Studies in 
German and Comparative Literature Presented to Karl-Werner Mauer, red. Brigitte Schludermann 
(Haag: Mouton, 1973), s. 118–133. 
17 Theodore Ziolkowski, German Romanticism and Its Institutions (New Jersey: Princeton University 
Press, 1990), s. 26. Se även Rebecca Stott, ”Thomas Carlyle and the Crowd: Revolution, Geology, and 
the Convulsive ’Nature’ of Time”, Journal of Victorian Culture, vol. 4, nr. 1 (1999), s. 1–24. 
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neptuno-plutonska geologin sjunkit allt för djupt ned i skikt av detta slag och 
nu skapas om genom explosion”.18 Besöket på Hunterian Museum och Owens 
dinosaurier inspirerade Carlyle till ett historiefilosofiskt experiment att på 
motsvarande sätt gräva fram ett ”utdödt specimen af människosläktet […] 
tänk er, om en mastodont, en fossil megatherion, en ichtyosaurus, nyss 
uppgrävd ur sin klipphåla skulle börja tala, om än aldrig så otydligt!”.19 

Försöket resulterar i boken Past and Present (1843), där Carlyle dammat av en 
gammal medeltida krönika skriven av den då som nu så gott som okände 
munken Jocelyn de Brakelond. Vad jorden begraver i sina tidslager har enligt 
Carlyle en likhet med hur den mänskliga rösten begravs i orden, hur tankens 
liv sakta fossileras till tecken inbäddade i stendöd text. Genom att plocka fram 
en krönika från elvahundratalet, ”där ett utdödt släkte ses lefva och röra sig”, 
gör han en arkeologisk utgrävning av dess innehåll, men också något som 
eftersträvar det paleontologiska museet i försöket att ge kropp åt ”det mest 
fossila slag af människor eller munkar”.20 

Det Carlyle lyfter fram är det fantastiska i historieskrivningens reanimer-
ande förmåga, att vi med så enkla medel som alfabetet kan återkalla personer, 
ge liv åt historien, men också det illusoriska i det att vi genom språket tror oss 
få kontakt med det förflutna. Det evigt borta är det närvarande. När vi läser 
historien talar den, när vi skriver den är den tyst. En snart tusen år gammal 
medeltida munk är i själva verket lika sällsynt som en par miljoner år gammal 
Ichthyosaurus, om vi skulle få för oss att leta efter någon av dem. Vi orienterar 
oss istället utifrån spår, lämningar, vilka inte bör förväxlas med ett förflutet 
som sådant, liksom benen i Owens museum aldrig kommer att ryta. De finns 
där att beskåda, liksom Brakelonds krönika går att läsa. Historien betraktas 
hos Carlyle som ett slags ”komplext manuskript, täckt av formlösa, oupplösligt 
intrasslade och okända tecken”.21 Nutiden är som brosket mellan två kotor i 
tidens ryggrad, det förflutna och framtiden, där den aktiva, ständigt alstrande 
historien (acted history) tycks skava mot den partikulära och ordnade his-
torien (written history). Mellan dem finns deras enda kontinuerligt gemen-
samma nervförbindelse i det ”ständigt levande, ständigt verkande kaoset av 
vara” (ever-living, ever-working Chaos of Being).22 

18 Thomas Carlyle, Den franska Revolutionen, övers. Alf Ahlberg (Stockholm: Natur och Kultur, 1930), 
s. 88; 232. 
19 Carlyle, Forntid och nutid, s. 34–35. 
20 Ibid. I essän om träskmarken i Lindsey talar han också om förmågan att ”klä dessa torra fossila ben”, 
se Thomas Carlyle, ”ur The Bog of Lindsey” [1843], övers. Gustav Sjöberg, OEI, vol. 84/85 (2018), s. 35. 
21 Thomas Carlyle, ”On History” [1830], Critical and Miscellaneous Essays (Philadelphia: Hart, 1852), 
s. 222. 
22 Ibid., s. 221. 
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Kort efter Past and Present publicerats kulminerar denna betraktelse i en 
kort essä som Carlyle inte publicerar under sin livstid. Det är en synnerligen 
melankolisk text om en träskmark i Lindsey, vars sumpiga terräng får 
representera slutet för all mänsklig handling i tidens avgrund. Såväl naturen, 
med dess ”rika timmerskogar, sädesskördar, betesmarker”, som kulturen, med 
dess ”periodiska litteraturer och system av åsikter”, blandas upp och ”faller 
långsamt sönder till en vildvuxen abbatis, under det att det levande och ännu 
grönskande brottas med det döda och bruna, och vid ett visst djup under nuet 
har allt blivit till svart träsk-substans, allt!”.23 Liksom Hubert Robert målade 
det alldeles nyöppnade Louvren som en enda stor ruin lämnar Carlyle museet 
där mammutbenen prydligt har satts samman och beger sig till den tidsliga 
sörja där de en gång bevarats. Det är ingen slump att han väljer just våtmarken, 
när han med alla medel slåss mot det pedantiska och snustorra (Dryasdust) 
fack som befattar sig med det förgångna.24 Med denna bild av det smutsiga 
kontra det kliniska öppnar Carlyle åter skrivbordslådan och fingrar på det 
käkben som åt sin sista frukost på morgonen före Slaget vid Naseby. Varför 
hörs inte längre soldatens skrik? Hur blev han blott en siffra över stupade? 
Precis som soldaten var bränsle i ett militärt maskineri är han nu likt stenkol 
eller torv bränsle i en historiserande maskin. 

Dessa sumpiga Fen-marker är emblematiska för mänsklig Historia […] den 
där gamla bruna traven med pamfletter från sextonhundratalet, då full av 
uppeldat raseri, har nu fallit i fullständig dvala och är lika död för oss som 
dikesvatten och torv, […] dessa svunna generationer […] pressade samman 
i ett svart caput mortuum, […] som döda löv, som döda grenar och stammar, 
multnande i förruttnelsens enorma jäsning, […] som svart-brunt stoft, sam-
manpressad av naturlig gravitation och av vädrets oupphörliga påverkan, in 
i det morasets svarta stratum som vi beundrar i dessa Fen-marker, […] på ett 
sådant sätt blir det lövrika, blomstrande, högt tornande förgångna århun-
dradet blott ett stratum av torv; på ett sådant vis kommer det klarast lysande 
århundrade världen någonsin sett att sjunka; och du och jag, och Jordens 
potentater med längst skörtar, – våra minnen och överhögheter, och all vår 
garnityr och våra affärer, kommer en dag att grävas upp utan att alls kunna 
urskiljas, fridfullt hoptorkade till en gnutta billigt bränsle. En generation 
under en annan, och såsom det är här i Lindseys Träsk, sådan är också 
Historien.25 

23 Carlyle, ”The Bog of Lindsey”, s. 35. 
24 Detta förklarar också den annars smått bisarra rubriken till det första kapitlet i det stora verket om 
Cromwell (som han påbörjar efter texten om träsket i Lindsey): ”Anti-Dryasdust”. 
25 Carlyle, ”The Bog of Lindsey”, s. 34. 
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1932 

Om det är något historien bjuder på så är det en kontinuerlig tillförsel av 
slagfält. Träsken är i jämförelse betydligt mer underrepresenterade, nu är de 
allt oftare torrlagda och industrialiserade energiplantager. Efter första 
världskrigets stålstormar över skogar, åkermark och vallgravar krävdes 
knappast metalldetektorer för att finna tusentals hjälmar, bajonetter och 
odetonerade bomber innan man kunde lägga grunden för nya byggnader 
eller förbereda jordbruk. 

Det är 1932 och Nazityskland är oundvikligen på väg att bli ett faktum. 
Efter ett misslyckat självmordsförsök tar sig Walter Benjamin från Nice till 
Paris. Hans ursprungliga studier av Baudelaire har parallellt vuxit till en 
historiefilosofisk fältstudie över kapitalismens etnologi och kulturgeografi, 
enligt analytiska rörelsemönster och metoder som han ännu inte själv begrep 
utan bara kunde följa. I en koffert har han mappar med anteckningar, böcker, 
excerpter, bilder, tidningsurklipp, små souvenirer och fotografier: modernitet-
ens käktänder, den fossila energins heta maskineri. Han nedtecknar på en av 
lapparna: ”Drömmen – det är den jord i vilken fynden görs, som avlägger 
vittnesmål om 1800-talets urtidshistoria.”26 

När Benjamin närmar sig Paris ser han Eiffeltornet resa sig mot horisonten 
som gigantiska paleontologiska ben av järn, ett slags dialektisk omkastning av 
tidsliga processer i ett triumferande och rykande färskt skelett som utmanat 
Owens viktorianska dinosaurier i form av världsutställningens framtids-
rus. ”Liksom stenar från miocen och eocen på sina ställen bär avtryck från des-
sa geologiska perioders vidunder”, skriver Benjamin, ”ligger de stora städernas 
passager idag som grottor med fossiler från ett försvunnet odjur: konsument-
erna från kapitalismens förimperialistiska epok, Europas sista dinosaurie”.27 

Mer som en självutnämnd lumpsamlare än skolad arkeolog strövar Benjamins 
tankar bland reklambilder, varuhus och textpassager, som både explicit och 
indirekt betraktas som en ”historiens sophög”, en torrlagd version av Carlyles 
tidsliga kärr, fylld av serieproducerade drömmar. Det efterrevolutionära Paris 
var bokstavligen ett caput mortuum, rest över giljotinens dekapiterade skallar 
och katakombernas oändliga ossuarier dolda under gatorna.28 I brevväxlingar 

26 Walter Benjamin, Paris 1800-talets huvudstad. Passagearbetet Band 1, övers. Ulf Peter Hallberg 
(Stehag: Symposion, 1990), s. 122. 
27 Ibid. s. 454. 
28 Caput mortuum, som Carlyle använder i den äldre alkemistiska betydelsen av ”värdelös restprodukt”, 
översätts bokstavligen från latinet som ”dödskalle” eller ”dött huvud”. Det var dock lika mycket ett 
namn för pigmentet ’engelsk röd’ enligt en blandning av röd och svart järnoxid. Pigmentet tillverkades 
ursprungligen av nermalda mumier, även kallat ”egyptisk brun”. 
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och anteckningar är han fortfarande osäker på om det han arbetar med är 
vetenskap eftersom det hittills bedrivits med metoder som endast påminner 
om historikerns, arkeologens eller geologens. Benjamins sökande var snarare 
filosofiskt, drivet av en aldrig tydligt artikulerad upptäckt av det inneboende 
samspelet eller ett slags samtidighet mellan det embryonala och det fossila, 
mellan det som just är på väg att bli till och det som är borta sedan länge. Jag 
tänker mig detta som Benjamins uppfattning om minnets två diagonalt 
motsatta krafter, vilket också leder in glömskan som dess tvilling: förmågan 
att å ena sidan väcka till liv och å andra sidan bevara och lägga undan. ”Den 
sanna metoden för att aktualisera tingen är att föreställa sig dem i vårt rum 
(inte oss i deras)”, skriver han i en av anteckningarna till Passagearbetet, ”vi 
flyttar oss inte in i dem, utan de träder in i vårt liv”.29 

När Benjamin väl har anlänt till Paris börjar han också återkasta sina 
säregna metoder på barndomens Berlin. Det resulterar i utkastet Berliner 
Chronik som senare ges ut i en helt omarbetad version med titeln Berliner 
Kindheit. I denna omvandlingsprocess från Chronik till Kindheit finns ett 
embryo, en anteckning, som fungerar som ett slags magiskt styrdokument, 
utan att någonstans införlivas i texten eller ens parafraseras: 

UTGRÄVNING OCH MINNE 

Språket har klart och tydligt visat att minnet inte är något instrument för 
utforskandet av det förflutna, snarare att det är dess medium. Minnet är 
mediet för det som en gång upplevts, liksom jordmånen är mediet i vilket de 
gamla städerna ligger begravda. Den som vill närma sig sitt förflutna måste 
göra det precis som någon som gräver. Framför allt får han inte dra sig för 
att gång på gång återkomma till ett och samma ställe, att gräva i ett sakför-
hållande liksom man gräver i marken, att vända på det liksom man vänder 
upp jord. För då visar sig ”sakförhållanden” inte vara något annat än lager av 
länge eftersökta hemligheter som kräver den mest omsorgsfulla av utgräv-
ningar, nämligen de bilder som lösryckta från alla sina tidigare sammanhang 
– liksom torson i samlarens galleri – bevarats likt dyrgripar i efterklokhetens 
nyktra gemak. Och visst kan det vara bra att ha en plan i samband med 
utgrävningen, men minst lika viktigt är det varsamma spadtag med vilket 
man prövar sig fram i jordmånens mörka gömslen. Den som nöjer sig med 
att bara göra en inventering av sina fynd, utan förmåga att kunna peka ut den 
exakta platsen i dagens jord, där de gamla skatterna ligger lagrade, snuvas 
också på de ädlaste priserna. Beträffande sanna minnen är därför själva un-
dersökningsrapporten mindre viktig i förhållande till det att han markerar, 
tämligen exakt, den plats där han fann dem. Genuina minnen, episka likväl 

29 Benjamin, Paris 1800-talets huvudstad, s. 194. 
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som rapsodiska, måste därför i strikt mening inbegripa bilden av personen 
som minns, på samma sätt som en god arkeologisk redogörelse inte bara 
rapporterar om de skikt där fynden har gjorts, utan framförallt om de andra 
lagren som man innan dess har varit tvungen att genomtränga.30 

I denna precisa formulering av lager och överlagringar, prövningar och 
fyndplatser, är grävaren novis inför det som alltid legat inombords, där det 
äldsta blir nytt samtidigt som insikten som grävt sig dit framstår som 
gammal. Jorden är ett medium i samma mån som den delar en form av 
bevarande som låter det dolda sättas till världen. Sebald drog sig från att göra 
det, men jag tror att det är dags att introducera Browne, Carlyle och 
Benjamin för varandra, i ett slags gemensam upptäckt av att jorden är en 
upptäckt. I förordet till Urn Burial återkommer Thomas Browne till samma 
elliptiska mötespunkt i livets död och dödens liv, när han ber dig att ”låta 
dina tankar vandra mot förgångna dagar, mot antikvariernas ädlaste 
riktmärke, för vilka de äldsta föremålen är de yngsta, och jorden självt ett 
spädbarn”.31 

30 Walter Benjamin, ”Utgrävning och minne”, övers. Johan Redin, Divan, nr. 3/4 (2014). 
31 ”[R]un up your thoughts upon the ancient of days, the Antiquaries truest object, unto whom the 
eldest parcels are young, and the earth itself an Infant”. Browne, Hydriotaphia and Brampton Urns, s. 
5. I den svenska utgåvan är Brownes inledande ”epistel”, som är av samma vikt som Ausgraben und 
Erinnern, av någon märklig anledning utelämnad. 
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Levandegörande av ”stoft från jorden” 

MATS BURSTRÖM 

År 1984 gjorde Hans Ruin vapenfri tjänst vid Medelhavsmuseet som då 
ingick i myndigheten Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. 
Av Sveriges vid den tidpunkten totalt ca 2 500 vapenfria värnpliktiga var ett 
drygt 60-tal placerade vid myndigheten. Under sin tjänstgöring vid museet 
publicerade Hans en artikel i personaltidningen Forntid och Framtid.1 

Artikeln har titeln ”Om ’Att levandegöra historien’” och i tidningen har 
redaktionen infogat en enkel teckning i titelrubriken. Teckningen föreställer 
en likkista där någon tycks lyfta på locket inifrån och med en hand på 
kistkanten och med tomma ögonhålor blicka ut mot läsaren. Den två sidor 
långa artikeln betecknas av redaktionen som en ”mini-essä” och författaren 
anges i det ”civila” vara ”sysselsatt med doctorandstudier i teoretisk filosofi”. 

Titeln på Hans artikel med infogad teckning i Riksantikvarieämbetets personaltidning. 
Foto: Mats Burström. 

Artikeln utgår från Hans erfarenheter från sin tjänstgöring vid museet. Han 
noterar att frasen ”att levandegöra historien” är flitigt använd inom Riks-
antikvarieämbetet och att de flesta verkar vara överens om att det handlar 
om något viktigt, men att det tycks omöjligt att klart formulera vad det är. 
Problemet är, enligt Hans, ”inte så mycket att definiera termen som att göra 
klart för sig vad man egentligen sysslar med”.2 

1 Hans Ruin, ”Om ’Att levandegöra historien’”, Forntid och Framtid, nr 16 (1984), s. 6–7. 
2 Ibid., s. 6. 
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En bidragande orsak till frasens popularitet är troligen att Svenska Rom- 
och Atheninstitutens vänner i samarbete med Nationalmuseum året innan ar-
rangerat ett symposium med titeln ”Antiken – död eller levande?”. Frågan kan 
förmodas vara retorisk och den dåvarande kulturministern Bengt Göransson 
argumenterade i sitt inlägg på symposiet för varför det vore fel att betrakta 
antiken som död och varför det antika kulturarvet är omistligt. I inlägget, även 
det publicerat i Forntid och Framtid, varnar han för en kortsiktig nyttofilosofi 
som funnits inom skolans värld och skriver i närmast poetiska ordalag: ”Vi 
glömde att den som bara lär sig det som han i ett kort perspektiv har nytta av 
frivilligt snävar in sitt perspektiv, sänker blicken där han bort höja den, avstår 
från att söka upp de okända fälten, som man hade bort vandra över.”3 Görans-
son framhåller vidare vikten av att också ett starkt specialiserat antikintresse 
ska ”kunna nå ut och ge stimulans åt medborgarna”.4 Denna förmedlings-
aspekt kommer senare att upprepas och till synes bli själva kärnan i de 
antikvariska myndigheternas strävan att levandegöra historien. 

I Hans artikel i Riksantikvarieämbetets personaltidning reflekterar han 
över de grundläggande förutsättningarna för medarbetarnas ambition att lev-
andegöra historien. En första förutsättning är rimligtvis att historien inte är 
levande eftersom den då inte skulle behöva levandegöras. Och om historien 
inte är levande, vad är den då? Hans skriver: 

På ett djupare plan föresvävar ju tanken att historien är något som den 
moderna människan har förlorat bakom sig och att denna nu i sin blottställda 
förnedring är på väg att förtyna och dö. Livgivandet framträder på så vis i en 
mycket mer bokstavlig mening – så som ingjutandet av liv i den som är på 
väg att förgås.5 

Det är frestande att spekulera kring hur personaltidningens läsare upp-
fattade Hans bidrag. En smula apart, är en försiktig gissning. Intressantare 
är kanske att fråga sig hur museianställda, som i sitt dagliga arbete ständigt 
omges av det förflutnas artefakter, kan uppfatta historien som bortgången? 
Är den inte i själva verket högst närvarande? Signalerar inte Medelhavs-
museets alla antika marmorstatyer, cypriotiska terrakottafigurer och egyp-
tiska mumiefodral att vi alla befinner oss i ett gemensamt nu, sammanflätat 
av skilda epoker? 

Men om vi för ett ögonblick antar att vi verkligen är separerade från det 
förflutna och att detta behöver levandegöras, hur ska då detta gå till? Hur gjuta 

3 Bengt Göransson, ”Antiken – död eller levande?”, Forntid och Framtid, nr. 5 (1983), s. 4–5. 
4 Ibid., s. 5. 
5 Ruin, ”Om ’Att levandegöra historien’”, s. 6. 
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liv i något? Så formulerad ter sig frågan närmast existentiell och knyter då an 
till urgamla berättelser och föreställningar. Så beskrivs till exempel i Första 
Mosebok (2:7) hur människan fick liv: ”Och HERREN Gud danade män-
niskan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev 
människan en levande varelse” (1917 års svenska översättning). En berömd 
konstnärlig gestaltning av hur Gud andas liv i Adam, den första människan, 
är Michelangelos takfresk i Sixtinska kapellet, Adams skapelse, från omkring 
1510. Scenen får sin särskilda laddning av hur Guds finger nästan, men just 
bara nästan, vidrör Adam. 

Adams skapelse av Michelangelo, takfresk i Sixtinska kapellet från omkring 1510. Källa: 
Wikimedia Commons. 

Med risk för att framstå som blasfemisk kan akten att levandegöra något av 
stoft från jorden tyckas likna det arkeologiska uppdraget. Arkeologen lyfter 
upp de dödas ben och det förflutnas artefakter ur jorden och tolkar in dem i 
sammanhang befolkade av levande människor, trots att dessa sedan länge 
varit döda. Det är som om arkeologerna övertar färjkarlen Charons uppdrag 
att föra de döda över Styx, men nu i motsatt riktning – från Hades åter till 
de levandes skara. 

Riksantikvarieämbetets uttolkning av levandegörandets praktik visade sig 
dock vara betydligt mer prosaisk än Gamla Testamentets. Det framgår bland 
annat av den metodkonferens med tema Hur och varför skall arkeologin 
levandegöras? som myndigheten arrangerade några år efter Hans artikel. 
Rapporten från konferensen visar att det är förmedlingsaspekten som står i 
fokus i det eftersträvade levandegörandet.6 Det handlar till stor del om att 

6 Riksantikvarieämbetet, Levandegörande arkeologi: hur och varför? Metodkonferens 1989 (Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1991). 
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rekonstruera fornbyar och där ordna olika former av praktiska aktiviteter som 
till exempel husbyggen, odling, smide, textilarbete och tillverkning av kera-
mik. Den huvudsakliga målgruppen beskrivs av en av rapportens författare 
som en ”okvalificerat intresserad publik” med vilka han avser de: 

[…] som inte aktivt söker historisk kunskap, utan mest genom tillfälligheter 
blir utsatt för historisk förmedling, som t. ex. under museibesök organiserade 
av arbetsplatsen eller framtvingade av en regnig semesterdag. Den största 
gruppen ofrivilliga museigäster är otvivelaktigt skolbarnen.7 

Färjkarlen Charon för de döda över floden Styx, etsning av Gustave Doré, 1861. Källa: 
Wikimedia Commons. 

Samme författare menar även att levandegörandet inte har några forsknings-
mässiga mål,8 medan ett par andra i samma rapport argumenterar för att 

7 Ulf Näsman, ”Populärarkeologi – förmedling och levandegörande”, Levandegörande arkeologi: hur 
och varför? Metodkonferens 1989 (Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 
1991), s. 10–19. 
8 Ibid., s. 18. 
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levandegörande är en form av experimentell arkeologi som genererar ny 
kunskap om det förflutna.9 

Att levandegöra det förflutna kan medföra oväntade problem, åtminstone 
i populärkulturens värld. Det illustreras väl av den klassiska amerikanska 
skräckfilmen Mumien vaknar (The Mummy) från 1932. I den har  Boris  
Karloff rollen av en mumie som efter 3 700 år av misstag väcks till liv av en 
arkeologisk expedition. Mumien är en sedan länge död överstepräst, Imhotep, 
som väcks till liv när expeditionsledarens assistent, trots varningar, läser upp 
en uråldrig trollformel. Imhotep påbörjar ett intensivt sökande efter den 
reinkarnerade själen av den kvinna han en gång älskade, ett sökande som fyller 
omgivningen med skräck. 

Filmaffischen visar den bandagerade mumien och den 1930-talskvinna 
som han tror är hans reinkarnerade kärlek. Affischens utrop Den väcks till liv! 
(It comes to life!) är inte bara ett konstaterande utan också en tydlig varning. 
En mumie som väcks till liv förvandlas i ett slag från arkeologiskt studieobjekt 
till ett hot för omgivningen. Filmen är inspirerad av upptäckten av Tutan-
khamons grav 1922 som i huvudsak hade undgått tidigare plundring och som 
därför fortfarande var fylld med guld och ädla stenar. Fyndet omgavs snart av 
långlivade rykten om ”Faraos förbannelse” som på olika sätt påstods drabba 
dem som vanhelgat graven.10 Mumier har än idag förmåga att kittla musei-
besökares fantasi lite extra, inte minst när de såsom i Medelhavsmuseets 
nuvarande utställning lättar lite på sitt fodral. 

9 Kjel Knutsson, ”Flatenprojektet – ett museologiskt projekt kring forskning, praktisk pedagogik och 
fornbyar”, Levandegörande arkeologi: hur och varför? Metodkonferens 1989 (Stockholm: Riksantik-
varieämbetet och Statens Historiska Museer, 1991), s. 35–48. Anders Lindahl, ”Skärvor blir kärl – 
simulerad tillverkning av keramik”, Levandegörande arkeologi: hur och varför? Metodkonferens 1989 
(Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, 1991), s. 49–59. 
10 Se t.ex. Philipp Vandenberg, Faraonernas förbannelse. Kungagravarnas hemligheter med gifter, 
bakterier, nervgaser, dödsstrålar, övers. Britta Hagwall (Stockholm: Forum, 1975). 
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The Mummy (1932), filmaffish skapad av Karoly Grosz, Universal Pictures. Källa: Wiki-
media Commons. 
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Mumie som lättar på fodralet i Medelhavsmuseets utställning. Foto: Jonatan Kers, Ljus-
design AB. 

Om ”Faraos förbannelse” har visat sig vara en modern myt så har tanken att 
det förflutna visar sig som ”gengångare” fått förnyad aktualitet, inte minst 
genom Jacques Derridas Marx spöken.11 I slutrapporten från forskningspro-
grammet Tid, minne, representation. Om historiemedvetandets förvandling-
ar, som pågick under Hans ledning 2010–2015, konstateras: 

Historiker i olika discipliner är i dag alltmer intresserade av det förflutna som 
någonting som fortsätter 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.12 

Det förflutna tycks således fortsatt, liksom teckningen i Hans artikel i 
Riksantikvarieämbetets personaltidning och mumiefodralet i Medelhavs-
museets utställning, glänta på kistlocket och möta vår blick. 

11 Jacques Derrida, Marx spöken: skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, övers. Jonas J, 
Magnusson (Göteborg: Daidalos, 2003). 
12 Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin, Tid, minne, representation. Slutrapport från ett 
forskningsprogram (Stockholm: Makadam förlag, 2016). 
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När tekniken styr människan 

BJÖRN SJÖSTRAND 

Hur skall vi förstå tekniken och dess relation till människan? Var slutar 
tekniken och var börjar människan? Hur förhåller sig tekniken till tänk-
andet? Dessa och liknande frågor om tekniken har under de senaste decen-
nierna rönt ett allt större filosofiskt intresse. Detta stegrande intresse har 
otvivelaktigt sin grund i den högt uppdrivna teknifieringen av det moderna 
samhället. En explosionsartad teknisk utveckling och en därmed förbunden 
globalisering av ekonomi och politik bortom nationalstatens gränser 
utmanar människan, hennes identitet och självförståelse. De nya produk-
tions- och reproduktionsteknologierna som sträcker sig från individnivå till 
global nivå blir alltmer sammanflätade med det mänskliga livet. De allt 
snabbare tekniska framstegen inom exempelvis bioteknik, artificiell intel-
ligens och kognitionsforskning gör att frågan Vad är en människa? måste 
ställas med förnyad kraft, samtidigt som nya medier och nya kommuni-
kationsteknologier alltmer genomsyrar vår livsvärld, inte minst vår upp-
fattning om tid och rum. Den accelererande tekniska utvecklingen aktuali-
serar också frågor om teknikens samhälleliga konsekvenser. 

Hans Ruin har i hög grad intresserat sig för dessa frågor. Det är knappast 
en överdrift att påstå att tekniken har varit ett centralt tema under hela hans 
författarskap. Redan som 22-årig matematik- och filosofistuderande vid 
Stockholms universitet skrev han en uppmärksammad understreckare i 
Svenska Dagbladet med titeln ”Den envisa myten om datorn” (SvD 14 
november 1983). Artikeln ansågs så viktig att den återpublicerades den 28 
december 2018. I artikeln hävdade han att datorer aldrig kan vara intelligenta 
i en rimlig bemärkelse – de är och förblir av människan skapade redskap. Han 
är speciellt kritisk mot det nya teknikområdet Artificiell intelligens, AI som 
utvecklades under efterkrigstiden då framtidsoptimister såg oanade möjlig-
heter i de spektakulära framstegen inom vetenskap och teknik, som rymd-
färder, medicinsk teknik och datorteknik. En väsentlig fråga var om dessa 
framsteg kunde leda till utvecklandet av datorer som kunde tänka på samma 
generella sätt som människan? Och framför allt om datorer kan ”förstå” på 
samma sätt som vi människor? Kan de liksom människan skapa och skänka 
mening åt olika skeenden i tillvaron? Är de meningsskapande maskiner? 

Ruins slutsats är att så inte är fallet och att ”datorns aktiviteter i själva verket 
inte har det minsta gemensamt med det vi känner som mänsklig förståelse”. 
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Det är en myt att datorer kan ha något gemensamt med oss. Människan är en 
oändligt komplex varelse, som vi knappast ens har börjat ”förstå”. Man kan 
känna respekt för den moderne vetenskapsmannens säkert uppriktiga önskan 
att i god vetenskaplig anda undersöka likheten mellan datorn och människan, 
men kanske pekar denna önskan, menar Ruin, på något helt annat: på vårt 
desperata behov av att finna svaret på frågan Vad är en människa? 

33 år senare återkommer han med en ny understreckare på ett angränsande 
tema: ”Den envisa myten om intelligenta maskiner” (SvD 28 december 2018). 
Artikeln fungerar som en bomb som briserar mitt i en intensiv debatt om 
möjligheten att skapa maskiner som är intelligentare än människan och som 
rentav kan komma att ta kommandot över oss. Eftersom alla försök att skapa 
datorer som liknar människan stått och stampat sedan 50-talet har en annan 
teknisk idé seglat upp på AI-himlen: den så kallade singularitetshypotesen. Den 
presenterades 1965 av den engelske statistikern Irving John Good och innebär 
utvecklingen av självlärande intelligenta maskiner med förmåga att skapa sina 
egna program, vilket vid en viss tidpunkt leder till dramatiska förändringar 
under en mycket kort tidsrymd. Det som inträffar är en ”intelligensexplosion” 
som lämnar människans intelligens ljusår bakom sig. Ruin argumenterar 
övertygande mot en övertro på en sådan ”superintelligens” som han menar är 
varken ”tekniskt eller filosofiskt sannolik”. Artificiell intelligens är trots allt 
inget annat än datavetenskap och inte något magiskt eller ondskefullt med-
vetande som håller på att skapas. Frågan är för övrigt om vi verkligen behöver 
all denna forskning och utveckling av superintelligenta maskiner som påstås 
ta över världen och som dessutom tycks drivas fram av ett djupt estetiskt och 
religiöst patos? Det finns viktigare saker att ta itu med, menar Ruin, exem-
pelvis att ta ansvar för de ”politiska och etiska konsekvenserna av den 
pågående robotiseringen av människan”. Och att ta kontroll över tekniken. Att 
tro att våra verktyg kan ta makten över oss torde vara en av världens farligaste 
idéer: ”Snarare än ’superintelligens’ borde vi kanske oroa oss för den ’super-
dumhet’ som hotar när människan inte längre anser sig behöva tänka för att 
hon tror att hennes verktyg gör det åt henne.” 

Att tekniken riskerar att ta makten över oss är ett tema som ofta åter-
kommer hos Ruin, exempelvis i uppsatsen När tekniken styr människan från 
2008.1 Till formen är den en recension av några aktuella antologier i ämnet 
teknikfilosofi, men den bjuder samtidigt på några tänkvärda reflektioner i 
ämnet. Ruin betonar först och främst vikten av att anlägga ett längre historiskt 
perspektiv, något som han menar i stort sett saknas i den moderna anglo-

1 Hans Ruin, Axess, nr. 9 (2008), s. 60–62. 
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amerikanska teknikfilosofin, som genomgående skriver sin historia från 
femtiotalet och framåt. Det finns dessutom, understryker han, ett slags gräns-
linje mellan denna ”analytiska” tradition, som tenderar att betona studiet av 
konkreta artefakter och hur de formar våra liv, och en fransk-tysk ”kon-
tinental” eller hermeneutisk tradition som mer ser tekniken som ett ”komplext 
och svårgripbart samhälleligt fenomen”. Inom den analytiska teknikfilosofin 
intresserar man sig enligt Ruin framför allt för att utveckla modeller för etisk 
utvärdering av teknik samt för riskkalkyler och beslutsprocesser. Man utgår 
då från grundinställningen att människan kan kontrollera tekniken snarare än 
tvärtom. 

Ruins kritiska förhållningssätt till en oreflekterad övertro på tekniken tar 
vanligtvis avstamp i Martin Heideggers tänkande. Heideggers hermeneutiska 
perspektiv har haft och har en oerhört stor betydelse för det moderna tänk-
andet över tekniken och han kan faktiskt sägas vara grundaren av den mod-
erna teknikfilosofin. Ruin är en formidabel uttolkare av Heidegger härvidlag 
och han undanröjer elegant de många missförstånd om Heideggers filosofi 
som cirkulerar i den teknikfilosofiska debatten. Ett exempel är essän ”Teknik 
som öde hos Cassirer och Heidegger” från 2012.2 Ernst Cassirer var en fram-
stående filosof som verkade inom den tyska idealistiska traditionen (han var 
för övrigt professor vid Göteborgs högskola mellan åren 1935 och 1941. År 
1939 blev han svensk medborgare). Ruins essä är en parallelläsning av 
Cassirers ”Form och teknik” från 1938 och Heideggers samlade bidrag till 
teknikfilosofin, främst genom essäerna ”Världsbildens tidsålder” och hans 
berömda föreläsning från 1954, ”Frågan om tekniken”.3 Ruin föreställer sig 
relationen mellan Cassirer och Heidegger i form av en tänkt dialog, som 
bygger vidare på en filosofiskt berömd debatt som ägde rum mellan dem i 
Davos år 1929. I denna tänkta fortsättningsdialog beskrivs Heideggers syn på 
tekniken som ett svar på och en vidareutveckling av Cassirers tänkande. Ruin 
understryker att båda är överens om sättet på vilket tekniken förändrar 
naturens och varats mening. De är också överens om tekniken som den 
moderna människans öde. Däremot skiljer de sig åt beträffande möjligheten 

2 Hans Ruin, ”Technology as Destiny in Cassirer and Heidegger: Continuing the Davos Debate”, Ernst 
Cassirer on Form and Technology: Contemporary Readings (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), s. 
113–138. 
3 Ernst Cassirer, ”Form und Technik”, Kunst und Technik (Berlin: Wegweiser, 1930), s. 15–61; Martin 
Heidegger, ”Die Zeit des Weltbildes” [1922], senare publicerad i samlingen Holzwege (Frankfurt am 
Main: Vittorio Klostermann, 1950/80), s. 73–110; Martin Heidegger, ”Die Frage nach der Technik”, 
Vorträge und Aufsätze (Pfullingen: Neske, 1954). 
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att utveckla en rationell etisk kritik av det moderna högteknologiska samhället. 
Heidegger är övertygad om att en sådan kritik inte är tillräckligt radikal. 

Hur ser då Heideggers radikala teknikkritik ut? En bra introduktion i 
ämnet är Ruins artikel ”Heidegger om teknologi” från 2013.4 I inledningen 
redogör han översiktligt för den historiska bakgrunden till Heideggers tänk-
ande över tekniken. Utan ett historiskt perspektiv är det enligt Ruin tämligen 
omöjligt att förstå Heideggers tänkande härvidlag. Han understryker att 
teknikfilosofin så som vi känner den är ett relativt nytt område inom filosofin. 
Det var först i mitten av 1800-talet som några få filosofer började publicera 
verk som huvudsakligen behandlade frågan om tekniken. Främst av dessa var 
Karl Marx och Ernst Kapp som båda var vänsterhegelianer. I Kapps viktigaste 
arbete, Grundlinjer för en teknikfilosofi från 1877,5 som är det första filosofiska 
verk som uteslutande behandlar tekniken, beskriver han detaljerat och sys-
tematiskt hur redskap, verktyg och vapen skall betraktas som olika slags pro-
teser eller ”organprojektioner”. Han menar att människan måste använda 
dessa organprojektioner för att möta de utmaningar som hon ställs inför av en 
ogästvänlig miljö – hon måste försöka tämja den vilda naturen. Hon måste 
utnyttja den nya tekniken inom jordbruk, gruvhantering, arkitektur, vägbygg-
nad och så vidare. Kapp menar till och med att man måste bygga ett globalt 
telegrafisystem som länkar samman världens alla länder, folk och språk och 
som gör planeten jorden beboelig. Han är med andra ord en hängiven 
teknikoptimist. 

Från och med första världskriget förändras situationen dramatiskt. Tek-
niken träder då på allvar fram som en central filosofisk fråga. Det har att göra 
med dess mycket snabba expansion och allmänna spridning vid denna tid. Vid 
1920-talets slut var plötsligt varje aspekt av människans liv påverkad av nya 
teknologier. Djur ersattes som transportmedel, elektriciteten fick allmän 
spridning, liksom telefonen, grammofonen och inte minst radion, som med 
ens förde in avlägsna delar av världen i människors hem. Samtidigt påverkades 
människans liv av den snabba industrialiseringen och inte minst av den 
moderna krigföringen, som inte längre var en angelägenhet bara för arméer, 
som utkämpade sina strider långt borta från människornas vanliga liv; kriget 
hade blivit en strid på liv och död för vanliga människor och för hela samhället. 

4 Hans Ruin, ”Heidegger on Technology”, The Bloomsbury Companion to Heidegger, red. Francois 
Raffoul & Eric, S. Nelson (New York: Bloomsbury, 2013). Artikeln finns även på svenska under titeln 
”Stället – om konst och teknik i Heideggers tänkande”, Teknik – Bortom optimism och misstro 
(Göteborg: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2016), s. 21–31. 
5 Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik (Nabu Press, 2012). 
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Med tanke på den nya militärteknologin, den enorma materielförstörelsen 
och den ofattbara förlusten av människoliv under första världskrigets fältslag 
är det knappast förvånande att de ledande teknikfilosoferna vid denna tid, som 
Ernst Jünger och Oswald Spengler, målar upp en djupt pessimistisk bild av sin 
samtid, i vilken människan gör sig själv inte bara till teknikens herre utan 
samtidigt till dess slav. Tekniken blir inte längre ett hjälpmedel för att förbättra 
människans livsvillkor; tvärtom blir människan ett medel för denna teknik att 
uttrycka sig själv.  

Frågan om tekniken blev än mer akut i samband med atombombspräng-
ningarna över Hiroshima och Nagasaki i slutet av andra världskriget och 
insikten om att kärnvapnen hotade att förgöra hela mänskligheten. Det var i 
denna apokalyptiska atmosfär som Heidegger 1954 publicerade sin upp-
sats ”Frågan om tekniken”. I motsats till en vanlig uppfattning att Heideggers 
arbete med tekniken är avgränsad till just denna uppsats och till hans sena 
period, visar Ruin att tekniken fanns närvarande redan tidigt i Heideggers 
verk, långt före 1954. Redan i början på 1920-talet arbetade han med teknik-
frågan i samband med förarbetena till Vara och tid, när han studerade 
Aristoteles och den tidiga grekiska metafysikens språk.6 Techne är det grekiska 
ord som Aristoteles använde för att beteckna en kreativ och produktiv kun-
skapsform, en intellektuell färdighet genom vilken ”själen når sanningen”. För 
Aristoteles finns alltså en nära relation mellan techne och sanning. Denna nära 
relation kom att bli särskilt viktigt för Heidegger. Ruin skriver att ”relationen 
mellan techne och sanning samt avtäckandet av varat är en fråga som redan 
från de allra tidigaste föreläsningarna vägleder hans försök att tänka tekniken 
filosofiskt”. Dessa studier ledde fram till något som kom att få oerhört stor 
betydelse för hans fortsatta arbete, nämligen till uppfattningen att varat i den 
grekiska metafysiken till sitt väsen är ”något framställt eller producerat”. Att 
varat uppfattas som något framställt eller producerat innebär att det ”språk-
ligen begrips genom dess eidos, dess synlighet”. Den grekiska metafysiken 
kännetecknas med andra ord av en ”teknisk förståelse av varat”. Denna tek-
niska förståelse av varat kom sedan att bli vägledande för hans kritiska 
ifrågasättande av hela den västerländska metafysikens historia. 

I den ständigt stegrande teknologiseringen av vår kultur är det inte längre 
människan som styr tekniken menar Heidegger, utan tekniken själv fram-
träder som en bestämmande ram eller ställ inom vilken allting får sin tolkning. 

6 Martin Heidegger, ”Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Anzeige der hermeneutische 
Situation” [1922]. Texten har varit försvunnen, men återupptäcktes år 1989 och utgavs i Dilthey 
Jahrbuch 6, red. Frithjof Rodi m.fl. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989). 
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Människan själv blir ”ställd” inom tekniken. Stället (ty. ”Ge-Stell”) blir upp-
hovet till den moderna människans grundinställning, som inte bara utgör 
grunden för den moderna teknologiska utvecklingen, utan som också 
genomsyrar det sätt på vilket vi betraktar praktiskt taget allt i världen. I stort 
sett allt blir tolkat i termer av ”resurser” som kan organiseras och brukas. 
Världen i dess totalitet ses principiellt som en jättelik reservoar av potentiella 
produkter som kan utvinnas och manipuleras för att tjäna människors mål 
och önskemål. Följaktligen blir stället – som teknologins väsen – synonymt 
med varat självt. Människan som ”ställd” framträder nu som manipulatör och 
exploatör av andra eller omvänt som värnlöst offer för manipulation och 
exploatering.  

Men Heidegger menar att det finns en räddning från den fara som är 
inneboende i stället. Det finns ”en teknikens öppning och ett friare förhåll-
ningssätt gentemot dess bestämmande karaktär”. Denna ”positiva möjlighet” 
har sin grund i den etymologiska betydelsen av ordet techne. Inom grekisk 
filosofi uppfattades techne inte bara som ett slags praktisk kunskap utan 
samtidigt som konst. Ruin visar i sin analys av ”Konstverkets ursprung” från 
19357 hur techne i betydelsen konst bär på möjligheten att framträda som 
varats ursprungliga sanning. När den moderna teknologins epok har genom-
löpts finns möjligheten, menar Ruin, att ”techne får träda fram för att uppen-
bara ett befriande perspektiv på det som är, ja, för att befria det från sig själv”. 
Stället skall alltså inte bara förstås som en inneboende fara utan samtidigt som 
en potentiellt räddande kraft. 

Stället i denna dubbla betydelse av både teknologi och konst återkommer 
regelbundet hos Ruin, exempelvis i ”Anteckningar om Heideggers begrepp 
Ge-Stell”8 från 2011. Ruin tar här sin utgångspunkt i Heideggers ovan 
nämnda uppsats om Aristoteles från 1922 i vilken han för första gången defi-
nierar tekniken som något ”framställt”. Detta ord rymmer i sig en hänvis-
ning till ”ställ” eller ”ställande”. Heidegger utvecklar sedan det semantiska 
fältet kring ”ställets” och ”ställandets” olika modi – föreställande, fram-
ställande, beställande, utställande, förställande – och fogar ihop dem i det 
samlande begreppet ”Ge-stell”. Ge-stell blir därmed ett samlingsbegrepp för 
den moderna människans teknologiska situation. Det är kort och gott 
teknikens väsen. 

7 Martin Heidegger, ”Der Ursprung des Kunstwerkes” [1935], trycktes först i samlingen Holzwege 
(Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1950/1980). 
8 Hans Ruin, ”Anteckningar om Heideggers begrepp Ge-stell”, Fenomenologi, teknik, och medialitet, 
red. Leif Dahlberg & Hans Ruin (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2011), s. 55–71. 
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Denna tekniska förståelse av varat är inte bara en intressant historisk iakt-
tagelse, utan den innebär dessutom början på en historisk tradition som leder 
fram mot vårt eget tids teknologiska tänkande. Ruin skriver att Heideg-
ger ”tecknar en bild av hur människan och naturen inom ramen för en alltmer 
allomfattande teknisk rationalitet förvandlas till entiteter inom ett system av 
nyttjande och utfordran”. Han understryker emellertid att technes dubbla 
betydelse som både teknologi och konst innebär att ”stället” måste förstås som 
en ”tvetydig situation”. Det skall inte bara ses som en hotande fara utan 
samtidigt som en möjlig räddning, förutsatt att människan besinnar sig och 
blir medveten om sitt tekniska tänkande med dess begär efter kontroll och att 
hon aktivt söker ”ett friare förhållande till det tvingande i tänkandet självt”. 

För Ruin är det väsentligt att närma sig Heideggers diskussion om tekniken 
och ”stället” genom att lyfta fram detta friare förhållande, detta ”löfte”, snarare 
än att se den som en ”delvis förlegad dom” över ett äldre industrisamhälles 
rovdrift på naturen och människan. Det är väsentligt eftersom vi idag befinner 
oss i en annan situation än i början av 1950-talet. Som Ruin påpekar så har de 
negativa effekterna av vår teknologiska kultur i växande grad kommit att 
mötas av en ”restaurativ teknik” som söker tekniska vägar att komma till rätta 
med de faror och skador som tekniken själv alstrar. Det moderna tekniksam-
hället genomsyras av en ökad vilja att ”ta ansvar” för tekniken genom etisk och 
värdemässig reflektion på alla nivåer i samhället. 

Under de senaste decennierna har dessutom militär kunskap delvis om-
vandlats till civil kunskap, till miljökunskap, exempelvis genom användning 
av geostationära satelliter för mätningar av globala naturresurser, tempera-
turförändringar och förändringar i havsnivåer etcetera, kunskaper som tidi-
gare bara militären hade tillgång till. Den civila användningen av tekniken har 
under de senaste decenniernas förstärkts av den digitala revolutionen, som 
måste betraktas som en av de mest omvälvande globala förändringar som 
världen upplevt sedan den industriella revolutionen. Införandet av helt nya 
kommunikations- och informationsteknologier, Internet och hela floran av 
sociala medier är en ännu pågående kulturrevolution, vars negativa effekter vi 
på olika sätt försöker att få kontroll över.  

Men alla dessa försök att göra oss till herre över tekniken är för Ruin ett 
tecken på att vårt tänkande fortfarande är fast i det tekniska, att vi ”tänker i 
teknikens riktning”. För att befria tänkandet måste vi bli medvetna om att det 
tekniska har ett grepp om vår situation, att tekniken är vårt öde. Att synliggöra 
detta öde kan kanske innebära en befrielse, en befrielse bortom det tvingande. 
Delvis av detta skäl har analys av tekniken, och inte minst media och media-
teknik, kommit att bli en central fråga för teoretisk filosofisk reflektion idag. 
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Hösten 2009 anordnades därför en seminarieserie på Kungliga Tekniska 
högskolan på temat ”Fenomenologi, teknik och medier” i samarbete med det 
av Ruin ledda forskningsprojektet ”Teknik, livsvärld, nihilism” vid Södertörns 
högskola. Bland seminariedeltagarna återfanns berömdheter inom den tek-
nikfilosofiska världen som Andrew Feenberg, Bernard Stiegler och Robert 
Scharff. Seminariet resulterade år 2011 i volymen Fenomenologi, teknik och 
medialitet som redigerades av Ruin tillsamman med Leif Dahlberg vid KTH.9 

Just medialitet är idag ett av de viktigaste områdena för teknikfilosofiska 
reflektioner, skriver Ruin och Dahlberg i bokens förord. Den moderna män-
niskan är numera väsentligen beroende av olika slags medier för att få infor-
mation och kunskap om världen. En filosof som reflekterat djupt över detta 
ämne var Jacques Derrida, som skrivit åtskilligt om vår relation till böcker, 
radio, television, Internet, satelliter och så vidare. Det som framför allt på 
senare år intresserade honom var relationen mellan religion och media. Han 
vågar sig till och med på den djärva slutsatsen att medialiseringen av världen i 
grund och botten är ett kristet fenomen. Till skillnad från judendomens och i 
synnerhet islams bildförbud och relativa motvilja mot en spridning av det 
religiösa budskapet via medierna tycks kristendomen se som sin väsentliga 
uppgift att sprida ”det glada budskapet” över världen, att kommunicera det 
globalt. Globaliseringen i form av teleteknologi och media är enligt Derrida i 
sig själv ett kristet fenomen. Det är bara kristendomen som är engagerad i en 
global eller universell process, som gör anspråk på universalitet. Och det är 
enligt Derrida hos Paulus som vi finner ursprunget till den universalism som 
dominerar inom folkrätten och den politiska filosofin idag. 

I uppsatsen ”Att omskära Ordet: Derridas läsning av Paulus” från 201210 

diskuterar Ruin ingående Derridas syn på Pauli universalism. Ursprunget till 
den paulinska universalismen är den judiska myten om Guds befallning till 
Abraham (1 Mos 17:10) att som ett tecken på deras förbund låta omskära 
sig: ”[N]i skall skära bort förhuden, och detta skall vara tecknet på förbundet 
mellan mig och er.” Den manliga omskärelsen är alltså ett tecken inskuret i 
kroppen som bekräftar en pakt, genom vilken individen går upp i och blir en 
del av en utvald gemenskap. I nästa passage förklarar Gud att ”en oomskuren 
skall utstötas ur sitt folk: han har brutit mitt förbund”. Denna olycksbådande 
legend upprättar inte bara en förbindelse mellan individ och gemenskap, den 

9 Leif Dahlberg & Hans Ruin (red.), Fenomenologi, teknik, och medialitet (Stockholm: Södertörn Philo-
sophical Studies, 2011). 
10 Hans Ruin, ”Circumcising the Word: Derrida as a Reader of Paul”, Paul in the Grip of the Philosophers: 
the Apostle and Contemporary Continental Philosophy, red. P. Frick (Minneapolis: Fortress Press, 2012), 
s. 71–92. 
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lägger samtidigt grunden för utanförskap och våld. Enligt Derrida fångar 
legenden ”gemenskapens tragiska logik” av både innanförskap och utan-
förskap. 

Som bekant problematiserar Paulus detta kroppsliga förbund och utvidgar 
det till ett andligt förbund. I Romarbrevet skriver han att det är hjärtats 
omskärelse som är tecknet på att man är ett Abrahams barn: ”Jude är man inte 
till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. Jude är 
man i sitt inre, och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i anden och inte 
efter bokstaven.” (Rom 2:28-29) Denna kraftfulla metaforiska bild återger i 
koncentrerad form Pauli budskap, ett budskap som för Derrida framstår som 
tvetydigt genom att det å ena sidan kräver respekt för det gamla förbundet och 
å den andra öppnar upp för möjligheten till ett universellt förbund mellan Gud 
och hela mänskligheten. I detta paradoxala budskap ligger implicit fröet till 
den tragiska konflikt som löper som en röd tråd genom historien, nämligen 
konflikten mellan judendomens förmenta slutenhet och kristendomens 
gränslösa universalism. 

För Ruin framstår denna gränslösa universalism som djupt ambivalent: 
den är på en gång löftesrik och problematisk. Å ena sidan förefaller den myck-
et mild när den bjuder in hela mänskligheten att som Guds barn delta i det nya 
förbundet; å andra sidan visar den sig vara fruktansvärd och våldsam om och 
när den vill genomdriva den totalitära idén om en mänsklighet förenad i en 
och samma tro. Denna pendling mellan två omöjliga alternativ utmärker inte 
bara den kristna universalismen utan i lika hög grad den globalisering och 
medialisering som är essentiellt förbunden med den. 

Globaliseringen i form av teleteknologi och media, som alltså enligt Ruin 
(och Derrida) har sin grund i Pauli version av universalism, har å ena sidan 
lett till ovedersägliga framsteg för människan: de har bidragit till att den 
extrema fattigdomen i världen har minskat dramatiskt, samtidigt som många 
länder har övergått från diktatur till demokrati. Å andra sidan har som bekant 
samma globalisering och medialisering medfört enorma utmaningar med 
gränslös mobilitet vad gäller människor, kulturer, epidemier, flyktingström-
mar, vapenhandel, kapitalströmmar, terrorism, desinformation, cyberkrig, 
etcetera. Man kan fråga sig vad denna utveckling innebär för förståelsen av 
människan och hennes situation? Ruins slutsats är att vi måste förstå den 
enskilda människan ”som konstituerad i själva skärningspunkten mellan in-
kludering och exkludering, en skärningspunkt som alltså från första början är 
polemisk och våldsam”. En globaliserad och medialiserad värld helt utan våld 
är blott en vacker dröm. Det vi kan hoppas på är en värld med allt mindre våld. 
I en sådan värld är det inte tekniken som styr människan, utan människan 
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som styr tekniken, genom att hon tar ansvar för olika teknologiers möjligheter 
att främja eller inte främja en demokratisk utveckling. 
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Det institutionella begäret 

CECILIA SJÖHOLM 

Hyllningen av en filosofisk gärning handlar oftast om personens verk, de 
bidrag som står att finna i Libris. Men ger inte det en ganska sorglig bild 
egentligen? Står inte de där titlarna förfärligt ensamma? De kanske umgås i 
evighetens odödliga ordning med andra böcker, av Goethe och Heidegger 
och Arendt till exempel (en populär föreställning bland många akademiker, 
som tycker sig skriva för odödligheten). Men de står ganska långt från den 
härligt komplexa, köttiga och ibland kiviga verklighet som är den akade-
miska institutionen, och som egentligen är det naturliga villkoret för all 
filosofisk verksamhet. 

Den här hyllningen riktar sig alltså inte så mycket till Hans forskaren och 
författaren som den riktar sig till Hans grundaren av en serie institutioner. Det 
jag här sammanfattar som ”institution” skulle man i många fall idag kalla ”mil-
jö.” Filosofen verkar i miljöer eller på institutioner. Det går såklart att skriva 
böcker utanför miljöerna. Men det är inte särskilt roligt. Och det finns en all-
deles särskild utmaning, och tillfredsställelse i att skapa institutioner och 
miljöer – det kräver minst lika mycket fantasi och strategi som tänkande. 

Så varför grunda institutioner? Varför initiera stora forskningsprojekt, 
rådda stora sällskap med årliga konferenser, skapa samarbeten utanför univer-
siteten av mer eller mindre gångbar art? Är det en fråga om att skaffa sig makt 
och berömmelse, inflytande och ryktbarhet? 

Nej. Att vara filosof eller humanistisk akademiker handlar inte bara om att 
skriva och undervisa. Det handlar också om att bejaka just det man är: akade-
miker. Akademiker skapar akademier. Platon gjorde det, Aristoteles gjorde 
det. Det handlar inte om makt. Det handlar inte om eftermäle, eller om att 
söka ingå i en annan ordning, där man får sällskap av de odödliga (återigen: 
en annars populär ambition bland författande akademiker). Det handlar om 
ämnets natur. Filosofin handlar i hög grad handlar just om att undervisa, att 
föra vidare. Att skapa institutioner och akademier handlar i sin tur om en vilja 
att slå sig samman, om ett inneboende institutionellt begär. 

Vad är då det? 
Själva begreppet skapades av Felix Guattari före det att Gilles Deleuze kom 

in i bilden. Guattari, som var psykoanalytiker, sökte först och främst förklara 
den dynamik som gör att grupper, som exempelvis psykoanalytiker, formas. 
Låter de sig underkastas den politiska makten, eller tar de själva kontrollen och 
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skapar sina egna institutioner? Psykoanalytiker är kanske ännu bättre än 
filosofer på att forma grupper/institutioner. Men dynamiken är ungefär 
densamma. Guattari såg här en tydlig länk mellan formandet av institutionen 
och det som psykoanalysen kallar begär mer generellt: institutionen, skrev 
Guattari, skapas ur de drifter som Lacan benämner lilla objekt a.1 Guattari själv 
skapade på 70-talet en sociologiskt orienterad forskargrupp, CERFI, som 
undersökte vilken typ av behov som styr uppkomsten och vidmakthållandet 
av offentliga institutioner. Guattari själv, liksom hans forskargrupp, ansåg att 
den samtida institutionen oundvikligen alienerar individen. Kan det då vara 
möjligt att ersätta byråkrati inte med individualism utan med institutionell 
kreativitet? Svaret var ja – om det går att skapa en balans mellan det Lacan med 
sin distinktion kallar behov och begär.2 Lacan har sina egna definitioner av 
behov och begär. Men det blir mer talande om vi går till Hegel, vilket vi ska 
göra strax, för att reda ut vad de kan vara – hos Hegel är behovsmänniskan 
den rena existensen, knappt mer än en biologisk trasa, medan det begärande 
subjektet strävar efter en frihet som i grunden måste vara målet för varje 
utvecklat samhälle. 

Vad är då detta lilla objekt a som är orsak till filosofens begär? Då vi under-
söker det måste vi också erkänna att det som gör detta lilla begrepp hos Lacan 
så explosivt är att det lika mycket är en funktion i dödsdriften som i begäret. 
De är evigt sammantvinnade.  

Vad vill filosofen? 

För att besvara denna fråga måste vi börja med Sokrates. Sokrates, som 
Mladen Dolar har pekat på, är ett slags filosofins första lilla objekt a eftersom 
han är bara röst. Sokrates karaktär saknar fysiska kännetecken. Han är just 
denna röst. Det är en röst som också blir en daimon, en skugga som fortfar 
att hemsöka den filosofiska institutionen. Ur en institutionell synvinkel, om 
man ska följa Mladen Dolar, är filosofen egentligen inte skapad som en fri 
och rationell individ – utan som en tudelad åhörare, underkastad den röst 
som ljuder inom honom genom Sokrates envisa frågor.3 

Den sokratiska rösten är en filosofisk uppmaning, kanske till och med en 
order. Den hänvisar till den stränghet som den filosofiska institutionen – eller 

1 Félix Guattari, Psychoanalysis and Transversality (Cambridge, Massachusetts: MIT Press), s. 214. Jfr. 
Andrew Goffey, ”Guattari and transversality: institutions, analysis, and experimentation”, Radical 
Philosophy, vol. 195 (2016), s. 38–47. 
2 Jfr. Sven-Olov Wallenstein, ”Institutional Desires”, i Nina Möntmann (red.), Art and its Institu-
tions (London: Black Dog, 2006). 
3 Mladen Dolar, A Voice and Nothing More (Cambridge: MIT Press, 2006), s. 85. 

190 



 
 

  
 

 

 

 

 
 

  

 

  
 

 
 

  
 

DET INSTITUTIONELLA BEGÄRET 

akademien – identifierar som en framgångsrik metod. Att låta en inre röst stå 
i dialog med tanken. 

Genom att observera denna process – att iaktta hur den inre rösten ställer 
frågor och ger svar – kan det hända att vi också rör vid utkanterna för vad vi 
förstår. Vi lämnar kanske de normativa grunderna för förnuftet – för att 
genom denna inre röst ge oss i kast med filosofins yttersta gränser. Den inre 
rösten öppnar ju dimensioner av tanken som vi vare sig helt kan förutse eller 
bemästra.  

Här rör vi den första orsaken till begäret i den filosofiska institutionen: den 
inre rösten. För Agamben är en röst, om man ska förstå den som en språkets 
metafysiska grund, en ”shifter”, ett slags växlingslåda, genom vilken en splitt-
ring tar form. Språket öppnar både ”intets terror” och ”förundran över varat”. 
Också litteraturen verkar vid denna klyvning. Rösten skapar alltså ett slags inre 
som både låter och berör: ett slags medvetandets egen filosofiska tonalitet. Vi 
ser här hur den filosofiska institutionens första lilla objekt a är lika undflyende 
som det är nödvändigt, och hur det styr både förnuft och lust, samtidigt. 

Nästa lilla objekt a, orsak till det begär som skapar den filosofiska institu-
tionen, finner vi hos Hegel, i den berömda sektionen om erkännandets dialek-
tik i Andens fenomenologi. Vi talar här inte om erkännande som i berömmelse 
och uppskattning, utan om det begär intill döden som kan uppta den filoso-
fiska akademikern. 

De flesta av oss har, vid någon punkt, upplevt att ingen tar oss på allvar. 
Många – och det gäller ju inte minst de så kallade kontinentala filosofer som 
faktiskt har just Hegel som en grundpelare i sin institution – har kanske känt 
sig bortglömda, ignorerade, osynliga, kanske till och med förkastade i vissa 
sammanhang. Denna smärtsamma erfarenhet handlar inte bara om en sub-
jektiv känsla. Det handlar om insikten att hela den tradition man förfäktar 
också står på spel. Då institutioner som universitet, forskningsråd och offent-
lighet vänder ryggen åt ett tänkande som tycks allt för komplext, perifert och 
marginellt är det sekler av filosofisk aktivitet som förpassas till skräphögen.  

Men det innebär ju också att den förkastade filosofen inte står ensam. Det 
är denna enorma historiska tyngd som i grunden också bär längtan efter – nej 
kräver erkännande. Sokrates är filosofens daimon. Men också Kant, Hegel och 
Arendt. I dessa röster finns en tradition, en botten, en sekellång erfarenhet, 
som låter ana konturerna av en möjlighet som inte bör – inte får förkastas. Det 
är deras röster som talar genom den filosofiska institutionen. 

I Hegels verk generellt, från Andens fenomenologi till och med rättsfilo-
sofin, görs begäret efter erkännande till en motor som i hög grad bestämmer 
hur ett samhälle utvecklas. Begäret efter erkännande handlar hos Hegel inte 

191 



 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

  
 

 

 

    

 
   

 

 
   

 

TIDVATTEN 

om individers längtan att komma över en känsla av utanförskap och alienation 
(även om det kan vara det också). Det är snarare motorn bakom modernitet-
ens frigörelseprojekt, för rättvisa och frihet. För Hegel är vi varelser som är 
beroende. Vi är beroende av varandra, som individer. Men vi är också bero-
ende av strukturer som bestämmer hur vårt medvetande utvecklas och hur 
friheten kan realiseras. Rättvisa och frihet kan distribueras av lagen, som ger 
rättigheter. Men det finns också andra instanser som skapar erkännande. Till 
dem hör institutionen. 

För Hegel är erkännande någonting som skapas på flera nivåer i ett 
samhälle. Alla dessa nivåer strävar mot realiseringen av absolut frihet, vilket 
innebär att de konflikter som vidlåder mellan individ och samhälle kan över-
bryggas. För det behövs institutioner som exempelvis lag och rätt. Men också 
helt andra typer av institutioner. 

I frihetens tillstånd lämnar man en tillvaro som Hegel betecknar den rena 
existensen – en behovsstyrd tillvaro – och når en kapacitet att reflektera. Här 
är man också kapabel att hävda det egna värdet. Ett reflekterande självmed-
vetande, eller transcendensen av den rena existensen eller det rena livet som 
Hegel kallar det, skapas genom den berömda kampen-till döden: ”Den individ 
som inte vagat livet kan forvisso erkannas som person; men han har inte upp-
na  lvmedvetande.”4tt sanningen i detta erkannande som ett sjalvstandigt sja 

Makt blir en existentiell fråga. För att förtjäna ditt liv behöver du ha varit 
beredd att offra ditt liv. Kampen till döden förs mellan herren och slaven, eller 
för att uttrycka sig med ett modernare språk, arbetaren. Herren klarar inte en 
sådan kamp. Därför hör framtiden obetingat till arbetaren.  

Erkännande, alltså, som ett sätt att vara i och genom den andre, är möjligt 
genom arbetets produktion. Senare, och det är mindre känt, talade Hegel 
också om korporativet, sammanslutningen, som något som också kan ge 
erkännande. Vi kan kanske tänka på korporativet som ett ”skrå”. En kor-
porativ sammanslutning blir då en samling yrkesverksamma som ger indi-
vider vissa rättigheter då de tas upp i gemenskapen. Det är ett annat sätt att 
tala om hur arbetet skapar erkännande. För akademikern handlar det kanske 
om disputationen, eller liknande. Men också om institutionen; för att nå 
erkännande krävs en plats, en organisation av likar som gör sysselsättningen 
meningsfull. En seminariekultur, ett kollegium. Och här ser vi den sanna inne-
börden av det institutionella begäret; det är först genom institutionen som vi 

4 G W F Hegel, Andens fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney & Sven-Olov Wallenstein 
(Stocholm: Thales, 2008), § 187. 
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kommer i närheten av den frihet som filosofin kan innebära; genom skriv-
andet, lärandet och samtalet.  

Lacan har hämtat mycket från Hegels begärsmodell. För såväl Hegel som 
Lacan skapas självmedvetandet negativt, genom uteslutandet av en alteritet 
som trängs bort. För Hegel var det döden, för Lacan begärets orsak. Den 
lacanska psykoanalysen tar sin början i insikten att denna orsak, som alltså är 
lilla objekt a, alltid är inskriven i en större kontext. Denna större kontext åter-
finns också hos Hegel som en symbolisk Andre, det är en struktur som i slut-
ändan alltid styr begärets riktning. Det är lätt att tänka att vi hamnar i en auk-
toritär dialektik; då vi skapar institutioner reproducerar vi faderslagen, nor-
mativiteten, normaliseringen av en redan given makt. Den frihet som utfästs i 
Hegels dialektik återfinns inte hos Lacan. Men det är inte nödvändigtvis så att 
den symboliska ordningen är auktoritär. Det kan faktiskt också vara så att det 
är i det symboliska vi finner en möjlighet till upprättelse. 

Till institutionens försvar 

Vi har idag vant oss vid att det som vi tidigare uppfattat som det mest 
värdiga, ärofulla och upphöjda i vår demokratiska världsordning – akade-
miska institutioner, respekten för sanning och vetenskap, det fria ordet – be-
smutsas och undergrävs. Vi ser det i de samlade attackerna på universitet 
och press i Europa och Turkiet, men också i undergrävandet av den fria 
vetenskapen och den fria akademiska verksamheten generellt. 

Detta undergrävande kan inte bara förklaras genom den politiska popu-
lismens framryckning. Populismen söker framför allt frammana bilden av att 
undertryckta kan omkullkasta en pösig elit. Vi kan säga att attackerna kommer 
från ideologier som driver radikalisering, intressen som ser en vinst i kull-
kastandet av myndigheter, lagar och institutioner. Dessa tendenser samverkar 
i framväxten av ett allt mer radikaliserat och polariserat samhälle som gärna 
vill se en existerande samhällsordning, med sina institutioner, falla sönder. 
Men det intressanta här är inte radikaliseringen som ideologiska former. Det 
är den lust till förstörelse som följer i radikaliseringens spår. Vi kan se att det i 
dessa nedbrytande impulser finns en kraft som saknar riktning och ideologi, 
något som snarare bärs av en drift till förstörelse i sig självt. Vad jag är ute efter 
är ett fenomen som kommer före eller efter samhällsomstörtande radikala 
ideologier, men som inte är samma sak. Det tycks mig som om vi har att göra 
med två saker som hänger ihop. Dels själva besmutsandet av traditionella 
symboliska institutioner. Dels lusten i detta besmutsande. Jag skulle vilja kalla 
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denna lust för nybrutalism – ett begrepp som sveper över olika fenomen idag 
men som i grunden kanske handlar om aggression och förstörelse. 

Varifrån kommer denna drift? Liksom hos Freud är dödsdriften för Lacan 
intimt sammanvävd med det man kan kalla en symbolisk ordning: civilisa-
tionen, samhället. Det finns i civilisationen en drift till självförstörelse. Man 
kan betrakta nybrutalismen, om man så vill, i ljuset av de totalitära rörelser 
som svepte över Europa under 1900-talet, men nybrutalismen är ett beteende 
som saknar riktning. Brutalismen handlar om lusten att bryta ner. Det kan 
handla om angrepp på grupper, personer och institutioner. Att riva ner sam-
hälleliga normer, samhällspakter, avtal, förbund, fördrag, institutioner. Här 
ligger nybrutalismens kärna. Det finns egentligen ingen gräns för hur långt 
driften att förstöra kan sträcka sig. 

Idag är det inte längre enkelt att identifiera institutionen med makt, och att 
göra som Foucault, kritisera dess väsen utifrån ett ursprung, och att därmed 
önska dess omvandling eller utplåning. Institutionerna vilar ofta på en form 
av kontrakt. Att bibehålla den akademiska institutionen, och därigenom den 
tradition som den upprätthåller och de röster den låter fortsätta tala, handlar 
idag ofta om att upprätthålla former av frihet. Att aktivt förstöra dem, eller att 
bara underminera dem genom underlåtenhet eller bara slapphet, låter begrava 
sekler av tänkande och tal. 

Så hur ska man då förklara det instiutionella begäret mellan behov och 
begär idag? Det ser helt säkert annorlunda ut än vad det gjorde då Guattari 
skrev om det. Men kanske framträder det någorlunda tydligt om man ser just 
till dess kärna som en längtan efter frihet, inte för det egna subjektet, utan för 
ett korporativ, en tradition, eller ett annat slags kollektiv. Den institutionella 
kreativiteten står än idag i skuggan av den gammalmodiga genitanken, tron på 
den lysande individen. Men inga individer kommer att lysa om det inte skapas 
institutioner som gör dem möjliga. Och är det något som är värt att försvara 
idag är det just de här samlingarna av likasinnade, av sammanhang, skrået om 
man så vill. Det är kanske här den skapande fantasin sätts i bruk allra bäst. 
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Den kremerade astronauten 

MARKUS HUSS 

Wir suchen doch im Leben immer die Höhe. Und nun – da unten – so tief 
unten. Kommt Gott zu uns h e r a b? wir müssen doch zu ihm h i n a u f! 

Ich will nicht begraben sein. Verbrannt. In Flammen!1 

Hedwig Dohm, Werde, die Du bist! (1894) 

Den lilla kapseln av rostfritt stål liknar närmast en patronhylsa. På dess lång-
sida står ingraverat ”Patricia Murray / Mum we are always looking”.2 

Tillsammans med drygt 200 andra namngivna kapslar och mindre, 
myntformade skivor, försedda med personliga inskriptioner lastades den 
ombord på en rymdraket vid rymdbasen Spaceport America i New Mexico, 
inför uppskjutningen den 28 april 2007. Lift-off skedde klockan 08:58. På sin 
hemsida beskriver företaget Celestis, som tillhandahåller ”memorial space-
flight missions”, händelsen: ”Over 300 guests and media representatives 
from around the world witnessed the flawless launch of an UP Aerospace 
SpaceLoft XL rocket, carrying more than 200 Celestis participants into space 
aboard The Legacy Flight.”3 Dessa ”Celestis participants” utgjordes alltså av 
de rostfria kapslarna och skivorna, som var och en innehöll ett till sju gram 
av kremerade kvarlevor från en mänsklig individ, en tjänst som kostade de 
anhöriga knappt 2500 USD och uppåt per kapsel, beroende på valt produkt-
paket. Patricias och de andra deltagarnas livshistorier kan man ta del av på 
företagets minnessida för detta ”rymduppdrag”, som gavs namnet ”The 
Legacy Flight”, prydd av en för ändamålet specialdesignad logotyp som för 
tankarna till Star Trek, vilket nog inte är någon slump.4 Celestis första 
uppskjutning, från en bas i kanarieöarna 1997, bar på kremerade kvarlevor 
från Star Trek-upphovsmannen Gene Roddenberry.5 

1 ”I livet strävar vi ju alltid uppåt, mot höjden. Och plötsligt – där nere – långt, långt nere. Stiger Gud 
n e r till oss? Det är ju vi som måste u p p till honom! Jag vill inte begravas. Brännas upp. I lågor!” (Min 
övers.) 

Ett fotografi på kapseln återfinns på företaget Celestis hemsida: https://www.celestis.com/ 
resources/how-it-works/ (hämtad 12 oktober 2020). 
3 https://www.celestis.com/launch-schedule/legacy-flight/ (hämtad 12 oktober 2020). 
4 Ibid. 
5 Jfr. Andrew Cutting, ”Ashes in Orbit: Celestis Spaceflights and the Invention of Post-cremationist 
Afterlives”, Science as Culture, vol. 18, nr. 3 (2009), s. 356.  
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Till dags dato har tjugo dylika uppskjutningar genomförts i Celestis regi, 
dock med olika profil: Medan ”The Legacy Flight” endast försatte sin last i ett 
viktlöst tillstånd i rymden under två minuter och 40 sekunder, för att sedan 
återvända till jordens atmosfär, tillhandahåller Celestis också mer exklu-
siva ”memorial spaceflight experiences”, som ”Earth Orbit” (månader och 
ibland år i omloppsbana runt jorden), ”Luna” (kapslar skickas till månen för 
den sista vilan) och ”Voyager” (en rymdresa utan slut). Den sista, exklusiva 
varianten har en prislapp på som lägst 12500 USD.6 Verksamheten bygger på 
att Celestis köper plats ombord på inplanerade rymduppdrag med veten-
skapliga och kommersiella syften, vilket också används som försäljnings-
argument: Genom att delta i en ”memorial spaceflight” bidrar man samtidigt 
till befrämjandet av ”humanity’s movement into space”.7 

Företaget verkar inom en kommersiell rymdindustri på frammarsch, och 
är inte den enda aktören som erbjuder liknande tjänster.8 Klara Anna Capova 
har beskrivit dessa ”exo-burials”, jämte ”exo-mining” (utvinning av mineraler 
från asteroider) och ”exo-marketing” (marknadsföring av produkter i rymden 
som ett sätt att skapa uppmärksamhet på jordiska hemmamarknader), som 
delar av en framväxande ”ny rymdålder”, där politiska och kommersiella 
intressen sammanflätas med kulturella, sociala och existentiella praktiker och 
föreställningar.9 Ändå utgör dylika ”rymdbegravningar” i form av spektaku-
lära minnesceremonier idag alltjämt ett randfenomen och betraktas nog av 
många som blott en excentricitet, kanske till och med som döden förpackad 
till science fiction-kitsch. Skeptikern lär knappast bli mer välvilligt inställd vid 
upptäckten av dotterbolaget ”Celestis Pets: the most unique pet memorial 
service in the universe”, på vars hemsida man kan läsa om de ”animal astro-
nauts” som hittills skickats ut i rymden.10 

Men låt oss ändå pröva tanken att denna praktik, trots sin ögonbryns-
höjande karaktär, uppvisar rottrådar till tidigare begravnings- och åminnelse-
praktiker, och att fenomenet förtjänar att belysas från ett historiskt håll, i form 
av vad som kunde kallas för en rymdens tanatologi. Skulle inte exempelvis 
dessa kapslar, som skjutits ut i rymden (denna den planetära historiens och 
framtidens sfär par excellence), kunna läsas som ett symboliskt svar på döden 

6 https://www.celestis.com/launch-schedule/enterprise-flight/ (hämtad 12 oktober 2020). 
7 https://www.celestis.com/about/meaning-of-celestis/ (hämtad 12 oktober 2020). 
8 Jfr. exemplen som ges i Caleb Carling, ”The Business of Space Funerals”, https://priceonomics. 
com/the-business-of-space-funerals/ (hämtad 13 oktober 2020). 
9 Klara Anna Capova, ”The New Space Age in the Making: Emergence of Exo-Mining, Exo-Burials and 
Exo-Marketing”, International Journal of Astrobiology, vol. 15, nr. 4 (2016), s. 307–310. 
10 https://www.celestispets.com/animal-astronauts (hämtad 13 oktober 2020). 
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– eller för att knyta an till Hans Ruins resonemang om gravens funktion i Being 
with the Dead, ”the past […] made into an explicit goal of a future-oriented 
action”?11 I fallet med Celestis ”rymdresenärer” finns otaliga exempel på 
avlidna som före sin död uttryckt en önskan om att själva en dag få utforska 
den yttre rymden. I flera dödsrunor på Celestis hemsida beskrivs de anhörigas 
upplevelser av raketuppskjutningen som just ett förverkligande av en livslång 
dröm hos den avlidna, men som nu alltså kommit att uppfyllas efter den 
biologiska kroppens död. 

Detta narrativ blir särskilt intressant i ljuset av Robert Hertz antropologiska 
och sociologiska studie om gravskick, särskilt begreppet ”double burial”, som 
Ruin diskuterar utförligt i sin bok.12 I korthet syftar begreppet på begrav-
ningspraktiker som låter sig delas upp i två led, där hanterandet av den döda 
kroppen innan begravningen av kvarlevorna formar ett första, transformativt 
steg. Denna tillfälliga förvaring och förvandling av kroppen omgärdas av olika 
ritualer beroende på kulturellt sammanhang, men övergripande syftar de till 
att reglera samhällsgemenskapens förhållande till och ansvar gentemot den 
döda. Den slutliga begravningsceremonin formar det andra steget, då den 
dödas själ förmås vandra vidare medan de efterlevande delvis befrias från för-
pliktelser, exempelvis knutna till vedertagna sorgepraktiker. Hertz menar att 
kremeringen av kvarlevor låter sig förstås som ett första steg av en sådan ”dub-
bel begravning”, en process som enligt honom snarare än att förstöra kroppen 
tvärtom ”recreates it and makes it capable of entering a new life”.13 Uppskjut-
ningen av kapslar med mänsklig aska i rymden, som efter några minuters 
tyngdlöshet återvänder till jorden för att plockas upp av en helikopter utsänd 
av Celestis och sedan slutgiltigt tilldelas rollen av minnesartefakt på spisel-
kransen, tycks faktiskt utgöra en snarlik symboliskt transformativ funktion. I 
fallet med de mer spektakulära rymdfärderna med slutdestination månen, 
alternativt en evig resa ”into deep space”, blir den döda i praktiken begravd på 
två platser, på jorden och på månen, alternativt i en rymd där den exakta 
positionen aldrig kommer att låta sig fixeras. 

I en fascinerande närläsning av Celestis försäljningsretorik har Andrew 
Cutting påvisat hur denna ”postkremationistiska” praktik kan förstås inom 

11 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness, 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 44. 
12 Ruin, Being with the Dead, s. 46ff. Andrew Cutting hänvisar också till Hertz studie i ”Ashes in Orbit: 
Celestis Spaceflights and the Invention of Post-cremationist Afterlives”, s. 358. 
13 Robert Hertz cit. av Ruin, Being with the Dead, s. 48. 
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ramen för en specifikt amerikansk kulturhistoria genomsyrad av rymd-
äventyr, teknologifetischism, kommers och final frontier-anda.14 Samtidigt 
pekar han på en transkulturell historisk koppling till begravningspraktiker, 
däribland kremering, också han med stöd i Robert Hertz studie.15 Cutting 
lyfter fram den viktiga skillnaden mellan exempelvis sydostasiatiska kre-
meringspraktiker, som pågått sedan millennier tillbaka, och kremeringen av 
kvarlevor i en amerikansk-brittisk kulturell kontext, som är av ett betydligt 
senare datum. I en kultur där jordfästningen av den döda kroppen i kristen 
tradition länge varit den dominerande saknas institutionellt utarbetade 
ritualer kring hur askan efter en kremerad kropp ska hanteras: ”[S]o long as 
we don’t know exactly how to dispose of ashes ritually (unlike Hindus at the 
holy city of Varinasi, say) some of the process of mourning is left uncertain: 
an urn filled with human ashes has an uncanny potential, however faint, until 
its contents are in some way laid formally to rest.”16 Frånvaron av vedertagna 
praktiker har gett upphov till en ny marknad för begravningsentreprenörer, 
som erbjuder olika former av minnesceremonier och artefakter knutna till 
spridandet eller bevarandet av askan. Anhöriga tar ibland också saken i egna 
händer och bestämmer sig för att sprida askan på en geografisk plats som haft 
en särskild betydelse i den avlidnas liv. Sett ur det här perspektivet utgör 
Celestis verksamhet en del av en pågående trend och ett svar på problemet 
kring handhavandet av askan (även om det i praktiken bara handlar om några 
gram av helheten): ”Celestis proposes a distinctively transcendent solution: the 
cremated dead are enabled to achieve, posthumously, their lifelong dream of 
participating in humankind’s great adventure of space flight and explora-
tion.”17 

Cutting ger flera exempel på Celestis beskrivningar av uppskjutning-
ens ”symboliska” karaktär. Man har enligt Cutting medvetet valt att inte för-
klara vad som menas med ”symbolisk” för att inte utesluta potentiella kon-
sumentgrupper; en utpräglat kristen eller hinduisk symbolvärld skulle ju inne-
bära risken att alienera potentiella kunder, medan ett relativt öppet narrativt 
ramverk möjliggör för de anhöriga att fylla ritualen med eget meningsinnehåll. 
Här spelar askans ontologiska status en bärande roll. Med hänvisning till 

14 Cutting, ”Ashes in Orbit: Celestis Spaceflights and the Invention of Post-cremationist Afterlives”, 
s. 357. 
15 Ibid., s. 358. 
16 Ibid., s. 356. 
17 Ibid., s. 357. 
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termen cremains (härlett från ”cremated remains”)18 och teologen Douglas 
Davies arbeten lyfter Cutting fram skillnaden mellan olika former av kvarlevor 
visavi deras upplevda avstånd till den levande kroppen: 

Whereas an embalmed corpse or a skeleton has a direct relationship to an 
individual’s living body, an urnful of cremains is a more radical trans-
formation of the body into a new kind of substance. emotionally charged yet 
also depersonalised, the grey ashes provide a ’canvas’ on which individuals 
can paint their own meanings […].19 

Cuttings beskrivning av dessa cremains som å ena sidan ”depersonaliser-
ade”, å andra sidan som känslomässigt laddade likt heliga reliker, kan läsas 
inom ramen för Ruins övergripande diskussion om gravskick och mänskliga 
kvarlevors mångtydiga karaktär. Askan efter en människa är ”not just them-
selves”, utan bär på ett ”having-been”, förvandlade till ”symbols and ciphers 
for what they are not”.20 Detta blir närmast övertydligt i fallet Celestis och 
kapslarnas retoriska inramning. I beskrivningarna av förloppet råder en 
strikt uppdelning mellan vad som visas och vad som döljs. Celestis visar 
foton på kapslarna, beskriver transporten till rymdfarkosten, den spektaku-
lära uppskjutningen och slutligen ankomsten till rymdens oändlighet – men 
vi får exempelvis aldrig se hur askan placeras i behållarna, eller för den delen 
en direkt inblick i kapslarnas faktiska rymdtillvaro (hur en sådan nu ens 
skulle kunna vara möjlig). Cutting menar att förfarandet på så vis respek-
terar sedvanlig begravningspraktik avseende privatlivets helgd, men att det 
vi inte tillåts att se också ytterligare förstärker förloppets fantastiska och 
mystiska karaktär. Vi kommer bara kunna föreställa oss rymdresan, på håll, 
vilket är själva poängen: ”[T]he containers become suffused with an 
intensified presence of readiness. Exactly what they are about to experience 
is an ineffable mystery.”21 

18 Jfr. ibid., s. 358: ”[T]he residues extracted from the incinerator are usually ground in a device named 
a cremulator to produce fairly uniform particles, often called cremains (cremated remains) by 
American funeral directors.” 
19 Ibid., s. 359. 
20 Ruin, Being with the Dead, s. 61. 
21 Cutting, ”Ashes in Orbit: Celestis Spaceflights and the Invention of Post-cremationist Afterlives”, 
s. 363. 
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Detta mysterium som kallas rymden har skildrats i populärkulturen och i 
science fiction-genren, där döden i rymden återkommer som populärt del-
motiv.22 Den ändlighet som döden till syvende och sist innebär, åtföljd av de 
anhörigas sorg och saknad, regleras i fallet Celestis genom en spektakulär 
ceremoni, där döden istället iscensätts som en fortsättning, en färd mot något 
okänt, sublimt och evigt. I en tid när människans tillvaro på jorden ter sig 
alltmer prekär kan möjligheten av en extraterritoriell gravplats kanske framstå 
som än mer lockande. I skrivande stund finns det ännu inget fastställt datum 
för nästa Voyager Service flight, som är namnet på Celestis mest spektaku-
lära ”Deep space”-minnesceremoni. På hemsidan läser jag: ”Mission status: 
Open for reservations.”23 

22 Jfr. ibid., s. 364. Se också hans resonemang kring gotikens tradition och hur den aktualiseras av 
exemplet Celestis, s. 367. 
23 https://www.celestis.com/launch-schedule/enterprise-flight/ (hämtad 12 oktober 2020). 
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När döden bjuder upp:  
Kulturarvet, pandemin, grävaren 

JOHAN HEGARDT 

Arvet 

Jag har tagit för givet att jag har känt Hans i ungefär 40 år. Han har funnits 
där under alla dessa år, som en vän bland vänner, kommit närmare ibland 
och försvunnit ibland. Vi har rökt Camel utan filter på Sumlen, när det var 
tillåtet för länge sedan. Vi har festat i Uppsala. Vi har gemensamma vänner 
som har dött alldeles för tidigt. Hans har även varit en kollega som har bistått 
mig i akademiska uppgifter på Institutionen för arkeologi, Uppsala univer-
sitet. Därefter har jag haft nöjet att få deltaga i det stora forskningsprogram-
met Tid, minne och representation. 

Men nu jag har funnit att vi kände varandra redan innan vi var födda. Jag 
fick reda på det när jag sökte efter ordet ”kulturarv” i Viktor Rydbergs böcker. 
I min bokhylla har jag, vilket jag hade glömt, flera av Rydbergs verk. Allt som 
allt handlar det om tolv böcker, men den sista har nummer XIV. X och XII 
saknas. Böckerna har tillhört min mammas farfar och hans ex libris är prydligt 
inklistrat i varje bok. 

Emellertid finns även en trettonde bok i samlingen. Den saknar nummer 
och ex libris. När jag öppnar boken hittar jag en liten lapp med text samt en 
kort text skriven direkt i boken. Både den lilla lappen och texten i boken är 
skrivna till min farfar av hans mormor. Hon skriver följande på lappen: ”Till 
Sten Hegardt minne af den 25. och 26. mars 1916 från mormor” och i 
boken: ”Med en mycket hjärtlig hälsning till Sten på hans högtidsdag, från 
Mormor.” Jag ser också att jag har placerat farfars begravningsakt i boken. Han 
dog 1989. Vad de firar är oklart, men det handlar med största sannolikhet om 
en konfirmation. Stens mamma hette Hedvig och Hedvigs mamma hette 
Hedda och var gift Björnström, men giftermålet varade enbart mellan 1871 
och 1875. Hedda dog nämligen detta år. Under de fyra årens äktenskap födde 
hon två barn, George och Hedvig. Heddas man, teologen Johan Herman 
Björnström, gifte om sig efter Heddas död med Anna De la Gardie. 

Tillsammans fick de sju barn. Det är alltså inte Stens riktiga mormor som 
skriver detta utan en plast-mormor. Nu verkar det som om Johan Herman och 
Anna inkluderade Hedvig och George i sin stora barnaskara och därmed 
kunde Anna kalla sig mormor. Detta hade jag ingen aning om förrän i 
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TIDVATTEN 

skrivande stund. Min farfar, som jag stod nära i närmare 30 år, kommenterade 
aldrig saken vad jag minns. 

Boken som avslöjar allt detta är Rydbergs Vapensmeden. 
Jag söker efter ordet ”kulturarv” i Viktor Rydebergs arbeten och finner mig 

själv fångad av min familjs kulturarvsnät. Vart tog Hans vägen? Jag måste ta 
mig samman och återvända till Rydberg. 

Viktor Rydberg är intressant eftersom han blev professor i kulturhistoria 
vid Stockholms högskola 1885.1 Detta var en tidig utnämning i ett för tiden 
ovanligt ämne.  

Jag söker efter ordet ”kulturarv” i Rydbergs arbeten för att försöka ta reda 
på när ordet för första gången användes i Sverige och om ordet var i bruk 
under 1800-talet. Med tanke på Rydbergs bakgrund som professor i kultur-
historia borde det kunna ge resultat att söka i hans skrifter. 

Men jag blir snart distraherad igen. När jag tar ut en av Rydbergs böcker 
noterar jag en bok alldeles invid med ett speciellt omslag. Förr var det vanligt 
att låta en bokbindare binda om en bok i ett mer personligt band. Omslaget 
till denna bok har ett typiskt 1950-talssnitt. Färgen är mjukt vit, grå, blå, svart 
och fördelad på många små rutor. 

Jag lyfter ut boken ur bokhyllan och öppnar den och det visar sig vara en 
bok författad av Hans farfar och publicerad 1957.2 

Boken har tillhört min farmor. Hon har mycket noga skrivit sitt namn i 
den, som en sorts ex libris. Min farmor var en ganska säregen person med 
djupa rötter i högadeln, men för att vara en person från detta sociala skikt hade 
hon ett ovanligt stort intresse för att läsa. Utan att veta det bestämt förstås – 
jag har aldrig frågat henne – förmodar jag att hon mycket uppskattade Ruins 
bok. Varför skulle hon annars ändra omslag och noga skriva in sitt namn i 
boken? Jag har många andra böcker från henne och ingen ser ut på det sättet. 

Jag söker efter ordet ”kulturarv” i Viktor Rydbergs arbeten och finner mig 
själv fast inne i själva ordet. 

Än märkligare blir det när jag börjar läsa Ruins bok och finner att den 
andra essän har titeln ”När döden bjuder upp”. Jag är arkeolog och döden, 
eller snarare graven, är centralt för arkeologin och som vi vet är döden också 
central i Hans senaste bok Being With the Dead.3 

Innan Hans och jag hade kommit till världen fanns med andra ord döds- 
och arvstemat där, ett tema som vi själva skulle komma att ärva. (Vad är det 

1 Stockholms universitet kom till först 1960. 
2 Hans Ruin, Det sjunkna hornet (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1957). 
3 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018).  
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NÄR DÖDEN BJUDER UPP 

för mörka krafter som påtvingar oss denna ofrihet, skulle man vilja fråga, men 
det gör man helt enkelt inte.) 

Två saker vill jag tillägga. För det första publicerades Det sjunkna hornet 
samma år som Sverige drabbades av pandemin Asiaten, alltså 1957. För det 
andra använder Ruin aldrig ordet ”kulturarv” i sin bok trots att boken genom-
gående handlar om sådana frågor som vi idag gladeligen skulle etikettera som 
just kulturarvsfrågor. Inte heller har jag hittat ordet i Viktor Rydbergs arbeten 
även om jag måste erkänna att en del läsning återstår.  

Pandemiernas kulturarv 

Året 2020 har varit ett fruktansvärt år och det går inte att undvika att förhålla 
sig till pandemin och dess ”kulturarv” i en text som bär titeln När döden 
bjuder upp och som samtidigt explicit och implicit förhåller sig till arvs- och 
kulturarvsbegreppet. 

Coronapandemin har slagit till och hundratusentals människor har dött, 
de flesta mor- och farföräldrar. Pandemin har slagit till mot hjärtat av världens 
konsumtion och mot hjärtat, eller snarar lungorna, hos oss alla. Ekonomin har 
kollapsat och vi med den. Vi har kollapsat med ekonomin eftersom vi själva 
har förvandlats till ekonomi. Vi har funnit att det inte finns någon solid 
identitet kvar i ladorna till vilken vi skulle kunna återvända och finna säkerhet. 
Vi verkar ha sålt oss själva, inte bara vår själ, till något mycket mer ont än 
Djävulen själv. 

Bortom våra egna sorger är en större värld upptagen med viruset, en värld 
med alldeles för många invånare och alldeles för få respiratorer. Oräkneliga 
döda, namn som viskas i avlägsna byar i Indien till vilka de fattiga har återvänt 
från städerna, eller Favelas i Brasilien, eller byar i Laos, aldrig nämnda, inte ens 
som nummer i BBC, CNN eller andra internationella nyhetskanaler inklusive 
de kinesiska.  

Men coronaviruset härstammar inte från det kapitalistiska globala kon-
sumtionssamhället. Viruset använde sig av det och slog till hårt, men det kom-
mer inte därifrån. Istället har det sin grund i gammal kinesisk tradition, eller 
som vi föredrar att kalla det idag – kulturarv. Heliga vilda djur har konsu-
merats i sekler i Kina. Denna tradition – eller kulturarv – är ansvarig för åtmin-
stone tre pandemier: Asiaten (1957), Hongkonginfluensan 1968 och COVID-
19 (2020), men även SARS, MERS och H5N1 samt ytterligare andra har sin 
grund i detta kulturarv. Arvet har miljoner människors liv på sitt samvete. 

Det har hävdats att viruset kommer genom att hundar äter rester av flad-
dermöss som har konsumerats av människor. Därefter har de slickat sig själva 

203 



 

 
  

 
  

 
 

 

 
  

  
 

  
 

 
   

 
  

   

TIDVATTEN 

eller andra hundar i anus och därefter slickat människor i ansiktet. Men det 
har också hävdats att viruset kommer direkt ur ett kinesiskt laboratorium som 
studerar coronavirus i fladdermöss. 

Hur det än förhåller sig med den saken, handlar det om att människor 
handskas med fladdermöss. När vi människor infekteras av virus från vilda 
djur kallas det för zoonoses och det är aldrig en tillfällighet eller en slump, utan 
en tydlig konsekvens av att människor ytterst medvetet handskas med djur 
som bär på dolda smittor. 

Detta kulturarv är vanligt förekommande i Sydostasien och framför allt i 
Kina. COVID-19 spreds fort över världen till skillnad från Asiaten eller 
Hongkonginfluensan. Det tog flera år innan dessa pandemier nådde Sverige. 
WHO kunde till och med följa virusets spridning från kontinent till kontinent. 
Att det går så svindlande fort idag beror på dagens globala transportsystem 
och lättheten att resa. Många pandemiforskare har i åratal varnat för pan-
demier utan att få gehör från de ansvariga. Idag varnar de för att dagens virus 
bara är en första varning. Nästa gång ett virus utvecklas genom människans 
handhavande med vilda djur kan det komma att kräva hundratals miljoner 
döda.4 

När jag skriver detta kommer ett minne fram. I en avlägsen del av norra 
Laos, där det Amerikanska kriget (American War) har lämnat djupa bomb-
kratrar i bergssluttningarna och i anslutning till förhistoriska gravar, en arkeo-
logisk plats identifierad av en fransyska under 1930-talet när Laos var en del 
av den Franska kolonin Indokina,5 finner man att vietnamesiska officiella 
öppnar gravar för att föra hem sina döda. Samtidigt hämtar amerikanska 
helikoptrar hem resterna av amerikaner som stupade under kriget, ett krig 
som med andra ord fortfarande pågick när vi var där 2007, men som officiellt 
avslutades 1975. 

4 Jared Dimond & Nathan Wolf, ”Därför måste handeln med vilda djur genast upphöra”, Dagens 
Nyheter (6 maj 2020). 
5 Anna Källén, Standing Stones: Archaeology, Colonialism, and Ecotourism in Northern Laos (Walnut 
Creek, California: Left Coast Press, 2015). 
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En vietnamesisk soldats grav i bergen i norra Laos. 

Den lokala och enda restaurangen i byn där vi bodde saknade el. All mat 
kokades över öppen eld. Från taket hängde fladdermöss som vid tillfälle 
skulle ätas. Vad jag vet åt jag aldrig någon, men det var oklart vad som ingick 
i de lunchpaket som vi fick med oss upp i bergen där vi bedrev vår forskning. 
Hursomhelst handlar det om ett fladdermusätande som rättfärdigas som 
kulturarv. 

Jag är inte biolog, men det är inte så svårt att lista ut att fladdermöss kan 
bära på olika former av virus. De flesta fladdermöss lever i täta kolonier. De är 
däggdjur med vingar och de är nattlevande och har genom denna kombina-
tion få fiender. Naturen kontrollerar fladdermöss på två sätt, antingen genom 
att dra in deras föda, insekter eller frukter, eller genom att utsätta dem för 
virusattacker. En och annan orm eller rovfågel kan också bidra, men har svårt 
att komma åt fladdermössen. Genom att fladdermössen är däggdjur och inte 
gäddor eller kräftor är de virus de bär på lättare överförbara till oss, eftersom 
även vi är däggdjur, och också flocklevande.6 

Det är en tragisk paradox att ett kulturarv är orsaken till COVID-19 efter-
som vi under de senaste två till tre decennierna har föreställt oss att kulturarvet 

6 Jared Dimond & Nathan Wolf, ”Därför måste handeln med vilda djur genast upphöra”. 
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på något sätt är framtiden, en turistattraktion som kan generera jobb och 
skatteinkomster, som kan läka sår hos förtryckta minoriteter och ursprungs-
befolkningar, eller skapa fred och förståelse i multikulturella kontexter. Än 
mer tragiskt är det att det är människor från minoriteter och ursprungsbefolk-
ningar som verkar vara hårdast drabbade. 

Denna förståelse av kulturarv är en konsekvens av nyliberalismens ekono-
misering av allt, en ekonomisering som inte bara möjliggjorde viruset utan 
som också bidrog till att det kunde spridas så våldsamt fort. I Kina liksom 
varhelst har arvet förvandlats till en konsumtionsvara. Den kinesiska med-
borgaren är en vara, så även turisten, liksom konsumtionen av vilda djur och 
det var kinesiska turister som spred smittan över världen till att börja med. 
Andra turister fullt upptagna med att konsumera natur- och kulturarv tog 
glatt tag i stafettpinnen och återvände berusade och skrattandes till sina 
hemländer med viruset gömt i sina lungor. Viruset använde nyliberala värden 
på ett mycket effektivt sätt trots att det saknar hjärna, själ och, som någon har 
konstaterat, ett twitterkonto (vilket lär ha förvirrat Donald Trump). 

Den massiva död och ekonomiska kollaps som har följt i viruset spår har 
av många intellektuell uppfattats som en möjlighet till en pånyttfödelse. De 
menar att coronaviruset är en möjlighet att omdana samhället för framtiden 
och omdefiniera frågan om hur det är, eller bör vara, att vara människa.7 

Men frågan som bör ställas är om ett virus som saknar själ, hjärna och ett 
konto hos Twitter ska få bestämma hur framtiden skall te sig? Är det detta som 
föreslås, eller är förslaget att vi stänger ned det system som gjorde viruset och 
spridningen av det möjligt, det vill säga turist- och kulturarvsindustrin, eller 
som det också heter ”besöksnäringen”? Massturismens negativa inverkan har 
diskuterats intensivt. Städer och hav liksom luften har helt plötsligt blivit ren 
på ett alldeles nytt sätt. Denna renhet får ett sken av paradisiskt ursprung över 
sig. Mot den bakgrunden kommer kanske en förändring till, men det skulle 
förvåna mig om världen radikalt förändrades efter det att pandemin har dragit 
förbi. Vi lär glömma och bli lika förvånade när nästa pandemi slår till, trots 
alla varningar. 

Jag gjorde en viktig sak trots allt. Efter en dryg vecka med viruset i slutet av 
mars, i början av april, med hög feber, vidrig hosta och allvarlig uttorkning 
som följd, bestämde jag mig för att sluta med mitt snus. Det kan te sig som en 
ganska obetydlig sak att göra, ungefär som att sluta röka, men så är det inte. 
Svenskt snus är ett svenskt kulturarv och accepteras av EU just därför.8 Att 

7 Björn Wiman (red.), Corona: 19 författare om krisen (Stockholm: Polaris/Dagens Nyheter, 2020). 
8 Mats Jonson, Snus!: The Complete Guide to Brands, Manufacturing, and Art of Enjoying Smokeless 
Tobacco, foto Ulf Huett, övers. Gun Penhoat (New York, NY: Racehorse Publishing, 2019). 
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sluta snusa är lika komplicerat som att sluta äta fladdermöss. Det goda är att 
snus inte är lika dödligt som det kan vara att konsumera fladdermöss, men det 
handlar trots det om ett viktigt svenskt kulturarv som är intimt sammanlänkat 
med svensk historia och svensk tobakskonsumtion. Snuset som produceras i 
Sverige existerar ingen annanstans.9 Samtidigt var det svenska snuset tidigare 
nära förknippat med arbetarklassen och ishockeyspelare och inte med 
akademiker eller de högre klasserna. Men detta har radikalt förändrats och 
idag är snus vanligt bland alla samhällsgrupper, men en mycket dyr och 
meningslös syssla.  

Dialogen 

För många år sedan dog en nära vän till oss. Under vår väg tillbaka till 
Stockholm från hans begravning frågade jag Hans hur filosofin förhöll sig 
till döden och om det fanns något inom filosofin som kunde hjälpa honom 
att handskas med den situation vi befann oss i. Jag minns inte om jag fick 
något svar, men jag minns att jag insåg att arkeologin inte kunde hjälpa mig 
att på ett djupare sätt förstå döden, trots att både begravningar och döden 
utgör ett centralt källmaterial inom arkeologin. Vad är döden och hur är det 
att vara med den? 

Allt började, men jag minns inte när. Vi åt luncher tillsammans, Hans och 
jag. Dessa luncher har varit viktiga för mig. En dialog mellan en arkeolog och 
en filosof, men inte en formell dialog. Vi har aldrig löst något, varit överens 
eller inte varit överens. Vi har pratat om livet, om olika och lika erfarenheter, 
om vardagen, vardagliga familjegöromål, skrattat åt våra brister och tillkorta-
kommanden, brist på erfarenhet som gjort oss osäkra, politik, klimatet, för en 
timma eller så, inte en gång i veckan, eller en gång i månaden. Ibland var 
intervallen längre, ibland kortare, tiden gick, och så lunch igen en vacker vår-
dag, eller en regnig höstdag med färggranna höstlöv tumlandes i vinden. 

Dessa luncher har varit väldig givande och alltid denna vänlighet. Exakt 
detta – vänlighet, generositet och en stor dos humor – är Hans på andra sidan 
av restaurangbordet. Man det är ytterligare något som måste tilläggas, något 
kanske än mer beundransvärt, nämligen nyfikenhet, men inte den sortens 
nyfikenhet ”that killed the cat”, utan en tillitsfull och generös nyfikenhet. Hans 
har ett öppet och nyfiket sinne ovanligt i en värld som sällan uppmuntrar en 
sådan personlighet. Att ha Hans på andra sidan av ett restaurangbord är ett 
sant privilegium. 

9 Frågan är dock omtvistad. Det finns nämligen vissa indikationer som antyder att något liknande även 
existerar i Nigeria, men det är en annan historia.  
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Året 2020 är inte bara året då coronaviruset slår till. Det är också året då 
min allra äldsta och närmaste vän dör. Han dör i början av året i följderna av 
en svår och dödlig cancer, som successivt bryter ned honom under två års tid. 
När han dog blev allt tyst. Femtiofem år av vänskap tog slut. Tomheten var 
klaustrofobisk och är det fortfarande när jag skriver detta några månader efter 
hans död. Vi var små pojkar, fyra och sex år, när vi lärde känna varandra i 
början av 1960-talet. En del av mig finns inte längre. Men något annat har 
samtidigt klargjorts. Att bygga vänskap över decennier kräver något som jag 
först förstod när han var död, nämligen intervallen. Att vara vänner är att inte 
vara tillsammans. Vänskap handlar om att vara isär tillskillnad från ett för-
hållande som kräver att man är tillsammans. Att vara isär är intervallen. 
Vänskap är en fråga om intervall, om längtan, om tålamod, för lunchen eller 
fisketuren som kommer att ta form någon gång i framtiden. Vänskap handlar 
om begreppet ”inte”. Vänskap löser inget, handlar inte om att komma överens 
eller om att vara oense, om att inte vara användbar. Vänskap är ”inte” och 
intervall. Efter hans död träder vi in i en förhoppningsvis väldigt lång intervall, 
men förr eller senare ses vi igen.  

Grävaren 

Det engelska ordet ”excavator” kan betyda två helt olika saker. Å ena sidan 
kan det betyda grävmaskin och å den andra ”a person who removes earth 
carefully and systematically from an archaeological site in order to find 
buried remains”. Den här personen är uppenbarligen också motsatsen till 
gravgrävaren. Gravgrävning är förövrigt omgärdat av mycket hårda arbets-
miljölagar och etiska krav. Gravgrävaren flyttar undan jorden för att därmed 
ge plats åt den döda personens kropp eller aska. Grävaren flyttar undan 
jorden för att blottlägga resterna av den döda personens kropp eller aska. 
Liksom gravgrävaren har grävaren ett explicit fokus på de döda och 
begravda, men med två helt olika syften. Om den förstnämnda vill dölja vill 
den andra blottlägga för att därmed få fram information om den döde, om 
döden, om de seder och bruk som omgärdar döden. 

Kanske är Hans inte enbart filosof. Kanske är han också en ”excavator”, en 
sorts filosofins arkeolog, ute efter att blottlägga och kartlägga döden. Som jag 
nämnde tidigare frågade jag Hans efter den begravning vi hade varit på om det 
fanns något i filosofin som kunde hjälpa honom i den uppkomna situationen. 
Som jag minns det fick jag inget svar då, men han svarade emellertid långt 
senare och helt oberoende av min tidigare fråga. Svaret visade sig vara väldigt 
genomtänkt och kom att bli betydelsefullt för mig nu när min äldsta vän har 

208 



  

 
 

 
     

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

  

  

  
 
 

    

   
  

NÄR DÖDEN BJUDER UPP 

dött. Jag tänker förstås på Hans bok Being With the Dead: Burial, Ancestral 
Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Jag läste Hans bok parallellt 
med Siddhartha Mukherjees bok Lidandets konung: historien om cancer.10 

Under tiden åkte min vän hösten 2019 fram och tillbaka till sjukhuset. Ibland, 
när han var millimeter från döden, hämtades han med helikopter. Mukherjees 
bok lärde mig mycket om kampen mot cancern, en bisarr, stundom vansinnig, 
stundom hjältemodig kamp mot en fiende som är en kopia av oss själva, eller 
din egen spegelbild, som gör allt för att ha ihjäl dig. Din egen kropp vill se dig 
död! Nu förstod jag min väns, och alla andra cancerpatienters, kamp mot sjuk-
domen mycket bättre och kunde därmed också kommunicera med honom på 
en annan nivå. Samtidigt gick det upp för mig att hans liv hängde på en ytterst 
skör tråd och att det värsta var nog att vänta framför ett mirakel och att han 
med största sannolikhet skulle dö, vilket han tillslut gjorde. Nu är jag med hans 
död, hans förflutenhet, och de minnen som ständigt spelar framför mig och 
som ibland kan slå till med en chockerande kraft. 

* 

Jag besöker min väns grav. Den ligger nära mina släktingars gravar, farfar, 
farmor, faster, pappa, morfar, mormor, morfars föräldrar och många andra 
lite mer avlägsna släktingar. Återigen detta arv, detta kulturarv. Det hem-
söker oss och tvingar på oss framtiden och – paradoxalt nog – sliter det för-
gångna ifrån oss. Kulturarv är motsatsen till historia, som David Lowenthal 
klokt har konstaterat,11 eller kanske motsatsen till döden. 

Döden eller att vara med de döda öppnar nämligen, vilket Hans har kon-
staterat, för ett ökat historiemedvetande. Att vara medveten om döden och de 
döda är en fråga om att vara öppen för historien. Men det finns många his-
torier. In mitt fall är historia en personlig fråga, som handlar om att förstå min 
väns död och bli medveten om dess historiska dimensioner. Coronaviruset å 
andra sidan öppnar för en annan och mycket större historisk dimension som 
inbegriper hela världen och världens alla medborgare. Kanske kan man säga 
att mitt förhållande till historien ska skrivas med ett litet h. Coronavirusets 
historiska dignitet skrivs med ett stort H. 

Som jag nämnde föreställer sig många intellektuella att en ny värld kommer 
att materialiseras efter coronavirusets framfart. Därmed har de öppnat för en 

10 Siddhartha Mukherjee, Lidandets konung: historien om cancer (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
2014). 
11 David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1998). 
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uppdelning av Historien i en pre-coronavärld och en post-coronavärld, där 
pre-coronavärlden omvandlas till Historia eller Kulturarv, beroende på hur 
man vill se det, och post-coronavärlden ansvarar för en ny framtid utan ras-
ism, ojämlikhet, pandemier och klimatkris. Någon sådan uppdelning ser jag 
inte i mitt förhållande till min döde vän. Hans död leder inte till en ny framtid. 

Hans farfar frågar i en mycket kort reflektion över sin döda far ”vad har 
egentligen skett mellan utgångspunkt och slutpunkt?”12 Han betraktar frågan 
inte bara som en fråga om livet och varat, utan ser det även utifrån poesins 
perspektiv. För honom börjar och slutar en dikt ofta på ett snarlikt sätt. Livet 
liksom dikten är istället vad som händer däremellan. Att vara i detta mellan-
rum handlar bland annat om att reflektera över döden och de som har dött, 
tillexempel alla dessa människor som i ensamhet och i andnöd har dött i pan-
demins spår, eller över en nära vän och dennes kamp mot cancern. I vår tek-
nokratiska värld, nyliberala ekonomisering av allt och i vår hycklande merito-
kratiska tid, behöver vi komma närmare de döda eftersom döden är en chock 
för de som lever. Döden skakar den levandes kropp, inte bara dennes själ. 
Döden är en klaustrofobisk nedstängning av livet och tillvaron för de levande 
och coronaviruset har visat hur farliga sådana nedstängningar kan vara. 

Hans bok Being With The Dead har blivit för mig nyckeln som har låst upp 
den klaustrofobiska känsla som min väns död efterlämnade. På så sätt, i varje 
fall delvis, kan mitt liv fortgå, att så långt möjligt försöka vara en levande män-
niska mellan ”utgångspunkt och slutpunkt”, det vill säga innan döden bjuder 
upp. 

12 Hans Ruin, Det sjunkna hornet, s. 236 
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ALF HORNBORG 

Bland min morfars böcker hittar jag ett slitet exemplar av Hans H. Hilde-
brands populärvetenskapliga översikt Folkens tro om sina döda, utgiven 
1874.1 Överst på framsidan har morfar med blyerts präntat sitt namn och 
datumet 18/5 1895. I sin dagbok från sommaren 1896 nämner sextonåringen 
Hildebrands bok som en ”ytterst intressant och lärorik afhandling”.2 Morfar 
hade hängt en hängmatta högt uppe i en björk vid familjens sommarställe 
utanför Helsingfors. Där under lövverket försjönk han i studier av en brokig 
samling historiska arbeten, reseskildringar och biografier. 

Jag bläddrar igenom det gamla häftet av Hildebrand med sina många svart-
vita illustrationer av exotiska gravskick från världens alla hörn. Som antro-
polog funderar jag över detta så typiskt europeiska projekt. De utomeuro-
peiska ”folken” hade alla någon ”tro” om sina döda som var intressant att 
dokumentera men som aldrig kunde tävla med européns insikter. Hildebrand 
avslutar: 

Klar är insigten om människans själ, om döden och om de döda allenast 
inom den kristna verlden; med denna tro hafva vi således icke här att göra. 
Vår uppgift var här allenast att gifva akt på de aningar, som tydligt uttalas 
eller antydande hviskas af de många folken, hvilka icke minst genom sin 
andliga egendom visa sig, oaktadt alla skiljaktigheter, utgöra en mänsklighet.3 

Förhållandet till de döda medgavs alltså vara en universell angelägenhet, 
även om de utomeuropeiska föreställningarna endast skulle betraktas som 
rudimentära steg på vägen mot den överlägsna klarsyn som fanns i Europa. 
Katalogen över exotiska sedvänjor förmedlade kuriosakabinettets fascina-
tion över det udda och främmande. Ännu skulle det dröja årtionden innan 
antropologer på allvar började använda sig av genuin empati för att förstå de 
känslor och relationer som dolde sig bakom kopparstickens egendomliga 
berättelser från andra världsdelar. 

1 Hans H. Hildebrand, Folkens tro om sina döda (Stockholm: Klemmings Antiqvariat, 1874). 
2 Anna Lena Bengelsdorff, Eirik Hornborg – orädd sanningssägare och rättskämpe, Vasa: Skrifter utgivna 
av Svenska folkskolans vänner, vol. 194 (2012), s. 31. 
3 Hildebrand, Folkens tro om sina döda, s. 142. 
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Är då detta – förhållandet till de döda – ett problemkomplex som mer än 
någonting annat utmärker människan? Tanken känns inte långsökt när man 
har läst Hans Ruins bok Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the 
Roots of Historical Consciousness.4 Uttrycket ”being with the dead” hämtar 
Ruin från Heidegger för att ringa in den säregna företeelsen att våra sociala 
relationer sträcker sig bortom döden. De döda figurerar fortfarande i de 
levandes medvetande och påverkar deras beteende. Ruin tar klokt nog avstånd 
från de posthumanistiska filosofer som tillskriver de döda verklig agens (eng. 
agency) men konstaterar dels att tidigare levande människors agens har format 
nu levande människor, dels att den fortfarande kan påverka deras val av 
handlingsalternativ. På dessa sätt utgör vårt förhållande till de döda två olika 
nivåer av historiskt minne. Relationen mellan levande och döda utgör 
samhällets tidsdimension – dess historia. 

Det är ingen tvekan om att de som levt tidigare kan utöva ett starkt in-
flytande över våra liv – inte som spöken men helt enkelt genom att ha funnits. 
Alla bär vi spår av tidigare generationers kulturella och personliga egenheter. 
Till skillnad från andra djur är våra förbindelser med det förflutna inte i första 
hand genetiska utan handlar i hög grad om specifika relationer, familjestruk-
turer, personligheter och livsprojekt. Längesedan avlidna personers särdrag 
kan ha ristat djupa spår i våra själsliv som fortsätter att prägla våra drömmar 
och våra neuroser utan att vi ens är medvetna om det. I den meningen är de 
döda alltid närvarande. 

På en annan nivå kan minnet av de döda gripa in i de levandes livsval. De 
avlidna kan framställas som förebilder att hedra eller skamfläckar att ta av-
stånd ifrån. De levande kan behärskas av förpliktelser mot de avlidna, som 
Sofokles Antigone gentemot sin döde bror Polyneices. Som Ruin visar belyser 
Sofokles drama hur människosamhällen består av såväl döda som levande. 
Han använder Achille Mbembes begrepp ”nekropolitik” i utvidgad betydelse 
för att omfatta detta unikt mänskliga tillstånd. I Mbembes ursprungliga betyd-
else syftade begreppet särskilt på härskarens rätt att avrätta sina undersåtar – 
att förvandla levande till döda. Ruin låter det mera allmänt beteckna hur poli-
tik inbegriper de döda genom att handla om hur de levande förhåller sig till 
dem och deras kvarlevor. 

Nekropolitik blir som tydligast i våra relationer till nationella gravmonu-
ment men genomsyrar vår hantering av minnen och arvegods även på familje-
nivå. Saker och foton som påminner om avlidna kan väcka kärlek och saknad 

4 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). 
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eller bitterhet och skuld. Det är påtagligt hur vårt engagemang i minnenas och 
relationernas immateriella värld på något sätt måste gestaltas materiellt. I det 
forntida Egypten skulle själens odödlighet säkras genom att balsamera dess 
förgängliga jordiska boning och konstruera gravmonument byggda för 
evigheten. Här anknyter Ruin till Jan och Aleida Assmanns tolkningar av 
fornegyptisk gravkultur. Även Lynn Meskell har diskuterat hur den egyptiske 
mumien åskådliggör människolikets tvetydiga ställning mitt emellan subjekt 
och objekt, tecken och ting, förgänglighet och beständighet.5 Utifrån Meskells 
studie – men som ett eko av ett resonemang som kan spåras tillbaka till Hegel 
– påpekar Daniel Miller att människor brukar sträva efter att övervinna sin 
förgängliga materialitet med hjälp av materiella monument som pyramider 
och bevarandet av kroppens materiella form (balsamering) – paradoxalt nog 
just för att uttrycka verklighetens immateriella aspekter.6 

Liksom alla kulturella företeelser blir specifika varianter av nekropolitik 
begripliga ur ett semiotiskt perspektiv. Liket – den döda människokroppen – 
betecknar den person som den en gång var. Men implikationerna blir väsens-
skilda om likets (tecknets) relation till det betecknade uppfattas som symbolisk 
eller indexikal, för att använda en distinktion som utvecklades av Charles 
Sanders Peirce. Medan moderna gravskick kan sägas behandla den dödes 
kvarlevor som en symbol för den avlidna personen har liket i många förmod-
erna sammanhang uppfattats som identisk med den. Särskilt tydligt blir detta 
i samhällen där den döde behandlas som levande. I sådana sammanhang kan 
en balsamerad kropp eller till och med ett föremål utgöra ett indexikalt tecken 
för den döde och därmed göra anspråk på att behandlas så som personen 
behandlades när den var i livet. Detta var exempelvis fallet i inkariket i 1400- 
och 1500-talets Anderna, där en avliden härskare på olika sätt ansågs kunna 
hållas vid liv: som ett mumifierat lik, ett bylte (på spanska bulto) innehållande 
den dödes hår eller naglar, eller en staty av metall, sten eller trä (på quechua 
huauque, det vill säga ”bror”).7 

Antropologerna David Graeber och Marshall Sahlins erbjuder i boken On 
Kings en tolkningsram som hjälper oss begripa förmoderna härskares grav-
skick som strukturellt besläktat med deras erövringskrig: medan de senare är 
uttryck för härskarens drift att utvidga sitt ego i rummet är gravmonumenten 

5 Lynn Meskell, ”Objects in the Mirror Appear Closer Than They Are”, Materiality, red. Daniel Miller 
(Durham: Duke University Press, 2005), s. 51–71. 
6 Daniel Miller, ”Materiality: An Introduction”, Materiality, red. Daniel Miller (Durham: Duke 
University Press, 2005), s. 16. 
7 Brian Bauer, Ancient Cuzco: Heartland of the Inca (Austin: University of Texas Press, 2004), s. 168. 
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uttryck för deras önskan att expandera i tiden.8 I bägge avseenden upplever 
monarken samma existentiella belägenhet som alla andra människor, näm-
ligen fångenskapen i tid och rum. Graeber och Sahlins analys av hur denna 
belägenhet har hanterats i kungadömen runt om i världen kastar nytt ljus över 
exempelvis inkariket. Liksom i så många andra förmoderna monarkier för-
knippade inka stort geografiskt avstånd med hög prestige och gudomlighet. 
Bland de mest värdefulla föremålen som kunde uppbringas i huvudstaden 
Cuzco räknades de röda skalen av Spondylus-ostron från fjärran Ecuador och 
papegojfjädrar från Amazonområdets tropiska regnskogar. Inkahärskarens 
dynasti i Cuzco hade enligt vissa myter sitt gudomliga ursprung på en helig ö 
i Titicacasjön i söder. Den var alltså exempel på den globalt utbredda företeelse 
som brukar benämnas ”främlingkungar” (eng. stranger-kings). Dynastins gud-
omliga härkomst alstrade också en strukturell rivalitet mellan levande och 
döda kungar, som drev varje ny härskare att utvidga sitt ego i rummet genom 
nya erövringar och i tiden genom oförgängliga monument. Rivaliteten mellan 
generationerna blev särskilt påtaglig eftersom varje avliden kung mumifier-
ades, vårdades av sin personliga släktgrupp (sin panaca, som inkluderade alla 
hans ättlingar utom tronarvingen och hans avkomma) och behandlades som 
levande. En död härskare behöll sin egendom och deltog – kringburen av sin 
panaca i en bärstol – i årscykelns alla ceremonier och festligheter. Conquista-
doren Pedro Pizarro citerar tronpretendenten Huáscars kommentar att han 
egentligen borde beordra att alla hans döda förfäder begravdes och fråntogs 
sina egendomar, eftersom de ägde allt det bästa som fanns i riket.9 

Brian Bauer ägnar ett fascinerande kapitel – The Mummies of the Royal Inca 
– åt den märkliga roll som de kungliga mumierna spelade i Cuzco.10 När Pedro 
Pizarro för en inkaofficers räkning skulle anhålla om en högättad kvinnas 
hand upptäckte han till sin stora förvåning att det var en mumies godkän-
nande han förväntades söka – vid mumiebyltets sida satt ett orakel som med-
delade dess vilja. Så inflytelserika var de avlidna härskarna i Cuzco att span-
jorerna ägnade stora ansträngningar åt att hitta och oskadliggöra mumierna. 
År 1559 lyckades Polo de Ondegardo konfiskera de kvarvarande kungliga 
mumierna i Cuzco och flytta några av dem till Lima för begravning. De span-
ska ansträngningarna att lokalisera och förstöra mumierna säger något om 
deras politiska betydelse. Att de hade en viktig politisk funktion även före den 
spanska erövringen framgår av uppgiften att Huáscars halvbror och tronrival 
Atahualpa 1533 beordrade sina generaler att bränna mumien efter sin farfar 

8 David Graeber & Marshall D. Sahlins, On Kings (Chicago: HAU Books, 2017). 
9 Bauer, Ancient Cuzco, s. 162. 
10 Ibid., s. 159–184. 
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Topa Inka och utplåna hans panaca eftersom den hade valt att stödja Huáscars 
sida i inbördeskriget. Tydligare exempel på ”nekropolitik” är svåra att före-
ställa sig. 

Ruin föreslår att om den politiska användningen av avlidna människors 
kvarlevor visar att politiken har en religiös kärna, så kan vi fråga oss om reli-
gion ursprungligen uppstod just ur hanteringen av de dödas kvarlevor. Är 
religion med andra ord ytterst en form av nekropolitik?11 Den koppling mellan 
religion och politik som han föreslår skulle även kunna anknyta till Graebers 
och Sahlins iakttagelse att förmoderna samhällshierarkier utgör världsliga för-
längningar av utomvärldsliga (metafysiska) hierarkier. Åter igen är inkariket 
en perfekt illustration. Inkahärskaren var son till solguden Inti och därmed 
förbindelselänken mellan gudomliga och världsliga hierarkier. 

Viljan att förbinda det immateriella och det materiella – att infoga det gud-
omliga och det världsliga i samma tidsrumsliga ramverk – ger i Homeros epos 
om Odysseus ”dödsriket” en geografisk plats. Ruin ägnar ett kapitel i sin bok 
just åt Odysseus resa till de dödas rike.12 Som Mary Helms har visat var 
Odysseus en typisk bronsåldershjälte, vars seglatser till avlägsna platser var 
förenade med hög prestige.13 Men enligt samma logik som identifierade geo-
grafiskt avstånd med prestige och gudomlighet, förknippades avstånd i rum-
met ytterst med förfluten tid. De dödas rike var en geografisk plats, men så 
avlägsen att en resa för att uppsöka den måste innebära en resa i tiden. 

Föreställningen om döden som en resa återfinns hos förmoderna kulturer 
i alla världsdelar, men Ruins analyser antyder hur olika skildringar av resan till 
dödsriket avspeglar skilda kulturella infallsvinklar. När det forna Egyptens 
avlidna på sarkofagens insida instrueras om hur en lyckosam resa till dödsriket 
skall företas14 ligger fokus enbart på den döde själv, men när Homeros låter 
Odysseus konversera med de döda ventileras frågor om mellanmänskliga 
relationer – sorg, saknad, skuld, förpliktelser – som inbegriper de levande såväl 
som de döda. I Homeros Grekland framträder de döda som personer till vilka 
de levande alltjämt har relationer. 

För Antigone bestod förpliktelsen mot hennes döde bror Polyneices i den 
konkreta handlingen att ge honom en begravning – och just hanteringen av 
den dödes kvarlevor är i regel själva kärnfrågan i nekropolitik – men våra 

11 Ruin, Being with the Dead, s. 90. 
12 Ibid., s. 148–180. 
13 Mary W. Helms, Ulysses’ Sail: An Ethnographic Odyssey of Power, Knowledge, and Geographical 
Distance (Princeton: Princeton University Press, 1988). 
14 Ruin, Being with the Dead, s. 186. 
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plikter mot avlidna rymmer naturligtvis så ofantligt mycket mera. På ofta 
omedvetna sätt genomsyrar de döda ständigt våra liv, genom att ha format oss, 
erbjudit oss förebilder eller avskräckande exempel, ställt oss i skuld. När Ruin 
frågar sig hur vi uppfattar våra skyldigheter mot de döda15 måste vi utgå ifrån 
att det inte bara handlar om hur vi hanterar deras kvarlevor, utan om hur vi 
förhåller oss till allt övrigt de lämnat efter sig, materiella föremål såväl som 
immateriella minnen. Möjligen blir detta komplex mera kännbart i ett 
modernt samhälle som i hög grad osynliggör döden och den avlidnes kvar-
levor – ett samhälle som därmed kanske blockerar mycket av den konkreta 
nekropolitikens terapeutiska funktion. 

Att problematiken kring vår relation till de avlidna så tydligt fortbestår över 
årtusendena är i sig en bekräftelse av de dödas närvaro. Förgänglighetens 
dilemma är evigt. Till och med den förmoderna härskarens rätt att avrätta sina 
underlydande – detta som Achille Mbembe ursprungligen avsåg med be-
greppet nekropolitik – lever vidare i diverse moderna och ofta vardagliga 
inkarnationer. David Graeber har föreslagit att den moderna människans rätt 
att förstöra konsumtionsvaror har som förebild den förmoderna monarkens 
rätt att döda sina undersåtar.16 Har vår skenande förbrukning av naturresurser 
därmed en nekropolitisk aspekt? 

Även när det gäller den problematiska förbränningen av fossila bränslen 
har relationen mellan modernitet och resurshushållning en nekropolitisk 
dimension. Detta åskådliggjordes på ett metaforiskt plan av TV-fantasin Game 
of Thrones, en modern saga om en förmodern mänsklighet vars största fasa 
var ”de dödas armé” som hotade att invadera människornas värld från sitt av-
lägsna tillhåll i norr. ”Nattkungen” och hans skräckinjagande armé av zombier 
förkroppsligar vår uråldriga olust inför tanken på levande döda – avlidna 
varelser som behållit sin agens. Samtidigt tycktes den skrämmande arméns 
frammarsch – hand i hand med förödande klimatförändringar – kunna tolkas 
som en allegori för fossilbränsledriven teknik. Den gemensamma nämnaren 
för spökarmén och sådan teknik är att de animeras av energi från döda var-
elser. I bägge fallen är det fullt begripligt om människor förundras – och ibland 
förfasas – över hur det döda kan ha kraft att utmana det levande. 

Fruktan för de döda är inte bara en aspekt av vår fruktan för vår egen död 
utan ett erkännande av de dödas ogripbara närvaro i våra liv. De är utanför vår 
kontroll. Deras påverkan på de levande är enkelriktad såtillvida att de aldrig 
kan konfronteras, blidkas eller avkrävas bekräftelse. Vår relation till de döda 

15 Ruin, Being with the Dead, s. 143. 
16 David Graeber, ”Consumption”, Current Anthropology, vol. 52, nr. 4 (2011), s. 489–511. 
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handlar i bästa fall om att göra sig hemmastadd bland de saker och minnen 
som de har lämnat efter sig – att föreställa sig en försoning som förbinder de 
levande och döda genom att överskrida gränsen mellan samhällets synliga och 
osynliga aspekter. Så kan den moderna människans nekropolitik ändå få en 
viss terapeutisk funktion, trots att döden och de döda i så stor utsträckning har 
osynliggjorts. 

Med hänvisning till paret Assmanns studier av fornegyptiskt gravskick 
berör Ruin skriftspråkets grundläggande betydelse som en förbindelselänk 
mellan de levande och de döda.17 Genom det skrivna ordet triumferar tanken 
över tiden och döden. Därför kan skrift jämföras med balsamering eller grav-
monument. Detta är en fascinerande insikt, inte minst för akademiker. Bland 
morfars papper hittar jag ett hjärtligt brev från Hans Ruin den äldre inför 
morfars 60-årsdag den 29 september 1939,18 medan Hans Ruin den yngre 
bland böcker han ärvt hittar en volym av Eirik Hornborg dedicerad till sin 
farfar. Det är ingen tvekan om att de två herrarna var goda vänner. Deras 
skrivna ord trotsar tidens gång. Deras livsprojekt har naturligtvis på olika sätt 
färgat av sig på sina barnbarns liv – bland annat just genom besattheten med 
skrivandet. Trots att de är döda sedan flera decennier är de på flera olika sätt 
närvarande. 

17 Ruin, Being with the Dead, s. 182–188. 
18 Brevet återges i sin helhet i Bengelsdorff, Eirik Hornborg, s. 157–158. 
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ARIS FIORETOS 

TILL EXEMPEL. Vad är en ruin? Det spontana svaret kunde lyda: en för-
fallen borg eller ett förkommet palats, en helgedom eller ett hus förstört till 
följd av krig, naturkatastrof eller ren, skär försummelse. Kort sagt: något som 
inte längre ser ut som det en gång gjorde. 

Kalla den särskilda mottagligheten för sådana eller liknande tecken på för-
gängelse för ruinkänslan. 

”Robert I. Smithson Overseeing Work on Partially Buried Woodshed” (1970), Kent 
State University Libraries, Special Collections and Archives. Foto: Doug Moore, 1970. 

DOLD TOPOGRAFI. Det finns dock strukturer som inte är synliga för 
blotta ögat utan måste grävas ut. Några årtionden efter det att Giuseppe Fio-
relli flyttade arkeologernas fokus från enskilda föremål hittade i Pompeji till 
stadens underliggande men dolda topografi, beskrev Freud denna känsla för 
ruiner i ett snarlikt sammanhang: 

Föreställ er en upptäcktsresande som anländer till en föga känd region, där 
hans intresse väcks av ett ruinfält med murrester, brottstycken av kolonner 
och stentavlor med halvt utsuddade och oläsbara skrivtecken. Han kan nöja 
sig med att beskåda vad som ligger i öppen dag, därefter fråga de mer eller 
mindre halvbarbariska invånarna som bor i närheten vad traditionen 
förmedlat om dessa monumentala lämningars historia och betydelse, ned-
teckna uppgifterna och – resa vidare. Han kan emellertid även gå annorlunda 
tillväga; han kan ha tagit med sig hackor, skyfflar och spadar, sätta invånarna 
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i arbete med dessa verktyg, tillsammans med dem ta sig an ruinfältet, av-
lägsna spillrorna och utifrån de synliga lämningarna avtäcka vad som 
begravts. Om arbetet röner framgång förklarar upptäckterna sig själva; mur-
resterna är del av vallen kring ett palats eller en skattkammare, pelarruinerna 
kan förlängas till ett tempel, de många inskrifterna är, såvida lyckan står 
honom bi, tvåspråkiga och avslöjar ett alfabet och ett språk, och när de 
dechiffrerats och översatts erbjuder de oanade upplysningar om händelser i 
forntiden, till vilkas minne monumenten byggts. Saxa loquuntur!1 

Psykoanalysens fader iklädde sig rollen som arkeolog. Metoden han var i 
färd med att utveckla då han funderade över ”hysterins etiologi” 1896 gick 
ut på att frilägga oanade men verksamma strukturer i patientens psyke. 
Genom att medvetandegöra dessa kunde deras betydelse återvinnas på ett 
sätt som inte längre tärde utan stöttade jaget. 

Utgrävningsarbetet fordrade dock tålamod. Gick analytikern alltför bryskt 
tillväga riskerade spåren att suddas ut eller lämningarna att köras djupare ned 
i marken. De underliggande formationerna måste friläggas med känsla även 
för beskaffenheten hos den jordmån som dolde dem. Först när de trätt i dagen 
erhöll topografin pålitliga konturer. Äntligen kunde patienten med analytik-
erns tolkande hjälp integrera sammanhangen i sin självuppfattning, var-
igenom hen framstod som om inte ett helt, så åtminstone ett intaktare väsen. 

Senare skulle Freud kvalificera denna syn på psykoanalysen som själsarkeo-
logi. Men redan nu – samma år som han första gången använde termen ”psy-
koanalys” och bara ett par innan ruinen blev en sinnebild för utläggningen 
av ”drömmens hemlighet”2 – stod klart att det förflutna ägde ett efterliv. ”Sten-
ar talar!” löd den emfatiska slutsatsen på ett språk som skulle pratas i ytter-
ligare 700 år efter ödeläggelsen av Pompeji. De talföra mineralerna krävde 
emellertid tolkning. Framtiden fanns inskriven i det förflutna såsom en 
störning som inte skänkte jaget ro eller vila förrän budskapet ”översatts” till 
begriplighet. Analytikern avkrävdes inte bara finkänslighet utan även semio-
tisk kompetens. Ruinen må ligga i dagen, men utan tolkning förblev chiffren 
otillgängliga underrättelser från ett sjunket rike. 

1 Sigmund Freud, ”Zur Ätiologie der Hysterie”, Studienausgabe, band VI, red. Alexander Mitscherlich 
m. fl (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1971), s. 54. (Min övers.) 
2 Brev till Wilhelm Fließ den 12 juni 1900. Sigmund Freud, Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Briefe 
an Wilhelm Fließ, Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1897–1902, red. Marie Bonaparte m. fl. 
(London: Imago Publishing Company, 1950), s. 344. 
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Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed” (1970). 

”EFTER”. Landskapsmålarna som på 1700- och 1800-talen ägnade förfallna 
byggnadsverk på sydliga breddgrader uppmärksamhet gjorde det därför att 
förgängelsen paradoxalt nog hade överlevt. Visserligen erinrade ruinerna 
om en svunnen era, men dess spillror hade trotsat tidens förstörelsearbete, 
glömska och försummelse. De gåtfulla resterna framkallade såväl saknad 
som kontemplation, både svårmod och fascinerad besinning. Över de gräs-
övervuxna stenblocken eller den tomt gapande portalen vilade en stämning 
inte olik den som rådde på kyrkogårdar. Sorgsen, högstämd, innerlig. Så här 
såg det ut: avståndet som skilde ens samtid från de fornstora dagarna. 

Möjligen låg lämningarnas mening i det förflutna, men nuet gav resterna 
ny betydelse. Därmed väckte ruinkänslan frågor om arv och tradition. Genom 
att reflektera efter det att något inte längre var fallet, fick det kontemplativa 
subjektet villkor att framträda som inte bara klargjorde dess aktuella beläg-
enhet, utan indirekt även pekade framåt. Nuet visade sig vara ett janusansikte, 
vänt såväl bakåt som framåt. Annorlunda formulerat: utan ruin, inget historie-
medvetande. 
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Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed”, litografi, 1970. 

KOLLAPS, ÄKTA OCH ISCENSATT. Substantivet ”ruin” avleds från latin-
ets verb ruere, ”kollapsa”. 

Exemplen på ruinae är så många att ingen kultur verkar klara sig utan: 
egyptiernas pyramider och aztekernas tempel, Parthenon och Colosseum, 
Palmyra, Chichén Itzá och Angkor Wat … Vid det här laget har de monu-
mentala byggnadsverken överlevt längre i söndrat skick än oskadda, vilket får 
dem att framstå som konstruktioner vars väsen det paradoxalt nog är att förbli 
på en gång defekta och ovärderliga. Så uppgraderas förfallet till en ny, 
visserligen kollapsad men oomkullrunkelig storhet. 

Under 1800-talet blev detta förfall så populärt som motiv att färdiga ruiner 
uppfördes i parker lite varstans i Europa. Ett skövlat tempel här, en raserad 
grotta eller vanvårdad pagod där. Paradoxen är uppenbar: Genom att anlägga 
ruiner förvandlades det imperfekta till en konstart som i sin fulländade form 
egentligen misslyckades med vad som förutsattes. I fullbordat skick var ju 
byggnadsverken inga ruiner utan ”ruiner”, det vill säga perfekta i förfallet 
skick. Först när tidens tand tillåtits härja förvandlades en lämning till den van-
vårdade rest som byggherren aldrig tagit i beräkning. 

En ruinens ruin. 

PLANLAGD FRAMTID. Tyskan använder begreppet Ruinenwert för att 
beskriva värdet hos en byggnad som uppförs på ett sådant sätt att den, i 
händelse av skadegörelse eller destruktion, efterlämnar en tilltalande ruin 
som inte kräver skötsel. Genom att föregripa sönderfallet upprätthåller 
byggnaden sin status efter förstörelsen. Eftersom den till skillnad från tidi-
gare inte kräver någon omvårdnad ökar rentav dess estetiska mervärde. Så 
annekteras framtiden och blir till en kalkylerad aspekt av det förflutna. 

I sina memoarer hävdade Albert Speer att han var den förste att omsätta 
begreppet i handling. Om sina och Hitlers funderingar rörande nazistisk 
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arkitektur noterade han: ”Användningen av särskilda material liksom hänsyn 
till bestämda statiska överväganden skulle möjliggöra byggnadsverk, vilka i 
förfallet skick, efter hundra eller (som vi räknade) tusentals år, skulle likna 
exempelvis de romerska förebilderna.”3 Förfallet skrevs in byggnadens struk-
tur; förvittringen blev en del av planen. Också millennier senare, otaliga gene-
rationer efter grundarnas död, ville nazisternas byggnadsverk dominera miljö-
erna i vilka de uppförts. 

För de bruna herrarna bestod ruinkänslan följaktligen mindre i en mottag-
lighet för framtidens oförutsebara omvälvningar än i en megaloman affekt 
som inte önskade veta av justeringar, än mindre förändring. Freud hade 
klassat symptomen som tecken på preventiv hysteri. 

Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed” (1970), Kent State University 
Libraries, Special Collections and Archives. Foto: Glen Apseloff, 1982. 

ENTROPI. Ruinvärdet behöver emellertid inte innebära diktatoriska an-
språk på framtiden. Tvärtom kan konsten göra sig till dess lyhörda före-
språkare. Ta Robert Smithsons ”Partially Buried Woodshed” från 1970.4 

Under en vistelse vid Kent State University, där en konstfestival anordnades, 
upptäckte han ett vedskjul som tillhört en bondgård som högskolan för-
värvat i samband med en utvidgning av campus. Den enkla konstruktionen 
överöstes med tjugo lass jord, till dess takbalken brast och förfallet inleddes. 
Som konstnärlig praktik var Smithsons metod enkel. Till skillnad från Speers 

3 Albert Speer, Erinnerungen, 2 uppl. (Berlin och Frankfurt am Main: Propyläen Verlag, 1969), s. 69. 
4 Se vidare www.library.kent.edu/special-collections-and-archives/robert-i-smithson-partially-buried-
woodshed-papers (hämtad 6 juni 2020). 
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byggnader ville hans verk inte behärska sin omgivning, utan uppgå i den. 
Kollapsen gjorde inte slut på en process utan bildade dess början. Om ske-
endet burit en inskrift kunde den ha lydit: Entropi. 

Under årens lopp har konstverket, bestående av ”one woodshed and twenty 
truckloads of earth”,5 genomgått en rad förändringar. 1975 sattes delar av 
skjulet i brand av en okänd pyroman; 1984 avlägsnades kvarvarande träpartier 
diskret av universitetet, så att endast fundamentet återstod. Först 2016 mark-
erades dock orten, som utgör en del av verket på samma sätt som inskriften 
över portalen till ett palats, med en plakett. Vid det laget syntes bara välansat 
gräs på platsen, som vore den en kenotaf. Ruinens värdestegring sammanföll 
med dess försvinnande. 

”Partially Buried Woodshed” förenar ready made-estetik med earth art. 
Smithson annekterade inte framtiden, utan överlät verket åt dess osäkerhet. 
Inte ens det senare avlägsnandet av bärande delar tycks ha varit praktiken 
främmande. Först när ruinen var så härjad att förstörelsen övergick i omgiv-
ningen och metoden förvandlades till miljö uppnåddes syftet med processen. 
Paradoxalt uttryckt: verket bejakade ödeläggelsen till den grad att inte ens 
förvittringen slutligen skulle synas. 

Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed” (1970), Kent State University 
Libraries, Special Collections and Archives. Foto: Okänd. 

DELANDE. Så här formuleras denna akuta känsla för ruiner femtio år senare: 

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 

5 www.holtsmithsonfoundation.org/partially-buried-woodshed (hämtad 6 juni 2020). 
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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?6 

Eller så här: 

Life is a life after, as inheritance, ancestry, legacy, and fate. All wounds are 
not healed by time. Time itself is a wound within which life prevails. We do 
not overcome the finitude of death; we share it, as we share it with the life to 
which we give birth and for which we too will belong along with those 
having-been.7 

Av dessa citat kan samma slutsats dras som Carl Fehrman drog i sin lit-
teraturhistoriska studie av motivet, skriven i skuggan av Andra världskrigets 
katastrofer: ”Ruinkänslan är alltid en distantiell känsla.” Lämningarna på 
gamla tiders landskapsmålningar – tempelväggar i italienska skogsdungar, 
fönsterbågar och valv på franska kyrkogårdar, omkullvräkta pelare på gre-
kiska fält – bekräftar ett avstånd dels i tiden, dels i rummet. Å ena sidan 
inkarnerar de ”ett stycke frusen tid”, med Fehrmans ord.8 Å den andra kom 
tidigare epokers konstnärer vanligen från nordliga länder – tyskar, holländ-
are, engelsmän – som saknade byggnadsverk lämpade för kontemplation. 

Ruinkänslan är alltid också denna differenserfarenhet. Den binder sina 
subjekt vid ett förflutet av vilka de helt eller delvis är en följd. Samtidigt skiljer 
den dem från gångna väsen på ett sätt som inte desto mindre behandlar dem 
som framtida gelikar. Det som gör de enas belägenhet olik de andras delas i 
dubbel bemärkelse. Att komma ”efter” blir en fråga om att efterkomma en 
struktur till vilken framtiden hör ”utan självklar hemvist”. Som om ruinvärdet 
mättes i en okänd valuta. 

ATT VARA ELLER INTE VARA EN RUIN. Om delandet rör förhållanden 
på ett överindividuellt plan, exempelvis hur historisk erfarenhet förhandlas 
av olika generationer, men samtidigt präglar relationer mellan gammalt och 
ungt på personlig nivå, kan det låta så här: 

Den som lever med ett erkänt namn och inte själv lyckas göra något av det 
kan bli offer för både inre tvivel och yttre löje. Det gäller i synnerhet för den 

6 Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin, Tid, minne, representation. Slutrapport från ett forsknings-
program (Göteborg och Stockholm: Makadam Förlag, 2016), s. 87. 
7 Hans Ruin, ”Introduction”, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical 
Consciousness (Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 14. 
8 Carl Fehrman, Ruinernas romantik. En litteraturhistorisk studie (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 
1956), s. 11, 5. 
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som väljer att vara verksam inom samma fält som sin namne, i mitt fall inom 
akademisk filosofi, kulturessäistik i tidskrifter och dagspress. Det var inte på 
grund av namnet som mina intressen gick åt samma håll. Men det var sam-
tidigt oundvikligt att jag inte genom åren som verksam inom detta område 
och med likartade ambitioner, stundtals skulle komma att stångas mot detta 
namn, att mäta mig mot det, som mot en kostym eller en bostad man provar 
ut, men som man inte riktigt förmår fylla med sig själv.9 

Här framstår ruinkänslan bokstavligt talat som en fråga om att vara eller inte 
vara en Ruin. Den som talar är lika intakt som unik, fast ändå ”en efter-
följare”, åtminstone i det kluvna avseende att hans namn både måste ”bära 
det förflutna och uppfinna en framtid”. 

Det förvånar alltså inte om medvetenheten om denna belägenhet yttrar sig 
på ett sätt som Freud hade tolkat som mild hysteri: 

I svagare ögonblick kunde jag också ägna mig åt den frestelse som den 
moderna digitala världen erbjuder, nämligen att söka upp mig själv och mina 
bedrifter på nätet för att se om jag ändå hade lyckats knappa in något litet 
stycke på min kände namnes bedrifter. Just som det faktiskt började bli så att 
det inte längre var hans Hans Ruin utan också mitt Hans Ruin som trädde 
fram i sökmotorernas nya ärosalar, hände emellertid något nytt.10 

Till den framtid som forna hjältar inte kunde förutse hör vår tids digitala 
praktrum. De saknar per definition uppenbar vistelseort; i dem monumen-
taliseras bragder utom räckhåll för glömskans ruinerande inverkan. Dessa 
bedrifter är ständigt tillgängliga, orörda av entropins förment skadliga följ-
der. Vilket innebär att en Hans Ruin utan vidare får plats intill en annan. 
Gestalterna kan inte konkurrera om utrymmet i ”nya ärosalar” som saknar 
golv, väggar och tak, och således egentlig begränsning. 

Likafullt inträffar något oförutsett då antalet hyllmeter inte avgör: ”Med ens 
dök Hans Ruin upp på nytt, liksom eldat av en ny kraft, dock nu inte av sina 
egna skrifter och bedrifter, utan av den blotta styrkan i namnets aura.”11 En 
essätävling hade utropats i Helsingfors, staden som sett den äldre födas och 
länge verka, vilket träffar den yngre, född och uppvuxen i grannlandet, där han 
är som mest sårbar. Hur mycket han än skriver skall namnet alltid delas. 

9 Hans Ruin d.y., ”En Noak på stormiga hav. Hans Ruin och fascismens mystik”, Mellan tillhörighet och 
exil. Hans Ruin-essätävlingen 2016, red. Petra Adlercreutz och Annika Rönnblad (Helsingfors: Svenska 
Kulturfonden, 2016), s. 10–11. 
10 Ibid, s. 11. 
11 Ibid. 
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RUINKÄNSLAN 

Styrkan i ”Hans Ruin”, dess eld, kraft och aura tilltar egentligen bara ju ori-
ginellare hans egna insatser på filosofins och kulturessäistikens områden blir. 

Ruinkänslan kan inte bli annat än tvetydig: ”Ja, ni förstår att det är med 
dubbla känslor jag återvänder till denna plats och detta sammanhang för att 
tala om min namne …”12 

Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed” (1970), Kent State University 
Libraries, Special Collections and Archives. Foto: Anonym, 2018. 

HANS OCH MIN. Hur tänka ”arv och ärvande … på nya sätt” utifrån ett 
namn som har samma mening men olika betydelse? Hur både erkänna 
värdet av föregångarens insatser och ”uppfinna en framtid utan självklar 
hemvist”? Kort sagt: Hur leva upp till såväl ”hans” som ”min” Hans Ruin? 

Kanske, märkvärdigt nog, genom att följa den äldres exempel. 
Efter en genomgång av farfaderns gärning, ”präglad av och intellektuellt 

förbunden med Tyskland och tysk kultur”,13 konstaterar barnbarnet att även 
hans namne hade förelöpare. En av de viktigaste var nyprimitivisten Ludwig 
Klages. I en essä skildrar Ruin den äldre jakten på en man vars tänkande han 
fascineras av, men kommit att avvika från. Nu försöker han arrangera en träff 
på olika orter i mellankrigstidens Europa. Varje gång missar han dock mötet. 
Ruin den yngre konstaterar: från att ha jagat föregångaren förvandlas sö-
kandet till ”en berättelse om hur, som han skriver, ’jag fann honom utan att få 
tag i honom’”.14 

12 Ibid. 
13 Ibid., s. 12. 
14 Ibid., s. 14. Jfr. Hans Ruin d.ä., ”Blodets lovsång” och ”Prometheus dömd av människan”, Gycklare 
och apostlar (Helsingfors: Holger Schildts Förlag, 1934), s. 131–153, 155–177. Citatet återfinns på s. 131. 
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TIDVATTEN 

Farfadern påträffar inte föremålet för sitt kluvna intresse, utan dess levande 
lämningar. Det vill säga: han läser och lyssnar på hur personer i Klages 
omgivning förvaltar hans tankegångar, inte minst beträffande arv och tradi-
tion, eller reagerar på dem. Fram tonar bilden av ”tidens filosof framför andra, 
som fångat dess strävan djupare än andra, ja som den nationella revolutionens 
intellektuella fadder”.15 

Ruin den yngre igenkänner Klages som gudfar till den nationalkonservativt 
färgade epok under vilken hans farfar verkade. Själv är han farfaderns efter-
följare på filosofins och essäistikens område. På samma sätt som hans namne 
sökte ”krypa så när inpå fenomenets egen självförståelse som det bara är möj-
ligt, genom att verkligen lyssna till vad som där talar och lockar, till sist också 
i sig själv, samtidigt som man söker efter en egen motröst genom och förbi 
den”,16 på samma sätt vill den yngre efterkomma hans exempel, vilket para-
doxalt innebär att finna sin ”motröst”. Å ena sidan krävs att föregångarens 
filosofiska hållning och livssyn inte ignoreras utan förstås; å den andra fordras 
att den egna avvikelsen värnas och vårdas. Det gäller att ha öra för ”lock-
tonerna”, men sjunga med egen stämma. 

Ruinkänslan blir en övning i konsten att inta rätt distans. Också till allt som 
sägs i ens namn. 

MINNESSTÖRNING. Mot slutet av sitt liv tog Freuds tankar kring ruinen 
en ny vändning. I ett brev till Romain Rolland ett par år innan han flydde 
undan nazisterna till London skildrar han hur han ”en mansålder” tidigare, 
1904, rest till Aten med sin yngre bror. Nervöst närmade sig bröderna 
Akropolis, där den äldre utbrast: ”Allt det här existerar alltså verkligen, precis 
som vi lärt oss i skolan?!”17 De dubbla interpunktionstecknen markerar käns-
lans ambivalens: hälften förbluffning, hälften vanvördnad. 

Förvåningen över att ”det här existerar” ersatte euforin som Freud borde 
ha känt vid anblicken av den förfallna helgedomen. Istället upplevde han något 
gränsande till vantro. Han förmådde inte ta in ruinen – inte fullt; endast delvis 

15 Ibid. Jfr. Ruin d.ä., ”Prometheus dömd av människan”, s. 169: ”Men Klages fick jag som sagt inte tag 
i. Och likväl var det sörjt för att jag skulle få det fadderskap bekräftat, som jag förmodade att den 
’nationella revolutionen’ i Tyskland hade.” 
16 Ibid., s. 15. 
17 Sigmund Freud, ”Brief an Romain Rolland (Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis)” [1936], 
Studienausgabe, band IV, s. 285–295. ”Brev till Romain Rolland (En minnesstörning på Akropolis)”, sv. 
övers. Eva Backelin, Samlade skrifter, red. Clarence Crafoord m.fl. (Stockholm: Natur & Kultur Bok-
förlag, 1997), band IV, s. 515, 516. 
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RUINKÄNSLAN 

– vilket följaktligen tolkades som ett försök att förneka ”ett stycke av realite-
ten”.18 Ruinen var verklig, men något förlänade den en irreal nimbus. Efter att 
ha övervägt situationen rationaliserade Freud reaktionen. Det måste röra sig 
om en oidipal konflikt, grundad på att han bokstavligt talat kommit att ”nå 
längre än fadern och som om det fortfarande inte vore tillåtet att vilja över-
träffa denne”.19 

Helgedomen som ingav den tvetydiga känslan behövde inte grävas ut, utan 
strålade i marmorvit prakt högt över det omhuldade förnuftets vagga, Aten. 
Inget dolde denna lämning, tvärtom omgavs den av en aura som inte minskat 
sedan antika dagar. Likväl motstod resterna appropriering. Mot slutet av sitt 
liv upplevde psykoanalysens grundare således en paradox: fastän ruinen var 
fullt synlig drog den sig delvis undan. Varför? Därför att lättnaden över att ha 
nått så här långt blockerades av skuldmedvetande gentemot fadern: 

Till dessa generellt verksamma faktorer tillkommer i vårt fall det speciella 
momentet att temat Aten och Akropolis i och för sig innehåller vittnesbörd 
om sönernas överlägsenhet. Vår far hade varit köpman, han hade ingen 
gymnasieutbildning och Aten kunde inte betyda mycket för honom. Vad 
som störde vår njutning under resan till Aten var alltså en impuls av pietet.20 

En ”mansålder” senare inser Freud att han av hänsyn till sin föregångare för-
vägrat sig själv ohämmad begeistring vid anblicken av Akropolis. Upp-
levelsen stördes eftersom han omedvetet visste med sig att ha överträffat 
fadern. Trettiotvå år efter besöket skulle helgedomen bli sinnebilden för den-
na ruinkänslans ambivalens. Av pietet kunde byggnadsverkets aura endast 
uppfattas partiellt. Först på avstånd i tid och rum blev det möjligt att gräva 
ut det underliggande orsakssammanhanget och uppskatta värdet av den 
kluvna erfarenheten. 

Logiken påminner om den som Ruin den yngre analyserar. Freud upp-
fattade ”locktonerna”, men det krävdes en ”motröst” för att formulera etio-
login. 

18 Ibid., s. 520. 
19 Ibid., s. 522–523. 
20 Ibid., s. 523. 
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Robert I. Smithson, ”Partially Buried Woodshed” (1970), Kent State University 
Libraries, Special Collections and Archives. Foto: Anonym, 2018. 

ATT SJUNGA SINA EGNA SÅNGER. Känslan som grep Freud i Aten 
drabbade honom ”plötsligt”.21 Tvetydigheten i hans unga jags reaktion ”Allt 
det här existerar alltså verkligen, precis som vi lärt oss i skolan?!” beskrivs av 
den äldre versionen av honom uttryckligen som en klyvning: ”den person 
som fällde ett yttrande avspjälkade sig, långt mer markant än i vanliga fall, 
från en annan person som uppfattade detta yttrande och båda var förund-
rade, om än inte över samma sak.”22 

Något liknande drabbade Ruin den yngre då han sökte på nätet. ”Med ens” 
dök hans namn upp – men inte som beteckning på den ena eller andra skriften 
av farfadern eller honom själv, utan som ”eldat av en ny kraft”, ”av den blotta 
styrkan i namnets aura”. Strålkraften visar sig vara inte bara den ena partens 
förtjänst. Då den yngre talar om den äldre ökar han ju namnets aura på ett sätt 
som inte kan undgå att påverka bilden av honom själv. Ett sådant pietet för-
utsätter självständighet. Med andra ord: det förflutna måste öppna sig för en 
oviss framtid. Därmed löser sig ”Hans Ruin” från sin entydige ägare utan att 
förneka någondera person. I likhet med det filosofiska paradexemplet ”Venus” 
förblir namnets mening densamma, fast betydelsen skiljer sig som morgon-
stjärnan från aftonstjärnan. Hädanefter är den yngres ord del av hur före-
gångaren tolkas och värderas. Men även det omvända gäller. Föregångaren 

21 Ibid., s. 516. 
22 Ibid. 
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RUINKÄNSLAN 

är ”delvis begravd” i efterföljaren, för att tala med Smithson. Den äldre blir, 
om man så vill, hans ruin. 

Detta är ruinkänslan i renkultur. Om den hade ett soundtrack vore det 
första spåret på Tocotronics platta från 2007, den med den befriande titeln 
Kapitulation: 

Mein Ruin ist mein Ziel 
Die Lieblingsrolle, die ich spiel’ 
… 
Eine Befreiung, eine Pracht 
Sanfter als die tiefste Nacht 
Die ab jetzt für immer bleibt 
Und ihre eigenen Lieder schreibt23 

23 Tocotronic, ”Mein Ruin”, text av Dirk von Lowtzow, Jan Klaas Müller & Arne Zank, Kapitulation 
(Vertigo Records, 2007), © Warner Chappell Music, Inc. (En prosaöversättning kunde lyda: ”Min ruin 
är mitt mål / Favoritrollen jag spelar / […] / En befrielse, en prakt / Mildare än den djupaste natt / Som 
från och med nu för alltid råder / Och skriver sina egna sånger.”) 
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W. G. Sebald, exilen och utbrytningen 
ur historiens kontinuum 

ANDERS OLSSON 

Den tyskspråkige författaren W. G. Sebald säger alldeles i början av ett sam-
tal med Uwe Pralle kort före sin död 2001 något avgörande om sitt skriv-
ande. Han talar om sitt beslut 21 år gammal att gå i exil och bosätta sig i 
England, och hur detta beslut gjorde honom akut medveten om det förflutna 
som en avgränsad period. Det framstod som en tidsrymd, ”vilken man om 
och om igen ser tillbaka på”.1 Men exilens verk framstod inte bara som ett 
snitt i tiden som gjorde det förflutna till ett objekt att utforska. Det förgångna 
skiktades i två verkligheter, där den egna relativt idylliska uppväxten i Allgäu 
i södra Tyskland överflyglades av den tyska samtidshistorien med dess 
lögner och förtiganden. Det intellektuella uppvaknandet som han åren 
innan exilen hade upplevt under studietiden vid universitetet i Freiburg, där 
han inte minst tagit intryck av Frankfurtskolan, hade också gjort sin verkan. 
Historien framstod nu, med Sebalds ord, som ett ”enigma”, som han på 
landsflyktens distans beslöt sig för att undersöka. Exilens dubbla snitt, som 
avskiljer det förgångna som ett åskådligt fält men också avskiljer hans egen 
tidiga livshistoria från den förkrossande tyska 1900-talshistorien, lade 
grunden till det som skulle bli hans litterära persona. 

Sebald har själv pekat på filosofen Hans Blumenberg, som uppslagsrikt 
har tecknat konturerna av just en sådan persona i en banbrytande essä: en 
på avstånd reflekterande observatör av historiens katastrofer.2 Det är en 
hållning med rötter i antiken, där den mönsterbildande passagen står att 
finna hos den romerska lärodiktaren Lucretius, som talar om välbefinnandet 
hos den som på fastlandet betraktar en katastrof till havs. Denna topos 
upprepas, varieras och förändras med historiens lopp – hos Montaigne, 
Voltaire eller Goethe ‒ och ett återkommande problem inte minst i nutiden, 

1 W. G. Sebald, ”’Mit einem kleinen Strandspaten. Abschied von Deutschland nehmen’. Gespräch mit 
Uwe Pralle” [2001], ”Auf ungeheuer dünnem Eis”. Gespräche 1971 bis 2001 (Frankfurt am Main: Fischer 
Verlag, 2012), s. 252. 
2 Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1979). Sebald framhåller Blumenbergs ”vackra bok” i Andrea Köhlers intervju från 1997, 
”Katastrophe mit Zuschauer”, ”Auf ungeheuer dünnem Eis”, s. 157. Russell J.A. Kilbourne har tillämpat 
Blumenbergs topos på Sebald i boken Postsecular Redemption. Catstrophe with Spectator (Evanston: 
Northwestern UP, 2018). 
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TIDVATTEN 

är det moraliska problemet kring betraktarens distans. Kan han vara obe-
rörd, ja alls känna välbehag inför den katastrof han betraktar, vilket 
Lucretius antyder? Som vi skall se är betraktaren hos Sebald alltid djupt sam-
manflätad med, och ibland svår att skilja från, de drabbade av histori-
ens ”skeppsbrott” som han låter komma till tals. 

Om vi använder Lucretius topos är det för Sebald exilen som är fastlandet 
och hemlandet katastrofens plats som han lämnat. Från denna utgångspunkt 
kan hans skrivande inledas, inspirerat av just sådana författare som drivits iväg 
och förföljts av nazismen från sina hemländer, särskilt judiska författare som 
Peter Weiss, Jean Améry eller Paul Celan.3 Därtill kom de teoretiska förebilder 
som Sebald alltifrån Freiburgtiden hade gjort till sina egna, Frankfurtskolans 
ledande namn som var judar och drivna i exil av nazismen: främst Theodor 
Adorno och Walter Benjamin. De stod alla för det Sebald kallade ”den andra 
sidan”, de som inte bara gjort sig till tolk för historiens offer utan själva var 
bland de utsattas skara. 

Han insåg naturligtvis att hans eget öde, som icke-jude och frivillig lands-
flykting, inte kunde jämföras med deras. Därför blev det desto viktigare för 
honom att inta en berättarhållning som var så neutral som bara möjligt, och 
som undvek alla melodramatiska effekter. Skillnaden förklarar hans egen 
motvilja mot att kalla sig själv exilförfattare.4 Sannolikt betraktade Sebald sin 
egen frivilliga exil som mindre brutal och därför mindre värdig namnet än den 
som drabbat de öden som han skildrat så ingående i sitt verk.5 Ibland sägs 
skillnaden mellan den expatrierade och den exilerade vara omöjligheten för 
den senare att varaktigt återvända till sitt ursprung.6 Men åtminstone i verket 
är det svårare att använda detta kriterium. Det ser man inte minst i i den tredje 
berättelsen i Svindel. Känslor under namnet ”Il ritorno in patria”, där berät-
taren återvänder till sin födelseby W., en lätt maskerad form av Sebalds egen 

3 Sebald nämner dessa tre namn som för honom exemplariska, representerande ”den andra sidan”, i 
intervjun ”Ich fürchte das Melodramatische. Gespräch mit Martin Doerry und Volker Hage” [2001], 
”Auf ungeuer dünnem Eis”, s. 201. 
4 I en intervju från 1997, när han får frågan: ”Du emigrerade från Tyskland för ett kvarts sekel sedan. 
Är England din exil?” svarar han i allmänna ordalag: ”Man kan inte tala om exil, eftersom det Europa 
som vi lever i har blivit ett så jättelitet land. Man är alltid på ett ögonblick i Düsseldorf.” ”’Wildes 
Denken’, Gespräch mit Sigrid Löffler” [1993], i Sebald. ”Auf ungeheuer dünnem Eis”, s. 82. 
5 Jag citerar i texten ur följande verk av W. G. Sebald på svenska: Svindel. Känslor. [1990], övers. Ulrika 
Wallenström (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2009); Utvandrade. Fyra berättelser. [1992], övers. 
Ulrika Wallenström (Stockholm: W&W, 2002); Saturnus ringar [1995], övers. Ulrika Wallenström 
(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2007) och Austerlitz [2001], övers. Ulrika Wallenström 
(Stockholm: W&W, 2003).  
6 Se Martin Klebes ”No Exile: Crossing the Border with Sebald and Améry”, W. G. Sebald. Schreiben ex 
patria/Expatriate Writing, red. Gerhard Fischer (Amsterdam: Rodopi, 2009). 
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W. G. SEBALD, EXILEN OCH UTBRYTNINGEN 

födelseby Wertach. Det är ett besök som kan beskrivas som en veritabel katá-
basis, ett nedstigande till dödsriket.7 

Kanske överensstämmer en sådan metamorfos med det historiska medvet-
andets rötter i en ännu vidare mening. Varje gång Sebald låter sin berättare 
träda in i ett landskap är det som om vi vistas bland de döda, eller åtminstone 
i deras närhet och kan höra sorlet av deras röster. Manchester, den ort som 
skildras så inträngande i historien om Max Aurach i Utvandrade. Fyra 
berättelser, beskrivs som de dödas stad, som ”ett bårhus eller mausoleum”.8 

Hans författarskap visar eftertryckligt att det liv som vi kallar vårt aldrig enbart 
är vårt eget, utan är sammanflätat med andra, inte minst de döda.9 

I hela Sebalds verk, främst de fyra stora prosaverken Svindel. Känslor 
(1990), Utvandrade (1992), Saturnus ringar (1995) och Austerlitz (2001) men 
också essäerna, framträder inte bara exilen som erfarenhet utan också den för 
landsflyktens diktare så karaktäristiska spänningen mellan flykt och nostalgi. 
Även om moderna exilanter i regel skyr nostalgin som en otidsenlig affekt, kan 
man se hur dialektiken mellan exil och återgång fortsätter att skugga Sebalds 
författarskap. Men vi ser hur återvändandet bara är möjligt om det förflutna 
omtolkas och transformeras som i Svindel. Känslor. Begreppet Heimat, 
notoriskt svårt att översätta, har fyllts av kusliga associationer och blivit nästan 
omöjligt att använda.10 Av Sebald förses det med epitetet unheimlich, på 
svenska ”kuslig”, i titeln på hans tidiga essäsamling från 1990.11 

Sebald kom att ägna ett porträtt i Utvandrade åt sin älskade lärare i Allgäu, 
Armin Müller, som tog sitt liv långt senare, men lika troget som han utgår från 
sina minnen och de dokument som han tagit del av, lika mån är han att ändra 
namnet till Paul Bereyter och göra vissa avgörande retuscheringar. Hans 
halvdokumentära porträtt lägger en skärm mellan biografisk och historisk 
sanning, vilket både fördjupar och fördunklar minnesbilden. En sådan för-
vandling är kanske mest synlig vad gäller Sebalds emblematiska svårmod, där 
Saturnus som melankolins planet i västerländsk idétradition skrivs in i 

7 Kay Wolfinger utreder relationen mellan Sebalds prosa och hans biografi, och beskriver Armin 
Müllers öde i ”(Un)heimliches Allgäu. W. G. Sebald und seine ’Heimat’”, Über W. G. Sebald. Beiträge 
zu einem anderen Bild des Autors, utg. Uwe Schütte (Berlin: De Gruyter, 2017). 
8 Sebald, Utvandrade, s.139. 
9 Hans Ruin har betonat hur vi alltid lever med de döda i sitt stora fenomenologiska arbete Being with 
the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness (Stanford California: 
Stanford University Press, 2018). 
10 Se Antonio Roselli’s artikel ”Heimat” i W. G. Sebald, Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, red. 
Claudia Öhlschläger & Michael Niehaus (Stuttgard: J.B. Metzler, 2017), s. 258. 
11 W. G Sebald, Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur (Salzburg: Residenz Verlag, 
1991). 
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TIDVATTEN 

ögonblicket för hans egen födelse redan i den tidiga långdikten Efter naturen 
(1988).12 Melankolin blir berättandets själva grundstämning, den tänjbara och 
mottagliga form av reflexion som spinner sig vidare i gränslandet mellan för-
nuft och förvirring. 

I Sebalds utomordentligt originella förening av essä, fotografi och spöklik 
inbillning, utvinns historisk kunskap just genom den lika svindlande som 
plötsliga representationen av det förgångna. Det sker som en utbrytning ur 
historiens tid, som blixtlikt kastar ljus över det förgångna bara för att åter lägga 
det i skugga. Den märklige 1600-talstänkaren och läkaren Thomas Browne 
citeras: ”Och ändå […] är varje insikt omgiven av ett ogenomträngligt mörk-
er.”13 Sebald använder sig här av personligt laddade platser som kan förlösa det 
förflutna ur glömskan med våldsam kraft.14 Det gör inte Sebald till en min-
nesdiktare i den meningen att det förflutna fritt kan återerövras och bli del av 
våra liv, men de flesta är överens om att ”hela Sebalds verk är tillägnat kom-
plexet minne och erinring”.15 Vi förblir i Sebalds värld bundna vid det förflutna 
vare sig vi vill det eller ej, och även om vi inte kan ha direkt tillgång till det i en 
spontan minnesakt. Minnet tar sig andra former, och när det uppträder sker 
det som en del av reflexionen eller av ofrivilliga och till synes slumpmässiga 
återkomster av hallucinatorisk art. 

Även om vi vet att många av Sebalds verk, som Saturnus ringar, är baserade 
på händelser i hans egen biografi, är det tämligen meningslöst att söka verkets 
sanning genom att uppsöka platserna där han en gång befann sig. Att vandra 
i mästarens fotspår i Suffolks landskap ger klen utdelning, eftersom berättaren 
i verket ständigt avviker från kursen i tid och rum. Det är inte heller tillrådligt 
att försöka gå vilse i en av labyrinterna på heden. Sebalds utmärkande stildrag 
är den essäistiska digressionen, som bara hålls samman av bokens egen arki-
tektur. Vi kan därför aldrig identifiera författare och verk, inte heller författare 

12 Se Wolfinger om hur Sebalds födelsedatum den 18 maj projiceras på målaren Grünewald i Efter 
naturen och hur detta datum är förknippat med Saturnus herravälde som melankolins planet. Ibid., s. 
160f. Efter naturen kom i svensk översättning av Ulrika Wallenström i volymen Dikt, prosa, essä 
(Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011). 
13 Sebald, Saturnus ringar, s. 25. 
14 Uwe Schütte skriver: ”Autenticitet betyder dock inte här fakticitet, utan framträder just som avvikelse 
som ’sann’, eftersom den arkimediska punkten befinner sig vid de ’oskarpa ställena’, där det Andra 
skimrar igenom ytan.” W. G. Sebald (Göttingen: Vandenhoeck/Ruprecht, 2011), s. 66. 
15 Madeleine Gustafsson skriver: ”Det existerande håller, skulle man kunna säga, platsen åt det för-
svunna. Det är ingen ’minneslitteratur’. Ingenting kan återskapas.” ”Ärren efter kriget”, Dagens Nyheter 
(28 januari 2010). Citatet i texten kommer från Elena Agazzi i W. G. Sebald-Handbuch. Leben – Werk 
– Wirkung, s. 208. 
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och berättare.16 Sebald har uttryckt detta själv med all önskvärd tydlig-
het: ”Medborgaren är något annat än författaren. Och författaren är något an-
nat än berättaren. Och, dessutom, berättaren är något annat än de karaktärer 
som han beskriver.”17 

Även om Sebalds ”betraktare av katastrofen” eftersträvar distans till sitt 
ämne, slås man av den emotionella pakten mellan berättaren och de exilerade 
människoöden som tecknas. I Austerlitz är berättaren inte bara en tålmodig 
lyssnare, han går i huvudpersonens fortspår och gör dennes tankar till sina 
egna. Han betraktar sig själv helt enkelt som huvudpersonens elev och säger 
att han såg i Austerlitz ”den första lärare över huvud taget sedan min folk-
skoletid som jag kunde lyssna på”.18 Detta nära band är så starkt att det övergår 
i identifikation, vilket gör berättaren till ett slags dubbelgångare, en skugga av 
den porträtterade personen. Detta är kanske än tydligare i Saturnus ringar, när 
berättaren i ett spektakulärt ögonblick besöker sin vän, Hölderlinöversättaren 
Michael Hamburger i Middleton. Allting i dennes hem påminner berättaren 
om hans eget liv på ett djupt förvirrande sätt, så långt att han och Michael 
glider samman och blir en och samma person i hans inbillning. 

Men varför jag genast vid mitt första besök hos Michael fick intrycket att jag 
bodde eller en gång hade bott i hans hus, och dessutom i alla avseenden precis 
såsom han, det kan jag inte förklara för mig själv. Jag vet bara att jag i det 
höga alteljérummet, vars fönster vetter åt norr, stod som fastnaglad framför 
det tunga mahognyskrivbordet från hemmet i Berlin, skrivbordet som 
Michael, enligt vad han sa mig, hade övergivit som arbetsplats, på grund av 
den kyla som rådde i ateljén till och med i sommaren.19 

Och vidare: att det under detta samtal ”mer och mer kändes som om det inte 
var han som lämnat denna arbetsplats utan jag”.20 Ja, allt i dessa rum framstår 
som något självupplevt, där jaget förs genom ”ett hus där jag själv måste ha 
logerat en gång för lång tid sedan”.21 Berättaren medger i samma passage att 
denna mimetiska sammanblandning är ”förnuftsvidrig” och omöjlig att 
hålla kvar ”utan att bli galen”. 

16 Jag diskuterar Sebalds författarskap utifrån ett exilperspektiv i kap. X i Ordens asyl. Inledning till den 
moderna exillitteraturen (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2011), s. 165–194. 
17 ”Ich fürchte das Melodramatische. Gespräch mit Martin Doerry und Volker Hade”, ”Auf ungeheuer 
dünnem Eis”, s. 204. 
18 Sebald, Austerlitz, s. 36. 
19 Sebald, Saturnus ringar, s. 186f. 
20 Ibid. 
21 Ibid., s. 188. 
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Det är att märka att denna extraordinära ”engelska vallfart”, som det heter 
i underrubriken, skrivs av berättaren ett år efter att vandringen avslutats, och 
efter det att han botats av den själssjukdom som antyds när han återger besöket 
hos Michael Hamburger. Boken slutar och börjar vid gränsen för den mentala 
förvirringen, och Sebald låter läsaren hela tiden erfara den sköra balansen 
mellan förnuft och galenskap. Ironin ligger i undertiteln, som tycks motsägas 
av berättarens ständiga avdrift och förvillelser. Pilgrimsfärden som en medel-
tida genre hade en klar destination, Jerusalem eller dess lokala motsvarighet, 
som här skulle kunna vara den gamla vallfartsorten Walsingham, en ort som 
det talas om i bokens upptakt i samband med ovan nämnde Thomas Browne 
som ligger begravd nära intill i Norwich. Men vallfarten i denna berättelse 
lyckas uppenbarligen inte hitta fram till målet. Frälsningen förbyts i sjukdom 
och pilgrimen går ständigt vilse. Sebaldkritiker har dock menat att det finns en 
annan förhoppning som leder berättaren på hans pilgrimsfärd, som handlar 
om mänskligheten i stort, inte om det individuella människoödet.22 Kanske är 
det verkligen en engelsk vallfart vi är med om under denna vandring, där 
förvillelsen är målet och där den mark som vandraren rör sig över är full av de 
spår av annat liv som berättaren, liksom Browne, håller fram för oss. Melan-
kolin handlar om att vara uppfylld av alltings förgänglighet, men – så slutar 
första kapitlet – ”den lilla biten purpurfärgat siden från Patroklos urna som 
[Browne] berättar om, vad kan den då betyda?”23 

Genombrytningen av medvetandets försvarsmurar kännetecknas av ett 
stillastående, som river upp tidens kontinuum. Det är ett ögonblick som både 
tycks uppenbara och dölja något, där en insikt tycks nära men bara till priset 
av fruktan och svindel. I Austerlitz har vi att göra med massivt resta försvar 
som är nästan omöjliga att forcera, och ju starkare de är desto intensivare 
måste genombrytningen vara. Som när Austerlitz berättar om ett av sina åter-
besök i Prag, och hur han en gång när han tidigt om morgonen sitter på tåget, 
som mycket sakta rullar ut från järnvägsstationen, i ögonvrån får skymten av 
stationsbyggnaden och ”utan minsta tvivel” inser att han sett samma byggnad 
tidigare i exakt samma halvljus. Det är ”som om tiden hade stått stilla sedan 
dagen för min första avresa från Prag”.24 Så följer övergången nästan omärkligt 
och utan förändringar i meningsbyggnaden, som så ofta hos Sebald. Vi kastas 

22 Uwe Schütte skriver: ”För den vandrande berättaren som själv valt sin pilgrimsfärd handlar det 
mindre om sin egen själsliga hälsa, än om förhoppningen som också drivit Benjamin: önskan om 
mänsklighetens befrielse.” W. G. Sebald, s. 126. (Min övers.) 
23 Sebald, Saturnus ringar, s. 32. 
24 Sebald, Austerlitz, s. 225. 
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tillbaka i tiden, till en morgon för fem decennier sedan: ”Det var en deprimer-
ande morgon.” Det är som texten något senare skall fastslå, att ”förnuftet rådde 
inte på den känsla av att vara utstött och utplånad som jag jämt hade hållit  
tillbaka och som nu bröt fram ur mig med våldsam kraft”.25 

En liknande händelse återberättas tidigt i berättelsen av Austerlitz, när 
denne åter besöker den ännu inte uppbyggda Liverpool Station i London, som 
fortfarande ligger i ruiner. Platsen framträder som ett veritabelt minnesrum, 
där han känner att ”som om väntsalen i vars mitt jag stod likt en bländad inne-
höll alla stunder i mitt förflutna, alla mina i alla tider undertryckta, utplånade 
farhågor och önskningar”, med slutsatsen att ”det måste ha varit till denna 
väntsal jag hade anlänt när jag kom till England för över ett halvsekel sedan”.26 

Och precis som i andra fall av förlamande, bländande eller våldsamt omskak-
ande minnesbilder, har tiden utplånats. ”Jag har inget som helst begrepp om 
hur länge jag stod i väntsalen, sade Austerlitz, och inte heller vet jag hur jag 
tog mig ut igen.”27 

I själva verket förhåller det sig så att en av Austerlitz grundläggande teser 
är att tiden inte existerar. Tiden är den mest artificiella av alla mänskliga upp-
finningar, hävdar Austerlitz, och han har själv aldrig varit i besittning av en 
klocka av något slag, ”varken en regulator eller ett väckarur eller ett fickur, och 
rakt inte ett armbandsur”.28 Han har hållit sig utanför tidsskeendet så gott han 
kunnat i förhoppningen att ”samtliga tidsmoment skall existera samtidigt sida 
vid sida, eller att ingenting av de som historien berättar skall vara sant”.29 Det 
är att märka att denna livsfilosofi av den traumatiserade exilanten Austerlitz 
är bestämd av hoppets snarare än av visshetens kategori, vilket gör att rela-
tionen mellan förnuft och galenskap förskjuts och kastas om.30 

Skälet till den våldsamma genombrytningen av historiens kontinuum i 
dessa böcker har självfallet att göra med de massiva försvar som de lands-
flyktiga byggt upp mot sina traumatiska minnen, av Förintelsen och krigen. 
Dessa försvar har en rumslig motsvarighet i de till synes ointagliga befäst-
ningar som byggdes under kriget, ett centralt motiv särkilt i Austerlitz, där 
huvudpersonen råkar vara expert på just denna typ av arkitektur. Berättaren 
följer sin vän och lärare i spåren när han väljer att besöka ruinerna av den 

25 Ibid., s. 235. 
26 Ibid., s.142. 
27 Ibid., s. 144. 
28 Ibid., Austerlitz, s. 106. 
29 Ibid. 
30 Återigen erinrar man sig Sebalds tidiga och varaktiga impulser från Walter Benjamin och Frank-
furtskolan. Se exempelvis Jens Birkmeyers bidrag i W. G. Sebald, Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 
Ibid., s. 245–250.  
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monstruösa belgiska fästningen Breendonk, vilken enligt Austerlitz var ob-
solet och meningslös redan när den var färdig att tas i bruk. Men han följer 
också den österrikiske, judiske författaren Jean Améry i spåren, han som över-
levde Auschwitz och kom att skriva om hur han torterades just där på Fort 
Breendonk under kriget. 

Mitt under berättarens skildring av besöket sprängs plötsligt den krono-
logiska tiden av ett barndomsminne framkallat av en påträngande odör. 

Exakt kan ingen förklara vad som sker i oss när den dörr rycks upp bakom 
vilken barndomens fasor döljer sig. Men jag kommer ihåg att jag den gången 
i kasematten i Breendonk fick en äcklig såplukt i näsan, att denna lukt på 
något virrigt ställe i mitt huvud förbands med ordet ’rotborste’ som jag alltid 
avskytt och som pappa med förkärlek använde, att en massa svarta streck 
började darra framför ögonen på mig och jag var tvungen att luta pannan 
mot väggen som var full av blåmärken, knottrig och, tycktes det mig, täckt av 
kalla svettpärlor.31 

I denna sällsamma scen tycks de två minnesskikten börja kommunicera, där 
barndomens underliggande, affektiva minne träder fram i ny och förvrängd 
form på en plats som är helt igenom märkt av historiens våldsprocesser. Det 
är inte längre enbart ett individuellt minne som hos Proust utan överdeter-
minerat av en kollektivt delad, traumatiserad historia. Men det innebär 
också att gränsen mellan berättaren och den exilerade luckras upp. Melan-
kolin är på väg att övergå i den panik som även drabbar berättaren i Saturnus 
ringar. 

Det är inte bara Michael Hamburgers hem i Middleton, Liverpool Station 
eller Fort Breendonk som visar vilken helt central roll som platsen har hos 
Sebald för att utlösa det undanträngda minnet. Sebaldlitteraturen talar 
om ”Erinnerungsorte”, minnesplatser. Dessa platser har ett nostalgiskt sug, 
som berättaren dröjer vid nästan i hypnos.32 De kännetecknas genomgående 
av tomhet, avförtrollning och drastiskt förfall. Man kan rentav tala om en be-
satthet inför ödsliga och dystra landskap, detaljerat beskrivna men alltid med 
mystiska och ibland spöklika drag. Det är en värld som är hemsökt av det för-
flutna, och som därför måste skildras med både realism och med skräcklittera-
turens grepp.33 Vi befinner oss i labyrinter där vi går vilse, i övergivna hotell 
och restauranger eller i förfallna herresäten som haft sin storhetstid för länge 

31 Sebald, Austerlitz, s. 28. 
32 Se W. G. Sebald. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (Stuttgard: Metzler, 2017), där Elena Agazzi 
talar om en ”reflexiv nostalgi”, där berättaren dröjer vid det förflutnas ruiner. Ibid., s. 209. 
33 Eric Santner kallar denna förening hos Sebald för ”spectral materialism” i On Creaturely Life. Rilke, 
Benjamin, Sebald (Chicago: University of Chicago Press, 2006). 
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sedan. Vi besöker Somerleyton i Suffolk (Saturnus ringar), som en gång kunde 
framstå som ett palats i en saga från Orienten men nu i sitt förfall tycks på väg 
att sväva ut ur varje känd geografi: 

I entréhallen står en över tre meter lång uppstoppad isbjörn. I sin gulaktiga, 
malätna päls liknar han ett spöke tyngt av sorg. Faktiskt vet man, när man 
går genom de rum i Somerleyton som är öppna för besökare, ibland inte 
riktigt om man befinner sig på ett lantgods i Suffolk elle på någon mycket 
avlägsen belägen, så att säga extraterritorial ort, vid Norska havets kust eller 
i den svarta kontinenten hjärta. Inte heller går det att säga vilket årtione eller 
århundrade man är i, ty här har många tider lagrats på varandra och fort-
består sida vid sida.34 

Det är tydligt hur Austerlitz tidsfilosofi föregrips, där upplösningen av 
kronologin och rummets enhet går igen. Vi befinner oss i ett ingenmansland, 
befriande i så motto att det tycks ha kapat alla förtöjningar med alla faktiska, 
och potentiellt terroriserande regimer, men också förfärande i sin ödslighet 
som vittnar om vår civilisations bedrövliga tillstånd. 

Om det övergivna forskningsinstitutet vid Orfordness, beläget på en 
extraterritorial landtunga och som uppsöks senare i Saturnus ringar, noga 
undviks av andra människor, är detta inte alls fallet med den melankoliske 
pilgrimen. Det tycks tvärtom vara så att han dras till övergivna platser som 
döljer ett undangömt förflutet: 

Efter bara några minuter var det som om jag gick genom ett oupptäckt land, 
och jag kände mig, det minns jag än, på samma gång fullkomligt befriad och 
gränslöst betryckt. Jag hade inte en tanke i huvudet. För varje steg jag tog blev 
tomheten inuti mig och tomheten runtomkring mig större och tystnaden 
djupare.35 

Det landskap som här skildras är exilens plats i en oändligt vidgad, exis-
tentiell mening, tillståndet då civilisationen har lämnat jordens yta. Frågan 
är hur vi skall tyda den känslomässiga ambivalensen hos berättaren? Hur 
skall vi förstå den befrielse som han erfar i detta ödelagda landskap? 

Ingen läsare undgår den hypnotiska tonen hos Sebald, hur läsaren dras in i 
detta till synes planlösa berättande som dock aldrig upphör att finna nya 
gåtfulla förbindelser.36 Hur skapar han denna enhetliga, malande ton mitt i 

34 Sebald, Saturnus ringar, s. 41. 
35 Ibid., s. 237. 
36 Schütte, W. G. Sebald, s. 76f. 
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blandningen av spridda röster, citat och bilder från levande och döda, den 
teknik som han med anknytning till antropologen Claude Lévi-Strauss har 
talat om som sitt ”vilda” bricolage av ett väldigt material?37 De svartvita foto-
grafierna suggererar att det förflutna fortfarande är med oss i ett gränsland 
mellan levande och döda, något som skapar det Walter Benjamin i en känd 
essä om Franz Kafka har kallat ”ett ogenomskinligt ställe”.38 Det som bidrar till 
den monotona rösten är att de långa syntaktiska perioderna nästan saknar 
övergångar och citationstecken. Istället för flerstämmig dialog, som han säger 
sig inte kunna skriva och som bryter upp berättandets flöde, väljer Sebald att 
sticka in en hänvisning till den talande mitt i en mening, något han troligen 
lånat från förebilden Thomas Bernhard: ”sade Austerlitz”, ”ska Swinburne ha 
sagt den där kvällen i Dunwich”, ”fortsatte Aurach sin historia”.39 Denna attri-
bution är nödvändig för att läsaren skall kunna navigera på melankolins 
svallande dyningar. Men detta tal i andra hand gör det samtidigt möjligt för 
Sebald att upprätthålla en viss distans till det förskräckande stoff som han 
ständigt återkommer till. Det hjälper honom att undvika det som han fruktar 
mer än något annat: melodramens kvicksand. Detta är mest synligt i Auster-
litz, där berättandet domineras av den andres röst, en monolog som kräver 
fullständig mottaglighet av berättaren, ett neutralt lyssnande utan intervention 
som låter huvudpersonens historia ostörd löpa vidare. Denna mottaglighet är 
mest frapperande vid de tillfällen då Austerlitz återupptar sin monolog exakt 
vid det ögonblick i sin berättelse då han tvangs avbryta den vid förra tillfället 
då han träffade sin vän. 

Hos Sebald finner man, som vi har sett, försök att återvända till den första 
hemorten som misslyckas. Det beror på att det inte finns något nostos, inget 
hem i egentlig mening att längta tillbaka till. Själva hemmet förblir en osäker 
och grumlig kategori, möjligen projicerad på framtiden av hoppet eller 
förvandlad till en tillfällig boplats i språket. Många moderna exilförfattare, från 
Joseph Brodsky till Nelly Sachs, har vittnat om det samma. Men denna situa-
tion gör det också möjligt att i exceptionella fall som dessa skapa en annan, 
autonom värld av litteratur. Sebald förblev trogen sitt tyska språk i exil och 
han kom som författare att välja återgångens väg genom språket. Han åter-
vände till den tyska 1800-talslitteraturen, till Stifter och Hebel, och sökte en 

37 Sebald, ”Wildes Denken. Gespräch mit Sigrid Löffler” [1993],”Auf ungeheuer dünnem Eis”, s. 84. 
38 Det är Carl-Henning Wijkmarks svenska översättning av en passage i ”Franz Kafka. Till tioårsdagen 
av hans död”. Benjamin talar där om ”die wolkige Stelle”, eg. ”det molniga stället”, i samband med den 
gest, som Benjamin menar att Kafka inte förstod själv, men som likväl utgör själva ”utgångspunkten för 
Kafkas diktning”. Walter Benjamin, Bild och dialektik (Staffanstorp: Cavefors, 1969), s. 227. 
39 ”Jag kan inte heller skriva dialog, vilket kanske beror på att jag nu har levt så länge utomlands och ju 
är så långt borta från vardagstyskan.” Sebald, ”Auf ungeheuer dünnem Eis”, s. 199. 
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prosa som gjorde det möjligt för honom att undvika dialogen och den 
vardagstyska som han inte längre behärskade. Men han valde också att 
befrukta fiktionslitteraturen med sakprosan för att ge reflexionen fullt ut-
rymme. Sebald såg sig som melankoliker, och till skillnad från den depri-
merade, betraktade han melankolin som ett tänkande temperament som kan 
definieras som ”reflexionens smärta”.40 Men det är i denna vandrande reflex-
ion som vi tydligast märker Sebalds egen röst. Konstruktionen i exil 
av ”katastrofens betraktare” måste vara komplex, eftersom den består av tre 
besläktade gestalter som hålls isär: Sebald själv, hans berättare och de öden 
som berättaren uppsöker. 

Jag vill till sist återkomma till den fråga som jag bara flyktigt har berört 
tidigare. Sebald har själv i sitt sista offentliga framträdande talat om littera-
turens förmåga till ”restitution” eller återställelse, i åminnelse av dem som 
utsatts för ”störst orätt”.41 Finns det inte kvar en glimt av utopiskt hopp hos 
Sebald mitt i den ödsliga värld som han har skildrat så inträngande? 

Sebald har faktiskt beskrivits som en ”Messias från Allgäu”, vilket möjligen 
beror på den apokalyptiska tonen i hans prosa.42 Men även om man förhåller 
sig skeptisk till sådana teologiska läsarter, finns det allusioner i hans verk på 
ett återuppbyggande av en förstörd värld som fått läsare att tala om en ”svag 
messianism” hos honom i Walter Benjamins mening, en befrielse ur historiens 
exil.43 Tydligast framkommer kanske detta motiv i en av Sebalds vackraste 
essäer i samlingen Unheimliche Heimat, ägnad Peter Handkes berättelse Upp-
repningen.44 Den behandlar förhoppningen om ett kommande rike bortom all 
statstillhörighet, men också drömmen om en lätthet som reser sig ur historiens 
mörker. Sebald skriver: ”Avfärden till fantasins sanna hemland, som ligger 
bortom bergen, är inte bara ett försök till självbefrielse, utan också ett genom-
brott av exilen i detta begrepps vidaste mening.” 

Sebald talar här explicit om det messianska i Handkes berättelse, och 
förbinder det med ”ett slags levitation”, vilket ger prosan en säregen lätthet. 

40 Se Roland Lambrecht, Melancholie. Vom Leiden an der Welt und den Schmerzen der Reflexion 
(Hamburg: Rowohlt, 1994), s. 10.  
41 Jfr. Kilbourne, Postsecular Redemption. Catstrophe with Spectator, s. 173. 
42 Schütte använder ironiskt uttrycket ”Der Messias aus dem Allgäu” för att distansera sig från en sådan 
uppfattning. W. G. Sebald, s. 8. 
43 Santner har talat om en ”svag messianism” hos Sebald i On Creaturely Life, s. 133. Han hämtar idén 
från Benjamin som i Historiefilosofiska teser skriver: ”Det existerar en hemlig överenskommelse mellan 
de föregående generationerna och vår egen. Vi är väntade på jorden. 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.” Walter Benjamin, Bild och dialektik, s. 178. 
44 Unheimliche Heimat, s. 162–178. Citaten är mina övers.  
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Liknande fenomen av tyngdlöshet fäster han sig vid hos en rad andra diktare, 
som hos Robert Walser, med dennes förmåga att motstå melnkolins tung-
sinne.45 

Det är nog dags att vi mer energiskt letar efter sådana ögonblick bland 
fjärilar och andra luftväsen också hos Sebald själv. 

45 Om Walser skriver han: ”Hans ideal var övervinnandet av tynglagen”. W. G. Sebald, Logis in einem 
Landhaus (Frankfurt am Main: Fischer, 2003), s. 141 (min övers). 
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Filosofi och poesi 
– María Zambranos morgonrodnad 

MAGNUS WILLIAM-OLSSON 

Potnia Auōs 
Sapfo 

Det finns många och goda exempel på filosofisk poesi. Men finns det poetisk 
filosofi? 

När Hans och jag som knappt vuxna återknöt till vår barndoms vänskap 
skedde det i poesins tecken. Av en händelse hade vi hamnat i samma trapp-
uppgång och vi utvecklade snart ett vardagligt umgänge som formaliserades 
av att han lärde mig franska och jag i gengäld och efter förmåga lära honom 
att spela piano. Men våra samtal gällde ofta poesi. Franskan lärdes ut genom 
att vi översatte René Char och Hans var nog flitigare vid skrivmaskinen än vid 
pianot. Ofta fann jag hans nyskrivna dikter på golvet under brevinkastet när 
jag kom hem. Även om filosofin redan då hade slagit klorna i honom och drog 
honom allt djupare in i det akademiska livet, har jag ändå alltid tänkt på och 
läst Hans böcker, essäer och artiklar som skrivna av en pausad poet. 

För några år sedan då en annan av mina poetiskt begåvade filosofvänner 
fyllde sextio och ägnades en festskrift skrev jag en text med titeln ”Poesi och 
filosofi – gräns och (o)möjlighet”. Texten stannade till slut vid att poesi och 
filosofi blott kan mötas i kamp eller i ”lusten till ett annat verk, till barnets och 
gränsens, till leken; det ständigt på nytt i möjlighet åter fallna verket.”1 Under 
de år som gått har jag ofta känt mig otillfredsställd med att den där texten 
lämnar läsaren utan exempel och förslag. Jag ska här därför återvända till 
ämnet genom en filosof som trägnare än andra prövat möjligheten av en 
poetisk filosofi. 

I sin bok De la Aurora som tecknar en gryningens eller morgonrodnadens 
filosofi har María Zambrano (1904–1991) inkluderat en gåtfull anteckning 
som bra mycket liknar en dikt.2 Den är betitlad ”Döden”, och lyder: 

1 Hans Ruin & Jonna Bornemark (red.), Ad Marciam (Huddinge: Södertörn Philosophical Studies 20, 
2017). 
2 María Zambrano, De la Aurora, Edición de Jesús Moreno Sanz (Tabla Rasa, 2004). De la Aurora, först 
utgiven 1986, är sammanställd av texter och anteckningar skriva under tjugo år, från cirka 1960 till 1980 
väsentligen skrivna i det lantliga hus i Schweiz där MZ bodde tillsammans med sin syster under den 
sista fasen av sin långa exil. En del av texterna hade tidigare publicerats i tidningar och tidskrifter, annat 
kom från anteckningsböckerna. Översättningarna i denna artikel är mina egna om inte annat anges.  
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Ordets gryning är meningens natt. 
Essensen löser upp sig, vart? 
Faller? vart, där den faller är den, gör sig till vart, plats, Kosmos, 
materialiserar sig. 
Blir stoff. Det är livet – att vara, eller det att vara liv. Livets väg. 
Vägen som öppnar livet. 
Döden bara om det blir bara materia utan att ge liv åt materien. 

Dikten kan läsas som en framkomst. I nästan hela sitt liv hade María Zam-
brano tänkt över och hoppats på poesin. Men här får hon också till en dikt 
som inte förnekar utan faktiskt härbärgerar och rent av utvecklar hennes 
filosofi. Det är ovanligt. 

Som så många filosofer i sin generation sökte María Zambrano i poesin och 
det poetiska ordet ett förhållande till språket, kunskapen och sanningen som 
skulle mildra och nyansera upplysningens och rationalitetens destruktiva 
sidor, ett arbete som löper genom hela hennes verk och tematiseras i kon-
ceptet ”det poetiska förnuftet” (la razón poetica) Men det är först i slutet av sitt 
liv som hon, åtminstone glimtvis – som i anteckningen ovan – lyckas frigöra 
sig från vad jag skulle vilja kalla en filosofisk grundfigur som ideligen gör om 
intet hennes längtan till och försök att som filosof närma sig poesin. Figuren 
består enkelt uttryckt i att upprepa den distinktion, det åtskiljande mellan 
poesi och filosofi, genom vilken filosofin en gång blev till. 

Filosofin uppstod ju i kamp med och mot poesin. Det är en omständighet 
vars konsekvenser vi poeter måste bära, och för det mest gärna gör eftersom 
vi har så mycket att vinna i umgänget med filosofernas arbete. För filosofin 
däremot är förhållandet konstitutivt och därför långt mer problematiskt. 
Kampen med poesin är för filosofin en urscen som den om och om igen åter-
upprepat genom historien. När en eller annan kris äter sig tillräckligt djupt, 
vänder sig filosoferna gärna till dikten för att, inte sällan i yttersta ödmjukhet, 
triumfera över den och kröna sig till ordets herrar. 

Historien är välbekant och en utgångspunkt även för Zambranos filosofi-
kritik. Jag ska inte dröja vid den, bara med ett enda exempel sätta läsaren på 
spåret. 

Av Herakleitos misopoetiska fragment är ett intressantare än andra, det 
som i Håkan Rehnbergs och Hans Ruins översättning lyder: 

Människorna bedrar sig i kännedom om det mest uppenbara, i likhet med 
Homeros som var den visaste av alla greker. Ty honom bedrog några pojkar 
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som dödade löss då de sade: vad vi ser och fångar lämnar vi kvar, men vad vi 
varken ser eller fångar bär vi med oss.3 

Fragmentet gäller det uppenbara, det som syns (fanerós). Det anspelar för-
stås i en plump vitsighet på Homeros blindhet och gycklar med poetens 
uppburna ställning. Men under skämtet vilar ett anspråk som understryks 
av utsagans själva gestalt. Det rör sig ju om vad man i primitiv mening skulle 
kunna kalla en allegori. 

Allegorin (av grek. allos ”annan”) och det allegoriska tänkandets födelse 
brukar ofta förknippas med Theagenes av Regium som levde i slutet av 500-
talet f.Kr. Källorna är begränsade men det är troligt att Theagenes genom att 
läsa ett annat i det uppenbara syftade till att försvara Homeros från de första 
filosofernas attacker.4 Han gör som pojkarna i fragmentet, han skiljer mellan 
synligt och osynligt men insisterar på det osynligas likvärdighet. Homeros kan 
tyckas stollig när han talar om mytiska monster och fysiskt umgänge mellan 
gudar och mänskor. Men bara om man stirrar sig blind på det uppenbara och 
inte erfar det andras, det osynligas verkan. 

I stället för att som avsett försvara Homeros, lämnar Theagens på så vis ut 
poeten åt dem som attackerar henom. Allegorin blev, vilket Herakleitos 
fragment exemplifierar, filosofins kanske skarpaste vapen gentemot poesin. 

Alltsedan antiken har filosoferna berättat den här historien som den om 
skiftet av makten över människornas sinnen och samhällen från mythos till 
logos. Men från poesins synvinkel är det knappast där konflikten ligger. Det 
filosoferna med allegorins hjälp etablerar är i själva verket varken idén om att 
det uppenbara har ett dolt, eller den om att det ena är det andras andra sida, 
alltså varken symbolen eller dikotomin. Det allegorin ger filosoferna är själva 
Hävdandet, det om alltings omtalbarhet. Allt går att snacka om, på ett eller 
annat sätt, det är filosofins grund och det är också den sak på vilken Herak-
leitos ställer sitt argument.5 Poesins hävdande gäller inte alls att dikten är 
gudasänd, evig och uppdagande. Det är filosofiskt förtal. Kampen gäller inte 
världen, utan världen-i/ur/genom/inför/bortom-orden. 

3 Herakleitos, Fragment (Lund: Propexus, 1997). 
4 Se Mikołaj Domaradzkis ”Theagenes of Rhegium and the Rise of Allegorical Interpretation”, Elenchos, 
vol. 32, nr. 2 (2011), s. 205–227. 
5 Att Herakleitos redan under antiken etablerat epitet ”den gåtfulle” är helt missvisande. Han sysslar 
inte med gåtan, utan borde kallas just ”Herakleitos allegorikern”. Gåtan, som är enastående viktigt i det 
förfilosofiska Grekland, präglas ju av att den har en lösning. Herakleitos fragment bygger på helt andra 
principer. De är just filosofiska i det att de syftar till vidaretänkande, till samsnack, det Sokrates kallade 
”dialegesthai”. 
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Gentemot omtalbarhetens hävdande ställer poesin språket som ett alltid 
annat och mer, dikten som allt vad den kan vara för någon. 

I sitt första stora försök att tänka relationen mellan filosofi och poesi, i 
boken som heter just så Filosfía y poesía (1939), försöker Zambrano artikulera 
skillnaden. Boken skrevs och utgavs helt i början av hennes långa landsflykt 
och präglas av alltför tydliga ställningstaganden och typisk återupprepning av 
filosofins initiala positioner. 

Filosofins ord är universellt och abstrakt, poesins individuellt och parti-
kulärt, filosofin knyter sitt hopp till metod, en företeelse poesin avstår. De två 
orden låter sig inte förenas, utom möjligen i den riktning som de tidiga roman-
tikerna stakade ut, hos Zambrano kanske främst företrädda av Hölderlin och 
Novalis. Kritiken av filosofins logos är, som sagt, huvudsaken:  

Poesin skiljer sig från filosofin genom att poeten inte vill erövra något för 
egen del. Poesin erbjuder sig endast som segerrik manifestation av den som 
så generöst ger poesin i gåva. Enligt en filosof, Schelling, är ”Gud varats  
Herre” Och i detta instämmer poeten, fastän han inte säger det, och inte ens 
tror sig göra det. Poesi är alltigenom tjänande, tjänande en herre som vistas 
bortom varat.6 

Zambrano fastnar, som synes, i klichén om logos mot mythos. Dikten är 
gudagiven (mênin aeide thea). Skälet till bokens misslyckande är att 
Zambrano, förvisso allt mer frustrerat, trampar runt i omtalbarheten. Hon 
anar poesin, och hoppas på den, men hon når den inte. Särskilt uppenbar 
blir frustrationen när hon talar om Paul Valérys poetik. Hon ser i den en 
heresi, och kritiserar honom för att inte var nog poetisk: 

Valéry har definierat poesi och genom att definiera den har han gjort den till 
något den aldrig varit: ett problem. Han har liknat den vid tänkande. Så långt 
att definitionen till och med ger plats åt en poetisk ”metod”, en väg för in-
fångandet av poesins essens. 

Men är det verkligen poesi han talar om? Nej, menar Zambrano: ”Poesin kan 
inte bosätta sig i sig själv, den kan inte definiera sig själv. Den kan inte, för 
att summera, hoppas finna sig, ty i detsamma förlorar den sig.” 

I formuleringen går misslyckandet i dagen. Zambrano upprepar urscenen. 
Från filosofins begränsning kan poesin bara, precis som hos den misopoetiske 
Herkleitos, artikuleras som brist. Det är först när hon decennier senare, ur 

6 Till grund för mina översättningar ligger den sjätte upplagan utgiven i Mexiko av Fondo Culura 
Economica, 2016. 
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anblicken av morgonrodnaden, lyckas tänka sig gränsen, inte som distinktion 
eller föremål, utan som belägenhet, som khora, den plats där skillnad inte 
råder, som hon lyckas ta sig ur upprepningen och som filosof möta poesin som 
poesi.7 

Det ska emellertid dröja. I liket med många av sina samtida väljer Zam-
brano istället länge den fruktlösa vägen att försöka tänka poesin i termer av 
mystik.8 Långt mer fruktbar är, däremot, att hon också börjar tänka den i 
termer av uppmärksamhet. 1961 publiceras en artikel i den argentinska 
tidskriften Sur som Zambrano översatt. Den är skriven av henne nära vän, den 
italienska författaren och översättaren Cristina Campo och den heter ”upp-
märksamhet och poesi”. De två hade lärt känna varandra i Rom där Zambrano 
bodde mellan 1953–1964. Cristina Campo var 25 år yngre än María Zambrano 
och likväl utvecklade de två en djup och jämlik relation delvis grundad i 
likartade intressen, utöver musik och poesi främst just mystik.9 

I artikeln konstaterar Cristina Campo att: 

[P]oesi är uppmärksamhet, läsning av den omgivande verkligheten, som 
figurlig sanning. Och poeten som upplöser och återskapar dessa figurer, är 
också en medlare: mellan människa och gud, mellan människa och män-
niska, mellan människa och naturens hemliga lagar. 

I detta kunde Zambrano sannolikt känna igen sig. Men Cristina Campo tar 
sig också för att definiera uppmärksamhet som: ”ansvar, kapaciteten att 
svara an mot något eller någon som sörjer för en ömsesidig förståelsen mel-
lan varelser, som föder poesin och motståndet mot ondskan”. 

Här förnimmer man inflytandet från Simon Weil som Cristina Campo 
översatte och starkt bidrog till att etablera i Italien.10 Men Zambranos upp-
märksamhetsbegrepp är snarare sprunget ur Ortega y Gassets filosofi. Å ena 
sidan innebär uppmärksamheten för Ortega att rikta eller sträcka sig mot, ad-
tendere, men den uppmärksamme är alltid också uppmärksammad. Upp-
märksamheten är inte bara ad-tensional, den är även trans-tensional, en 

7 För  min förståelse av begreppen  topos och khora se ”Finns det Finlandsvensk poesi”, Korsstygn, 
rastplats red. Tatjana Brandt (Linderöd: Ariel förlag, 2016). 
8 För en svensk genklingar Filosfía y poesía av Hans Ruins (d.ä) Poesins mystik, som utkom fyra år 
tidigare, ett samband som jag tror måste lastas tiden och kanske i synnerhet det inflytande som Paul 
Valérys poetik utövade på den. Men man erinrar sig förstås också Gunnar Ekelöf. Hans ”mälden mellan 
stenarna” är syster till Zambranos morgonrodnad. 
9 Cristina Campos brev till MZ finns utgivna. Se tu fossi qui: lettere a María Zambrano (1961–1975), 
red. Maria Pertile (Milán: Archinto, 2009). 
10 Också MZ hade planer på att översätta Simon Wail som hon träffat i verkliga livet 1937 vid spanska 
fronten, då fransyskan, klädd i uniform, stred mot fascismen. Av översättningen blev dock inget av. 
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övergång som möjliggör förening. Akten att uppmärksamma är exekutiv, ”en 
akt av liv”, som Jorge Montesó Ventura skriver i sin monumentala studie 
Uppmärksamheten i Ortega y Gassets tänkande.11 Till denna idé ansluter sig 
María Zambrano. Att i transition uppmärksamma uppmärksammandet av 
omständigheterna (cricum-stantia) blir, med tiden, utgånspunkten för hennes 
filosoferande, och – ja – för hennes filosofi. 

Och det är härigenom María Zambrano till sist finner en väg till poesin, 
bortom den för filosofin konstitutiva konflikten, en väg som inte måste lämna 
filosoferandet utanför poesin. Men för att realisera denna för hennes strävan 
revolutionerande vändning krävdes att hon fann ett föremål som inte genast 
kallade på omtalbarheten, ja som inte lät sig omtalas men likväl tänkas: 
Morgonrodnaden. 

Sapfo kallar morgonrodnaden för ”härskarinna”. Alla som sett henne, 
– Eos eller Auōs som hon heter på Sapfos eoliska – först som en vag 

ljusförnimmelse i det kompakta mörkret, sedan som ett skimmer vilket, till 
sist, öppnar sig i en rosa-röd-gul-guld ibland av moln, likt sönderrivna slöjor, 
prydd springa som utan avgörande händelse plötsligt har övergått i dag, alla 
som sett henne kan instämma i Sapfos epitet. Härskarinna, ja – men utan rike, 
väl? Morgonrodnaden är ju snarare ett tillstånd och en erfarenhet än en ort, 
och som fenomen lämnar den våra beskrivningar som torra ormskinn efter 
sig. Om Eos är härskarinna är det löftet, hänförelsen och förlusten hon härskar 
över. Morgonrodnadens plats är platsen ”vart”, för att anknyta till Zam-
branos ”dikt” ovan. 

Vad innebär det att grunda sitt tänkande, sina ord och sin skrift i ett sådant 
fenomen? 

De la Aurora är, som titeln antyder, inte en bok om morgonrodnad och 
gryning. Den är snarare skriven i trans-tententiv relation till fenomenet. Det 
är, så att säga, en aurorisk bok. Den italienska filosofen Elena Laurenzi ut-
trycker det vackert när hon skriver: ”Läsarens uppmärksamhet hänvisas ound-
vikligen från texten till livet. Snarare än som tema eller argument framträder 
morgonrodnaden stödjande och kännetecknande skriften som levande, aktiv 
och verksam erfarenhet.”12 

Det betyder inte att Zambrano skriver om det varom vi icke kan tala eller 
för all del att hennes auroriska texter skall läsas figurligt, i Theagenes efterföljd. 
Nej, det betyder att det är texter som ställer oss inför språket som alltid annat 
och mer. 

11 Jorge Montesó, La atención en el pensamiento de Ortega y Gasset (Centre d’Estudis Antropològics, 
2016). 
12 Elena Laurenzi, María Zambrano, filósofa de la Aurora, Aurora, nr. 3 (Málaga, 2001). 
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Låt mig ge ytterligare ett exempel ur boken, en liten text betitlad ”Morgon-
rodnadens spegel”, som lyder: 

I den mörkaste mest slutna natten på firmamentet, det vi kallar himmel, utan 
att det själv vet varför, förvandlar det sin släta svärta till spegel. Varken måne 
eller stjärna går där, och inget finns att undra, i denna sak, i denna natt, som 
också är själens, och framför allt, är spegeln, en botten i spegeln, i ett liv, ett 
liv och ett vara; ej ens beslöjad spegel, sönderriven slöja av det oupphörliga 
ljuset. Och då finns inget ord; fast utanför i jordens djupaste avgrund, i det 
mest bedrövade hjärtat, speglar den ljuset som inte upphör. Och för att den 
inte varar, annat än som återkomst, är den också en morgonrodnad där i 
motpolen, i mitten av mörkret och stumheten, i tystnaden, i icke-varats 
glömska. 

Varför förtjänar en sådan uppenbart poetisk text att kallas filosofi? För att 
den anvisar ett sätt att via uppmärksammandet av uppmärksamheten, och 
övergivande omtalbarheten, forma tanken i dess tänkande. Poesin ställer oss 
inför språket som allt det kan vara. Den begär av oss att vi gör oss sådana att 
vi kan uppfatta den i dess fulla möjlighet. Det kan vi förstås aldrig. Men det 
betyder inte, som Zambrano hävdade i Filosofía y poesía, att poesin alltid är 
annan, att den måste förlora sig i den stund den finner sig. Det är just detta 
filosofin inte kan acceptera: Dikten är var gång den samma och aldrig den-
samma. Homeros hänvisar ofta till denna egenskap i poetens konst, bland 
annat då han liknar poeten vid näktergalen vars röst han kallar polydeukés, 
som Gregory Nagy översätter ”making imitation in a varied way”.13 

Detsamma och inte detsamma. 
Morgonrodnaden gav María Zambrano tillfälle att filosofera ur just denna 

poetiska belägenhet. Varför? Den är väl helt enkelt i sig en gräns där skillnad 
inte råder, en plats för detta andra verk, barnets och lekens, som jag med denna 
text hoppas ha gjort tydligt för läsaren. 

13 Gregory Nagy, Poetry as performance (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), s. 39. 
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Herders barnbarn 
– anteckningar kring afrikaans och dess litteratur 

STEFAN HELGESSON 

Alldeles som Hans, Markus Huss och Ulla Manns skriver, ligger Voortrek-
kermonumentet utsökt beläget på en kulle utanför Pretoria.1 Denna hyllning 
till afrikandernas kolonisering av nordöstra Sydafrika, uppförd efter modell 
från krigsmonumentet Völkerschlachtdenkmal, invigdes ett år efter efter 
D.F. Malans valseger 1948 – det vill säga precis i början av apartheidepoken 
i Sydafrika. 

Dit åkte Hans, och jag, och hela den svenska gruppen ur forsknings-
programmet ”Tid, minne, representation” en oktoberdag 2014 på studiebesök. 
Besöket utgjorde en kontrapunkt till de andra platser vi hade sett under vår 
vistelse där Sydafrikas demokrati post 1994 manifesterades arkitektoniskt.2 

Politiskt och moraliskt går det bara att stöta monumentet ifrån sig, att för 
sitt inre markera en gräns mot dess högtidliga men också förföriska försök att 
göra besökaren delaktig i dess världsförståelse. Dess budskap går i kort ut på 
att die volk – afrikanderna, boerna – blev utsedda av Gud att råda över Syd-
afrika och därmed över den svarta befolkningen. En historisk förståelse av en 
plats som denna kräver dock mer än ett moraliskt fördömande. Medan hand-
lingar måste värderas deontologiskt, är det endast i melodramens eller popu-
lismens föreställningsvärld som det existerar ”onda” och ”goda” människor. 
Voortrekkermonumentets försök att kollektivt stänga in afrikanderna i sitt 
ideologiska ramverk måste därför motarbetas – liksom omvärldens invert-
erade tendens att tillskriva afrikanderna rollen som ett ondskefullt kollektiv. 

En tråd som hjälper oss att nysta i afrikandernas mångtydiga historia är 
själva språket afrikaans. 1875 inleds den första språkrörelsen, die eerste taal-
beweging, för att alls få afrikaans erkänt som ett språk. Aktivismen, som drevs 
på av Die Genootskap van Regte Afrikaners (”de äkta afrikandernas sällskap”), 
hade flera motiv. Ända sedan Storbritanniens annektering av Kapstaden 
under napoleonkrigen 1806, hade en kulturell anglifiering pågått i den väldiga 
Kapkolonin. Språkrörelsen var så sett en missnöjesyttring mot engelsmännens 
styre. Men den riktade sig dessutom mot holländskan som förmodad norm. 

1 Markus Huss, Ulla Manns & Hans Ruin, Tid, minne, representation: om historiemedvetandets förvand-
lingar (Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond, 2016), s. 8. 
2 Det mest imponerande i den vägen är konstitutionsdomstolen i centrala Johannesburg som invigdes 
2004. 
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Trots att det kreolsamhälle som uppstått genom den nederländska koloni-
seringen sedan länge utvecklat en egen språkvariant med förenklad gramma-
tik och låneord från malaysiska, engelska och san-språken, hette det fort-
farande på 1800-talet att boerna talade ”holländska”. 

Die taalbeweging gav därmed uttryck åt en antikolonial befrielsesträvan: 
genom att kalla sig ”afrikaner”, och genom att etablera en skriftnorm för det 
egna språket, ville boerna bli kvitt Englands och Hollands kulturella ok. 
Mahmood Mamdani, en ledande afrikansk statsvetare, har understrukit denna 
emancipatoriska aspekt av afrikaans. Den målmedvetna satsningen, menade 
han: 

[L]yfte afrikaans från dess status som ett folkloristiskt språk till att bli en 
bärare av vetenskap, lärdom, högkultur och juridisk diskurs inom blott ett 
halvsekel. Det är ingen överdrift att påstå att afrikaans utgör det mest fram-
gångsrika avkoloniserande initiativet på den afrikanska kontinenten.3 

Afrikanderna fick dock betala för sin självständighetssträvan med boerkriget 
1899–1902. Det var ett av de tidiga mediala krigen, och med sin David-mot-
Goliat dramaturgi delade det opinionen också i Sverige. Historikern Harald 
Hjärne försvarade imperiemakten Storbritanniens rätt att befästa sitt civili-
satoriska uppdrag; högermannen Rudolf Kjellén – statsvetaren i Uppsala 
som myntade ordet ”geopolitik” – menade tvärtom att afrikanderna ut-
gjorde en egen nationalitet med okränkbar rätt till sin suveränitet. Som vi 
ska se låg Kjellén mycket nära den självförståelse som intellektuella afrik-
ander kom att utveckla under 1900-talet. 

Frånvarande i den tidens europeiska debatt var, förutsägbart nog, den 
svarta afrikanska befolkningens perspektiv. Ty den bittra ironin är denna: brit-
ternas seger i kriget och boernas antikolonialism inledde tillsammans ett nytt 
kapitel i Sydafrikas kolonisering, först med unionen 1910 och så småningom 
ner i den politiska avgrund som hela världen känner som apartheid, åtskillnad. 
Detta är för övrigt det enda ord på afrikaans som har fått ett globalt 
genomslag; ”rasismens sista ord”, som Derrida optimistiskt kallade det.4 

Den rasistiska klyvnad av Sydafrikas historia som intensifierades med boer-
kriget kan avläsas också språkhistoriskt. Vid exakt samma tid som afrik-
anderna inledde sin språkaktivism, alltså under sent 1800-tal, pågick nämligen 
en motsvarande utveckling inom andra språk i regionen, särskilt zulu, xhosa, 

3 Mahmood Mamdani, ”Decolonising Universities”, Decolonisation in Universities: The Politics of 
Knowledge, red. Jonathan D. Jansen (Johannesburg: Wits University Press, 2019), s. 24. (Min övers.) 
4 Jacques Derrida, ”Racism’s Last Word”, övers. Peggy Kamuf, ”Race”, Writing, and Difference, red. 
Henry Louis Gates (Chicago: University of Chicago Press, 1986), s. 329–338. 
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tswana och sotho. Deras väg mot att inmuta modernitetens kunskapsdomäner 
stympades dock av den vita dominansen under 1900-talet. Framgångssagan 
afrikaans kan alltså inte skiljas från bosättarkolonialismens fördelning av 
resurser och privilegier utifrån ”ras”. Dessutom innebar språkrörelsen en ”vit-
målning” av kreolspråket afrikaans, som ju talades av en mångetnisk befolk-
ning i Kapkolonin.5 

Afrikaans är således ett av historiens mest politiserade språk. Men man kan 
också vända på det: det uppkommer i den epok då språk politiseras mer än 
någonsin tidigare. Den auktoritära reformeringen av turkiska under Kemal 
Atatürk, genomdrivandet av hebreiska som Israels nationalspråk, konstruk-
tionen av nynorsk samt den fascistiska språkpurismen i Mussolinis Italien, 
Francos Spanien och Hitlers Tyskland är andra exempel som kan läggas till en 
lång lista av språklig politisering.  

Afrikaans sticker ändå ut av flera anledningar. Det uppvisar inte bara en 
extremt komprimerad utvecklingskurva, utan har också mobiliserats politiskt 
genom en paradoxal kombination av sårbarhet och aggressivitet. Till minne 
av den första språkrörelsen restes 1975 ett taalmonument, ett språkmonu-
ment, i västra Kap nära Paarl där Die Genootskap inledde sin kampanj. Det 
råkade dessutom vara 50 år sedan afrikaans hade tillerkänts status som offi-
ciellt språk i Sydafrika. Med sina naturliknande vertikala former är även detta 
monument tänkt att inspirera till religiös högtidlighet, men mindre svulstigt 
och instängt än Voortrekkermonumentet. Inskrivet i stenplattorna som leder 
fram till monumentet står Dit is ons erns, ungefär ”vi menar allvar”, eller mer 
bokstavligt, ”detta är vårt allvar”. 

Läser man sentensen som uttryck för en kämpande minoritets avsikter har 
den ett otvetydigt patos. Omsatt i politisk handling av en auktoritär regim blir 
den allt annat än oskyldig. Året efter invigningen av die taalmonument, i juni 
1976, demonstrerade skolungdomar i Soweto mot en ny bestämmelse om att 
en stor del av deras undervisning skulle ske på afrikaans. Redan denna första 
protestdag dödades flera barn – mest känt blev Hector Pieterson – och efter 
någon månads uppror i de svarta områdena kring Johannesburg hade flera 
hundra fått sätta livet till.6 Detta var rasistisk maktutövning i dess råaste form. 

5 Som exempel på kreoliseringen kan nämnas att en av de tidigaste böckerna som kan hävdas ha skrivits 
på afrikaans snarare än holländska var en korankommentar i arabisk skrift, Bayan al-Dîn (”Religionens 
förklaring”, 1869), författad av Abu Bakr Effendi (1835–1880). 
6 Litteraturen om Soweto-upproret är omfattande. Två publikationer med relevans för minnestema-
tiken som Hans har arbetat med är Gary Baines ”The Master Narrative of South Africa’s Liberation 
Struggle: Remembering and Forgetting June 16, 1976”, The International Journal of African Historical 
Studies, vol. 40, nr. 2 (2007), s. 283–302, samt Helena Pohlandt-McCormick, ”I Saw a Nightmare …” 
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Men också början till slutet för apartheid i dess statligt-juridiska form – alltså 
början på den långa konfliktperiod som till sist resulterade i den demokratiska 
övergången 1994. 

Jag var själv ett sydafrikanskt skolbarn i Johannesburg just då, i juni 1976. 
Jag minns skeva stämningar från de där vinterveckorna som hade med 
sowetoupproret att göra, men bara vagt. Apartheidsystemet hade med sådan 
rigorös systematik skilt befolkningsgrupper från varandra att min förortsvärld 
som vit tioåring var, i kulturell och demografisk bemärkelse, nästan hermetiskt 
tillsluten. Det fanns gott om svarta i förorten, men alltid i bakgrunden, endast 
som arbetskraft – och aldrig några skolbarn. Mina föräldrars förankring i 
afrikanska sammanhang öppnade dörrarna för mig till den andra världen, 
men det gjorde oss samtidigt annorlunda som familj. 

Märkligt nog fanns det ändå en tydlig beröringspunkt mellan mina skol-
kamrater och skolbarnen i Soweto: ett negativt förhållande till afrikaans. För 
den svarta befolkningen var det rätt och slätt förtryckarens språk. Vita en-
gelskspråkiga sydafrikaner intog istället en nedlåtande attityd gentemot bo-
erna i allmänhet och afrikaans i synnerhet. Liksom i alla engelskspråkiga sko-
lor hade vi regelbundna lektioner i afrikaans, men på grund av den allmänt 
negativa inställningen till språket fastnade alltför lite, åtminstone hos mig – ett 
missat tillfälle som jag försöker ta igen först nu, mer än fyra decennier senare. 
Med tiden har jag förstått hur vi engelskspråkiga barn ovetande reproducerade 
attityder med mer än hundra år på nacken. Ett egendomligt öknamn på afrik-
anderna var rock spiders. Enligt den gängse stereotypen var afrikanderna bon-
niga och oborstade. Att vi skulle ägna tid åt att lära oss deras språk framstod 
som lika omotiverat som tvångsryskan i Polen under sovjettiden. 

Men det är ett grundläggande misstag att förväxla ett språk med en enhetlig 
ideologisk position. Också politiserade språk – kanske i all synnerhet sådana 
språk – utgör en skådeplats för oenighet och kamp. Satsningen på att göra 
afrikaans gångbart inom alla vetenskapliga och kulturella domäner genererade 
därför en för makthavarna svårbemästrad dynamik. Den totalitära apartheid-
regimen – och bakom den die Broederbond, ett slutet elitnätverk – gjorde sitt 
bästa för att hålla afrikaans inom en snävt kalvinistisk ram, men givetvis utan 
att lyckas i längden. Med åren har jag till exempel förstått – fortfarande utan 
att kunna läsa språket obehindrat – hur mycket av den intressantaste och 
djärvaste litteraturen från Sydafrika har skrivits just på afrikaans. De inter-
nationellt kända författarna Breyten Breytenbach, André Brink och Marlene 

Doing Violence to Memory: The Soweto Uprising June 16, 1976 (New York: Columbia University Press, 
2006). 
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van Niekerk kan tas som intäkt för påståendet, men de utgör endast toppen av 
den metaforiska termitstacken. 

Det är på 1930-talet som det sker ett litterärt språng. Bibelöversättningen 
till afrikaans 1933 var en milstolpe, men framförallt framträdde en ny gene-
ration författare med helt andra anspråk än sina föregångare. I likhet med 
svensk praxis är de kända som die Dertigers, trettiotalisterna. Fyra namn 
brukar framhållas: Uys Krige (1910–1987), N.P. van Wyk Louw (1906–1970), 
Elisabeth Eyers (1915–2007) samt D.J. Oppermann (1914–1985). Alla var 
poeter, men Van Wyk Louw och Oppermann hade även ett bredare register 
och blev sin epoks två tongivande kritiker och intellektuella. Jag ska fokusera 
här på Van Wyk Louw, vars motsägelsefullhet avspeglar sin tids ideologiska 
spänningar. 

Van Wyk Louw gjorde sig ett namn under en frenetiskt kreativ sjuårs-
period som inleddes 1935 med debutsamlingen Aleenspraak. På den följde 
bland annat den formförnyande diktsamlingen Die halwe kring (1938; ”Halv-
cirkeln”), dramastycket Die dieper reg (1938; ”Den djupare rätten”), den episka 
dikten Raka (1941), essäsamlingen Lojale verset (1939; ”Lojal opposition”) 
samt ytterligare en djärvt nytänkande diktsamling, Gestaltes en diere 
(1942, ”Gestalter och djur”). Denna svit publikationer gjorde honom till 
afrikaansoffentlighetens ledande författare och kritiker – med Opperman som 
enda rival. Positionen befästes ytterligare när han erbjöds en professur i 
afrikaansspråkig litteratur i Amsterdam, där han var verksam från 1950 till 
1958. 

På 30-talet blev det således Louws självpåtagna uppgift att formulera en 
poetik som die Dertigers kunde förhålla sig till. Bort med kolonial ängslighet, 
lantlig nostalgi och det han benämnde gemoedelike lokale realisme, ”gemytlig 
lokalrealism”! Den afrikaansspråkige författaren måste istället göra sig jäm-
bördig med alla tänkbara litterära anspråk, känsloregister och motiv. I en 
pregnant formulering menade han att diktarens yttersta uppgift var att stå 
naken och oförmedlad inför Gud, onmiddelik voor God, vilket W.D. Jonker 
har förklarat som ”ett sökande efter vår ynkliga och maktlösa mänskliga till-
varos sanning inför varats obegripliga mysterium”.7 För Louw bottnade detta 

7 W.D. Jonker, ”’Onmiddellik voor God’ – gedagtes van ’n teoloog oor ’n sentrale perspektief in die werk 
van N.P. van Wyk Louw”, Die oop gesprek: N. P. van Wyk Louw-gedenklesings, red. Willie Burger 
(Pretoria: Lapa, 2006), s. 194. 
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i en tragisk insikt om att ”du aldrig kommer att nå fullkomning […] att hur 
du än anstränger dig kommer du aldrig att undgå felsteg”.8 

Kopplingen till kalvinismen men även till tysk romantik är uppenbar – 
exempelvis Schleiermachers oöversättbara förståelse av Gud som das Woher 
unseres Herumgetriebenseins.9 Ännu tydligare blir det romantiska draget i Van 
Wyk Louws betoning av etnisk nationalism som ett a priori för politisk 
reflektion. Herder ska inte belastas för alla nationalistiska knasigheter som i 
efterhand tillskrivits honom (vilket John Noyes övertygande visar),10 men det 
löper en tydlig linje från dennes tidiga hävdande av den sär-skilda språk-
gemenskapens absoluta integritet fram till afrikandernationalismen. 
Afrikaans är därför mer än ”bara” ett språk för Louw – det är bärare av en 
ödesgemenskap med oförytterliga rättigheter. Nationalismen, menade han, är 
en universell princip. Kombinerat med en dragning i tidiga år mot en 
irrationell viljefilosofi innebar detta att Louw på 30-talet klev djupt in i 
nazistiska domäner. Bland annat läste han Alfred Rosenbergs Gestaltung der 
Idee, ett av nazismens mest utförliga ideologiska traktat.11 

Men Louw stannar inte där. Redan på 30-talet utvecklar han sin tanke om 
lojale verset, lojal opposition, som ett intellektuellt ideal. Uppror och motstånd 
är en nödvändig del av nationens inre liv – alternativet är stagnation och 
förtvining. I den andan hävdade Louw sin och andra intellektuellas plikt att 
utmana maktens försanthållanden. Tendensen hos Louw efter kriget blev att 
allt starkare betona demokratiska principer och vikten av att stå på en etisk, 
rationell och vetenskaplig grund – alltså tvärtemot sin tidigare irrationalism. 
Afrikandernas nationella projekt måste därför präglas av voortbestaan in 
geregtigheid, fortlevnad i rättfärdighet. Louw övergav inte den nationalistiska 
premissen, men nu måste den samsas med andra universella värden. Varje 
enskild nationalism var ofrånkomligen partiell, vilket krävde att den erkände 
andra nationalismer. Precis här träffade Louw smärtpunkten i den sydafrik-
anska situationen. För att vara etiskt konsekvent förordade han därför redan 
på 40-talet den ”lösning” som apartheidregeringen bestämde sig för först i 
slutet av 50-talet, som ett svar på Tomlinson-kommissionens utredning 1954, 
nämligen att bilda separata ”hemländer” inom det sydafrikanska territoriet 
där de olika etniciteterna fick ”utvecklas” på egen hand. Dock följde inte 

8 Citerat i Gerrit Olivier, ”’Loyal Resistance’: N. P. van Wyk Louw (1906–1970) and the Intellectual”, 
Social Dynamics, vol. 36, nr. 1 (2010), s. 203. (Min övers.) 
9 Citerat i Gerrit Olivier, ”Tristia in dialoog met N. P. van  Wyk Louw se oeuvre”,  Literary 
Studies/Tydskrif vir literatuurwetenskaap, vol. 24, nr. 2 (2008), s. 50. 
10 John K. Noyes, Herder: Aesthetics against Imperialism (Toronto: Toronto University Press, 2015). 
11 Olivier, ”Loyal Resistance”, s. 204. 
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Verwoerd – som blev premiärminister 1958 – utredningens idé om ren sepa-
ration, eftersom han var mån om att bibehålla den svarta befolkningen som 
billig arbetskraftsreserv åt den vita ekonomin. Hemländerna konstruerades 
därmed avsiktligt som underfinansierade dumpningsplatser för en överskotts-
befolkning. 

Vi har historiens facit på hand: hemlandspolitiken och de tvångsförflytt-
ningar den medförde på 60- och 70-talen var en politisk katastrof. Den inte 
bara orsakade ett bottenlöst mänskligt lidande när det begav sig, utan låser än 
idag stora delar av Sydafrikas svarta befolkning fast i fattigdom. Louw bidrog 
visserligen inte till den konkreta utformningen av hemlandspolitiken, men 
hans etiska resonemang fallerade ändå på två avgörande punkter: han ifråga-
satte aldrig den etniska nationalismen som premiss, och han gick aldrig i 
dialog med svarta politiska tänkare, utan förutsatte a priori att en sådan sepa-
ration skulle vinna acceptans. Louw blev därmed som mest kolonial när han 
på detta monologiska vis hävdade afrikandernas dekoloniala rätt att råda över 
sitt eget öde. I linje med Mark Sanders noggranna läsning av Louws texter från 
50-talet kan man hävda att rasismen aldrig var en avsikt hos Louw, däremot 
en ofrånkomlig konsekvens av det språkligt-etniska tänkande som han inte 
förmådde släppa och ytterst hade ärvt från den tyska traditionen.12 Det var en 
tragisk ironi som bottnade, vill jag hävda, i svårigheten för Louw att skilja 
mellan ett historiskt minne av underlägsenhet gentemot britterna och den 
maktposition från vilken han skrev på 40- och 50-talen. Den samtid där 
afrikanderna ägde makten ställde helt andra krav på den intellektuelle än tro-
heten mot de döda. 

Här kan man knyta an till Hans resonemang om historicitetens feno-
menologi i Being with the Dead. Van Wyk Louws tänkande utgår från ett etiskt 
imperativ gentemot de dödas minne – men endast, i praktiken, de egna döda. 
Här uppstår en fundamental delning i förhållandet till andras död, nämligen 
en differentiering mellan egna andra och andra andra. För att citera Hans (i 
översättning), så pekar ”historicitetens existentiella predikament mot en djup-
are gemenskapsdynamik som byggs upp och upprätthålls genom en känsla av 
ett ansvar som delas över tid”.13 Men denna dynamik är ohyggligt tvetydig: lika 
livsbejakande och konstruktiv som den kan vara i specifika ögonblick (som 

12 Mark Sanders, Complicities: The Intellectual and Apartheid (Duke: Durham University Press, 2002), 
s. 57–92. 
13 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 35. 
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när Black Consciousness kom att utmana apartheid på 70-talet), lika potenti-
ellt dödsbringande kan den vara i andra (IS-jihadismen är ett uppenbart exem-
pel). Precis som Heidegger gick in i en ”nationalistisk-kommunitaristisk 
berusning […] som fördunklade hans politiska omdöme”, kom Louw till korta 
inför det successivt hårdare rasförtrycket under apartheidtiden, hans strävan 
efter ”rättfärdighet” till trots.14 

Ett spår hos Louw leder därmed rakt in i Voortrekkermonumentets myto-
logisering av historien. Allra tydligast märks det i Die dieper reg från 1938, hans 
hyllning till die voortrekkers som bröt upp från Kapkolonin 1838, bland annat 
i protest mot slaveriets upphävande. Men det finns ett annat spår som öppnar 
sig mot framtiden. Han förblev i stort sett trogen mot de ideal om lojal 
opposition och oop gesprek, det öppna samtalet, som han själv hade uppställt i 
unga år. Särskilt viktigt blev hans stöd till sextiotalisterna, die Sestigers, vars 
ofta hädiska och sexuellt frispråkiga modernism chockerade det puritanska 
afrikanderetablissemanget. Till de främsta namnen i denna grupp hörde 
Brink, Breytenbach och Etienne Leroux. Det var här, i försvaret av en experi-
mentell och gränsöverskidande litteratur, som den mer genomgripande 
politiska radikalism som Brink och Breytenbach utvecklade på 70-talet blev 
möjlig; Breytenbach kom även att åberopa Louws voortbestaan in geregtigheid 
i sin kritik av apartheid och dess deformering av afrikaans till det han 
kallade ”apartaans”.15 

Det är således med Louws förordande av oop gesprek i minnet som man 
kan förstå att afrikaanslitteraturen har fortsatt kunnat uppvisa en sådan bredd, 
från den stillsamt konsekvente berättaren Karel Schoeman till den senmo-
dernistiska mästaren Marlene van Niekerk. Två av de mer prominenta för-
fattarna idag, Ingrid Winterbach och S.J. Naudé, ger en god idé om hur 
afrikaans har kunnat utvecklas bortom det etniska, nationella paradigmet – 
men också hur den försöker komma till rätta med den samtida globaliser-
ingens villkor. Framförallt börjar det bli en norm för afrikaansförfattare att 
verka parallellt på afrikaans och engelska. I likhet med Brink, som var först 
med praxisen, översätter Winterbach och Naudé själva sina verk till engelska. 
Vad gäller Antjie Krog, särskilt känd för Country of My Skull (1998 – en skild-
ring av sannings- och försoningskommissionen), fördelar hon sina språk efter 
genre: poesi på afrikaans, prosa på engelska. 

14 Ruin, Being with the Dead, s. 35. 
15 Sanders, s. 140, 143. 

260 

https://apartaans�.15
https://trots.14


 

    
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 

 

 

HERDERS BARNBARN 

Tvåspråkigheten är förankrad i en sydafrikansk verklighet, där flertalet 
afrikaanstalande också är engelskspråkiga, men innebär också helt andra möj-
ligheter att nå ut i en global samtid där engelskan dominerar. Det är också 
slående hur till exempel Naudé i Alfabet van die voëls (2011; The Alphabet of 
Birds, 2015) – den starkaste novellsamling som jag har läst de senaste åren – 
tematiserar en afrikandererfarenhet som är deterritorialiserad och diasporisk. 
Berättelserna rör sig mellan Tyskland, Dubai, England och USA, med Syd-
afrika som en smärtpunkt och ett minne som inte låter sig utplånas. Här finns 
det all anledning att tala om ”Herders barnbarn”. Den historiska kopplingen 
mellan afrikaans och den herderska förståelsen av språkgemenskaper är som 
sagt uppenbar, men lika klart är Naudé och andra ”barnbarn” rör sig allt längre 
bort från dess begränsningar. Omvänt finns en rörelse idag mot en mer ”ver-
nakulär” och mindre vit litterär afrikaans grundad i den Kapstadsdialekt som 
kallas Kaaps. Olivia M. Coetzees hyllade roman Innie Shadows från 2020, som 
utspelar sig i Cape Flats i Kapstaden, har inneburit ett genombrott för den 
litterära inriktningen. 

I underrubriken beskriver jag denna essä som en samling ”anteckningar”. 
Det är fullt uppriktigt: min egen förståelse av afrikaans och dess litteratur är 
alltjämt högst provisorisk. Av skäl som bör ha framgått är det heller ingen 
okomplicerad materia att ta sig an. Men i en kantringstid som vår, där des-
truktiva nationalistiska och rasistiska föreställningar gör sig gällande också i 
Sverige, kan det finnas något att lära av afrikandernas kulturhistoria. Snarare 
än de absolut andra som vi i Europa kan fördöma på grund av deras rasism – 
vilket är den roll de länge spelade i den svenska världsbilden – kan de tjäna 
som en spegel för att komma underfund med vad som står på spel i den 
svenska och europeiska samtiden. 
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Inspiration 

DANIEL BIRNBAUM 

There were periods when Hans Ruin and I took long walks on a regular basis. 
They would end with us having a cup of coffee or a glass of apple juice 
somewhere. Often that was the moment when Hans would present a gift— 
usually a book he had translated or contributed to. Quite often they had 
some relationship to the philosophy of Nietzsche and usually they were 
meant as some sort of support for me, offering relevant context to a 
theoretical problem I was meant to solve in my job as a curator or art critic. 
For years, many of my projects had something to do with the art of Hilma af 
Klint. I vividly remember the day Hans gave me the Swedish translation of 
Nietzsche’s Ecce Homo and read the sections on inspiration to me.  

Creativity, says Gilles Deleuze, is a word we should leave to the hairdressers. 
Clearly, he could have said the same of another notion, similarly exhausted 
through centuries of misuse—inspiration. 

And yet, what are we to call those moments of disruption around 1906 in 
which Hilma af Klint received and accepted the grand task of crafting paint-
ings on an ‘astral’ level? The assignment came to her. She received it from an 
authority outside herself. Her writings make that abundantly clear. Evidently, 
af Klint believed that her paintings channeled spiritual forces, recording 
messages transmitted from her Masters during her experiences as a medium. 
Indeed, what else could she have thought? No one else had inspirations or 
painted paintings like that in 1906. 

It must have seemed the only plausible explanation. For despite the fact that 
she was an academy-trained artist with some visibility and success in her 
native Sweden, no one in those years would have encouraged her to paint these 
images. And in 1907, no one would have anticipated her ten-to-eleven-foot-
high abstract paintings. No one within the artistic community. And no one 
within the esoteric community either. “As there was literally nobody on Earth 
who would have legitimated af Klint’s ambition to produce work on the order 
of ‘The Ten Largest’”, writes Branden W. Joseph, “she sought and received 
authorization from an unearthly force”.1 

1 Branden W. Joseph, “Knowledge, Painting, Abstraction and Desire”, Hilma af Klint: Seeing is 
Believing, eds. Kurt Almqvist & Louise Belfrage (London: Koenig Books, 2017).  
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Authorization from an unearthly force—is that what we call inspiration? 
Has anyone today any distinct notion of what in a ‘stronger age’ was under-
stood by that word? That is the question Nietzsche struggles with in Ecce 
Homo: 

If not, I will describe it. If you had the slightest residue of superstition left in 
you it would hardly be possible to completely disregard the idea that one is 
the mere incarnation, a mouthpiece or a medium of an almighty power. The 
idea of revelation in the sense of something which profoundly moves and 
provokes, becoming suddenly visible and audible with indescribable cer-
tainty and accuracy—is a simple description. You hear—you do not seek; you 
take—and do not ask who gives: a thought suddenly flashes up like lightning, 
it comes as a necessity, without hesitation …2 

When you are turned into a medium of an almighty power and new ideas 
flash up like lightning, your self is filled with the ecstatic sense of being 
outside itself. In what remains the most remarkable and often cited account 
of artistic revelation, or inspiration, Nietzsche underscores the involuntary 
nature of the images and the passivity of the medium itself. Is the intense 
and turbulent outburst of freedom of absolute power that he describes per-
haps comparable to the sensations that af Klint documented in her note-
books around 1906 and manifested in her first cycles of non-represen-
tational paintings from that year? Her tone is different but the spiritual 
vocabulary is not dissimilar to Nietzsche’s account. Ecce Homo, again: 

There is the feeling of completely being outside of oneself, with the very dis-
tinct consciousness of endless delicate shivers right down to one’s toes;— 
there is a depth of happiness in which the most painful and gloomy parts do 
not detract from the whole but are produced and required as necessary 
shades of color amidst such  an overflow of light.  There is an instinct for  
rhythmical relationships which embrace a whole world of forms: length, the 
need of an all-embracing rhythm, is almost the measure of the force of 
inspiration, a kind of compensation for its pressure and tension. Everything 
happens quite involuntarily as if in a tempestuous outburst of freedom of 
absolute power and divinity. The involuntary nature of the images and 
similes is the most remarkable thing …3 

Of course, it may seem odd to pair the deeply religious Swedish painter with 
the modern iconoclast par excellence, even if they both experienced the bliss 

2 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, trans. by Walter Kaufmann (New York: Vintage, 1967), p. 97. 
3 Ibid. 
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and pain of unearthly forces. However, one should not exaggerate the ori-
ginality af Klint’s occult concerns. They were quite fashionable at the time. 
Numerous writers have pointed out that she shared her esoteric interests 
with many of the best-known early abstractionists. Around the turn of the 
twentieth century, Stockholm was visited by the leading representatives of 
various occult movements, and Aleister Crowley famously had his epiphany, 
allegedly in a hotel room in the Nordic capital in 1896. Af Klint attended 
lectures by Besant and Steiner, and her library contained the key theoso-
phical writings by Madame Blavatsky. Sometime around 1908, af Klint had 
an informal studio visit with Steiner in Stockholm, a fact that clearly would 
have made Mondrian envious (he famously wrote Steiner a letter that 
remained unanswered). Thus, any critical attempts to reduce her paintings 
to mere diagrams illustrating occult doctrines could to a certain extent be— 
and have been—extended to her prominent contemporaries. It also seems 
clear that her understanding of evolution— the word recurs in her writings 
and in many of her works—has more in common with the eclectic mysticism 
of the theosophists than with the teachings of Darwin. 

But one crucial aspect sets af Klint apart from colleagues such as Mondrian 
or Kandinsky: her radical isolation. Whereas the male pioneers of abstraction 
combined their interests in metaphysical speculation with progressive politics 
and new educational programs and were busy penning manifestos and estab-
lishing institutions (sometimes creating the sense that the early avant-garde 
was one big revolutionary art school spreading across the Continent), af Klint 
limited her exchange to a tight group of clairvoyants hiding in a studio far up 
in northern Stockholm. In other words, her abstraction had no public 
exchange. 

And yet despite this isolation, her work is as outrageous and unexpected as 
any produced during this period of rapid and radical experimentation. There 
is really nothing conventional about af Klint’s paintings, and simply nothing 
quite like them. On the contrary, they seem to arrive from nowhere, as if 
flirting with the very thresholds of visibility and dimensions of perception that 
their forms explore. Rather than present a domain of static mathematical 
truths or Platonic forms, af Klint enacts a realm of vibrant life—of spiritual 
evolution and immanence alike. Her version of abstraction is compatible with 
the processes of teeming nature rather than the precision of heavenly geo-
metries. Her visual cosmos can therefore sometimes appear to have more in 
common with the speculative biology of Ernst Haeckel or the process philoso-
phy of Alfred North Whitehead than with the transcendental purity of Supre-
matism or the rigorous system of Neo-Plasticism.  
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In af Klint’s trove, we find helical patterns in bright colors reminiscent of 
schematic seashells or microscopic genetic structures: the forms always evolv-
ing, growing, expanding outside her own obsession with traditional dualisms, 
to hint at a dimension of life emerging in matter as much as in the mind. The 
artist’s sketchbooks are proof of an obsessive and ongoing observation of the 
biological diversity found in nature. It is as if the geometric shapes one finds 
next to plants and animals on the page are extracted from these life samples 
and become diagrammatic renderings of the vital forces governing their 
growth. Sometime around 1919, the meticulous renderings of botany and 
birds that af Klint executed as a student in the 1880s appear in combination 
with abstract shapes representing the spiritual forces involved. Form is never 
distinct from life in af Klint’s art: The spiritual forces that sometimes emerge 
in purity in her paintings are, as her drawings and notes indicate, also present 
in everything that is alive. 

Perhaps this is a new form of mystical empiricism, one that has passed 
through the higher spheres only to return to the natural life surrounding an 
artist with a keen sense for form. In 1917, she wrote: 

Firstly, I shall try to understand the flowers of the earth, shall take my starting 
point the plants of the world; then, I shall study, with equal care, that which 
is preserved in the waters of the world. Then it will be the blue ether with all 
its various animal species […] and finally, I shall penetrate the forest, shall 
study the moist mosses, all the trees of the forest and all the animals that dwell 
among the cool dark masses of the trees […]. Everything is contained within 
the black cube: The greenery of the earth is the bottom of the cube, the blue 
air is its roof, and the water-filled part is situated at that section of the cube 
that I rest my back against.4 

Af Klint’s text and images indicate a personal interaction with form. Here 
she introduces the black cube as something to rest one’s body against; her 
vibrant geometries present a kind of biological synesthesia (blue ether, moist 
moss, cool trees). Not only do natural and mathematical shapes repeat like 
mantras throughout her abstraction, but af Klint in fact described herself as 
such a vessel, filled from above while constantly overflowing. Her imagery 
was intended to lead the viewer into levels of awareness beyond those known 
from two-dimensional illusionism and three-dimensional reality, to glimp-
ses of another universe. And yet a bisected square’s potential is not simply 

4 Hilma Af Klint, Notebook [1917], cited in Artforum, vol. 51, no. 5 (2013), p. 186. 
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an other-worldy phenomenon. Instead, her exacting studies of the geo-
metries of life itself catapult us into spheres at once higher and more down-
to-earth than our everyday perception provides. 

The journey into such dimensions didn’t happen in af Klint’s own time, 
because the audience (and perhaps even the science) she had in mind belonged 
to the future. She shares this patient prescience with Nietzsche, who wrote for 
the twenty-first century. Knowing that her contemporaries were not ready for 
her works, Hilma af Klint waited. 

Are we ready to receive her works now? 
Is it too late? 
How do we relate to them now that she is dead? 
After the very last walk that Hans and I went on before I moved to London 

in 2019, he gave me a book that I brought with me to the new city: Being with 
the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. 
It’s an incredibly rich study of our relationship to the dead. I keep reading the 
book—albeit in a very unsystematic way—and come across sentences like the 
following: “Perhaps we are only now slowly beginning to learn to live more 
authentically with the dead, not just with our own but with all of the dead of 
the earth, through our historical culture and memory.” 

Perhaps this is a book that can help us when trying to come to grips with 
an artist who is no longer among us and whose work had no real audience 
during the time she was alive. I keep thinking about these statements when 
trying to define the best structure for a catalogue raisonné of af Klint’s work. 
It’s strange, but Hilma af Klint, dead for more than fifty years, is somehow 
more alive than ever. Hans knows these things and finds perfect ways to phrase 
it: “The politics of the dead is not over: It is not a thing of the past in the sense 
of what is behind us. Instead, it is a mark and a symptom of how the past itself 
continues to be constituted in and through the involvement of the living with 
the dead and of how the dead shape the space of the living.” 
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A Nordic Friendship 

SARA HEINÄMAA & DAN ZAHAVI 

A companionship of three friends has several shapes in classical literature 
and fiction. The adventures of the three musketeers epitomizes the notion of 
friendship as unity in diversity, whereas the escape of Tom, Huck and Jim 
on the vast Mississippi river highlights the dangers that friends can over-
come by joining forces. If we broaden the scope and look into popular cul-
ture, then more idealized examples come to the fore: Aragon, Legolas and 
Gimli in The Lord of the Rings; Kirk, Spock and McCoy in Star Trek; and 
Leia, Han and Chewbacca in the Star Wars epic. Without in any way sug-
gesting that the merits of these characters reflect or represent our own, it 
seems obvious to us that our friendship with Hans Ruin elevates our powers 
and offers common ventures of mutual support and care. 

The history of our friendship is closely intertwined with the history of the 
Nordic Society for Phenomenology. Sara had met Dan and Hans separately at 
philosophical symposia already in the 1990s, but the first time we all three 
came together was in the summer of 2001 in Copenhagen. The occasion was a 
workshop entitled Phenomenology in the Nordic Countries organized by the 
Danish Institute for Advanced Studies in the Humanities in Copenhagen. Dan 
had been approached by John Drummond and Lester Embree to set up a 
meeting that should bring together phenomenologists from the US and the 
Nordic Countries. The American delegate involved established figures, such 
as Drummond, Embree, David Carr, Steven Crowell and Anthony Steinbock. 
When putting together the program, Dan immediately thought of Sara and 
Hans as speakers to invite from the Nordic setting. Thus, the three first met in 
late May 2001 with a common desire to forge new international links and 
forms of exchanges in the field of contemporary phenomenology. 

At a more informal meeting following the workshop, it was decided to also 
establish the Nordic Society for Phenomenology in order to promote dialogue 
and cooperation between phenomenologists in the Nordic countries and to 
build bridges between the research and teaching that was rapidly developing 
in Northern Europe and what was happening not just on other parts of the 
continent but also on other parts of the globe. 

When we first met up in Copenhagen and had a chance to talk, it quickly 
became apparent how much we had in common despite our different foci on 
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Husserl, Heidegger and Merleau-Ponty. We were all passionate about pheno-
menology, we had all received our original education at departments that were 
not particular receptive to the tradition we were working in, and we were all 
increasingly mindful of the need for offering proper courses and training in 
phenomenology to new PhD students. When now thinking about the origin 
of our friendship—after twenty years of collaboration and conversation—it 
seems that our case well exemplifies Husserl’s idea of vocational life: We were 
brought together by common goals and shared objects of personal valuing, we 
all loved philosophical debating and urged for more knowledge and wisdom. 
Each of us combined systematic argumentation with exegetical inquiries and 
shared an equal interest in the history of the field and its most recent develop-
ments. We all had also realized that the development of phenomenology 
depends on the quality of the PhD education and its international networks 
and multidisciplinary linkages. Soon we also noticed that whenever our paths 
crossed and paralleled, our progress through academic deserts and jungles 
became lighter. This was not only because we shared duties and responsi-
bilities but more importantly because we were able to laugh at all sorts of 
things together, from silly and dopy to absurd and gloomy. 

From the very start, our common friendship primarily found expression in 
joint philosophical projects and activities. One of the first collaborative efforts 
of ours, was to edit a volume that introduces the readers to contemporary work 
in phenomenology done in the Nordic countries. The volume entitled Meta-
physics, Facticity, Interpretation: Phenomenology in the Nordic Countries was 
published in 2003. It covered several areas of contemporary phenomenology, 
from epistemology to ethics, political philosophy and aesthetics, and its 
themes ranged from being and perception to poetics and beauty. The book 
demonstrated that the strength of Nordic work in phenomenology is its open-
minded approach to other philosophical approaches and methods and its 
interest in and familiarity with the history of philosophy. On a more personal 
note, the book also allowed the three of us to honor our favorite phenomeno-
logical forefathers by (re)articulating their significance for contemporary 
philosophy: Sara wrote on Merleau-Ponty, Hans on Heidegger, and Dan on 
Husserl. 

One of the main activities initiated by the society was the organization of 
annual meetings. These meetings, which have taken place every year since 
2003—with the exception of 2020, where the meeting had to be cancelled as a 
result of the pandemic—became a welcome opportunity for all three of us to 
meet and talk more regularly. 
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The annual meetings of the society have invited submitted papers from all 
areas of phenomenological research, with different topics and various research 
questions, but some annual meetings have also had special themes. To men-
tion just a few of these, there has been meetings on social life; solidarity; times 
of crisis; the human sciences; selfhood and otherness; embodiment; and the 
future, significance and variety of phenomenology. 

After each of us had in turn hosted one of the annual meetings, we thought 
of ways to expand our activities. One idea we came up with was to organize an 
annual summer school in phenomenology for PhD students. The first of these 
summer schools took place in Copenhagen in 2010. We were all three on the 
program. Hans spoke about Frege and Derrida, Sara about typification and 
body types and Dan about temporality and selfhood. Initially, the idea was to 
let the summer school circulate between the Nordic countries in the same way 
as the annual conference, but the format of the event immediately proved so 
expansive and dynamic that it required a solid institutional framework, and 
Dan consequently decided to host an annual summer school in Copenhagen 
which then became the Copenhagen Summer School in Phenomenology and 
Philosophy of Mind. 

Very soon, the society grew into a large international community with 
hundreds of members from around the world and from all continents. The 
annual meetings developed into three-day events with several keynote 
speakers and six parallel sessions running from morning to evening. The pro-
grams were packed with diverse philosophical topics and debates, both 
exegetic and systematic, involving rigorous phenomenological investigations, 
dialogues between different philosophical approaches and new interdiscip-
linary openings. 

We greatly enjoyed the growth of the society and the success of its annual 
meetings but, within its frame, we also suffered from pressing timetables and 
an increasing number of tasks. There was no time or space for more focused 
discussions or for personal philosophical exchanges. We noticed that our 
paths only crossed during hasty lunch discussions concerning the agenda of 
an upcoming business meeting or at coffee breaks between the parallel run-
ning sessions. Life had become efficient but at the same time also frustrating. 

In 2013, we decided that in order to care for our philosophical friendship 
and the freedom of our personal philosophical discussions, we needed to 
reserve time and space for getting-together outside the frame of the annual 
meetings of the society. The first of such events took place in Helsinki in 2014 
when Sara invited Hans and Dan to participate in a small afternoon session on 
History and Intersubjectivity. Hans spoke about his ongoing work on memory 
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and the politics of remembering, Dan gave a paper on selfhood and we-ness 
and Sara discussed the expressivity of embodiment. This became the start of a 
new tradition, an annual mini-symposium that rotates between three capitals 
of the Nordic countries, Copenhagen, Helsinki and Stockholm, featuring talks 
by all three of us, followed by a discussion with the audience, which during the 
years has included phenomenologists but also philosophers with diverse foci 
as well as experts from other disciplines. Sometimes our afternoon symposium 
has been succeeded by an excursion to a local art museum and at other times 
peripatetic walks through Nordic capitals, but it has always ended by a visit to 
an excellent Scandinavian restaurant (—and on a few occasions, by a heavy 
hangover the following morning). Thus, our small workshops have grown into 
proper symposia with experimental talks and high-spirited discussions. 

Over the years, we have tried to find topics that not only speak to our 
common interest, but also topics that in different ways are unconventional and 
thus more challenging for us. We have for instance discussed the fiction of the 
Finnish Swedish author Tove Jansson, the provocations of speculative realism, 
and the psychological, cultural and political mechanisms of National 
Socialism. 

When looking back to the beginning, the situation we find ourselves in 
today is of course very different from how things looked in 2001. In 2002, Dan 
established the Center for Subjectivity Research in Copenhagen that he is still 
running. Hans has been instrumental in making Södertörn Högskola into the 
powerhouse of continental philosophy that it is today, and after ten years in 
Helsinki, where she established a vibrant phenomenological research commu-
nity, Sara has since 2014 led it from Jyväskylä as professor of philosophy. 
Future seems open and equally unpredictable as before, offering both risks and 
advances, challenges and joys. But this is well-suited for a philosophical friend-
ship such as ours, guided by ideas of wisdom and supported by play and 
laughter. 
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Vad månne bliva? 

DAVID LAGERCRANTZ 

Vi bodde på den tiden i en liten bod på Knipholmen i finska skärgården. Jag 
sov underst, Påhl i mitten, och så Hans överst. Vi var väl idrottspojkar i 
första hand, i alla fall jag och Påhl, men Hans hade på sistone förändrats. 
Han hade tågluffat och skaffat sig långt hår, och läste författare som 
Castaneda och Pirsig. Då och då citerade han ur en bok som hette Zen och 
konsten att köra en motorcykel. 

Ibland gick han upp i skogen och rökte handrullade cigaretter. Det hände 
att jag följde med, rätt avslappnad, tror jag; vi var ju som bröder, efter att till-
bringat varenda sommar ihop ändå sedan jag var elva. Ändå värkte ett minder-
värdeskomplex i mig. 

Precis som nu långt senare, bodde jag egentligen på Härligö, grannön, men 
eftersom vi pojkar kommit varandra så nära, rodde jag ofta över på kvällarna, 
och sov över hos familjen Ruin. Min mamma Martina var storasyster till Hans 
pappa, Olof, som kallades Lilla Olof eftersom han var yngre än min far, Olof 
Lagercrantz eller Stora Olof, som vi sa ibland. 

Jag och Hans var med andra ord kusiner, och även om vi umgicks mer eller 
mindre dygnet runt hela somrarna, sågs vi knappt alls under det övriga året. 
Det skapade sin egen dynamik. När sommaren började, skulle vi liksom ställa 
oss inför varandra och visa vem vi blivit. Hans låg alltid före, inte bara för att 
han var ett år äldre. Han var coolare, och mer företagsam. Jag hade aldrig lika 
bra historier att komma med, och det var sällan jag som introducerade nya 
popband eller uttryck. Det var alltid Hans. 

Därför lät jag honom alltid berätta först vad som hänt under året, så jag 
kunde anpassa mig, och inte låta alltför naiv och barnslig, och precis så var det 
den här dagen. Jag var lite avvaktande. Hans gav mig en handrullad cigarett 
som jag tog, trots att jag inte rökte. Vi måste ha varit femton eller sexton, eller 
kanske sexton och sjutton, och jag hade precis förstått att jag inte skulle bli 
någon idrottsstjärna, men inte riktigt hunnit formulera något nytt, förutom 
kanske att jag ville skriva, men det var mer en ärvd dröm från min far än en 
egen riktig. Det skulle aldrig hända på den tiden att jag satte mig ner och skrev 
ner ett ord, ens i en dagbok. 

Hans var annorlunda, det visste jag redan. Därför blev jag genast spänd när 
han tittade ut över fjärden därnere och sa:  
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”Jag har bestämt mig vad jag ska bli.” 
”Vadå”, sa jag. 
”Jag ska bli professor i filosofi.” 

Jag tittade förvånad på honom, och förmodligen begrep jag inte riktigt. Inte 
så att jag inte visste vad en professor i filosofi var. Men det kom ändå alltför 
plötsligt och skilde sig från andra drömyrken vi slängt fram, och jag gissar 
att det dröjde innan jag förstod att han inte skojade. 

”Det är väl inget man bara blir så där?” sa jag. 
”Nä”, sa han och förklarade vad som krävdes. 
Efter några dagar sjönk det in som något slags realitet, och jag försökte själv 

orientera mig i ämnet, och ofta satt vi på kvällarna, och diskuterade. Precis vad 
vi talade om minns jag inte. Men jag glömmer inte glädjen i den där insikten 
att inget är så enkelt som det synes vara – inte ens en blick ut mot havet och 
båtarna. Varje tanke går att fördjupa och vidga, och redan då den sommaren 
började jag lite anspråksfullt definiera mig som intellektuell. Ganska snart 
skulle också jag vilja bli filosof, kanske inte precis professor, men ändå en 
person som försökte tänka lite längre än andra. 

När Hans efter gymnasiet, började läsa teoretisk filosofi på Stockholms 
universitet, läste jag praktisk filosofi, och jag tog det på dödligt allvar. Men 
även om jag inte ville medge det, var jag uppenbart inte lika mottaglig för äm-
net som Hans. Han var tidigt ett stjärnskott, inte bara som filosof. Han skrev 
poesi som publicerades, och fick in kulturartiklar i dags- och månadspressen, 
bland annat en lärd essä i Bonniers Litterära Magasin, BLM, om tredje stånd-
punkten. (En tredje väg i kalla kriget) I fotnoten under hans byline skrev 
redaktören: Hans är tjugoett år. Vad månne bliva.  

Jag blev svårt avundsjuk och jag skulle få flera smällar. En dag när jag var 
hemma hos mina föräldrar och som vanligt tjuvläste min pappas korres-
pondens – en av min barndoms hemliga nöjen – fick jag syn på ett långt brev 
från Hans. Tonen var kollegial, och diskuterande. Jag förstod att de brevväxlat 
en tid. När insikten sjönk in, knöt sig något i mig. Medan jag ännu behand-
lades som ett barn, kärleksfullt säkert, men med en viss nedlåtande välvilja, 
brevväxlade Hans med min far som en jämbördig. Det gjorde ont. Som om 
Olof såg en begåvning hos Hans jag själv saknade.  

Inte långt senare slet jag mig loss från den akademiska världen, och sökte 
mig till journalistiken. Ingen aning har jag om det ena har med det andra göra. 
Men det blev allt viktigare för mig att hitta en egen väg, och kanske också 
frigöra mig inte bara från min far utan också från Hans. Ingen kan påstå att 
det gick särskilt bra till att börja med. Jag vinglade fram i kvällspressen och 
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skrev mest om mord och katastrofer medan Hans avhandlade svåra och 
upphöjda filosofer, och tidigt disputerade, precis som han förespått, och blev 
just professor i filosofi. Ibland kallade jag honom i hemlighet för en alv. Jag 
däremot var en hobbit med håriga fötter. Men på något vis hittade också jag 
hem till slut, och under alla åren har vi hållit en tät, innerlig kontakt. Vi har 
haft ganska mycket att fira, men också båda gått igenom kriser, några av dem 
djupa, och vi har alltid kunnat söka tröst i varandra. Jag vet ingen person som 
är så stimulerade och läkande att tala med, och det händer fortfarande att jag 
stjäl repliker från honom. Han förblir min förebild, och när jag nu skrivit 
kontrakt på en ny serie kriminalromaner, har jag döpt min hjälte till Hans.  
Inte medvetet, tror jag. Det bara blev så. Gratulerar Hans. 
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Underhållets (eftersatta) filosofi 
och konsten att vara med en motorcykel 

DAN KARLHOLM 

It’s a small world, but not if you have to clean it! 
Barbara Kruger 

Att vara med de döda. Förutom de filosofiskt överbelastade begreppen vara 
och död i min översättning av titeln på Hans monumentala studie Being with 
the Dead vill jag här först och främst uppmärksamma prepositionen med.1 

Att vara eller inte vara – det är alltså inte frågan här. Om varat och döden är 
tillstånd som utesluter varandra upprättar det lilla ordet med en förmedling 
dem emellan. Nu är det förvisso inte med Döden som ett fysiskt och meta-
fysiskt hot som Hans befattar sig i boken, utan med livet – livet med dem 
som inte längre är i livet. Och vilka är då de, de döda? Alla döda? Boken heter 
inte Att vara med döda, vilket hade klingat en smula perverst respektive 
förtingligande, under alla omständigheter föga respektfullt. Uttrycket de 
döda anger istället ett universellt kollektiv av individer, av döda som vi bryr 
oss om. Avlidna som vi behandlar som medmänniskor även efter att döden 
timat. 

Varat är förstås än tyngre filosofiskt belastat än prepositionen med. En 
alternativ germansk översättning av de bevingade orden från Hamlet to be or 
not to be vore: att vara till eller inte vara till … men det är onekligen elegantare 
att eliminera detta till, som knappast tillför något väsentligt. För Hans och 
hans filosofiska följeslagare par préférence är dock att vara att vara till. 
Heidegger själv föll emellertid för retorisk högstämdhet när det gäller titeln till 
hans magnum opus: Sein und Zeit. Även om den ljudmässiga allitterationen i 
sig tycks sammanfoga dessa ontologiska storheter, det vill säga bilda en rela-
tion, lämnas vartdera ledet obestämt (orelaterat). På dagens anglifierade 
vardagsprosa kan detta uttryckas som att det är en cool titel som säljer (kanske 
till och med äger) men inte riktigt levererar. Inte ens för filosofen själv var vara 
(Sein) i sig hanterbart, ty vara är alltid – på var plats och i var tid – tillvaro 
(Dasein). 

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018). 
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Svenskans tillvaro är nu inte en helt självklar översättning av Dasein och 
Hans påpekar också att det ”skulle kunna översättas ’därvaro’”.2 Alternativet 
skulle onekligen passa denna min text till Hans bättre trots att därvaro är en 
obskyr fackterm, snarare än något som direkt angår oss alla. Att färdas från till 
till där vore att gå från riktning till befintlighet, från det disigt gemensamma 
tidsbegreppet till en plats som alltid måste vara specifik. För Heidegger tycks 
dock riktning, åtminstone i detta tidiga verk, vara den överordnade dimen-
sionen, från våra gåtfulla ursprung till det faktum att vi alla skall döden dö. 
Men under tiden – Heidegger myntade tyvärr aldrig begreppet under-tiden-
varo – underhåller vi oss själva, och våra platsspecifika världar; vi vårdar, sköt-
er, putsar, fixar och donar – kort sagt upprätthåller oss dagligen och stundligen 
inte på grund av eller i begrundan av vår ändlighet utan för att denna kollektivt 
kontinuerliga, icke-ändliga verksamhet är ett livsvillkor. Genom att förläna 
begreppet ”omsorg” (Sorge) rangen av ontologisk existential erkänner förvisso 
Heidegger den här typen av underhållsarbete, men betraktar det samtidigt 
som ”oegentligt” och, om jag förstår saken rätt, utan direkt bäring på frågan 
om meningen med tillvaron. 

I Being with the Dead, som jag inte har tänkt tala om men inte kan släppa, 
fastnar jag för ytterligare ett ord vid sidan av det kärnfulla relationsordet 
med/with/mit, nämligen maintain. Det dyker upp när Hans understryker 
arten av det slags vara som samvaron med de döda innebär, hur exempel-
vis ”the social bond betweeen the dead and the living is maintained” eller när 
det handlar om ”ancient practicies and current hermeneutic attempts to main-
tain contact between the living and the dead”.3 Om med är nyckelordet för 
bokens hela ämne och argument (en av Heidegger otillräckligt analyserad 
relation), så måste vi också förstå vad detta med för med sig. Att de dödas 
temporalitet är av det långsiktiga slaget innebär inte att dödens bokstavliga 
permanens kan växlas in i lika eviga sociala och kulturella strukturer. Vi, de 
efterlevande, är den svaga länken här. Inom en klan, släkt eller familj bleknar 
minnet av den döda efter några generationer, om inte förr. Svenska gravrätter 
är en generation långa (25 år) men kan förnyas mot en avgift. Innehavet av 
gravrätten kräver också ett lättare kontinuerligt underhåll av graven. Mis-
skötsel av graven kan innebära att gravrätten återtas. Vad Hans diskuterar i 
boken är inte detta utan hur samhället och det så kallade ”kulturella minnet” 
vidmakthåller relationen med de döda. Även denna relation är dock skör, 
selektiv och underhållskrävande – high maintenance. 

2 Hans Ruin, Kommentar till Heideggers Varat och tiden (Stockholm: Södertörn Philosophical Studies 
2, 2005), s. 13. 
3 Ruin, Being with the Dead, s. 7f, 184. 
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Om den folkliga frågan ”Har du varit med honom/henne?” snarast anspelar 
på en kortfristig relation av sexuell natur, rent av en engångshändelse, är 
relationen med de avlidna av det stadigvarande slaget. Dock inte av sig själv, 
eller automatiskt! Nej, en långvarig relation kräver arbete, vård, underhåll, 
vilket låter mödosamt men underlättas väsentligt om en faktor är för handen: 
att vi älskar, älskat eller åtminstone på djupet bryr oss om den andre och 
därmed den upprättade och upprätthållna relationen. Ordet maintain betyder 
upprätthålla, bibehålla, underhålla. En mängd sysslor anmäler sig här som 
synonymer eller specifikationer: vård, skötsel, bevarande, vidmakthållande … 
allt syftande på en typ av arbete eller aktiviteter med påtagligt låg status i konst- 
och kulturhistorien för att inte tala om filosofin. Att hålla någons minne 
levande är ett arbete, vilket speglar det mer omfattande och grundläggande 
arbete som det innebär att hålla någon, inklusive sig själv, vid liv. Hannah 
Arendt skiljer i en berömd analys av arbete på animal laborans som utför det 
repetitiva men livsuppehållande slitet och det kreativa arbetet hos en homo 
faber, tillverkaren av mer eller mindre unika ting, verk eller tankar.4 Det ut-
präglade underhållsarbete som med-varon med de döda inbegriper faller 
utanför båda dessa typer av arbete eller verksamhet, även om det har mer med 
den förra kategorin att göra, vilket kan förklara att det försummats filosofiskt 
– även hos en filosof som satte omsorgen i högsätet. 

På ett högst passivt och föga arbetskrävande sätt har Hans och jag upp-
rätthållit en relation sedan senare delen av 1970-talet. Hans är nämligen store-
bror till min äldsta kvarvarande vän. Härmed har ett antal kontaktytor skapats 
genom åren som senare också involverat rent professionella mellanhavanden. 
Mitt minne må vara tämligen dåligt och partiellt, men jag minns tydligt en ung 
man med ljusa lockar, ett gåtfullt leende, afghanpäls, fransiga jeans och bara 
fötter på ICA. Detta tilldrog sig på den tiden då mannen ifråga lystrade till 
smeknamnet Hasse. Jag minns en mycket vacker cannabis sativa, invid 
Nietzsches Zarathustra och – tror jag – Västerlandets undergång. Jag minns 
att jag fascinerades av denna vuxenvärld – Hans är två år äldre, vilket då 
betydde ”äldre” för att inte säga gammal – och jag såg mig begärligt omkring i 
hans rum när jag och min kompis kom upp för att låna någon skiva av Dylan, 
Doors eller Allman Brothers. 

Bland alla artefakter från dessa dimmiga minnen återfinns också en bok 
från 1974 med titeln Zen and the Art of Motorcycle Maintenance av Robert 
Pirsig. Jag läste den i svensk översättning för 37 år sedan och minns föga mer 

4 Hannah Arendt, Människans villkor. Vita activa, övers. Joachim Retzlaff (Göteborg: Daidalos, 1998), 
s. 119–134. 
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än en ton, en resa och en väldig massa ord. När jag nu läste om denna filo-
sofiska roman slår det mig att den torde varit viktig för Hans, inte främst med 
tanke på att han själv senare skulle börja köra motorcykel utan utifrån de filo-
sofiska teman som protagonisten vecklar ut under resans gång. Handlingen är 
helt enkelt en roadtrip per motorcykel över en bra bit av den amerikanska 
kontinenten med författarjagets elvaårige son på bönpallen. Författaren, som 
senare skulle vårdas för schizofreni, delas i romanen upp mellan ett namnlöst 
jag och ett platonskt men även dionysiskt alter ego vid namn Faidros. (När jag 
och min vän vid denna tid läste idéhistoria och bland annat kom in på Platon 
rekommenderade Hans oss att börja med dialogen Faidros.) Utan att röja 
alltför mycket av handlingen kan jag dock avslöja att de två mot slutet alltmer 
sammanfaller vilket också sammanfaller i tid med ett slags andligt sönderfall. 
Den huvudsakligen inre monologen tar formen av en s.k. chautauqua, en typ 
av ”folkbildande föreläsningar avsedda att bilda och underhålla folk” före 
radio- och tv-åldern.5 Nyckelordet för denna roman är maintenance/under-
håll, här visserligen översatt till skötsel. Det handlar då inte om att bara laga 
och fixa och sen dra iväg; meckandet blir en metafor för en hel livshållning. 
Mot senare delen av romanen, som tyngs något av självbiografiskt grundade 
akademiska vedermödor, framträder också begreppet Kvalitet (med stort k) 
som tilldelas rollen att överbrygga filosofihistoriens förnuftsfixerade dialektik 
och dito dikotomisering av tänkandet i subjekt och objekt, ande och materia, 
själ och kropp. Boken, som sveper över stora filosofiska territorier genom ett 
slags folkbildande omskrivningar, innehåller inget om fenomenologi eller 
Heidegger (Hegel nämns dock) och väldigt lite om zen, men här finns en med-
ryckande beskrivning av den grekiska naturfilosofin, inte minst Herakleitos, 
som Hans senare skulle ägna sig åt att översätta.6 Frågan är om det inte också 
finns en koppling mellan denna kultklassade idéroman och hela frågan om 
den omsorg vi består de döda. En viktig belysning av det odefinierbara 
begreppet kvalitet i romanen kommer mot slutet, när författarjaget slås av 
insikten att kvalitet i handhavandet med en motorcykel aldrig bara handlar 
om kunskap eller teknisk skicklighet – kvalitet är varken en substans eller en 
metod – utan om att ”bry sig om” (care).7 

För Heidegger är care (Sorge) absolut centralt genom att detta begrepp ut-
vecklar vad tillvaron eller närmare bestämt i-världen-varon innebär.8 Sorge 

5 Robert M. Pirsig, Zen och konsten att sköta en motorcykel, övers. Roland Adlerberth (Stockholm: Alba, 
1978), s. 13. 
6 Herakleitos, Fragment, övers. Håkan Rehnberg & Hans Ruin (Lund: Propexus, 1997). 
7 Pirsig, Zen och konsten att sköta en motorcykel, s. 262. 
8 Martin Heidegger, Vara och tid, övers. Jim Jakobsson (Göteborg: Daidalos, 2013), s. 218ff. 
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betyder vanligen bekymmer och oro (negativt), men används här på ett sätt 
som ligger nära svenskans sorg men även utgör efterledet i omsorg och försorg 
(positivt), som i att sörja någon men också att sörja för någon. Att sörja och ha 
försorg om de döda är en kulturellt högprioriterad angelägenhet, som vetter 
mot hela mänsklighetens förhållande till tid och rum, historia och minne. I 
sina reflektioner kring dessa teman, och inte minst det som undertiteln 
utvecklar - Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
– är Hans noga med att inte förlora höjd, även i diskussionen om grävande 
och gravar. Han påpekar återkommande att det aldrig är fråga om ett rent 
bortskaffande (disposal) av döda (kroppar), även om detta faktiskt är det 
primära: att kroppen åter må bli till jord eller aska i ett lika vördnadsbjudande 
som evigt kretslopp. Six feet under! Den döda kroppen är en olägenhet för 
livet, en smittorisk och ett sanitärt problem. Kräver inte rentav med-varon 
med de döda att vi på ett ålderdomligt vis skiljer på kropp och själ, materia och 
ande, objekt och subjekt, eller hur vi nu benämner denna konstellation, denna 
komposition? Något måste först komposteras för att något annat – det rena, 
rensade och rengjorda minnet – ska kunna bli föremål för en fortsatt relation. 

En kompost är emellertid ingenting att sörja över. Däremot kan den bli till 
en sörja vid kraftigt regnande. I sin högstämdhet har det sorgbandsförsedda 
verbet sin verbala namne i dess närmast abjektala motsats: sörjan, geggan, 
lervällingen – den sinnliga snittytan mot jorden där vi finner arkeologerna på 
alla fyra. Being with the Dead har ett fascinerande kapitel om arkeo-
logi, ”Ossuary Hermeneutics”, som naturligen fokuserar på mänskliga kvar-
levor – ben – och därmed på gravar i ordets normala (Heidegger skulle säga 
vulgära) bemärkelse. Men vad säger ett antal förtingligade benrester om en 
människa? Är det inte först när vi uppmärksammar allt det andra som också 
avtäcks (Heidegger skulle säga: blir oförborgat) vid en lyckad grävning som en 
människa i sin tillvaro kan träda fram? För arkeologin skapar varje grävning 
en ”grav” där det ibland också kan finnas reguljära gravar med människor, 
djur och föremål, men som lika gärna kan innehålla andra slags rester av levda 
liv, inte minst matrester och sopor – skräp, slask, avfall. Det är förstås en så 
kallad filosofisk fråga om döden bäst manifesteras av Hamlets upplyfta 
kranium eller av dyngan där köttet runt benen ännu anas. 

1969 publicerar den amerikanska konstnären Mierle Laderman Ukeles ett 
manifest för en ny sorts konst: ”Maintenance Art”. Det skrevs för hand i ett 
koncentrerat ögonblick av vrede och börjar så här: 

1. IDEAS 
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A. The Death Instinct and the Life Instinct: 
The Death Instinct: separation, individuality. Avant-Garde par excellence, 
to follow one’s own path to death – do your own thing, dynamic change. 

The Life Instinct: unification, the eternal return, the perpetuation and 
MAINTENANCE of the species, survival systems and operations, equi-
librium. 

B. Two basic systems: Development and Maintenance. The sourball of every 
revolution: after the revolution, who’s going to pick up the garbage on 
Monday morning? 

Development: pure individual creation; the new; change; progress, advance, 
excitement, flight or fleeing. 

Maintenance: keep the dust off the pure individual creation; preserve the 
new; sustain the change; protect progress; defend and prolong the advance; 
renew the excitement; repeat the flight.9 

Intressant nog förknippas här den västerländska modernitetens avant-
gardeposition och utvecklingsbegär med dödsdriften. I all dess livsretorik, 
som hyllar det nya och unga och framstegsinriktade finns något absolut 
självförbrännande och en carelessness gentemot det som bara är, det som 
kräver underhåll för att inte tala om de döda, historien, arv, tradition och 
kultur. Men det som först kan framstå som ett konservativt manifest om 
bevarande (där i och för sig en Nietzsche-referens smugits in) visar sig 
snarast som ett avtäckande av det individuella självförverkligandets naiva 
förnumstighet (segra eller dö-attityden). Konstnären är inte emot utveckling 
som sådan, men vad är denna värd om den inte tas om hand, vårdas och 
underhålls? Vem tar hand om skräpet efter revolutionen på måndag 
morgon? Detta är makt-, klass- och könsfrågor som måste ställas till alla, 
men inte minst till alla skapande, kreativa individer, inklusive den exis-
tential-ontologiska tillvaroanalytikern. Vem bäddade hans säng och lagade 
hans mat? Vem skurade hans golv och lagade hans rör? Livet måste så 
uppenbart ständigt underbyggas och underhållas av oss själva och medmän-
niskor vars egna yrkesliv ägnas detta gemensamma – andras och till sist allas 
drägliga överlevnad. Vad är väl en tillvaroanalytik utan detta undre skikt, 

9 Återgivet i Mierle Laderman Ukeles: Maintenance Art, red. Patricia C. Phillips (Munich, London & 
New York: Prestel, 2016), s. 210–211. 
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detta fundament värd? Att bestämma omsorg som tidslighet, grundat i 
”varithet” och ytterst ”till-döden-varo” flyger högt över en därvaro som 
bland annat regelbundet måste dammas.10 Heidegger använder till och med 
det allmänbegripliga begreppet vardaglighet (Alltäglichkeit) för att fånga upp 
något småtrist och ”enahanda”, vardagen som ett problem att ”bemästra”. 
Ändå kommer han fram till att detta ”i grunden inte är något annat än tids-
ligheten”. Vad som tydligast visar att Heidegger inte förstår vardagligheten 
är att han stundom finner den så tråkig att den kräver avbrott i form av ”för-
ströelse”, det vill säga tillfällig underhållning, allt medan det eviga under-
hållet, paradoxalt nog, sopas under mattan.11 

Laderman Ukeles manifest beskriver också alla de göromål som våra liv och 
inte minst det obetalda hushållsarbetet pockar på. I likhet med den Duchamp-
influerade konceptkonsten som detta konstnärskap är en del av skriver hon 
också att ”[e]verything I say is Art. Everything I do is Art is Art” kryddat med 
ett underbart ordspråk från Bali: ”We have no Art, we try to do everything 
well.” Vid tiden för manifestet beslöt trebarnsmamman att allt hon gjorde, 
hemma och på jobbet, så att säga, var konst: ”My working will be the work”, 
vilket innebär att förläna verkshöjd åt samhällets mest undantryckta och osyn-
liggjorda sysslor. I en berömd performance svabbade hon ett konstmuseums 
entrétrappa efter att först ha dammat alla montrar och skurat alla golv. 

Till manifestet hör också ett utställningsförslag: ”Proposal for an exhibi-
tion ’CARE’” – som skulle fokusera på ”pure maintenance”, vilket förutom att 
vara filosofiskt intressant också är en halvparadox med tanke på att så mycket 
av det hon tar upp som underhåll handlar om smuts, om rengöring, sanitets-
problem och sophantering. Konstnären lever än och har sedan fyra decennier 
ett självinitierat individuellt ”artist in residence” program hos New Yorks 
renhållningsverk. Till hennes mest berömda verk hör de som hon utfört 
tillsammans med de tusentals renhållningsarbetare i staden som hon träffar, 
skakar hand med, tackar och samarbetar med, inte minst för att förändra 
bilden av ”sopgubben” vars absolut livsuppehållande funktioner är värda vår 
varaktiga respekt.12 

I sin kommentar till Vara och tid förklarar Hans att ”[a]llt som vi uppfattar 
som i någon mening existerande tillhör det varande; föremål och ting av alla 
tänkbara slag, och däribland djur och människor”.13 Summeringar av detta 
slag begränsas dock oftast till objekt och subjekt. Vad jag saknar generellt är 

10 Heidegger, Vara och tid, s. 356ff. 
11 Ibid, s. 406f. 
12 Laderman Ukele, Mierle Laderman Ukeles, s. 97–138. 
13 Ruin, Kommentar till Heideggers Varat och tiden, s. 13. 
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predikaten, handlingarna som också måste ses som existerande, låt vara att 
många också kan beskrivas som både immateriella och kortvariga – materiellt 
nödvändiga är de likväl. Att något ”är” eller varar är för övrigt också det ett 
predikat. Förvisso skriver Hans att tillvaron till sist även präglas av ”ett aktivt 
och verksamt förhållande till allt varande som omger den”,14 men det här ledet 
specificeras aldrig av filosofer som Heidegger. Vad konstnärer som Pirsig och 
Laderman Ukeles hjälper oss se är att livet inte bara är till eller varar av sig 
självt utan att det innebär ett veritabelt predikament, ett varaktigt agerande; 
plockande, städande, ordnande, diskande, putsande, tvättande, lagande, 
smörjande, med mera, bara för att bestå och upprätthållas och inte (för)falla – 
ett oupphörligt underhåll. Heidegger har en del att säga om don men föga om 
donandet. Bortom handlingar uppblåsta till händelser, ödesmättade ögonblick 
eller avgörande aktioner hålls emellertid existensen ihop av dessa aktiviteter. 
När meningen med livet och tillvaron ska begripas måste väl också dessa möj-
lighetsbetingelser för mening förstås som meningsfyllda även om de inte söker 
efter, begär eller bryr sig om ”mening”?  

Heidegger famnar ”den mest abstrakta och övergripande filosofiska frågan 
med de mest alldagliga och bortskymda aspekterna av mänskligt liv”, skriver 
Hans, men trots att också tillvaron ”först och främst [måste] uppfattas som 
omsorg” finns det, återigen, väldigt lite konkretion kring detta begrepp, som 
på engelska översätts ”care” – vanligen översatt till ”vård” eller ”omsorg” på 
modern svenska.15 Care är faktiskt även sammankopplat med sorg i bemärk-
elsen grief16 – förutom förstås, med underhåll – maintenance. Intressant nog 
exemplifierar Hans omsorgsbegreppet med hjälp av en cykel, utan motor den-
na gång, som det handlar om att ”konstruera, införskaffa, färdas med och 
reparera”.17 

Anknytningsorden ”med” och ”till” (som kanske borde vara ”där”) har 
kommenterats i denna text, men det finns ytterligare ett ord som måste näm-
nas, och det är ännu kortare: prepositionen ”i” (som i i-världen-varo eller bara 
i-varo). I är en rumslig variant av där som frammanar bilden av en behållare 
eller container, som en skalle eller kropp. I min kropp, i mitt medvetande och 
i min värld finns minnet av ynglingen med ljusa lockar kvar, trots att vissa nu 
tycks mena att en vändning (Kehre) inträtt och att den unge mannen har 
ersatts av en sextioårig professor. Det är alltså inte sant. I denna professor med-

14 Ibid., s. 17. 
15 Ibid., s. 18, 90. 
16 Online Etymology Dictionary: ”care”, https://www.etymonline.com/word/care (hämtad 24 septem-
ber 2020). 
17 Ruin, Kommentar till Heideggers Varat och tiden, s. 90. 
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varar ännu en hippie och en biker med ett gåtfullt leende. Måtte nu bara Hans 
förstå att vårda honom väl. 
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Hans Ruin 

TOMAS LAPPALAINEN 

80-talet var den period då vi umgicks som mest och det stod som ett ljus 
omkring honom. 

Den Ruinska och Lagercrantzka härstamningen mullrade där bakom och 
han hade höga prestationskrav på sig. En termin läste han i dubbel hastighet 
på universitetet, skrev en essä i BLM (om Werner Aspenström har jag för mig) 
och en understreckare i Svenska Dagbladet om något jag inte minns, men jag 
kommer ihåg att folk hörde av sig och trodde att han var sin egen farfar. När 
han besökte mig i Italien imponerades jag av hur han med hjälp av sin franska 
och sitt då rudimentära latin lyckades kombinera fram en förbluffande intuitiv 
italienska. 

Prestationerna hade en lite underlig melankolisk sida. En gång berättade 
han att hans far som var väletablerad professor blivit besviken av att denne fått 
nej på en ansökan om att göra något i USA. Slutsatsen sonen drog var: ”Det 
kommer aldrig att ta slut.” En ovanlig insikt hos någon som ännu inte fyllt 
tjugofem. 

En gång när vi pratade om sex sade han att han tyckte att orgasmen var ”ett 
skämt”. Omdömet har lett mig att alltsedan dess grubbla över mina egna 
orgasmer. Vad menade han egentligen? Förmodligen, slår det mig nu, att den 
inte står i någon rimlig proportion till den målinriktning som föregår den, och 
det har han väl rätt i. 

Jag var nog lite förälskad i honom, som vän och fenomen. Han hade en 
älsklig sida som lyckades förena det artigt förekommande, som kommer ur 
hans klass, med en varm och nyfiken förståelse av det man sade och skrev. Ett 
samtal kunde i mig alstra en upprymdhet som inte riktigt visste vart den skulle 
ta vägen. Brev från honom träffade sällsamt rätt. Och vilken dansör han var! 
En gång bekände han lite skamset att han tyckte om att dansa fram själen i sin 
danspartner. Den yttrade sig i glödande kinder. 

Vi spelade schack, gick på klubbar och irrade runt frågorna kring vilka vi 
var. Jag minns att han en gång, apropå oförmågan att veta vad han skulle göra 
av sin livsenergi, berättade att han mitt i nattens ensamhet hade klättrat upp i 
ett träd för att titta på månen. 
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Filosofin, Hans Ruin och jag 

GÖRAN ROSENBERG 

Efter ett år av obesvarad kärlek till matematiken började jag 1967 läsa praktisk 
filosofi vid Stockholms universitet. På det akademiska snabbspår i matematik 
som jag i viss konkurrens antagits till, tre betyg (60 poäng) på två terminer, 
upptäckte jag snart att matematiker var ett släkte för sig och att jag inte hörde 
dit. Vad matematikernas uppgift i världen var förblev dessutom oklart. Filo-
soferna uppgift var desto tydligare, att förändra världen, åtminstone enligt 
Marx, och det tyckte jag om. Jag befann mig i en fas av livet då världens för-
ändring låg mig varmt om hjärtat och jag hade alltmer aktivt börjat engagera 
mig för saken, först i Vietnamrörelsen, sedan i den anrika socialistiska stu-
dentorganisationen Clarté, som vid den här tiden hade börjat se Maos kultur-
revolutionära Kina som världsförändringens banérförare. Ungefär samtidigt 
som jag tröttnade på matematiken (eller matematiken tröttnade på mig) nåd-
des jag av ryktet att världsförändringen dessutom pågick för fullt på institu-
tionen för praktisk filosofi. Några av lärarna, med den blide Åke Löfgren i 
spetsen, hade startat en grupp som hette Unga filosofer och en tidskrift som 
hette Häften för kritiska studier och ledde fullpackade och rökfyllda studie-
cirklar i marxism, och för ett kort ögonblick trodde jag att filosofin inte bara 
kunde förklara världen utan också förändra den. 

Det första jag förstod var att filosofin inte hade den minsta avsikt att för-
klara världen. I varje fall inte den ”praktiska” filosofi som där bibringades och 
som i mina ögon tycktes ta för givet saker som borde förklaras. Exempelvis tog 
den för givet att frågan om rätt och fel, ja faktiskt också frågan om gott och 
ont, hade ett svar som kunde avgöras med en kalkyl. Jag däremot började 
ofelbart undra över kalkylen bakom kalkylen bakom kalkylen. Eller mera 
allmänt, över sådant som ”mina” filosofer med visst förakt benämnde meta-
fysik och som sysslade med frågor som det inte fanns något svar på och som 
därför betraktades som meningslösa. Exempelvis frågor om livets mening och 
värde, vilket var frågor som jag av någon anledning tidigt ställde mig. Det lär 
finnas ett reportage i SVT:s arkiv från tidigt 80-tal, eller om det är sent 70-tal, 
där jag går på en strand och plockar stenar och ställer frågor som ”mina” 
filosofer hade skakat på huvudet åt. 

Det andra jag förstod var att filosofin inte heller kunde förändra världen, 
eftersom den uppenbarligen inte hade några förutsättningar att ena sig om vad 
världen var, än mindre hur och varför den borde förändras. I själva verket var 
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filosoferna inte bara djupt oeniga om vad världen var, utan också om vad som 
var filosofi, vilket i Sverige hade lett till att filosofer med ”fel” filosofi hade för-
passats till det akademiska livets utmarker av den rådande skolan av filosofer 
med ”rätt” filosofi. Vilket litegrann påminde om den revolutionära parallell-
värld jag under den här tiden befann mig i och där gränserna mellan vilka som 
hade rätt och vilka som hade fel drogs upp lika snabbt som oförutsägbart, och 
där det var lätt hänt att man en morgon vaknade på fel sida, utstött som 
klassförrädare och folkfiende, vilket ganska snart, tack och lov, hände också 
mig. 

Denna erfarenhet påverkade sannolikt mitt intresse för den typ av filoso-
fiska frågor som inte hade några givna svar, och som därför heller inte kunde 
uppamma det slags filosofiska eller ideologiska trosvisshet som jag vid det här 
laget hade fått mer än nog av. Ganska snart skulle jag upptäcka att det fanns 
filosofer som fortfarande ställde den sortens ”fel” frågor, den existentiella 
ovisshetens utforskare och filosofer om man så vill, de som om och om igen 
ställde frågan om människan, varat och meningen.  

Så öppnades av olika skäl dörren till ett filosofiskt universum där de stora 
frågorna stod kvar, fortsatt meningsfulla och legitima. Där fanns tidigt Karl 
Popper, vilket kanske förvånar någon eftersom Popper framförallt förknippas 
med ambitionen att avgränsa vetenskaplig kunskap från annan kunskap, 
falsifieringskriteriet och allt där, vilket har åberopats för att förminska värdet 
av annan kunskap, också filosofisk, vilket inte var Poppers avsikt. Poppers av-
sikt var att utforska kunskapens gränser och hans filosofi emanerade ur 
insikten om okunskapens gränslöshet. 

Inte minst ville Popper visa på de mänskliga misstagens ofrånkomlighet 
och kunskapsmässiga betydelse. Mot något han kallade pseudorationalism, en 
rationalism präglad av kunskapshybris och trosvisshet, ställde Popper en 
kritisk rationalism. Den kritiska rationalismen var en mänsklig hållning, ett 
etiskt ställningstagande, resultatet av en irrationell tillit till förnuftet, inte av en 
kalkyl över rätt och fel, gott och ont. Kanske något överraskande möttes 
Svenska Dagbladets läsare i november 1983 av en understreckare författad av 
en ung tevereporter som ville visa hur Karl Popper ”med befriande klarhet” 
hade visat hur vi ”kan förbli rationella i vårt utforskande av en verklighet vars 
sanna innehåll vi må sträva efter att blottlägga, i den ödmjuka insikten att det 
alltid kommer att finnas en ny verklighet bakom nästa dörr, att gamla teorier 
kommer att ersättas av nya”.1 Eller som Popper själv hade formulerat 

1 Göran Rosenberg, ”Rationell och irrationell vetenskap”, Svenska Dagbladet (10 november 1983). 
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saken: ”Det är insikten att vi inte får förvänta oss för mycket av förnuftet. Att 
argumentering nästan aldrig avgör någon fråga, fastän det är den enda vägen 
till inlärning – inte till att se klart, men att se klarare än förut.”2 

Så tror jag, började min väg in på de filosofiska och intellektuella domäner 
där jag med tiden skulle få syn på Hans Ruin. Ja, ganska tidigt också Martin 
Heidegger, mera i form av andrahandsreferenser till hans civilisationskritik 
och teknologikritik än genom förstahandskännedom om hans verk, men när 
jag vid något tillfälle nämnde Heidegger för kulturredaktören på den tidning 
jag då medverkade i fick jag en bekymrad blick till svar och jag visste redan att 
det i Heideggers fall inte bara handlade om filosofi. Där fanns också Albert 
Camus som brottades med frihetens stora frågor, och Hannah Arendt som 
brottades med politikens stora frågor, och Emmanuel Levinas som brottades 
med etikens stora frågor, och ingen av dem hade minsta tanke på att lägga de 
stora frågorna åt sidan bara för att de inte hade något svar. 

Ungefär så långt kommen i livet noterade jag att de filosofer och filosofier 
jag främst intresserade mig för inte hade någon självklar plats i den svenska 
offentligheten, och än mindre på de stora filosofiska institutionerna i Sverige. 
I det akademiska livet härskade filosofier som hade lämnat de stora frågorna 
därhän för att ägna sig åt frågor som företrädesvis hade en logisk deduktion 
eller en etisk kalkyl till svar. Sverige var ett ingenjörsland och efterfrågan på 
frågor med ingenjörsmässiga svar var stor. Själv såg jag mig snart som en 
motsträvig romantiker bland ”ingenjörerna” och blev med tiden en uttalad 
kritiker av de filosofiska ingenjörer som ansåg sig kunna ge välkalkylerade svar 
på frågor av typ ”är det rätt att döda en människa för att rädda tre?”. Eller som, 
likt min forne lärare på institutionen för praktisk filosofi, Lars Bergström, 
menade sig ha en ”speciell kännedom om argument för och emot relevansen 
av olika faktorer som kan uppfattas som betydelsefulla i samband med moral-
iska beslut”. De moraliska beslutsproblem han nämnde som lämpliga för filo-
sofisk expertrådgivning var ”eutanasi, prostitution, vapenexport, prioritering 
i vården, reklam, plågsamma djurförsök, abortlagstiftning, drogtester på 
arbetsplatser, konstgjord befruktning, lönepolitik, brottsjournalistik osv”. 
Filosofen skulle förvisso inte tala om för andra vad som var moraliskt riktigt, 
bara ge ”en rationell och övertygande motivering för ett svar – ett svar som 
man därmed på goda grunder kan komma att uppfatta som det rätta”.3 

Så kunde den ta sig uttryck, den pseudorationalismens hybris som hade 
förvandlat frågan om det moraliskt rätta och goda till en nyttokalkyl, och 

2 Karl Popper, Det öppna samhället och dess fiender, övers. Andrew Casson & Bo Ekström (Umeå: Bok-
förlaget h:ström, 2017), s. 507–508. 
3 Lars Bergström, ”Det eviga frågandet”, Svenska Dagbladet (10 juni 1994). 
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upphöjt ”praktiska” filosofer till de experter som förstod att kalkylera den 
saken bäst. Deras inflytande över de områden som Bergström hade räknat upp 
som lämpliga för moralisk expertrådgivning var stort. När jag vid den här 
tiden av ett då svenskägt läkemedelsföretag inbjöds att leda ett samtal om plåg-
samma djurförsök med deltagare från industrin, akademin och kyrkan, intog 
företrädaren för akademin med stor självklarhet rollen som expert på moral-
iska kalkyler, medan representanten för kyrkan presenterade sig som expert 
på medling och konfliktlösning. 

Tydligare än så kunde inte manifesteras vilka som var vinnare och vilka 
som var förlorare i den svenska efterkrigsstriden om tro och vetande. I 
Mästaren Ma (1953) introducerar Willy Kyrklund en filosof med det lättde-
chiffrerade namnet He I: ”Aldrig vacklade grunden under honom, aldrig brast 
tillvaron samman för honom. Emedan han icke har prövat på godtyckligheten 
i människans villkor, hur kan han yttra sig om dem?”4 

Eller som Leonard Cohen senare skulle fylla i: 

There is no God in Heaven 
And there is no Hell below 
So says the great professor 
Of all there is to know.5 

Det var He I, det vill säga Ingemar Hedenius, som mer än någon annan 
bidrog till att den akademiska filosofin i Sverige under mina korta filoso-
fistudier vid universitetet dominerades av filosofier och filosofer som hade 
lagt de stora frågorna åt sidan för att ägna sig åt etisk-moralisk rådgivning. 
Detta medan filosofier och filosofer närda av en näraliggande erfarenhet av 
förnuftets och vetandets begränsningar, dessa ”kris- och krigsmärkta filo-
sofiprofessorer från Tyskland och Frankrike”, som Hedenius kallade dem, 
stämplades som vetenskapligt irrelevanta och förpassades till den svenska 
akademiens utkanter.6 Vad jag kort sagt mötte var en ”praktisk” filosofi som 
gjorde anspråk på att veta hur man dissekerar, analyserar och löser moral-
iska konflikter och motsägelser, men som inte såg det meningsfullt, eller ens 
filosofiskt relevant, att ställa frågor som resulterade i böcker med titlar som 
Vara och tid (Heidegger), Varat och intet (Sartre), Totalitet och oändlighet 
(Levinas), Människans revolt (Camus), Livets fenomenologi (Jonas), eller 
närmare inpå, Frihet, ändlighet, historicitet, och Being with the Dead. 

4 Willy Kyrklund, Mästaren Ma (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1952), s. 65. 
5 Leonard Cohen, ”Almost Like the Blues”, albumet Popular Problems (2014). 
6 Ingemar Hedenius, Om människans moraliska villkor (Uddevalla: Författarförlaget, 1972). 
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De två senare är titlar på böcker av Hans Ruin, båda skrivna långt efter det 
att jag i kulturskribenten Hans Ruin hade upptäckt en själsfrände på de 
filosofiska barrikaderna. Därtill filosofiskt långt bättre rustad för striden mot 
det überrationalistiska kalkylvälde som jag under 1990-talet såg tränga in på 
allt fler av samhällets områden och som jag tyckte mig kunna spåra bakom den 
också i internationell jämförelse snabba omvandlingen i Sverige av 
samhällsbärande verksamheter drivna av okalkylerad plikt till verksamheter 
drivna av kalkylerad nytta (profit). Om moraliskt rätt och fel gick att räkna på 
i nyttotermer, så varför inte vård, skola och omsorg? Detta resulterade så 
småningom i en bok, Plikten, profiten och konsten att vara människa (2003), 
och till ett fördjupat intresse för filosofer och filosofier drivna av lusten att 
utforska och sätta ord på den oändliga sfär av okalkylerbart vetande och 
ovetande som ytterst formar den mänskliga existensen. Konsten att vara 
människa, som jag såg det, var att om och om igen utforska den ständigt 
undflyende gränsen mellan vetande och ovetande, och att vid varje gränslinje, 
om och om igen, så konstfärdigt som möjligt, försöka berätta oss samman med 
världen. 

Det var i de gränsmarkerna som jag mötte Hans Ruin, inte personligen och 
inte i hans akademiska verksamhet, utan som kulturskribent och kritiker i 
den ”kontinentala” filosofiska tradition som hade gjorts nästintill akademiskt 
fredlös och hemlös i Sverige. Hans filosofer var i hög grad mina filosofer, och 
de filosofiska frågor han lyfte fram till var i hög grad mina frågor. Det var sant, 
i det hade Ingemar Hedenius rätt, att det var filosofer som också var ”kris- och 
krigsmärkta”, som var formade och präglade av omvälvande historiska och 
existentiella erfarenheter som sökte sina svar på de stora frågorna vid randen 
av en avgrund, och som också, det måste medges, visade sig kunna inspirera 
till en ny tids totalitära trosvissheter. Det var svårt att bortse från att Nietzsche 
hade inspirerat till övermänniskoideal och människoförakt, och att Heidegger 
hade vurmat för nazismen, och att Sartre hade vurmat för stalinismen, och på 
gamla dar för maoismen.  

Vilket i sin tur, som Hans Ruin och Daniel Birnbaum påpekade i en upp-
märksammad DN-serie 1992 om filosofins tillstånd och framtid, hade lett till 
ett filosofins kalla krig där de logiska analysernas och kalkylernas filosofi hade 
kunnat framställa sig som den enda förnuftiga och meningsfulla formen av 
filosofi, och ytterst, som det filosofiska värnet för friheten och demokratin. 
Vad Ruin och Birnbaum hoppades på dessa första år efter murens fall var att 
också detta kalla krig skulle ta slut, att förbindelsen mellan de stora frågornas 
och de logiska kalkylernas filosofier skulle återupprättas, att filosofen skulle 
återinta rollen som ”överblickande samtidsvittne”, som utforskare av den 
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undflyende gränsen mellan vetande och ovetande, som bärare av en human-
istisk bildningstradition ”byggd på besinning och ödmjukhet i förhållande till 
det förflutna”.7 

Snart trettio år senare är det svårt att se något slut på kriget, eller i varje fall 
några spår av besinning och ödmjukhet hos de vetenskaper som fortsatt gör 
anspråk på att med tiden veta all there is to know, och som därmed, som jag 
ser det, fortsätter att undergräva vår förmåga att navigera i den mänskliga exis-
tensens metafysiska gränsmarker. Detta gäller i synnerhet de vetenskaper som 
gör anspråk på att veta vad en människa är, och vad som driver henne, och 
hur hon biologiskt och moraliskt ska förbättras eller försämras, eller rentav 
artificiellt ersättas med något mindre mänskligt (transhumanism, posthuman-
ism och allt det där).  

Bara några år efter Ruins och Birnbaums hoppfulla maning till filosofisk 
besinning hamnade jag i en vänlig men dock skarp diskussion med cancer-
forskaren Georg Klein om forskarens etiska ansvar. Klein avsåg att i en kom-
mande essäbok, i en kommentar till något jag hade skrivit i saken, hävda att 
själva forskargärningen, utforskandet som sådant, låg utanför etikens domän-
er, på samma sätt som köttätandets etiska aspekter låg utanför slaktarens, och 
han inbjöd mig till en brevväxling att publiceras i anslutning till hans essä. 

Vad Georg Klein av erfarenhet och med rätta fruktade var en forskning 
styrd av totalitära ideologiska och politiska intressen och vad han satte sin lit 
till var forskningens inbyggda etos av kritiskt sanningssökande och forskar-
samhällets interna etiska kommittéer och regelverk. Problemet, som jag såg 
det, var att han därmed riskerade att frikoppla forskningen och forskarna från 
de etisk-moraliska fundamenten för verksamheten som sådan. Om forsk-
ningens etik kunde delegeras till etiska kommittéer, kunde forskandet i sig 
uppfattas som en verksamhet bortom etik och moral, vilket jag hade svårt att 
acceptera. Varje forskningsprocess var som jag såg det inbäddad i vägval, 
avvägningar och avgöranden som ytterst hörde hemma i den etisk-moraliska 
sfären.  

Till Georg Klein skrev jag: ”Den forskande människan skapar vår värld, 
bygger den med nya bilder och teorier, murar den med nya iakttagelser och 
erfarenheter. Det är i hålen, i sprickorna, där bygget inte håller, som vi forskar, 
erfar på nytt, och med jämna mellanrum bygger om vår värld igen. Och i 
samma utsträckning som forskning är en existentiell livsnödvändighet snarare 

7 Daniel Birnbaum & Hans Ruin, ”Vårt århundrade är redan över”, Dagens Nyheter (8 augusti 1992). 
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än en rationell, ändamålsstyrd verksamhet, är den också en moralisk akti-
vitet.”8 

Georg Klein svarade att man inte kunde begära av forskarna själva att 
begrunda de moraliska dimensionerna av sin vetenskapliga verksamhet: ”Att 
vänta sig en högre moralisk resning hos vetenskapsmännen än hos alla andra 
är verklighetsfrämmande.”9 

Det var nu inte riktigt vad jag hade krävt eller förväntat mig, men i dialogen 
med den humanistiskt bildade Klein blev det åtminstone för mig tydligt i hur 
hög grad föreställningen om etik och moral som ett expertområde skilt från 
andra kunskaps- och verksamhetsområden hade format också honom, och 
hur den fortsatt dominerade den biologisk-medicinska forskningsvärld som 
han själv verkade i.  

Det var effekterna av den dominansen som Hans Ruin satte fingret på när 
han i kölvattnet av Macchiariniskandalen 2016, i en artikel med den rättfram-
ma rubriken ”Den praktiska filosofins elände”, ville visa på de filosofiska  
grundvalarna för den moraliskt nyttokalkylerande miljö i vilken en vetenskap-
lig bedragare som Macchiarini hade kunnat verka och frodas. Även om jag vid 
den här tiden hade lärt känna Hans personligen och kommit att uppskatta den 
vitala akademiska utpost för de stora frågornas filosofi som han varit med om 
att skapa vid Södertörns högskola, så stod han nu där, skarp och oförvägen, på 
den offentliga barrikad som jag länge hade känt mig ganska ensam på.  

Så här långt kommen i den korta berättelsen om filosofin, Hans Ruin och 
jag, lämnar jag över den vässade pennan till festföremålet självt, eftersom 
ingen bättre än han kunnat sätta ord på vad det var som tidigt stötte mig bort 
från den ”praktiska” filosofins domäner, och kanske från det akademiska livet 
som sådant: 

Stora delar av den samtida filosofin eftersträvar i dag istället att bli en 
specialiserad normalvetenskap. Man publicerar sina resultat i liknande form-
er och forum som naturvetare och medicinare, det vill säga som artiklar i 
fackpress där bedömningen ofta sker inom karteller av peer-reviewers. Man 
undervisar på många håll inte längre i filosofins historia. Man skär av sina 
egna intellektuella rottrådar och förvandlar sig själv och sina elever till när-
synta specialister. Dagens belöningssystem inom universitet och forsk-
ningsfinansiärer bidrar till att påskynda denna utarmning av det filosofiska 
och humanistiska vetandet. Från de tunga representanterna för filosofin 
kommer ingen opposition. Man har förlikat sig med systemet och gjort dess 

8 Georg Klein, Korpens blick (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1998), s. 214–215. 
9 Ibid., s. 235. 
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villkor till en fördel där man kan verka ostört på isolerade akademiska öar 
utan insyn och fördela statliga forskningsmedel mellan sig. 

Vi håller på att förvandlas till en kultur utan minne och historia, och till sist 
utan ansvar, där vi överlåter till den ena upphandlade experten efter den 
andra att lösa det ena eller andra problemet. Om filosofin alls ska ha en roll 
måste den byta riktning. Den måste inse att dess samtida gestalt, som å ena 
specialiserad normalvetenskap och å andra sidan självutnämnd etisk 
expertis, riskerar att svika den ursprungliga sokratisk-platonska anda ur vilk-
en den föddes, nämligen som en övning i att leva som också en övning i att 
dö, och i att lära sig att tänka väl, genom att pröva sig själv och visa besin-
ning.10 

Vad som än kommer att hända med filosofin som akademisk disciplin och 
med dess eventuella bidrag till människans förmåga att tänka väl, och jag är 
väl inte helt optimistisk på den punkten (sociala medier och allt det där), så 
kvarstår likväl frågorna som kommer att pocka på vårt tänkande så länge vi 
förblir människor, och som Hans Ruin, i tidvis hård akademisk motvind i de 
etiska experternas förlovade land, sett till att utforska, formulera och ge ett 
filosofiskt fotfäste i den svenska offentligheten. 

10 Hans Ruin, ”Den praktiska filosofins elände”, Dagens Nyheter (26 februari 2016). 
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Till Hans 

DAVID GEDIN 

Det var en blond spenslig gestalt, året yngre, på en gång uppmärksam och ivrig. 
Platsen är förstås viktig. Skolans tunga, röda tegelbyggnad, stadig nog att 

hålla elevernas vilda ambitioner och känslor på plats. Inte för att tygla dem, 
det hade krävt mer repression eller sympati, men för att orubbligt förmedla 
maktordningen till överklassens barn och de fåtalig andra. 

Däromkring de stilla gatorna som gärna böjer sig fram och tillbaka, leder 
upp och ner i den kuperade terrängen mellan träd och stora villor, nära nog 
att inte vara utkastade men på tillräcklig distans för att markera sin upphöjda 
individualitet. Rappade väggar med breda trappor mellan militäriskt rakrygg-
ade pelare eller vida målade brädfasader i två, tre våningar med sirliga vind-
skivor toppade av rött taktegel. 

Om minnet är ett rum är tiden ett landskap som sträcker sig utåt och 
krymper tills det försvinner under horisonten. Bilar, tåg som rör sig ryckigt 
och när man uppmärksammar dem fryser de till. Där är suddiga parker, 
västerhav, finländska skärgårdsöar, kaféer, restauranter, en gul sekelskiftes-
villa, stadshusen som gulbruna tandrader; när blicken fokuserar blir väggarna 
grumligt glas med ögonblicksbilder av gestalter som diskuterar ivrigt, spelar 
kort eller ligger utslagna mellan fimpar, pipor och flaskor: Stones, Allman 
Brothers, Den målade fågeln, Siddhartha, relationer och åtrå. 

Vi vimlar utan riktning, suger i oss idéer och fakta och prövar våra argu-
ment på varandra och på den slätkammade flocken. Det hör varje tonåring till 
att känna sig ensam, men det är ett privilegium att få vara det tillsammans. 

Ett gäng, inte bara en vänkrets, är en trygghet som kan sluka all tid och 
uppmärksamhet. Men för en otålig, kanske till och med orolig ande blir det 
också ännu ett hem att flytta från. 

– Ska du försvinna iväg? 
– Så, det är tillfälligt. Jag kommer tillbaka och hälsar på. Vi håller kon-

takten. 
Norra Latins försöksgymnasium, den intressanta skolan, medan vi andra 

fortfarande inte var klara med varandra, inte riktigt redo att ge oss iväg. 
Vi röjer genom Europa under sommaren, tuggar i oss de främmande 

ländernas mat och lukter, prövar järnvägsstationsgolv och vandrarhem; byter 
flottiga pocketböcker med varandra och testar främmande fraser. 
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TIDVATTEN 

Ivern och uppmärksamheten mognar, blir än mer målinriktad och sofis-
tikerad. Det fanns en idé, eller kanske redan från början en värdering som 
förmodligen ganska hårdhänt hade knådats vid middagsbord och släktsam-
mankomster, om kvalitet. Att den jakten var det enda som var värt något, och 
möjligen en nervös känsla att så många andra hunnit så mycket längre eller till 
och med bara hade den. 

Vi liftar genom norra Europa. Äntrar en gräddvit Mercedes med säm-
skinnsklädsel som bara råkat stanna där vi står, och åker igenom Tyskland i 
230 km/h. Flyter genom Amsterdams melkweg, tas brutalt ner på jorden av 
gränsvakter med RAF-pupiller. I en liten landsortsstad försöker vi få ett rum 
på Hôtel de Ville, men backar kvickt när vi ser gendarmernas kontor. 

Hans nya äventyr på egen hand, utmanande forskningsresor med ett 
syfte. ”Allt måste noggrant prövas, inte bara metoden utan också meningen 
hos det vi tror oss fråga efter.” Det är inte bara en utmaning utan också en 
tragedi, en osäkerhet som kräver ett övermänskligt mått av acceptans och 
försoning. Transcendental meditation, zen. 

– Ska du försvinna iväg? 
– Så, det är tillfälligt. Vi håller kontakten. 
Främmande språk är farvägar både över nationer och genom historien. 

Men nyckeln är mindre att prata än att lyssna, en sällsynt sympatisk begåvning 
med ett tydligt drag av ödmjukhet som få kan odla; även om intressanta 
människor alltid är mer intressanta och betydande kontexter alltid är mer 
betydande. 

Spända möten över schackbordet med pincettgreppet klart för attack. 
Klockans tickande säger att allting alltid står på spel. 

Vi bygger våra egna sammanhang, befolkade av kärlek, barn och arbete. 
Vardagsliv – varje dags liv. Vimmel. Ett kaos som ändå kan manövreras, om 
än med än mer ansträngning. 

Berättelser utgör ett negativ av livet. De glesa åren, tröttande och fulla av 
rutiner och ögonblickshändelser med tillfälliga konsekvenser är långsamma, 
vare sig de är trivsamma eller tråkiga. Men de kräver få ord. Ett par decennier 
kan avhandlas med några meningar. 

De intensiva ögonblicken som blixtrar förbi, de som skapar drunknings-
känslor, fulla av dramatik och gåtor tar kapitel efter kapitel att redan ut, förstå, 
bearbeta till mönster och begriplighet. Maktspel, strategier, slump och ögon-
blickliga val med oförutsägbara resultat. Det kräver mycket av uppmärk-
samheten även om ivern nu dämpats till mer övervägda ambitioner. 

Ändå, det handlar om rörelse. Den som vill kan vara en klippa i strömmen 
som historien sköljer över; hen kommer erfara alla vårfloder, alla vinterisar, 
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TILL HANS 

alla nedfallna grenar och allt skräp som kommer flytande, och alla olika sorters 
farkoster som respektfullt passerar förbi – men det kommer vara inom samma 
strandkanter, omgiven av de andra oföränderligt stabila hällarna och blocken. 
Ett omöjligt val. Lockelsen att få se vad som finns längre fram – kanske något 
dramatiskt, kanske något okänt – är tvingande. Även om det bara skulle 
handla om fåfäng strävan efter något annat beständigt – den yttersta visshet – 
som det till sist ska kunna gå att slå sig till ro med. ”Denna längtan efter en 
hållbar förståelse, efter ett begrepp som liksom kunde bära livet självt genom 
den framstörtande tiden och efter ett tänkande och ett tal som kunde låta oss 
vila i nuet, det är vetandets längtan.” 

Kanske är ”kvalitet” det begreppet? Föreställningen om en ordning och en 
möjlighet att förbättra över tiden; en ordlös känsla i ögonblicket, påtaglig men 
ogripbar; en egenskap som bara kan beskrivas om beskrivningen själv inne-
håller den – men varför den i så fall gör det går inte att säga. 

Ofta kan det uppenbaras i något vi ser skapat för länge sedan, tydliggjort 
och befriat från orenheter av tidens filter – ett drama, en staty, en tanke, en 
människa, en relation. En upplevelse som i sig inbegriper ett onåbart avstånd, 
vare sig historien är gemensam eller ett eget minne. 

– Ska du försvinna iväg? 
– Vi håller kontakten. 
Tiden är ett rum är en plats är ett ögonblick och en berättelse. Allt detta är 

också vad som utgör var och en av oss; ytspänningen gör oss till urskiljbara 
individer. En blond, spenslig gestalt. 
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Den ständige trädgårdsmästaren 

JAYNE SVENUNGSSON 

Bland de återkommande flyktfantasier som drabbar medelålders akademik-
er är den vanligaste i mitt fall trädgårdsmästare. När droppen till sist får 
bägaren att rinna över ska jag skola om mig och odla min trädgård i den mest 
bokstavliga mening. Allteftersom jag dryftat min fantasi har jag förstått att 
den vare sig är unik eller ovanlig. Tvärtom förefaller den vara mycket frek-
vent. En nära kollega var för några år sedan på god väg att skola om sig, men 
band sig till sist vid den akademiska masten. En vän från doktorandåren har 
dock löpt linan ut och bedyrar numera vid varje möte att gräset i alla avse-
enden är grönare på andra sidan. 

Under de allra senaste åren har fantasin fått konkret näring av att jag på 
nytt fått en trädgård att sköta om (på nytt, då jag är uppvuxen med en stor 
trädgård som jag skildes från just vid den tid då jag trädde in i det akademiska 
livet). Denna förnyade närkontakt har också gett mig anledning att begrunda 
de många likheter som finns mellan trädgården och akademin, varför jag inte 
tror att det är någon tillfällighet att så många forskare har trädgårdsmästare 
som första omskolningsalternativ. Konsten att omsorgsfullt odla upp årets 
örter har en hel del gemensamt med det hantverk som ligger bakom en 
välkomponerad essä. I trädgården som i akademin råder likaledes ett ständigt 
skapande som aldrig blir fullbordat (vilket är en del av tjusningen). Också 
erfarenheterna av att det inte alls vill sig förenar de två världarna: texten som 
går i stå, sticklingarna som under inga omständigheter förmås växa på den 
plats man tänkt sig. 

Mer än något annat förenas de två världarna dock av den kontinuitet över 
generationer som är betingelsen för deras själva existens. Inte så att det inte 
går att grunda ett nytt universitet eller anlägga en ny trädgård. Men den med 
erfarenhet av endera av världarna vet att bildningstraditioner liksom vackra 
trädgårdar inte byggs upp över en dag. I fallet med min egen trädgård har jag 
ofta skäl att betänka detta. Stammarna på de gamla pimpinellrosorna vittnar 
om att de sett mer än en familj komma och gå, för att inte tala om murgrönan 
som under årens gång bemäktigat sig bit för bit av trädgårdens murar och 
sluttningar. Känslan av att träda in i ett rum som någon annan redan förberett 
fick ytterligare djup förra sommaren då en granne kom förbi med ett gammalt 
foto på vårt hus. Bilden måste vara tagen runt förra sekelskiftet när huset var 
ganska ungt och visar dess dåvarande familj prydligt uppställda framför 

301 



 

 

 
 

  

 
   

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

TIDVATTEN 

verandan: mor, far, två små flickor, en dräng och ett par pigor. Var det dessa 
människor som planterade rosorna, som med omsorg valde den vackra kon-
trasten mellan gräddvitt och karmosinrött? Vilka är de människor som där-
efter hållit rosorna vid liv, som genom decennierna beskurit, ansat och vatt-
nat? 

Denna essä föranleder mig att på motsvarande sätt reflektera över det rum 
jag trädde in i när jag för snart trettio år sedan gjorde den akademiska världen 
till min hemvist. Ty även att bli en del av en bildningstradition är som att flytta 
in i ett rum som någon annan redan ställt i ordning. Under studentåren hade 
jag åtskilliga lärare som satte avtryck och som jag än idag minns med värme. 
När jag sedan gick vidare och skrev min avhandling om gudsbegreppet i den 
franska fenomenologin, spårat genom Nietzsche, Heidegger, Levinas och Der-
rida, så var det en handfull personer som snabbt blev mina förebilder och som 
jag alltjämt har att tacka för att jag hamnade där jag hamnade i den filosofiska 
terrängen. Hans Ruin var en av dessa, och när jag några år senare disputerade 
var han en given kandidat för betygsnämnden. 

Under de många år som förflutit sedan dess har Hans förblivit en av mina 
viktigaste intellektuella samtalspartners. Detta är betingat av ett delat intresse 
för en rad tänkare, ovan nämnda inte minst, liksom för ett antal filosofiska 
grundteman, såsom historicitet, messianism, tid och minne. Men det är också 
betingat av att Hans besitter en sensibilitet för teologiska frågor som är få teo-
loger förunnad. Fjärran benägenheten att komma med anspråksfulla svar på 
frågor som egentligen inte låter sig besvaras, har han en genuin känsla för vad 
tankens fromhet innebär; för vad det innebär att tänka människan som ändlig 
varelse och låta detta bli en källa till förundran snarare än förtvivlan. 

På få ställen kommer denna känsla till vackrare uttryck än i monografin 
Being with the Dead, som består just i en filosofisk meditation över ändlig-
hetens villkor. Såsom att vi sörjer för våra döda på ett sätt som vittnar om att 
de inte blott gått ur tiden utan snarare inträtt i sin egen tidslighet. Eller att vi 
föds på platser som vi ärver och bebor en kort tid för att sedan ge dem vidare 
åt kommande generationer. Jag läste boken första gången i fjol, just under de 
där sensommarveckorna då grannen kom förbi med fotot. Kanske var det 
dessa rader som gjorde att fotot blev så levande, eller så var det fotot som 
gjorde att jag fastnade för just denna passage, jag minns inte längre: 

There is a need to resist the temptation of objectifying the lives of the dead as 
the political, cultural, or spiritual property of the living, just as there is a need 
to move beyond an unreflective awe before their shadowlike being and 
demand. Seen from the perspective of the present, the dead are pitiable, 
always weaker than the living whose blood their shadows need in order to be 
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heard. But from the perspective of the dead and the dying, the living are just 
short, flickering lights waiting to take their place among them in the tem-
porality of having-been.1 

Det finns något på en och samma gång hisnande och roingivande i detta 
perspektiv. Hisnande är känslan av den egna flyktigheten, av att bara vara en 
tillfällig gäst i sitt eget hus, som i sinom tid kommer att bebos av helt andra 
människor.2 Med all sannolikhet kommer dessa människor inte ens att ha 
ett efterlämnat foto av oss, då våra foton i bästa fall kommer att ligga lagrade 
i någon sentida släktings dator, i sämsta fall ha förflyktigats ut i etern. Men 
det finns också något lugnande i vetskapen om att livet i huset, för att inte 
tala om livet i trädgården, inte dör med mig och de mina. Inom ett visst antal 
år kommer en annan familj att sitta i morgonsolen på trädgårdsbänken och 
njuta av dagens första kaffe. Och även över dessa människor kommer de 
gamla askarna att vaka, alltmedan murgrönan fortsätter växa och rosorna 
sprida sin prakt. 

Men inget av detta är förstås givet. Tillåts murgrönan ta över finns snart 
varken askar eller rosor. Och rosornas prakt är som sagt avhängig såväl 
beskärning som vattning. Som en ominös skugga över trädgården vilar därtill 
askskottsjukan som redan tagit ett par av träden i besittning. Trädgårdens 
fortlevnad är sålunda beroende av omsorg i både det lilla och det stora: av 
någon som fortsätter att klippa och ansa, av forskare som fullföljer det idoga 
arbetet med att lösa askskottssjukans gåta, och – i det ännu större perspektivet 
– av en kollektiv vilja att stävja den skenande klimatkrisen. 

En sådan omsorg är inte given med naturen. Eller är den det? Ser man till 
naturens ofta slumpmässiga skeenden, för att inte tala om människans kollek-
tiva oförmåga, så är det lite som tyder på att så är fallet. Men detta är så klart 
en fråga om vilken blick man anlägger. Man kan också välja att fästa blicken 
vid naturens till synes outsinliga strävan efter liv, från den överlevnadsinstinkt 
som präglar minsta organism till den enastående återhämtningskraft som 
genomsyrar hela ekosystem om bara rätt förutsättningar ges. Tillåter man sig 
en sådan blick på varat förefaller det inte helt långsökt att ur detta vara härleda 

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 14. 
2 En given association i sammanhanget är Alejandro Amenabárs film The Others från 2001, som med 
rätta beskrivits som ”the greatest ghost story ever told on film” (Wael Khairy, ”Alejandro Amenábar’s 
’The Others’”, https://cinephilefix.com/2010/02/27/review-analysis-alejandro-amenabars-the-others/ 
[hämtad: 24 juli 2020]), men som likaledes är en djupt humanistisk betraktelse över den mänskliga 
existensens sårbarhet i gränslandet mellan liv och död. Det som avhåller mig från att brodera ut filmen 
i relation till de just citerade orden är att den helt enkelt är för bra för att spoilas för den som händelsevis 
ännu inte sett den. 
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ett böra, närmare bestämt ett böra att sörja för det kollektiva livets fortsatta 
existens. 

Ett sådant böra eller imperativ var just vad Hans Jonas argumenterade för 
i sitt försök att utforma vad han benämnde en ”filosofisk biologi”. Jonas var 
fullt medveten om att ett sådant imperativ inte med trovärdighet låter sig 
grundas i klassiska idéer om naturens gudagivna ordning och inneboende 
värde. Han avfärdade också med emfas moderna försök att återuppliva teleo-
logiska argument i samklang med naturvetenskapliga perspektiv, såsom 
Teilhard de Chardins harmoniska vision om skapelsens pågående evolution-
ära fullbordan. Istället ville han visa fram livet i all dess sårbara komplexit-
et, ”life viewed as an experiment with mounting stakes and risks which in the 
fateful freedom of man may end in disaster as well as in success”.3 

När Jonas härledde sitt böra ur varat var det sålunda inte för att skapelsens 
harmoni syntes påbjuda det. Istället härledde han sitt imperativ ur en feno-
menologisk betraktelse över skörheten i denna harmoni. Just för att livets 
strävan efter liv ständigt kantas av hotet om undergång så är människan – som 
den enda art som förlänats insikt om denna skörhet – kallad att sörja för livets 
fortbestånd. Men detta är alltjämt ett argument som saknar nödvändighet. 
Tvärtom är det i alla avseenden kontingent. Vi kan med en fenomenologisk 
blick på naturens växlingar stanna vid en rent deskriptiv betraktelse, möjligen 
krönt med ett cyniskt konstaterande om livets yttersta fåfänglighet. Vi kan 
också gå vidare och inlemma den deskriptiva betraktelsen i en humanistisk 
vision om ansvar, förpliktelser och ömsesidighet. Jonas valde det senare, 
kanske betingat av att han själv så påtagligt erfarit existensens skörhet. 

Detta leder mig åter till Being with the Dead, som i flera avseenden åter-
speglar denna humanistiska vision, om än i relation till historien snarare än 
till naturen. För lika lite som Hans Jonas filosofiska biologi består i ett intresse-
löst betraktande av naturens villkor, lika lite består Hans Ruins historiefilosofi 
i ett liknöjt begrundande av ändlighetens villkor. Istället är det en filosofisk 
meditation som rymmer ett djupt förankrat moraliskt imperativ i fråga om 
vad det innebär att leva med våra döda: att å ena sidan undgå frestelsen att 
objektifiera de döda genom att göra dem till brickor i våra personliga, politiska 
eller kulturella spel, å andra sidan tendensen att hysa en sådan respekt för de 
bortgångna att de till sist framstår som oantastbara. 

Den fråga som boken i djupaste mening väcker är vad det innebär att ta 
ansvar för det vi på gott och ont fått oss till skänks, vare sig det handlar om 

3 Hans Jonas, The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology (Evanston: Northwestern 
University Press, 2001), s. xxiv. 
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familjearv, platser, kulturella minnen eller traditioner. Detta gäller förstås även 
idémässiga traditioner eller bildningsarv. Till bokens allra mest tänkvärda pas-
sager hör de som berör frågan om hur vi lever med våra döda tänkare, i 
synnerhet de vi står i direkt intellektuell skuld till.4 Hur förvaltar vi våra före-
gångares texter och idéer på ett sätt som fördjupar snarare än förråder deras 
arv? Vad gör vi med de tankestråk som inte tål eftervärldens ljus men som 
likväl utgör en oskiljaktig del av tänkaren eller traditionen i fråga? 

Som teolog ligger dessa frågor mig nära av flera skäl.5 Ty det är ingen över-
drift att säga att teologin lever med det förflutnas skuggsidor på ett särskilt 
utstuderat sätt. Från Bibeln via Luther och ända in i nutid saknas det knappast 
våldsamma, misogyna och rasistiska inslag i det idéarv som teologin har att 
förvalta. Även om teologistudenter i regel är fördragsamma, är det sålunda 
fullt begripligt att det emellanåt uppstår diskussioner om vad man som nutida 
människa ska behöva konfronteras med i form av repressiva tankemönster 
och våldsförhärligande idéer. Likväl tror jag att det ligger något illusoriskt i 
tron att vi kan radera ut det onda i oss själva genom att radera ut det onda i 
historien – som om vi löpte större risk att korrumperas av själva beröringen 
med de våldsamheter som historiska texter ibland gestaltar än av de allmän-
mänskliga och tidlösa mekanismer som ligger till grund för det våld som åter-
speglas i texterna. Denna frestelse att inte vilja kännas vid det förflutna före-
faller öka ju närmare detta förflutna ligger oss själva. Och just här återfinns 
den verkliga illusionen: inte bara i att vi tenderar att underskatta hur inflätade 
de graverande dragen i ett visst idéarv är i föreställningar vi med rätta tar för 
givna och finner värdefulla, utan också i att vi riskerar att avleda fokus från de 
repressiva element som vi själva aningslöst omhuldar i vår egen tid. 

Sällan blev detta så tydligt som i den upphettade debatten kring Heideggers 
intellektuella dagböcker under 2014 och efterföljande år. Istället för att 
erkänna hur intrikat sammanvävt Heideggers tänkande är även med de ljus-
aste stråken av vårt närliggande filosofiska arv, höjdes röster världen över för 
att en gång för alla släppa förtöjningarna till hans liv och verk. Men vi blir 
sällan visare av att springa ifrån våra egna skuggor. Talande nog var Hans en 
av de relativt få intellektuella – på den nationella såväl som den internationella 
arenan – som med integritet trädde fram och tog ansvar för den ideologiska 

4 Se i synnerhet det fina porträttet av kretsen kring Émile Durkheim i kölvattnet av första världskriget i 
kapitel 2, samt diskussionen av förhållandet mellan Max Weber och Alfred Schütz i kapitel 4. 
5 De tankar jag antyder här utvecklar jag mer utförligt i essän ”Teologi – en tragisk vetenskap”, I Pallas 
Athenas huvud: Hundra år av humaniora, red. Henrik Rahm, David Dunér, Sten Hidal och Bibi Jonsson 
(Makadam förlag, 2020), s. 229–235. 
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komplexiteten i Heideggers arv. Få som var där kommer någonsin att glömma 
det berörande föredrag han höll i Lund hösten 2015 om de förvecklingar som 
flätade samman levnadsödena hos Heidegger, Rudolf Bultmann och deras 
gemensamma lärjunge – Hans Jonas.6 

Valet av denna konstellation av tänkare är i sig fascinerande. De livslånga 
vännerna Heidegger och Bultmann förkroppsligar hur man ur en och samma 
idémässiga mylla – i detta fall en existensfilosofisk läsning av de paulinska 
epistlarna – kan odla fram helt olika karaktärer vad gäller moralisk resning när 
historiens horisont mörknar. Jonas, i sin tur, förkroppsligar omöjligheten men 
också oviljan att fly undan skuggsidorna i det filosofiska arv man på gott och 
ont fått sig till skänks. Istället visste han att verklig frihet bara kan nås genom 
att med omsorg och tålamod ta ansvar för det förflutna – genom att kritisera, 
fördjupa och förfina. 

Det är också detta drag jag värderar mest hos Hans som tänkare, kollega 
och vän: troheten mot det kall som det innebär att bära upp en bildnings-
tradition med såväl patos som kritisk urskiljningsförmåga. Jag inbillar mig att 
det inte är någon tillfällighet att Hans under senare år börjat odla vinrankor, 
denna äldsta och mest symboliska av kultiveringsformer, som kräver den mest 
tålmodiga av omsorger. 

6 Föredraget publicerades senare som Hans Ruin, ”In the Spirit of Paul: Thinking the Hebraic 
Inheritance (Heidegger, Bultmann, Jonas)”, Heidegger’s Black Notebooks and the Future of Theology, 
red. Mårten Björk & Jayne Svenungsson (New York: Palgrave, 2017), s. 49–75. 
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Tid, vatten, medium 

STAFFAN ERICSON 

I det sjätte kapitlet av Being with the Dead slår Hans Ruin följe med  
Odysseus, i dennes besök till de dödas land. Tanken bakom läsningen är att 
Homeros här anger en ”ursprunglig plats”1 för, en ”poetisk förebådan”2 av, 
den föreställningsförmåga som med tiden ska komma att kallas historisk. 
För Odysseus framstår det förflutnas landskap som starkt lockande, men 
också dödligt hotfullt. I de dödas land, som omsluts av världsströmmen 
Okeanos, råder ”tryckande natt”.3 De hädangångnas själar lösgör sig ur ett 
”töcknigt dunkel”,4 likt en vimlande, gnyende ”massa”.5 Odysseus vet att 
döda bara talar till levande efter att ha druckit offerblod. Han bereder en 
offergrop, ställer sig att vakta blodet med sitt svärd, och släpper sedan fram 
de döda, en efter en. Efter att ha druckit, intygar siaren Teiresias, kommer 
de att berätta ”sanningen”:6 Vad hände med hjältarna under det Trojanska 
kriget, hur och varför dog Odysseus mor, kommer han någonsin att återse 
sin hemö? Odysseus ska föra deras berättelser vidare, till gästabudet i 
Alcinoos palats, där åhörarna lyssnar i ”andlös tystnad”:7 Den som besökt 
underjorden och återvänt har ju auktoriteten hos ett vittne, någon som själv 
såg och hörde, men också hos ett medium, någon som talat med de döda. 
Men Odysseus vittnar också om upplevelsens bedräglighet – kanske var 
återseendet av hans mors ”älskade hamn” en ”skenbild”:8 ”Trenne gånger jag 
störtade fram, betagen av längtan, trenne gånger tillbaka hon vek som en 
dröm eller skugga undan min famn, och än bittrare då mig sargade sorgen.”9 

1 Hans Ruin, Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness 
(Stanford California: Stanford University Press, 2018), s. 151. 
2 Hans Ruin, Being with the Dead, s.160. 
3 Elfte sången, rad 19. Citat från Lagerlöfs Homeros. Odysséen. Erland Lagerlöfs klassiska översättning 
utgiven och kommenterad av Jan Stolpe och med inledning av Jesper Svenbro (Stockholm: Svenska 
Akademin/Atlantis, 2012), www.litteraturbanken.se. 
4 Ibid., r. 155. 
5 Ibid., r. 36. 
6 Ibid., r. 148. 
7 Ibid., r. 333 
8 Ibid., r. 213. 
9 Ibid., r. 204. 
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Odysseus övermannas till slut av ”blek förfäran”10 inför den växande skaran 
av vålnader. Han flyr tillbaka till sitt skepp, beordrar besättningen att lossa 
akterlinorna, och färdas vidare utmed ”Okeanos’ flöde”.11 

Hans noterar hur historien som lockelse och fara återkommer i nästa 
prövning på Odysseus seglats. När havet plötsligt blir ”spegellugnt”12 vet 
Odysseus vad som väntar: Farkosten närmar sig sirenernas ö. Deras 
trollbindande sång utgör ett dödligt hot för alla sjömän. Den som avbryter sin 
färd för att stiga i land, lockad av sångens löften, tar sig aldrig vidare; öns 
blommande ängar kantas av förmultnade benrester. Gudinnan Kirke har i 
förväg rått Odysseus att stoppa vax i roddarnas öron, för att säkra färdens 
framåtskridande, men att låta sig själv bli surrad vid masten, för att avnjuta 
sången. Som förutspått visar sig sångens dragningskraft så stark att Odysseus 
bönar besättningen om att bli lossad. De har i förväg instruerats att surra 
honom hårdare. 

Vilken slags sång kan väcka en sådan oresonlig längtan? Odysseus hör hur 
sirenerna sjunger om en ”rikare kunskap”: ”Allting känna vi väl, som argiver 
och troer ha utstått borta på Trojas rymliga slätt efter gudarnas vilja, intet för 
oss är fördolt som har timat på bördiga jorden.”13 

Likt vålnaderna i de dödas land, lockar sirenerna med kunskap om vad som 
egentligen hände.14 Det erbjudandet måste Odysseus på något sätt bemästra, 
för att fortsätta sin resa bland de levande. Inför de dödas gnyende massa 
krävdes en offerhandling (blod från de levande), därtill svärdets disciplinering. 
Inför sirenerna krävdes distans och självkontroll, därtill manskapets 
understöd. I det följande antas att Odysseus efter dessa två prövningar ställs 
inför en tredje, som också den berör överlevnadens villkor inför ett dödligt 
hot, som också den förebådar en föreställning om historia. Efter att ha passerat 
sirenerna, seglar Odysseus och hans mannar vidare mot ett sund, från vilket 
anas rök och brottsjöar. Kirke har förvarnat: Bland klippor på den ena sidan 
av sundet lurar Skylla, ett sexhövdat, fiskande monster, som tuggar i sig 
delfiner, havsvidunder och människor på passerande skepp. På den andra 
sidan, en än värre fara: 

Där är ett fikonträd med höga och lummiga grenar; 
under dess rot har Charybdis sitt bo, där hon suger upp vattnet.  

10 Ibid., r. 633. 
11 Ibid., r. 22. 
12 Ibid., tolfte sången, r. 169. 
13 Ibid., r. 189f. 
14 Jfr. Ruin, Being with the Dead, s. 158–160. 
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Trenne gånger var dag hon det suger och trenne det utspyr, 
rysligt, och måtte du dit ej komma, när sugningen pågår; 
ej jordskakaren själv kunde frälsa dig då från fördärvet.  
Därför styr hellre tätt intill Skyllas klippa och färdas 
hastigt med skeppet förbi; långt bättre det är ju att mista 
sex av ditt manskap ombord, än att hela besättningen dödas.15 

Numera betecknar namnet Charybdis vad som antas vara denna mytiska 
figurs verklighetsunderlag: en tidvattenvirvel i Messinasundet, mellan 
Italien och Sicilien. 

* 

Som medieforskare fick jag häromåret uppdraget att på ett symposium säga 
något om ”digital temporalitet”, i synnerhet den föreställning av real time 
som antas styra vår uppkopplade tillvaro. Under förberedande sökningar 
slant jag på datorns tangentbord, och hamnade i demonstrationen av en 
mobilapp: ”Real Tide”. Med denna, visade det sig, förvandlades mobilen i 
fickan till en apparat som synkroniserade klocka och kalender med solens 
och månens positioner, därmed med tidvattnets förskjutning av havsytans 
höjd, vid varje geografisk position och tidpunkt. Allt visualiserat till ett 
ögonkast på skärmen, med fingrets beröring försköts data om vattnets nivå, 
strömstyrka och riktning; svajpa höger för förutsägelse, svajpa vänster för 
historik. Sådan information kan tyckas vara av begränsat intresse för andra 
än bröd- och fritidsseglare. Men appens bedrift får ändå sägas vara remark-
abel, med tanke på mödan som genom vetenskapshistorien ägnats förklaring 
och förutsägelse av tidvattnets rörelser; av namn som Aristoteles, Galileo, 
Kepler, Descartes, Newton, Kant, Darwin. Appen har förmodligen lånat sitt 
namn, och sin metod att bearbeta data, från så kallad real tide theory. Några 
av dess grundantaganden härstammar från matematikern och astronomen 
Laplace, som vid slutet av 1700-talet identifierade tre rytmer i tidvattnets 
rörelser: halvdagliga, dagliga, och lång-periodiska. Han utgick från ekva-
tioner som tog hänsyn till förekomsten av djupa havsbassänger, vattnets 
möte med kontinentala landmassor, och jordens rotation. Tidigare, inom 
den så kallade ekvivalensteorin med bas hos Newton, hade månens och 
solens graviterande krafter projicerats till rörelsen av en hypotetisk våg över 
ett jordklot helt täckt av vatten, med konstant djup. Åskådligt som förklar-

15 Ibid., r. 103f. 
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ing, till mindre nytta för sjöfart och havsnära bosättningar. 1868 intro-
ducerade engelsmannen Lord Kelvin (William Thomson) så kallad harmon-
isk analys i tidvattenteorin: ett sätt att matematiskt beräkna fysikalisk oscilla-
tion (likt hos de svängningar som framkallar ljud) utifrån tidvattnets mest 
relevanta ”konstituenter”. Månens och solens dragningskraft förblev vikti-
gast, men vetenskapen upptäckte ständigt fler. Till de mer långsamt verk-
ande hör så kallad tidvattenfriktion, ett fenomen som förbinder vattnets tid 
med klockans: Månens och solens kontinuerliga rörelse av jordens hav, får 
planetens rotation att sakta ner. Varje århundrade förlängs därför dagens tid 
med tre millisekunder. 

Först när tillräckligt många harmoniska konstituenter har tillförts ekva-
tionen (Thomson räknade med 10, dagens beräkningar använder runt 70), 
och kombineras med minst 20 års lokala mätningar av tidvattnets variation, 
producerar real tide theory önskvärt resultat: tillräckligt precisa förutsägelser 
av vattenstånd, för varje given tidpunkt och lokalitet. Så komplexa beräk-
ningar kräver maskiner. Lord Kelvins självbyggda mekaniska Real tide pre-
dictor från 1872 brukar anges som ett tidigt exempel på en ”analog dator”. 
Mobilappens kalkyler är snarlika, men har tillgång till växande datamängder 
via GPS, och kapacitet att processa ekvationer digitalt. I praktiken blir teorin 
om tidvatten ”verklig” först genom digitalisering.  

* 

Och vad säger då detta om vår digitala, ”verkliga” tid? Inte mycket, om man 
får tro aktuell litteratur i ämnet. Enligt sådan bör vi nämligen snarare tala 
om realtime-ness, en egenskap som konstrueras utifrån digitala plattformars 
interna arkitektur och vardagliga användning. Vi bör alltså inte förväxla 
digital real time med den levda tidens fenomenologi, eller tidsformer som 
kan observeras i verkliga, naturliga, förlopp. Och ändå liknas det digitala 
nuet förr eller senare, också inom sådan litteratur, med just ett sådant för-
lopp: naturligt vatten i rörelse. Till exempel så här: 

En ström är det levande flödet av digital information. Den är dynamisk (inte 
”statisk”, eller enkelriktad), som en flod eller en verklig ström. En dynamisk 
ström av information, i realtid – vi kan delta, bara observera, vi utgör […] en 
del av detta flöde.16 

16 ”The Internet dictionary”, https://www.netlingo.com/word/stream-or-streaming.php (hämtad 
2020-01-05). 
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Det är en sak att föreställa sig Internet som öppnandet av en portal till ett 
gränslöst bibliotek, en annan som äntrandet av en kollektiv färd utmed en 
ström. Den senare metaforiken tycks utgå från att information i sig är plats-
lös, till och med trådlös. Lokalitet underordnas en temporalitet (liveness, 
realtime-ness) vars flödeslika rörelse är mjukt framåtskridande, vars grund-
element – data – utgör en oändlig resurs. Så rör sig nu varken naturens vatt-
en eller digitala data. När Nicole Starosielski i The Undersea Network kart-
lägger de digitala signalernas faktiska transport genom vatten – 99% av våra 
transoceaniska mails, telefonsamtal, strömmade filmer och hemsidor, rör sig 
nu genom kablar på havets botten – färdas dataströmmar framför allt genom 
”turbulenta ekologier”.17 Turbulens, definierat som oregelbundna temporala 
och spatiala förskjutningar av flöden, som i strömvirvlar eller bakvatten, är 
regel snarare än undantag för fluider som vatten, blod, eller luft. Tidvatten 
orsakar turbulens, i synnerhet inom så kallade tidvattenzoner, där land 
möter hav över grunda bottennivåer. Sådana zoner är också landningsplatser 
för signaltrafikens undervattenskablar: utmed den franska, brittiska och 
norska Atlantkusten, eller Newfoundlands kustlinjer. 

* 

En tidvattenzon är en märklig plats. Rumsliga referenspunkter försvinner 
och återuppstår, kustlinjer skiftar, morgondagens tidvatten är inte går-
dagens. Temporalitet och topografi glider samman: tidvatten placerar tidens 
gång, och transporterar platsens material (sand, lera, sediment). Ontologiskt 
uppvisar tidvatten en egenhet som brukar tillskrivas infrastrukturer (som 
undervattenskablar): ting som både är ”saker och relationen mellan saker”,18 

materia som möjliggör rörelse av annan materia. Tidvatten kan också tjäna 
som medium; det lyfter och förflyttar båtar och människor, det distribuerar 
marinekologins viktigaste komponenter: värme, fysisk energi, organismer, 
färskvatten. 

Tidvattnets tid är också märklig. I engelskans tide och time markeras ett 
etymologiskt samband, men också en gradvis, historisk separation, mellan 
vattnets och klockans rörelse: Ur en avgränsad tidsrymd (tide), lösgörs en tid 
(time) som är abstrakt, tom, framåtriktad. Tidvatten är ju något som inträffar 
i nuet, en händelse, alltid ny, alltid övergående (Glad tidings syftar på goda 
nyheter). Men till skillnad från udden på tidens pil, kommer tidvatten alltid 

17 Nicole Starosielski, The Undersea Network (Durham: Duke University Press, 2015), s. 17. 
18 Brian Larkin, ”The Politics and Poetics of Infrastructure”, Annual Review of Anthropology, vol. 42 
(2013), s. 329. 
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tillbaka: dess tideräkning är också cyklisk (Yuletide syftar på en återkommande 
högtid). Ur cyklers frekvenser kan växter, djur och människor urskilja 
livsviktiga perioder (det är inte minst oregelbundenheten i dessa som har 
frustrerat vetenskapen). Tidvattnet kan också utgöra fond för den ursprungliga 
händelsen: Charles Darwin gissade att organiskt liv på planeten hade uppstått 
i en ”varm liten damm”. Marinbiologen Rachel Carson förtrollades av tidvat-
tenbassänger utmed Amerikas östkust, där hon antog att ”livets drama spelade 
upp sin första scen, kanske också sitt preludium”.19 Modern vetenskap har 
bekräftat tidvattnets betydelse för biodiversitet, och spekulerar fortsatt om 
dess länk till alltings början: hur tidvattenscykler för fyra biljoner år sedan kan 
ha bidragit till DNA-molekylens utveckling, hur landgående djur kan ha haft 
förfäder i fisk som strandsatts i tidvattenszoner. 

Men livet kan också ta slut i tidvatten. Under engelsk medeltid avrättades 
pirater vid Themsens inlopp: Vid lågvatten surrades de till pålar i floden, när 
kroppen tre gånger hade dränkts av stigande tidvatten, var den offentliga 
föreställningen över. Åtminstone sedan Homeros har mytologin åskådliggjort 
människans kamp för överlevnad i bemästrandet av tidvattnets mest 
dramatiska virvlar och strömmar. 

* 

När Odysseus ska passera Charybdis, är vattnets virvlar så starka att under-
jorden blottas: 

In genom sundet vi styrde nu kurs, betagna av ångest. 
Här oss hotade Skylla, och där den hemska Charybdis  
sväljde med ryslig sug det salta vattnet ur havet.  
När hon det kastade upp, då sjöd och frusade virveln 
liksom en kittel på blossande eld, och skummet då skyhögt 
stänkte och regnade ner uppå bägge klippornas toppar; 
men när hon sörplade in det salta vattnet ur havet, 
såg man det virvla i svalgets djup, och runtom ur berget 
dånande genljud steg, och havets botten i dagen 
tedde sig, svart av slam, och mitt folk var blekt av förfäran. 
Medan vi alla nu stirrade dit i vår ångest för döden, 
Skylla oss överföll och snappade bort ifrån skeppet  
sex mina kämpar, de yppersta män till krafter och armar.20 

19 Rachel Carson, The Edge of the Sea (Boston: Houghton Mifflin, 1955/1998), s. 7. 
20 Op cit., tolfte sången, r. 234f. 
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Den som befinner sig ”mellan Scylla och Charybdis” ställs enligt uttrycket 
inför ett val av det minst onda. Kirke har redan kalkylerat valet åt Odysseus: 
överlevnad kräver människooffer, besättningen beordras styra undan från 
Charybdis, mot Scylla. Nu visar det sig att Odysseus ändå ska förlora hela 
sitt manskap, och att han snart tvingas möta Charybdis igen. Strax efter att 
sundet passerats sänder gudarna en fruktansvärd storm, som bryter sönder 
farkosten och lämnar Odysseus som ensam överlevande. Han lyckas surra 
båtens köl med masten och driver vidare, utan styrförmåga. 

Natten igenom jag drev, och i soluppgången ånyo 
lände till Skyllas klippa jag fram och den hemska Charybdis, 
just som hon sörplade in det salta vattnet ur havet. 
Då med ett väldigt språng jag vid resliga fikonaträdet 
klängde mig fast som en flädermus, ty det icke var möjligt 
varken att finna för foten ett stöd eller klättra i trädet;  
allt för djupt det till rötterna var, och de långa och stora 
grenarna sutto för högt, som beskuggade hemska Charybdis. 
Tåligt jag höll mig nu fast, till dess hon till slut skulle utspy  
masten och kölen igen, och långt det blev för min väntan.  
Först vid den tiden, då domarn går hem ifrån torget till 
kvällsvard, sedan han mängden av mål åt de tvistande ynglingar avdömt, 
kastades bjälkarna ut ur Charybdis och kommo till synes. 
Uppifrån höjden jag tog då ett språng med händer och fötter, 
plumsade neder i sjön vid de långa bjälkarnas sida, 
satte på dessa mig upp och rodde med händerna framåt.21 

Varför driver gudarna – eller berättelsen – Odysseus tillbaka mot sundet? 
Denna gång tvingas han agera utan vägledning från gudar, och utan under-
stöd från manskap. Charybdis kan inte besegras i strid, och inte heller blid-
kas genom offer. Odysseus överlevnad säkras inte genom något förkalkylerat 
val, inte heller genom betvingandet av inre impulser. Ändå tycks Odysseus 
andra möte med Charybdis relativt befriat från fruktan och rationell 
överläggning; han utför instinktivt den operation som krävs för ”överlevnad 
genom anpassning”.22 Ställd inför människans ständiga val mellan ”att böja 
sig själva efter naturen eller naturen efter sig själva”,23 underkastar sig Odys-
seus det omedelbart givna, naturen. Han överlever genom att anpassa sin tid 
till vattnets tid, att invänta ögonblicket då virvelns krafter återbördar båtens 

21 Ibid., r. 429f. 
22 Theodor Adorno & Max Horkheimer, Upplysningens dialektik (Göteborg: Röda Bokförlaget, 
1944/1981), s. 27. 
23 Ibid., s 48. 
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delar från djupet till ytan. I detta agerar han som berättaren i Edgar Allan 
Poes novell A Descent into the Maelstrom (1841). 

* 

Ordet malström betecknar en virvelrörelse i vattnet, en vortex, ofta orsakad 
av tidvattnets strömmar. Den roterande rörelsen är spiralformad och stark-
ast i mitten; inkommande objekt sugs in mot centrum och dras nedåt, för att 
släppas av utåt och uppåt. Ordet, som lär härstamma från holländskan, får 
internationell spridning först under 1800-talet, inte minst till följd av 
genomslagskraften i Poes berättelse, och brukas sedan gärna i översättningar 
av Homeros skildring av Charybdis. Poes novell handlar om världens mest 
beryktade malström: Moskenstraumen, strax utanför Lofoten. Åtminstone 
sedan medeltid antogs denna ha kraft att svälja och förinta valfiskar och 
större fartyg. Olaus Magnus Carta Marina från 1539, en startpunkt för 
nordisk kartografi, ritade in en jättelik virvel på Moskenstraumens ungefär-
liga läge i Atlanten, och försåg den med en inskription: Hec est Horrenda 
Caribdis. 

Poes novell handlar om en norsk fiskare vars båt dras in i denna malström. 
Hans bröder omkommer men berättaren överlever, och kan vittna om sin 
nedstigning mot ”tidens slut” vid havets botten. Fastklamrad i sin båt, i 
virvelns vakuumartade öga, resignerar han snart inför sin obönhörliga färd 
mot ”förfärlig undergång”. Med delirisk, närmast road fascination börjar han 
då granska dynamiken i vattnets rörelser: de komplexa mönstren i virvelns 
fart, riktning, friktion, hur objekt som nyss försvann oväntat dyker upp igen. 
Han inser plötsligt hur han kan återvända till ytan: genom att surra sin kropp 
till ett föremål med rätt form, och vid rätt ögonblick kasta sig ut i virveln.  

Den turist som idag besöker Messinasundet eller Moskenstraumen, med 
Homeros eller Poes skildringar i bakhuvudet, lär bli besviken. Från ytan syns 
den norska malströmmens rotation mest som utspridda system av mindre 
virvlar. I Messinasundet, liksom Medelhavet i stort, är tidvattnets höjning och 
sänkning av havsnivån knappt märkbar. Någon dånande och rykande 
Charybdis ger sig aldrig till känna. Icke desto mindre är detta platser där real 
tide theory förklarar vattnets rörelser: Här finns öar som klyver eller om-
dirigerar strömmar, skiften i vattendjup som ökar eller sänker deras fart, smala 
passager som skapar eller intensifierar turbulens. Siciliens landmassa inverkar 
på förhållandet mellan ebb och flod i de Joniska och Tyrrenska haven; i 
Messina-sundet möter flodströmmar från det Joniska ebbströmmar från det 
Tyrrenska, i rakt motsatt riktning. Enligt samtida oceanografi inträffar sådana 
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möten var sjätte timme, alltså ungefär enligt den rytm som Homeros tillskrev 
Charybdis sugande. För övrigt kan real tide theory bekräfta förekomsten av 
havsvidunder i Messinasundet: Just här kan tidvattnets strömmar driva stora 
undervattensvarelser med groteskt utseende, utvecklat på mer än 1000 meters 
djup, in i fiskares nät. Möjligen finns också en naturlig förklaring till 
Charybdis beskedliga uppträdande i vår tid: En jordbävning 1783 försköt 
sundets djup och bredd, när Scyllas klippor sjönk i havet försvagades också 
turbulensens krafter. 

* 

Poes novell sänder svallvågor in i 1900-talets medieteori: Marshall McLuhan 
hänvisar till den i förordet till sin första publikation, The Mechanical Bride 
(1951), och återkommer till den i sin sista föreläsning, nära 30 år senare. För 
McLuhan illustrerar berättelsen hur den ”industriella människans” överlev-
nad förutsätter bemästrandet av en ”virvlande fantasmagori”.24 Allegorin 
fångar några av McLuhans återkommande teman: hur vår natur, landskap, 
miljö, ”ekologi”, innefattar teknologier och medier, hur dessa medier utgör 
en ”osynlig, allestädes närvarande vortex” ,25 i vilken ”fysiska, psykiska och 
sociala processer möts, i ständig förnyelse och upprepning”.26 Hos McLuhan 
formar medier inte någon stadigt framåtglidande ström, de är ”levande, 
mäktiga virvlar som kommer att upprätta nya miljöer, och verka destruktivt 
på gamla kulturer”.27 Han förblir därför envist avvisande till varje historie-
uppfattning som drar raka linjer mellan dåtid, nutid och framtid, till varje 
förklaringsmodell som måste placera orsak före verkan. McLuhan vill surfa 
med strömmarna, läsa av världen som Poes fiskare, genom pattern recogni-
tion: ”Jag har inga teorier alls om någonting. Jag bara observerar, upptäcker 
linjer, krafter, tryck”.28 

Den som ändå vill förankra sådana observationer i en historisk teori, kan 
vända sig till en annan av 1900-talets mediefilosofer: Walter Benjamin. När 
Benjamin först introducerar en av sina viktigaste historiska kategorier, der 

24 Marshall McLuhan, The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man (Corte Madera: Gingko 
Press, 1951) s. v. 
25 Marshall McLuhan & Eric McLuhan, Media and Formal Cause (Houston: Neopoiesis Press, 2011), 
s. 129. 
26 Ibid., s. 43. 
27 Marshall McLuhan, ”Canada: The Border Line Case”, The Canadian Imagination: Dimensions of 
Literary Culture, red. David Staines (Cambridge MA: Harvard University Press, 1972), s. v. 
28 Marshall McLuhan, brev 6/12 1971, Letters of Marshall McLuhan, red. Matie Molinaro m. fl. 
(Toronto: Oxford University Press, 1987), s. 448. 
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Ursprung, i förordet till boken om barockens sorgespel (1928), så placeras 
denna i en Strudel, en virvel eller malström: 

Trots att det är en alltigenom historisk kategori, har ursprung inget att göra 
med tillkomst [Entstehung]. Med ursprung avses inte hur det som framkom-
mit blir till [Werden des Entsprungenen], utan istället det som framkommer 
ur tillblivelsen och försvinnandet [dem Werden und Vergehen Entspring-
endes]. Ursprunget är en malström [Strudel] i tillblivandets ström, och i sin 
rytm rycker det med sig det material det uppkommer ur. […] Alltså ger 
ursprunget sig inte tillkänna i det faktiskt förefintliga, utan hänför sig till dess 
för- och efterhistoria [Vor- und Nachgeschichte]. […] Det autentiska – detta 
ursprunglighetens signum bland fenomenen – är å ena sidan föremål för en 
upptäckt, som å andra sidan, på ett unikt sätt, är kopplad till ett återigenkän-
nande.29 

Benjamins historiska kategori vill inte erbjuda fäste för framstegets kontinu-
um, men inte heller förstärka lockrop från det förflutna. Malströmmens 
rytm är en roterande svängdörr till utplåning och överlevnad, upprepning 
och ursprung – ”det som framkommer ur tillblivelsen och försvinnandet”. 
Om Odysseus möte med Charybdis ”förebådar” en sådan historieform, så 
förblir den i högsta grad både farlig och lockande. Men är då detta en mytisk 
eller verklig historieform? Lite av varje, kunde man tänka, med stöd i 
Adorno och Horkheimers Upplysningens dialektik (1944). Den bokens 
grundtanke är ju att vetenskaplig naturbehärskning inte kan separeras från 
mytisk förhistoria: Myten är redan upplysning, upplysning föder ny myto-
logi. Bokens inledande illustration hämtas just från Odysseus passage förbi 
sirenerna: Här säkras det upplysta framåtskridandet, herraväldet över 
naturen, avvisandet av ett sagolikt förflutet, när arbetsledaren befaller besätt-
ningen att ro på med pluggade öron, samtidigt som han surrar sig vid masten 
och njuter det förgångnas myt som konst. Om vi, som ovan, följer Odysseus 
vidare till Charybdis virvel, så framträder varianter av dialektiken: Här tycks 
naturen själv, i form av ett sagoväsen, tvinga människan till ”självbevarelse 
genom anpassning”. Upplysningen kommer med tiden att göra tidvattnets 
sagoliknande kraft verklig, som matematisk ekvation av fysikaliska 
konstituenter (real tide theory). Detta är helt enligt Adorno & Horkheimers 
syn på vetenskapens utveckling: Naturens objektivering till matematisk 
formel syftar till att driva ut mytologi och trolldom. Men, och detta är 

29 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels/Gesammelte Schriften vol. 1 (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1928/1974), s. 226. 
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upplysningens dialektiska twist: I sista hand handlar vetenskaplig 
naturbehärskning ändå om ändamålsenlighet för ”det blotta överlevandet”.30 

Talens abstraktioner bekräftar, precis som myten, evighetskaraktären hos 
något faktiskt bestående och omedelbart givet. Allt ”nytt” kan också framstå 
som ”förutbestämt”, kalla det öde, kretslopp eller sannolikhet. Även de som 
föreställer sig historien i en avförtrollad, teknikdominerad värld kan, likt 
Benjamin eller McLuhan, peka på tidvattenvirvlar som en gång varit myto-
logi. Ur sådana virvlar framträder, om inte annat, glimtar av den verkliga 
tidens ”för-historia” (Charybdis tidvattenmonster) och ”efter-historia” 
(digitala dataströmmar). 

30 Adorno & Horkheimer, Upplysningens dialektik, s. 42. 
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