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Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg

Omodernt?
Människor och tankar i förmodern tid

Perspektiv på modernt och förmodernt
Riksbankens Jubileumsfond inrättade 2006 en så kallad områdes-
grupp för att initiera och ge stöd åt forskning rörande perioderna 
före det moderna. Bakom satsningen låg en promemoria av Eva  
Österberg och Kjell Blückert med titeln ”Tankar och traditioner i 
bruk, återbruk och omvandling. Från antiken till och med upplys-
ningen”. Författarna framhöll där att flera ämnesföreträdare inom 
humaniora artikulerat en oro över att klassiska språk hotas av nedlägg-
ning vid svenska universitet och att vi riskerar att förlora en central 
kompetens för att förstå äldre samhällen och kulturer. Svårigheterna 
att läsa äldre arkivmaterial och tidspressen inom forskarutbildningen 
har dessutom tenderat att i flera discipliner förskjuta intresset hos 
de yngre forskarna från äldre tiders material till dagsaktuella och 
mer lättillgängliga källor.

Samtidigt står det klart att övrig europeisk och internationell 
forskning inte alls på samma sätt släppt kontakten med de klassiska, 
medeltida och tidigmoderna kulturerna. Denna kontakt behöver inte 
innebära att man bekräftar ett ”arv” från det förflutna, erkänner ett 
samband, ägnar sig åt återbruk av äldre tiders idéer. Den kan lika 
gärna ta sig formen av omvandling, utveckling eller avveckling av 
tidigare tankar eller kritik av tidigare samhällens sociala och estetiska 
mönster. Det viktiga är att kontakten implicerar en kommunikation 
över seklen, en vilja att vidga sina egna fält av associationer kring 
mänskligt handlande, fördjupa sina insikter om hur människor i 
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andra skeden i historien försökt att hantera sin existentiella och 
samhälleliga situation. Genom en sådan pendling på tidsaxeln kan 
vi i bästa fall få klargörande perspektiv även på vår egen tid.

Detta framstår som angeläget inte minst eftersom en stor del av 
samhälls- och kulturforskningen har skapat modeller för moder-
niteten, som får sin prägel av kontrasteringen till det förmoderna. 
Detta gäller oavsett om man hänvisar till klassiker som Marx, Weber, 
Elias eller Foucault eller till senare samhällsforskare som till exempel 
Anthony Giddens. Dessa modeller återger inte alltid synen på äldre 
perioder med den nyansrikedom som experterna skulle önska. Men 
genom modellernas slagkraftighet i dagens debatter permanentas 
lätt, med Österbergs och Blückerts ord, ett slags nuets imperialism 
i form av stereotypiska påståenden om äldre tiders irrationella före-
ställningsvärldar, kollektivism och traditionsbundenhet. Just därför 
är det väsentligt att det också i vårt land alltid finns forskare som 
gör de förmoderna perioderna till sitt speciella studieobjekt. Detta 
gäller också det förmoderna Norden; i själva verket är det särskilt 
viktigt att bilden av till exempel medeltidens Europa inte enbart 
består av pusselbitar från Frankrike, England eller Tyskland utan 
också nyanseras och kompliceras genom ny forskning rörande Eu-
ropas dåvarande periferier.

Mot denna bakgrund tillkom alltså den mångvetenskapliga Om-
rådesgruppen för forskning om det förmoderna (OFFF), under 
ledning av RJ:s nuvarande ordförande Göran Blomqvist. Den har 
försökt initiera diskussioner och ny forskning om det förmoderna 
bland annat genom att ordna ett par konferenser i Sigtuna (2006 
och 2008, den sistnämnda med internationella gäster), bevilja medel 
till flera tvärvetenskapliga nätverk i landet samt olika former av stöd 
åt svenska institut utomlands.

Denna antologi är likaså ett led i detta arbete. Den innehåller 
artiklar som på mångfacetterade sätt ger kunskap om språk och tex-
ter från antiken, medeltiden eller 1500–1600-talen, om idéer och 
föreställningar i äldre tid, globala och europeiska sammanhang. 

Samtliga författare utom två är medlemmar av OFFF; Anders 
Piltz och Bo Lindberg har blivit speciellt ombedda att medverka. 
Vi representerar sammanlagt en rad humanistiska discipliner: gre-
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kiska och latin, nordiska språk, litteraturvetenskap, filosofi, reli-
gionshistoria, antikens kultur och samhälle, idéhistoria, historia 
och ekonomisk historia.

Det som förenar bidragen kan, med tanke på denna spridning, inte 
vara vare sig de specifika temana eller valen av teorier, begrepp eller 
perspektiv. Vi har inte heller eftersträvat någon sådan enhetlighet. 
Det som förenar är istället att i denna bok argumenterar ett antal 
forskare med entusiasm och sakkunskap för vikten av kunskap om 
de perioder som ligger före vår moderna tid. De ger också konkreta 
exempel på sådan forskning. Vår förhoppning är att allvaret och 
engagemanget i dessa pläderingar – och poängerna i dessa exempla 
(som var just en populär förmodern kunskapsform) – i djup mening 
skall nå våra läsare. 

I områdesgruppen ingår även företrädare för disciplinerna konst-
vetenskap och arkeologi. Dessa sätter den visuella världen och män-
niskans materiella kultur i centrum i högre grad än till exempel idé-
historia och historia. Konsthistorikerna Jan von Bonsdorff och Solfrid 
Söderlind har i samarbete med Eva Lindqvist Sandgren bidragit med 
en slinga av kommenterade bilder som löper genom boken. Sling-
an fungerar som en påminnelse om att den visuella kulturen var 
en oupplöslig del av den förmoderna världen och att bilder och 
föremål är väsentliga källor till forskningen. De bilder som finns 
med i antologin skall därför inte uppfattas som passiva illustrationer 
till artiklarna. Bilderna plockar upp ett tema eller en tanketråd i 
texterna och fungerar på så sätt aktivt som självständiga länkar till 
kunskapen om den förmoderna världen.

Bokens tematik
Den första gruppen av texter har vi placerat under rubriken ”Då i 
nu, nu i då. Humant och humanvetenskap i förmodern tid”. Här 
finner vi fyra texter. Tre av dem diskuterar hur vår förståelse av förmo-
dern tid kan befruktas av frågor och begrepp som formats i modern 
forskning – ja, i själva verket kanske aldrig kan frigöras helt från det 
moderna, på samma sätt som vi i det moderna lever med föreställ-
ningar från det förgångna. Samtidigt måste det förflutna tolkas på 
sina egna premisser, som någonting delvis främmande. Den fjärde 
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artikeln visar vad humaniora och humanistisk vetenskap innebar 
under äldre tid och komplicerar därmed dagens frågor om huma-
nioras kris, nytta eller förlorade status i vetenskapernas värld.

Eva Österberg argumenterar som historiker för ”vårt behov av 
förr” av etiska, existentiella och kritiska skäl. Vi behöver bland annat 
kunskap om det förmoderna för att ge det moderna samhället dess 
rätta proportioner och dess egen profil. Samtidigt kan vi inte förstå 
det annorlunda avlägsna ifall vi inte känner igen någonting alls i det 
vi studerar. Författaren visar med exempel från ledande samhälls- och 
kulturforskare som Anthony Giddens och Norbert Elias hur de stora 
modellerna över förmodernt–modernt i själva verket utgår från vissa 
kategorier eller fenomen som betraktas som ”transhistoriskt” givna eller 
allmänmänskliga. Samtidigt fixerar modellerna just det annorlunda. 
Modellerna är, menar hon, nödvändiga men inte tillräckliga i vårt 
arbete för att tolka det förflutna. Vi måste också lyssna inlevelsefullt 
på de människor som levde då, tolka deras röster, inse att de hade 
märkvärdigt levande idéer om till exempel individens självreflexivitet, 
personers föränderlighet och vänskapens betydelse.

I en djupsinnig uttolkning av hermeneutiken i Gadamers och 
Diltheys anda argumenterar filosofen Marcia Sá Cavalcante Schu-
back för hur en hermeneutisk förståelse av förmoderniteten kan 
te sig. Det är en principiellt hållen artikel som börjar med att mer 
generellt ringa in vad som utmärker en filosofisk text och att tänka 
kritiskt: den filosofiska texten förmedlar inte fasta meningar utan 
framställer nya meningar, det icke sagda och det icke förut tänkta. 
Det kritiska tänkandet innebär inte bara att lämna tradition och 
historia bakom sig utan framför allt att upptäcka att en tanke re-
dan i sig är ett samspel mellan det förflutna och nutiden. Därefter 
pläderar författaren för att det förflutna ger sig till känna i det när-
varande och för en ”skisserad förståelse av det förmoderna” som 
inte presenterar en fix bild utan snarare destabiliserar våra bilder 
och låter vårt tänkande befinna sig i ett slags svävande mellanrum 
mellan bilderna och perioderna.

Eva Rystedt pekar i sitt bidrag på antikens närvaro och ständigt 
upprepade återfödelse i västerländsk kultur. Hon beskriver hur den 
moderna forskningen kan närma sig antiken som historisk epok och 
historisk kulturyttring. Diskussionen förs med hjälp av tre konkreta 



omodernt?

11

exempel från internationell antikforskning. Dessa visar en möjlig 
väg för en vetenskap med en stark empirisk forskningstradition att 
begagna denna tradition som en resurs när den tillägnar sig modern-
inspirerad humaniorateori. Exemplen för läsaren till både Grekland 
och Rom, och till så olika fenomen som kalenderväsende, vasmåleri 
och politisk-ideologiska förhållningssätt. Artikeln aktualiserar också 
frågor om antikforskningens ambitioner och utmaningar: hur vi 
idag kan utnyttja de möjligheter som studiet av en hel förmodern 
livs- och kulturmiljö som den grekisk-romerska erbjuder, i dess fulla 
mång- och tvärvetenskapliga potential.

Idéhistorikern Bo Lindberg pekar på vad humanistisk forskning 
varit och betytt under 1600- och 1700-talen i den svenska lärda 
kulturen och relaterar detta till vad som hände på 1800-talet och 
hur humaniora diskuteras idag. Studia humanitatis, mänsklighets-
studierna, inbegrep under renässansen att läsa grekiska och latinska 
texter men också retorik och poesi, moralfilosofi och historia. Med 
sina exempel på dygder och laster skulle texterna lära ut livskunskap, 
och övningar i talekonst skulle förkovra studenterna i en samhälls-
nyttig färdighet. Vid universitetet i Uppsala fanns följdenligt under 
1600-talet professurer i retorik, poesi, moralfilosofi, historia, grekiska 
och politik, men också hebreiska och logik. Ingen vid de svenska 
universiteten bestred att humanistisk lärdom skulle ha nytta med 
sig, moralisk nytta och livskunskap. Samhället efterfrågade också 
kompetensen att uttrycka sig i skrift på latin, den tidens internatio-
nella språk. Men risken var att humaniora kom att betraktas enbart 
som instrument, inte som vetenskaper i sig själva som medicin eller 
juridik vilka hade ett fixerat kunskapsinnehåll. På 1700-talet blev 
humanioras uppgift snarast representativ. De kallades de ”rolige”, 
det vill säga behagfulla, vetenskaperna. Här, säger Lindberg, kan 
man se ”ett lågvattenmärke i humanioras historia, där de reducerats 
till blott ornament och avklätts alla anspråk på att förmedla vare sig 
angelägen kunskap eller moralisk erfarenhet”. Man hade långt kvar 
till 1800-talets humanistiska vetenskap. Lindberg finner sålunda 
intressanta förändringar i humanioras ställning fram till nutid. Men 
det finns även kontinuiteter. Genomgående har humaniora trots allt 
haft ett underläge i vetenskapernas hierarki och ofta uppfattats som 
bara redskap för de ”reala” vetenskaperna. 
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En andra avdelning av antologin förenar tre bidrag under rubriken 
”Globen och kosmos”. Här återfinner vi artiklar som ytterst innebär 
en kritiskt nyanserad plädering för mer globala synsätt och samtidigt 
problematiserar rum och tid i våra föreställningar om epoker och 
gränser. Hit har vi också fört en artikel som på ett annat vis berör 
gränsdragningar, i kosmologiska föreställningar i det medeltida 
isländska samhället.

Ekonomihistorikern Janken Myrdal diskuterar globalhistoria, 
definierad som hela världens historia under en längre tid. Det är 
en satsning som efterfrågas starkt idag därför att världen blivit mer 
global och stora historiska processer används i framtidsstudier. Men 
det är en komplicerad genre som kräver att forskaren använder andra 
forskares översikter, det vill säga bygger på sekundärkällor. Myrdal 
ger exempel på olika typer av globala historier som Åke Holmbergs, 
Clive Pontings, Immanuel Wallersteins och Pitrim Sorokins verk. 
Han menar att globalhistoria förutsätter en ideologisk, moralisk el-
ler teoretisk hållning; det är ur den långa historien, och inte enbart 
den europeiska, som analogier och trender kan urskiljas. Men han 
framhäver framför allt att det finns ett behov av att utveckla meto-
dologiska riktlinjer för arbetet med globalhistoria. Dessa kan i viss 
mån basera sig på den klassiska källkritikens kriterier, men dessa 
behöver också kompletteras med samhällsvetenskapliga metoder. 
Sekundärkällorna måste värderas ordentligt och denna värdering 
redovisas klart.

Idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi diskuterar i sitt bidrag den 
gränsdragning mellan det moderna och det förmoderna som sker 
med hjälp av olika faktorer, däribland tid, rum, sociala strukturer, 
politiska och ekonomiska system, världsbilder etc. Han ställer frågan 
om det verkligen finns vattentäta skott mellan det förmoderna och 
det moderna så att det inte går att finna några som helst parallella 
tanketraditioner och handlingsmönster mellan olika tidsepoker och 
världsdelar. I det politiska tänkandets idéhistoria, närmare bestämt 
inom området politisk maktlära, finner han analoga tanketraditio-
ner som kommer till uttryck i furstespeglar i vitt skilda kulturer, 
civilisationer och tidsperioder. Det har funnits likartade föreställ-
ningar om hur maktställningen bäst bör skötas för att härskarmak-
ten skulle behålla sin maktposition under en längre tid. Genom att 
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jämföra furstespeglar från 300-talet f.Kr. i Indien, 1100-talet e.Kr. 
i det islamiska riket och 1500-talet e.Kr. i det kristna Europa visar 
han på ett märkbart samspel mellan en del trögrörliga strukturer, 
tanketraditioner, mentaliteter och värdemönster över tid och rum 
som omhuldar och anknyter till ungefär samma typer av normer och 
värderingar. Det gäller framför allt maktlärans mest grundläggande 
premiss, nämligen att det skall vara möjligt för härskarmakten att 
bryta mot lagar och konventioner, religiösa påbud och förbud samt 
etiska och moraliska koder när omständigheterna kräver det. 

Religionshistorikern Catharina Raudvere utgår från dikten ”Völ-
vans spådom” i Den poetiska Eddan för att klarlägga den fornnor-
diska världsbilden. Eddan nedtecknades av kristna människor på 
1200-talet men är inga religiösa dokument utan försök att bevara 
äldre tiders litteratur och historia, betonar hon. ”Völvans spådom” 
är en komplex dikt men med Snorres Edda som kompletterande 
material tolkar hon den kosmologi som uttrycks där. Det handlar 
om både en skapelseprocess och en skapelseprocess baklänges, rag-
narök. Snorres Edda utgör, menar Raudvere, ett möte mellan å ena 
sidan kristen skapelselära formulerad med den lärdom från resten 
av Europa som Snorre hade och å andra sidan ett försök att ge en 
systematik över förkristen mytologi. Kosmologin är kopplad till 
narration och det gäller att se bredden i berättelsen snarare än en 
religiös dogmatik, understryker författaren i ett avslutande resone-
mang om kosmologi, myt och berättelse.

Den tredje och sista avdelningen i boken bär titeln ”Språk, skrift, 
begrepp”. Här talar forskare i latin, grekiska och nordiska språk om 
ny forskning rörande produktionen, sammanställningen och betydel-
sen av ord i de språk som var centrala för människor i Europa och i 
vår kulturkrets i Norden under förmodern tid. Men de komplicerar 
även frågan om traderingen av språk, mening och skrift. Och en lit-
teraturforskare bidrar med en vittförgrenad analys av ett väsentligt 
begrepp, en epokklassificering, i förståelsen av förmodern tid.

Eva-Carin Gerö, expert på grekiska språket och kulturen, tar i sin 
artikel ett brett historiskt grepp om en viktig frågeställning inom den 
klassisk-filologiska språkvetenskapen: det spänningsfyllda förhållan-
det mellan teori och empiri. Bakgrunden till artikeln är författarens 



omodernt

14

verksamhet inom ett tyskt språkvetenskapligt forskningsprojekt, 
som syftat till att undersöka ”grammatikforskningens teoretiska 
och empiriska grundvalar” med utgångspunkt från allmän språk-
vetenskap samt ett antal enskilda språk, såväl levande som döda. 
Hur ett överbryggande av den opposition som delvis rått mellan 
”teori” (ibland förväxlad med a priori) och ”empiri” inom grekisk 
och latinsk språkforskning kan leda till nya, intressanta kunskaper 
illustreras med ett exempel från grekiskan: så kallad subjektiv mo-
dalitet och tempus. 

Latinisten Anders Piltz skriver om språkvetenskapens betydelse 
för att nå kunskap om det moderna Europas förhistoria. Han dis-
kuterar det klassiska arvet, hur det lever kvar i osynliga strukturer, 
hur det burits fram och hur det påverkat och fortsätter att påverka 
våra världsbilder. Han framhåller det latinska språkets betydelse för 
de tre intellektuella revolutioner som ägde rum i det förmoderna 
Europa: den karolingiska bildningsreformen och dess standardiserade 
utbildningsprogram som formade Västeuropa för all framtid; mötet 
med den överlägsna muslimska bildningen under högmedeltiden 
som bidrog till universitetens framväxt och därmed det högmedel-
tida kulturmötet mellan grekiskt, muslimskt, judiskt och kristet/
latinskt; och sist men inte minst den humanistiska renässansen, som 
innebar den nya upptäckten av antiken och utformningen av ett 
nytt latin som blev ett smidigt kommunikationsmedel för filosofi, 
teologi, medicin och naturvetenskap. Latinets påverkan av vår värld 
ligger ohjälpligt i det förflutna, konstaterar Anders Piltz. Men det 
förflutna är alltid något närvarande, och blir man varse det förflutnas 
närvaro blir nuet betydligt begripligare och rikare. 

Henrik Williams, expert på nordiska språk, börjar sin artikel med 
en diskussion av hur nordisk filologi utvecklats från renässansen 
till och med 1800-talet varefter han ställer den traditionella filo-
logien mot dagens nya filologi. Kontrasten tydliggör en intressant 
förskjutning i forskarnas intressen – från att författaren och hans 
unika texts innehåll uppfattades som centrum, till analyser där det 
snarare är skrivaren som står i fokus, liksom handskriften som ma-
terial och receptionen av olika varianter av en text. Med exempel 
från den äldre isländska litteraturens olika handskrifter visar han 
hur den traditionella filologins ”ganska romantiska uppfattning 
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om ett enda originalverk” framstår som tämligen fattig. Den ersätts 
nu inom nyfilologin av de frågor som tar sikte på vad variationer i 
handskrifter och utgåvor kan säga oss om spridning och mottagning 
av texterna under längre tid.

Litteraturvetaren Anders Cullhed konstaterar i sitt bidrag att ter-
men ”barock” har kommit att användas på en rad olika sätt alltsedan 
den litteraturvetenskapliga forskningen importerade den från konst-
vetenskapen. Termen används som ett uttryck för vad man uppfattat 
som 1600-talets livskänsla, som självaste kärnan i detta sekels mindre 
komplexa stilistiska arsenal och retoriska figurationer och som en 
sammanfattande rubrik för de idéhistoriska och sociologiska infalls-
vinklarna på 1600-talets konst och litteratur. Cullhed lyfter fram några 
exempel på den senaste tidens litteraturvetenskapliga forskning där 
begreppet ”barock” på ett eller annat sätt kommit i fokus. Bland de 
intressanta innovationerna på fältet anser han sig kunna se intresset 
för dialogen och utbytet (snarare än kontrasten) mellan barock och 
klassicism, analyserna av förhållandet mellan epokens geopolitiska 
diskurser och litterära kultur, uppmärksamheten på den barocka po-
etikens ”tomma platser” och perspektivväxlingar samt utforskningen 
av barocklitteraturens ”marginaler” eller ”veck”. 

Förhoppningsvis väcker artiklarna, liksom bilderna, en lust att 
diskutera vad som egentligen är ”omodernt”, på vilka sätt det för-
moderna och det moderna blandas och hur vi idag kan berikas av 
forskning om kulturer före den moderna. ”Filosofins begynnelse är 
människors undran”, skrev Aristoteles på 300-talet f.Kr. Först är de 
förundrade över sådant som ligger nära till hands. Sedan utsträcker 
de steg för steg sitt frågande allt mer, till mer avlägsna, större och 
mer komplicerade saker. Vi skulle önska att denna bok väcker und-
ran över – och nyfikenhet på – det som kan verka avlägset. Avlägset 
men ändå nära, borta men ändå kvar.

Riksbankens Jubileumsfond har generöst bekostat publiceringen 
av antologin. Vi tackar varmt för stödet och för gott samarbete inom 
OFFF-gruppen.

Umeå och Lund
Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg
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Eva Österberg

Den omoderna människan  
– ständigt i våra tankar

Minnets vidder
På mitt minnes vidder, i dess grottor och otaliga hålor, som fylls 
av otaliga ting av otaliga slag, antingen genom de intryck de ger 
– som alla tingen –eller genom sin närvaro – som vetenskaperna – 
eller genom jag vet inte vad för begrepp eller kännetecken – som 
sinnesstämningarna, som minnet håller kvar även när sinnet inte 
känner av dem, fastän allt som finns i minnet finns i sinnet – allt 
detta ilar jag genom, jag flyger hit och dit och tränger in så långt 
jag kan, och ingenstans finns det någon ände. Så stor är minnets 
förmåga. Så stor är livets kraft i människan, som dock lever i sin 
dödlighet. (Augustinus, Bekännelser, 1990, s. 235.)

Det är Augustinus (354–430 e.Kr.) som så finurligt funderar över 
minnets förmåga att rymma både sinnesstämningar och begrepps-
liga kategorier. På minnets vidder, säger han, dväljs allt möjligt. Där 
kan han botanisera och söka i oändlighet utan att det tar slut. Vår 
förmåga att erinra oss, skaffa intryck och tänka på vad vi minns är 
ofantlig. Så stor är livets kraft i människan, trots att vår existentiella 
belägenhet präglas av att vi är dödliga.

Augustinus tillhörde vad vi skulle klassificera som en icke-modern 
tid. Hans klädedräkt, vad han åt, hur han levde med sin konkubin, 
sin älskade mor och sina elever i samhällen för många århundraden 
sedan kan betecknas som omodernt. Men hans tankar och ord är 
fortfarande begripliga för oss när han i Bekännelser talar om tiden 
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och minnet. Att kunna minnas och tänka över vad man erinrar sig 
är en kreativ kraft i livet, menar han i citatet ovan. Minnet är märk-
värdigt elastiskt, skriver han vidare. I dess skrymslor och vrår ryms 
intryck, stämningar och kunskaper vilka människan kan försöka 
tränga in i för att lära sig något om livet. 

Förmågan att minnas hör i sin tur nära samman med uppfatt-
ningen om tid. Augustinus reflekterar över att tiden är gåtfull och 
undflyende, att vi aldrig kan ta på den eller se den. Det är inte rik-
tigt, säger han, att det finns tre tider, det förflutna, det pågående och 
det kommande. Snarare skulle man kunna säga att det finns ”det 
förflutnas nu, det pågåendes nu och det kommandes nu. Dessa tre 
finns nämligen i mitt medvetande – någon annanstans ser jag dem 
inte” (Augustinus, Bekännelser, s. 280). I vårt medvetande finns så-
lunda ”förväntan, uppmärksamhet och minne” (intentio, attentio, 
retentio). De tre komponenterna av tiden förenas när man i ett och 
samma medvetande tänker nu – då – i framtiden. Denna själens 
förmåga att sträcka sig kallade Augustinus distentio animi. Tiden 
blir en uttänjning av tanken. Grunden är lagd för människan som 
en pendlare mellan föreställningarna om det förgångna, nuet och 
framtiden. Ja, grunden är lagd för historieskrivning.

På en mer medveten nivå kan vi emellertid inte minnas allt. Vad 
som helst är inte heller lika intressant att skriva in i en historia om 
ett samhälle eller en grupp individer. Även med Augustinus i ryggen 
finns det därför skäl att grubbla över hur långt minne vi har nytta av 
för att leva ansvarsfullt idag och hur vi över huvud taget kan nalkas 
förgångna perioder, deras människor och kultur. Det jag vill göra är 
följaktligen att i korthet argumentera för ett antal ståndpunkter: 

•	Vi	behöver	faktiskt	även	som	dagens	människor	ett	”förr”	eller	
rättare sagt flera ”förr”.

•	 På	olika	vis	försöker	vi	förstå	vår	egen	tid	(som	idag	stundom	kal-
las senmodern, ibland postmodern) och det moderna samhället (i 
regel definierat som ett knippe av samhällsprocesser verksamma 
från slutet av 1700-talet och fram till 1900-talets senare decennier). 
Min hypotes är att vi gör detta i relation till det icke-moderna, 
antingen vi vill det eller ej, eftersom vårt tänkande och vårt sätt att 
skriva historia är strukturerat i kontraster, faser och utveckling.
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•	 En	historikers	val	av	tidsperspektivering	och	perioder	varierar	
givetvis och är aldrig självklart, men det finns goda argument för 
att ibland tillämpa ”de långa linjerna”.

•	Vår	förmåga	att	förstå	det	icke-moderna	är	å	ena	sidan	avhängig	
av att vi vill lyssna eftertänksamt på dåtidens röster på deras egna 
premisser, i deras egen varierade kontext som är en helt annan 
än vår egen. Å andra sidan kan vi inte förstå om vi inte trots allt 
känner igen någonting hos den andre, i det främmande. Vad vi 
möjligen kan kalla ”transhistoriska”, mer eller mindre allmängil-
tiga, fenomen och begrepp ingår i vårt sätt att nalkas det förflutna, 
även om vi i övrigt erkänner det specifika, unika och tidsbundna 
i dåtiden likaväl som i samtiden. Precis som religionsfilosofen 
Catharina Stenqvist har framhållit är inte bara begreppen ”uni-
versell” och ”historisk” i själva verket länkade till varandra utan 
också de fenomen som de syftar på. Godheten, ondskan, döden 
och kroppen, till exempel, existerar som transhistoriska begrepp 
och fenomen. Men de tar sig samtidigt historiska varierade for-
mer.

Vårt behov av förr
Vi behöver förr, många förr, vill jag alltså mena. Men hur skall man 
då argumentera mera precist för den ståndpunkten och vilket eller 
vilka ”förr” handlar det om? Är det i största allmänhet viktigt för oss 
att känna till även det som hände för länge sedan, att ha kunskap om 
folk förr och deras livsbetingelser? Är det verkligen nödvändigt? 

Många människor ställer sådana kritiska frågor om vad vi har för 
nytta av ett historiskt stoff idag och inför framtiden. Varför skall man 
till exempel kora gamla miljöer till världsarv i Norden, som Drott-
ningholms slottsteater, Engelsbergs bruk, hällristningarna i Tanum 
eller medeltidsmiljön i Visby? Vad betyder det för oss i början av 
2000-talet att vi kan betrakta keramikskärvor från medeltiden, all-
mogens bonader från 1700-talet eller 1800-talets borgerliga salonger 
på våra museer och läsa om antikens idéer i skolornas läroböcker? 
En och annan undrar till och med syrligt ifall den historia som syns 
på museerna bara är en onödig lyx för ett fåtal glada kulturturister 
på söndagsutflykt. Och behöver verkligen alla skolbarn minnas 
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årtal och händelser från den avlägsna antiken eller medeltiden? Så 
kan det låta. Men det finns också starka röster som propagerar för 
historiens nödvändighet i termer av moralisk nytta. Oftast sker det 
när historiens lärdomar avser samtidens minnen, 1900-talet som 
katastrofernas århundrade eller misstag begångna av personer som 
ännu lever.

Att vi bör bära med oss insikterna från Förintelsen eller kom-
munismens massmord, 1900-talets hudlösa trauman, är det idag 
inte så många som skulle sätta frågetecken för. De fasorna ligger 
nära oss i tiden. Det finns fortfarande ögonvittnen i livet som kan 
berätta om dem och hågkomsterna bearbetas ständigt i forskning 
och konstnärliga former. Men om vi insisterar med frågan vad det 
mera bestämt betyder att vi minns och att vi till och med skapar 
”minnesplatser” för att inte glömma, blir rösterna ofta vagare. Kan 
vi hindra att någonting så oerhört händer igen, ifall vi studerar 
det? Lär vi oss att känna igen det onda då det åter visar sig? Många 
hävdar det. Genom att hålla minnet av Förintelsen eller Gulag le-
vande, som den totala ondskans symbol, påminns vi samtidigt om 
de krafter och idéer i Europa som tvärtom står för humanitetens 
ljus och antirasistiska ideal. Andra är mer pessimistiska och menar 
att historieskrivningen sällan får de etiska effekter som man skulle 
önska; till och med efter de mest flagranta illdåd i det förgångna 
blir de moraliska budskapen ofta oklara. 

Åtskilliga, inte minst forskare, har genom tiderna ansett att den 
sakliga kunskapen utan öppna moraliska ställningstaganden står sig 
längst. En tänkare som Nietzsche lade fram flera goda argument för 
vårt behov av historia och hans resonemang återkommer öppet eller 
dolt i de flesta senare kategoriseringar. Mindre ofta hänvisar man till 
Nietzsches vågade plädering för att vi kan behöva vara ohistoriska 
och ibland rentav glömma sådant som hänt. Individer likaväl som 
folk måste kunna lägga vissa minnen bakom sig, för att förmå leva 
och se framåt. Allt levande kan endast bli sunt, starkt och kreativt 
om man drar en gräns för synfältet, säger Nietzsche, och inte i varje 
läge bär alla minnen på sina axlar. Man måste förvisso ofta uppleva 
tillvaron historiskt men också förstå att stundom glömma, ja, fak-
tiskt vara ohistorisk. Under senare år har betydelsen av att också 
glömma återkommit när man diskuterat brottsoffers lidande och 
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politiska försoningskommissioner. Om det inte går att glömma så 
gäller det åtminstone att försöka lägga det hemska åt sidan för att 
slippa skräck eller hämndbegär, sedan minnena väl kommit fram 
och bearbetats seriöst.

Inte ens de näraliggande ”förr” har sålunda entydigt framstått 
som belägg för historiens nytta i en mer distinkt bemärkelse. Läm-
nar vi 1900-talets historia är det sällsynt med en uttalat moralisk 
nyttoargumentering för att vi behöver minnas till exempel antikens 
slavar, Aristoteles resonemang om vänskap och dygder, medeltidens 
pogromer, 1500-talets religionskrig eller den fundamentalistiska 
protestantiska kontrollen av sexualiteten i Sverige på 1600-talet. Ju 
längre bort våra ”förr” ligger, desto lättare tycks vi kunna undvara 
dem. Eller också framstår händelser och idéer från så avlägsna pe-
rioder snarast som exotiska sagor. De kan vara underhållande att 
berätta eller leka rollspel utifrån, men de är inte så viktiga för nuti-
dens människor i deras sociala och politiska liv. En minister reser sig 
knappast upp och kräver att vårt land bör ha en upplysningskam-
panj om digerdöden på 1300-talet för att vi bättre skall förstå hur 
sjukdomar sprids i Asien och Afrika idag. Ingen dagstidning lanserar 
en informationsoffensiv om krigen på 1500-talet för att vi skall få 
perspektiv på hur religioner använts för att legitimera våld.

Det finns dock skäl att fundera djupare över detta. Varför skulle vi 
inte kunna ha ett lika stort behov av de mycket avlägsna ”förr” som 
av 1940- och 1950-talens förr? Kanske ger de oss större variation i 
de scenarier från det förgångna som vi kan reflektera över? Låt mig 
alltså plädera för nyttan inte bara av ”förr” i största allmänhet utan 
de riktigt avlägsna dåtiderna – de perioder i västerlandet från anti-
ken fram till upplysningstiden som tillhör det icke-moderna i våra 
tankar. Tider som stundom styckas upp i en förmodern (antiken 
och medeltiden) respektive en tidigmodern (1500–1600-talen och 
en del av 1700-talet) epok; de som rymt människor, mentaliteter 
och materiella villkor som jag här lite lustigt eller medvetet provoce-
rande kallar ”omoderna”. Vi kan, menar jag, ha nytta av dem också. 
I själva verket kommer vi knappast undan att ha åtminstone vaga 
föreställningar om dem, de ligger inbyggda redan i polariseringen 
modernt–omodernt eller modernt–förmodernt. De ingår i vår reper-
toar av metaforer och begrepp för att ge emfas åt moderniseringen. 
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Inte ens om vi anstränger oss, kan vi helt och hållet frigöra oss från 
tankefigurer som ”den mörka medeltiden”, ”den tidigmoderna stats-
formeringen” eller ”upplysningens frigörelse av individen”.

Som framgått vågar jag ta ordet ”nytta” i min mun när jag talar om 
vår bundenhet av, och vårt behov av, föreställningar om det förgångna. 
Därmed avser jag emellertid inte nytta i någon enkel instrumen-
tell bemärkelse, som ett lätthanterligt underlag för prognoser inför 
framtiden, ett beslutsunderlag på platt papper. Jag anser inte heller 
att historien främst gör nytta för att skapa identitet – genom att 
ingå i det som konstrueras såsom vårt kollektiva minne – även om 
det är uppenbart att historia ofta används just så. Det är inte heller 
okomplicerat att använda historien för att utfärda moraliserande 
förkastelsedomar över personer och händelser ur det förflutna, även 
om det från en utkikspunkt där demokrati, social rättvisa och huma-
nitära värderingar råder är givet att domen faller hård över mycket i 
1900-talets likaväl som i tidigare århundradens historia. 

Min väsentligaste motivering för att verkligen förhålla sig till 
historien är snarare kritisk, existentiell och etiskt problematiserande. 
Genom att pendla på tidsaxeln får vi veta hur människor hanterat 
sina liv och sina val, i den allmänmänskliga, kulturella och samhäl-
leliga belägenhet som de befann sig. Vi kan se vilka kollektiva och 
personliga beslut de tog och vad detta fick för konsekvenser, liksom 
de beslut de inte fattade och vad det betydde. Vi funderar över 
hur de definierade rätt och fel, ansvar och kärlek och glädje. Vi får 
distanserade perspektiv på vår egen tid. I bästa fall leder det till en 
ödmjukhet inför framtiden. Den långa tillbakablicken kan få oss 
att upptäcka att stora förändringar ofta varit långsamma, men också 
hur snabbt väl fungerande sociala system kan undermineras av svält 
och våld. Den visar hur politiska beslut, vilka i ett korttidsperspektiv 
framstår som självklara och kloka, på sikt varit katastrofala. Detta kan 
å ena sidan stävja den vilja att klåfingrigt utöva makt också över det 
ännu ofödda som en naivt självmedveten nukänsla ibland medför. 
Å andra sidan kan insikterna av pendlandet på tidsaxeln leda till 
en handlingsberedskap som grundas i mer realistiska uppfattningar 
om hur förändring går till och hur ansvaret inför framtiden måste 
förankras socialt och politiskt.
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Det är med andra ord angeläget att synliggöra hur människor i 
andra skeden brottats med sina val och sina låsningar. Det gäller att 
urskilja hur det som Jean-Paul Sartre kallade individernas ”situerade 
frihet” sett ut, det vill säga det mått av fritt val som sist och slutligen 
alla besitter, till och med fången i sitt fängelse. Men lika avgörande är 
det att synliggöra de ekonomiska, politiska eller kulturella begräns-
ningar som likt ett klistrigt spindelnät binder individen. På det viset 
behöver vi många förr, för att reflektera över människors val och 
icke-val, normer och värden, idéer, relationer och arbete. På samma 
sätt måste vi ha hjälp av historien också om det fjärran förflutna 
för att kunna utvärdera det moderna, för att veta vad som är nytt, 
märkvärdigt och unikt med vår egen tid – eller icke märkvärdigt, 
unikt eller nytt. Det är det som jag kallat för ”de långa linjernas 
strategi”. Den strategin handlar inte om att konstruera harmoniska 
böljegångar över tid eller enkla lineära utvecklingsförlopp, utan om 
att vidga synfältet och fördjupa vår mänsklighetskunskap.

Lång eller kort tid?
Vi rör oss alltså mentalt sett över tid, för att lära känna oss själva 
och vår tid bättre genom jämförelser med andra och deras tid. Men 
därmed är det inte sagt hur vi skall handskas med tiden som histo-
riker eller vilket kronologiskt snitt vi bör använda för att uppnå det 
djupseende som berikar vår reflexion. Vad är långt eller kort, hur 
långt tillbaka behöver vi gå för att få nyttiga perspektiv på dagens 
samhälle? 

Berömda i historisk forskning är de olika tidsdimensioner som 
den franska Annales-traditionen lyft fram: la longue durée, la moy-
enne durée och la courte durée, alltså de trögrörliga fenomenen (ex-
empelvis sociala strukturer eller vissa mentala föreställningar), de 
medelsnabba förändringarna (till exempel konjunkturerna) och 
de snabba förändringarna (händelsehistorien). Intressant nog har 
också samtidshistoriker uppmärksammat detta resonemang. Åtskil-
liga menar att man bör inskränka sig till en kort period när man 
studerar dagens problem för att på det viset få syn på de historiska 
aktörerna och kunna bedöma, rentav döma, dem. Andra hävdar 
att mycket i samtidshistorien blir obegripligt ifall man inte ser de 
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tröga mentaliteterna, de envist kvardröjande värderingarna eller de 
orörliga institutionerna bakom de aktuella händelserna. 

Jag tillhör dem som menar att även samtidshistorikerna ofta 
borde arbeta med en längre tidsaxel än tio, tjugo, trettio, femtio år. 
Det är oundgängligt för att avtäcka samspelet mellan de sega struk-
turerna och händelserna, för att se vad som är förändring och vad 
som är kontinuitet. Dessutom är det faktiskt ofta så att de politiska 
aktörerna själva betraktar den egna historien över häpnadsväck-
ande lång axel. Kritisk historieforskning måste pröva de politiska 
aktörernas självbilder, avslöja ifall de bara skapar traditioner eller 
faktiskt anknyter till djupt liggande värdestrukturer, visa om deras 
framställning av historien är myt och förfalskning. Samtidshisto-
riker som Rune Johansson och Klas-Göran Karlsson har skickligt 
utvecklat dessa frågor.

Applicerar vi inte en rejäl tidsrymd, kan vi inte heller få svar på det 
som Reinhart Koselleck talar om, nämligen om historiens processer 
kännetecknas av oomvändbarhet, upprepning eller samtidigheten i det 
osamtidiga. Upprepas aldrig samma sak, är tiden omöjlig att vända, 
och återvänder varken det onda eller det goda på samma sätt? Eller 
repeteras allting ständigt? Historien, säger Claude Simon i sin bok 
Gräset, är inte en ”diskontinuerlig svit av årtal, fredsfördrag och 
ståtliga, vapenrasslande drabbningar så som skolböckerna försöker 
inbilla oss”, utan historien är ”någonting gränslöst, inte bara i tiden 
(för den hejdar sig aldrig, saktar aldrig av, den avbrytes aldrig, den 
pågår i ett kör som en non-stop-förevisning inklusive upprepningen 
av samma idiotiska intrig om och om igen)” (Simon, Gräset, 1985, s. 
27). Simon är måhända alltför pessimistisk men han pekar suggestivt 
på att även upprepningen ingår i historien, på samma sätt som man 
talar om bruk och återbruk av idéer från antiken och framåt.

Kosellecks tredje tankegång är lika väsentlig. Kan vi finna något 
som är detsamma, som är samtidigt, i kulturer som i övrigt inte alls 
dansar i takt? Samtidigheten i det osamtidiga, som Koselleck säger, 
eller osamtidigheten i det samtida. Det som vi idag ser så tydligt i 
en värld av globala strömmar, då moderna medier sprider samma 
amerikanska såpoperor till en lyxvilla i Djursholm som till en fat-
tig kåkstad i Afrika. I äldre tid har osamtidigheten i de historiska 
processerna, eller samtidigheten trots skärande kontraster i utveck-
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lingsnivå, ofta varit fundamental. Det gäller antingen man ser på 
Europa eller världen i övrigt. Det som kallats ”heterotemporaliteten”, 
de historiska förloppens bristande konvergens i tid, är många gånger 
orsaken till konflikter och dominansförhållanden. 

Hur vi tar ställning till vårt behov av förr är beroende av hur vi 
uppfattar tiden, vilken historiesyn och vilken människosyn vi har. 
Tror vi att tiden är oomvändbar, upprepas aldrig någonting. Vi kan 
då aldrig någonsin förvänta oss att vare sig det onda eller det goda 
skall återkomma i en skepnad som vi känner igen. Det är en lärdom 
av historien, om ock något uppgiven. Menar vi å andra sidan att vissa 
fenomen trots allt kan återkomma men samtidigt att människor är 
självständiga aktörer i historien, då kan historien lära oss att titta 
uppmärksamt på dessa intressanta blandningar av gammalt och nytt 
och på det faktum att människor kan upphäva upprepningarna just 
genom att de bestämmer sig för att motverka dem. Det är en an-
nan kritisk lärdom av historien, att ha tilltro till människorna som 
aktörer, deras lärprocesser och handlingsstrategier. 

Om vi föreställer oss att det finns grundläggande mentaliteter och 
värdemönster som ligger kvar över mycket lång tid – och trotsar 
händelsehistoriens snabba ryck – blir situationen åter en annan. Då 
kan det vara nyttigt att försöka synliggöra dessa trögrörliga sätt att 
tänka, tala och värdera. Synen på kvinnan och på hur människans 
reproduktion bör organiseras är ett exempel; där tycks det ha rått 
förbluffande sega föreställningar under århundraden av västerländsk 
civilisation. Detta är ännu en tänkvärd lärdom av historien. Ibland 
finns det mer kvar av det som gångna tiders människor höll för sant 
än vad vi vill erkänna. Vi är kanske mindre moderna än vi trodde. 
De andra, de förr i världen, var måhända mindre omoderna och 
primitiva än vi inbillat oss.

Affärskultur och våld
Den kommersiella kulturen över seklen är belysande i detta sam-
manhang. Så har de italienska köpmännen på 1300- och 1400-talen 
å ena sidan kunnat lyftas fram som företrädare för det nya, för en 
kapitalism och ekonomisk rationalitet som pekar mot det moderna. 
Å andra sidan har man visat hur dessa köpmän ödslade sina ri-
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kedomar på vackra kläder, ståtliga palats eller frikostiga gåvor till 
kyrkorna, istället för att investera på nytt i handeln. De skulle i så 
fall snarare ha suttit fast i det gamla. De bekände sig till uråldriga 
feodala levnadsmönster och värderingar som rörde status, lyxkon-
sumtion och kyrkans makt. I modern forskning upplöses dock 
polariseringen på ett fascinerande sätt. Renässansen var inte fullt 
så ny, alldeles så modern och individualistisk som man föreställt 
sig. Den italienske köpmannen kunde i själva verket kombinera 
gammalt och nytt. Han förmådde förena ekonomisk kalkyl, nät-
verksbyggande och klok personalpolitik i modern anda med en 
traditionell värdestruktur som betonade gudstro, familjelojalitet, 
heder, ära och gott rykte.

I början av 1400-talet levde i Florens två stora köpmän, Bartolo-
meo Morelli och Leon Battista Alberti. Ser man på deras korrespon-
dens och annat kvarlämnat material, finner man att de i grund och 
botten lät sina affärer vila på en och samma bas: pålitlighet, goda 
kontakter med vänner och familj, försiktighet med sitt goda rykte, 
en reserverad hållning mot alltför vilda spekulationer. Nyckelbegrep-
pen i deras ekonomiska ideologi var inte Snabba Klipp utan tvärtom 
Familjesolidaritet, Ära, Gott Rykte och Värdighet. Man kan lyssna 
på Bartolomeo Morellis ord i en instruktion till hans agent: ”Om du 
handlar med ull eller franskt kläde, gör det själv och försök inte bli 
rik på två dagar. Använd dina egna pengar och låna inte för profitens 
skull. Gör affärer med pålitliga personer med gott rykte och kredit 
och som har solida tillgångar. (- - -) Sälj inte till personer som är 
villiga att betala alldeles överdrivna priser – fråga alltid efter perfekta 
räkenskaper, det är bättre att gå sakta och säkert.” En annan köpman 
ser fram emot ökande förtjänster med hjälp av ”först Gud och sedan 
mitt goda namn bland folk”. Om jag gör mitt jobb, skall Gud göra 
sitt, hävdar en annan. Man kan följaktligen inte förstå renässansens 
handelsmän utan att se den kombination av värderingar och över-
väganden som i sin mångfald skapade deras värld. Den bestod av en 
religiös kosmologi, släktkärlek, heder och ära men också ekonomisk 
planering och entreprenörskap (Dahl, 1998).

Den moderne affärsmannen i dagens ekonomier, å andra sidan, 
är faktiskt inte så renodlat ”modern”, han heller. Han visar också 
”förmoderna” drag i förkärleken för familjeföretag, i försöken att 
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etablera nätverk baserade på personliga lojaliteter och i talet om 
”det goda företaget”. 

Ett annat tema har fascinerat mig genom sin plågsamt återkom-
mande aktualitet: frågan vad man i olika samhällen sett som tillåtet 
våld, legitim fysisk brutalitet, oavsett om det handlat om krigsvåld, 
våld mellan personer, politisk revolt eller straffpolitik.

Det långa historiska perspektivet är här intressant för att avtäcka 
kontraster mellan perioderna men också, och inte minst, för att 
peka på hur talet om våld kan kantra. I äldre tid innehöll lagen 
överallt i Europa dödsstraff och även andra grymma kroppsstraff för 
en stor mängd förseelser. Våldsbrotten var otaliga i senmedeltidens 
och 1500-talets europeiska samhällen, så också i de nordiska län-
derna. Ser vi på den svenska utvecklingen legitimerade staten under 
1600-talet genom krigen fruktansvärda blodbad och brutaliteter 
inom ramen för en religiös-magisk-moralisk världsbild. Samtidigt 
minskade våldet så småningom i hemlandet. 

Talet om våld i det äldre samhället styrdes av idén att det var 
naturligt att det fanns hierarkier. Fysisk maktutövning – dock inte 
obegränsad – var tillåten för att upprätthålla den hierarkiska ordning-
en. Ordet ”våld” hade ännu både betydelsen ”brutalitet”, övervåld, 
och betydelsen ”makt” eller ”auktoritet”. I kraft av sin makt ville 
staten disciplinera människorna så att de blev mindre beredvilliga 
att gripa till våld i det civila samhället, medan staten å andra sidan 
hade auktoritet att fritt kommendera trupperna ut i krig. 

Efter hand kom andra idéer att styra talet om våld: tankarna om 
individens autonomi samt kroppens integritet. Våldsnivån låg under 
hela 1800- och 1900-talen lågt i Sverige om man jämför interna-
tionellt. Inga egna krig fördes, inga blodiga politiska revolutioner 
inträffade, arbetsmarknaden var i stort sett inte våldsbenägen även 
om det fanns brytpunkter då revolutioner tycktes riskabelt nära. 
Frekvensen av oorganiserat våld mellan individer var låg. I bestraff-
ningspolitiken ingick relativt ringa fysiskt våld. Dödsstraffet avskaf-
fades i Sverige en bit in på 1900-talet.

Utvecklingen kan synas självklar, i modernitetens och humanitetens 
riktning. Den ger rentav underlag för tanken på en fredlig Moder 
Svea under de senaste århundradena. Bara för några år sedan skulle 
många människor i vårt land knappast heller ha ansett det riktigt 
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legitimt om en enda ung svensk soldat dog i samband med krig i 
främmande land, inte ens om det skett under FN:s flagg. Idag väcker 
skräckvisioner om internationell terrorism, nya regionala maktkon-
stellationer och krav på militärt samarbete mellan nationerna helt 
nya frågor om vad som är tillåtet och otillåtet våld i mellanstatliga 
kontakter – och för den delen i inhemska bevakningsåtgärder. 

Historia som kommunikation
För att lära oss ödmjukhet inför andra människors livsöden, kunna 
kritisera inte endast dået utan också nuet, få perspektiv på moder-
niteten, se kontinuiteterna likaväl som brotten i utvecklingen – av 
alla dessa skäl behöver vi flera ”förr” också från perioderna före det 
moderna. I den ständiga bearbetningen av det förflutna blir historien 
till en levande kultur och ett vitalt kulturmöte. I mötena med det 
”omoderna” får det ”moderna” i bästa fall sina rimliga proportio-
ner men även sin profil. I den förmåga att sträcka ut sin ande över 
minnena, nutidsiakttagelserna och framtidsvisionerna som Augus-
tinus talade om finner människan både förebilder och hotbilder. 
Hon finner gamla idéer att skapa nya av och nya att ställa emot 
gamla traditioner, exempel på dygder och laster, mänsklig storhet 
och futtighet. Att förstå världen utifrån lärorika exempla var för 
övrigt i äldre tid en central kunskapsväg. Den känns tänkvärd även 
idag. Men lärdomarna vi drar blir kanske mer indirekta än man då 
avsåg; de låter oss problematisera värden och normer snarare än 
reproducera dem.

Med en schematisering har historien ofta brukats på något av 
följande fyra sätt:

”Rotmodellen”
Det förflutna förser oss med rötterna till vår samtid, vi urskiljer hur 
något vuxit fram som vi fortfarande känner igen – och kan identifiera 
oss med. Identitets- och rättighetspolitik bygger ofta på ett sådant 
tänkande. Vi känner samhörighet med en grupp människor i det 
förflutna och hävdar att deras sentida efterföljare måste få upprät-
telse för gamla orättvisor. 
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”Upprepningsmodellen”
En annan variant av igenkännande behöver inte ha med rötter och 
identifikation att göra. Men den handlar om att man känner igen 
vissa fenomen eller tankar. Historien uppfattas som en repetitiv 
process och ger lätt upphov till kritik mot tanken på utveckling och 
framsteg –ingenting verkar nytt under solen.

”Diskontinuitetsmodellen”
Kunskapen om det förflutna visar oss tvärtom hur väsensskild sam-
tiden är från tidigare perioder. Den demonstrerar att vi inte alls kan 
känna samhörighet med gårdagens kategorier, ord eller människor. 
Så har till exempel en ung genushistoriker, Sara Edenheim, menat att 
hon i sin generation inte känner skäl att uppleva någon symbiotisk 
relation med borgerliga kvinnor och deras kvinnosak i början av 
1900-talet. Istället ser hon skillnaderna i levnadsödena och bristen 
på sammanhang över tid. Hon ansluter här till Foucault som framför 
allt vill visa brotten mellan det förgångna och dagens individer. 

”Kommunikationsmodellen”
Kunskap om det förflutna ger oss ett större fält av associationer kring 
människors betingelser också i nutid. Den hjälper oss att på något 
vis kommunicera över seklen med större vishet. 

Om den första positionen handlar om att söka rötter och erkänna 
det historiska arvet, handlar alltså den andra om att på ett lite va-
gare sätt känna igen ett eller annat som tycks upprepas. Den tredje 
ståndpunkten innebär att man förnekar all samhörighet med det 
förflutna och istället ser brotten med det förgångna. Den fjärde 
positionen har enligt min mening en existentiell, humanistisk 
innebörd; den tar varken likheter eller olikheter, identifikation 
eller avståndstagande för givna men utgår ifrån att ett pendlande 
på tidsaxeln ökar vår kompetens för att förstå också dagens ord, 
fenomen och strukturer.

Sist och slutligen är det kanske denna kapacitet att tänka längre 
än inom en närsynt liten cirkel kring det egna jaget, längre såväl 
bakåt som framåt, som är människans signum. Förmågan att föra 
en dialog med människor i andra tider, kommunikationen av tan-
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kar, är med Ronny Ambjörnssons fina ord också det som gör oss 
till en kulturkrets:

En kulturkrets skulle kunna beskrivas som ett samtal mellan levande 
och döda. Platon påstår en sak. Thomas More instämmer 1900 år 
senare medan Karl Popper, ytterligare 500 år därefter, kommer med 
invändningar. Kultur är den krets av människor i vilken repliker 
i ett sådant samtal fortfarande har något att säga. (Ambjörnsson, 
Europas idéhistoria: Antiken. Människors undran, 1997, s. 11.)

Det spelar ingen roll att vi inte alltid är överens. Det viktiga är att 
vi talar med varandra via böcker, erfarenheter och minnen av det 
sagda, på samma vis som vi talar med vår omvärld idag i sympati 
eller opposition. Inte för att hitta enkla lösningar, utan för att vidga 
vår förmåga att ställa nya frågor.

Medeltiden som det omodernas tankefigur
Låt oss säga att vi är övertygade om att människor faktiskt behöver 
känna till historien också om avlägsna perioder, långt bortom det 
moderna. Vi skulle alltså vilja reflektera över ett eller flera ”förr”. Det 
är en vacker sak. Men hur kan vi förstå det som är så annorlunda 
jämfört med vår moderna, senmoderna eller spirande postmoderna 
tid? Är det över huvud taget möjligt att begripliggöra den värld 
som ligger bakom kalkmålningarna från medeltiden eller vackra 
bokstavsslingor i pergamentsbreven på Riksarkivet? Går det att för 
sin inre blick materialisera och förstå de människor som fanns för 
så länge sedan? De som har levat och på det viset är värda intresse 
likaväl som de nu levande. Jag tar medeltiden som ett exempel efter-
som det påfallande ofta varit just den perioden som senare forskare 
arbetat med i sina ansträngningar att visualisera det ”annorlunda”, 
den andre, i Europas historia.

Frågorna är i princip desamma som antropologer ställer när de 
nalkas en som det förefaller totalt främmande kultur på en avlägsen 
ö, där varken gester eller ord, hus eller trosritualer liknar våra egna. 
Dessa ”främmande” måste förstås utifrån sin egen kultur, i sitt eget 
sammanhang. De får inte pressas in i vår egen civilisations mallar, 
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skulle en forskare som ansluter till historismen säga. Det är också 
en rimlig ståndpunkt för att motverka anakronistiska slutsatser och 
moraliserande omdömen utifrån nuets position. Men om historismen 
renodlas, innebär den också ett dilemma. Historikern Bengt Ankarloo 
har skrivit insiktsfullt om detta. Risken med historismen är att den 
exotiserar det annorlunda och överdriver hur svårt, närmast omöjligt 
det är att förstå den förgångna kulturen. Denna attityd är olycklig 
om den medför att experterna på det avlägsna gör sig till oåtkomliga 
mandariner som svartsjukt vakar över den exklusiva kunskap som det 
tagit dem åratal att förvärva, menar Ankarloo i slående formuleringar. 
I själva verket är exotiseringen dessutom en ohållbar kunskapsteoretisk 
hållning. Om det totalt främmande kan vi inte nå någon kunskap alls. 
Vi måste faktiskt förutsätta någonting gemensamt för att alls kunna 
börja studera det annorlunda, vi måste känna igen någonting. 

Detta med det gemensamma kan låta egendomligt med tanke på 
den kunskapsväg som den brittiske forskaren Peter Laslett slagkraftigt 
formulerat som ”to understand by contrast”. Han har strävat efter 
att förstå människors familjebildning och sociala liv just genom att 
sätta upp epoker som kontraster mot varandra: den senmedeltida 
och tidigmoderna perioden visavi dagens. Men i själva verket blir 
kontrasterna hos honom blott ett första steg på kunskapsvägen, ett 
pedagogiskt redskap. Slutsatserna av hans forskning är att kontras-
terna tonas ner. Hans fokus ligger också på sådant som vi känner 
igen över seklen även om de kulturella yttringarna ändrats: viljan 
att gifta sig och skaffa barn. Olikheterna och likheterna urskiljs med 
andra ord utifrån fenomen som är allmängiltiga över tid.

Anthony Giddens gör ett annat försök att konstruera det mo-
derna och det förmoderna som kontraster. Men också hans studie 
förutsätter i realiteten att det finns något som vi känner igen som 
giltigt för båda kulturerna. Oavsett tidsålder lever människan, me-
nar Giddens, i ett skärningsfält mellan en riskmiljö (environment of 
risk) och en tillitsmiljö (environment of trust). De kategorierna blir 
transhistoriska enligt Giddens. Men hur tilliten uttrycks och vilka 
risker som realiseras av individerna i olika skeden, det varierar.

Den konkreta och lokaliserade tilliten var, anser Giddens, karak-
teristisk för den förmoderna kulturen. Tillitsmiljön i det medeltida 
samhället, till exempel, skulle då ha fyra grunder: släktskapsrelationer 
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som ett sätt att organisera sociala band i tid och rum; lokalsamhäl-
let som ett igenkännbart rum för människor; religiösa kosmologier, 
trosföreställningar och ritualer vilka hjälper människorna att tolka 

Solur från Utsteins kloster. Utsteins kloster är det bäst bevarade medeltida 
klostret i Norge, beläget på en ö utanför Stavanger. Klostret invigdes 
1265 till S:t Laurentius och var ett augustinerkloster. Det var välbärgat, 
grundat av kung Magnus Lagaböte på en tidigare kungsgård. På den 
södra kyrkväggens utsida, utanför själva klausuren, finns ett par solur 
inristade i täljstensmuren. För att fånga stunden och det pågående, det 
vill säga nuet, behöver människan hjälpmedel. Soluret hade en stav i 
mitten, vilkens skugga visade tiden på dagen. Urgröpningen för denna 
ses i mitten. Cirkeln har 24 tidszoner och är numrerad motsols eftersom 
det är solens skugga som är själva visaren. Den här försvunna visarens 
spetsiga skugga pekar på det lokala nuet. Samtidigt definieras både ett 
”förr” och ett ”sedan”. Detta sker med en betryggande upprepning ba-
serad på dygnets solcykel. Den mänskliga kroppen lever på tidspilens 
och oåterkallelighetens nåder, men uret ger en skenbar kontinuitet i 
tidsflödet. Foto: Eva Lq Sandgren.
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livet och naturen; traditionen som ett sätt att finna gamla modeller 
för hur problemen i samhället skall lösas.

Riskmiljön i det medeltida samhället skulle i sin tur inkludera 
hot och faror som har sitt ursprung i naturen, såsom sjukdomar, 
missväxter och andra naturkatastrofer; våld initierat av människor 
genom fejder, krig, rån och andra former av interpersonellt våld; 
risken att människan hamnar i onåd inför sin gud eller andra över-
jordiska makter eller utsätts för ond magi.

Men även den moderna människan har enligt Giddens sin tillits- 
och riskmiljö. Tilliten skapas framför allt i tvåsamhet genom sexuell 
intimitet eller genom frivilligt valda vänner (snarare än av utbredd 
släktskap). Vidare är tilliten i moderniteten inte länkad till näralig-
gande välkända rum utan snarare till abstrakta system som marknaden, 
penningekonomin, staten eller expertisen. Traditionen har slängts bort 
som orienteringskarta i tillvaron och framtiden är riktmärket. Som 
riskmiljö i det moderna samhället framstår i Giddens modell fortfarande 
våldet men nu i en förödande effektiv industrialiserad form. Övriga 
hot genereras av själva modernitetens ideal och självreflexivitet. I en 
tid präglad av snabba förändringar som människor är medvetna om 
upplever de starkt hoten i att tappa inflytande och värde när de blir 
gamla eller sjuka. Vissa individer kan rentav känna sig meningslösa i 
en ”avförtrollad” och icke-religiös värld.

Det Giddens presenterar är naturligtvis en generaliserad syntes, en 
abstraktion. Han bortser från många komplikationer. Vi kan tänka på 
jordbävningar, orkaner, förgiftningar av sjöar eller ständiga svälter i 
vår moderna värld. Vi inser då lätt att Giddens underskattat naturens 
faror i det moderna samhället. Det är lika lätt att se att han alltför 
mycket tonat ner religionens kraft också i moderna kulturer. 

Att det moderna så renodlat skulle förknippas med självvalda vänner 
och sexuellt intima relationer, medan det förmoderna samhället hölls 
samman av släktskap, framstår inte heller som en alldeles övertygande 
dikotomi. Med de isländska sagornas hjälp har moderna forskare visat 
att allianser med vänner kunde vara lika livsavgörande som släktskap 
under 1200-talet. Man hade precis som nu ett släktbegrepp som inne-
bar att släktingar räknades på både mors- och farslinjen. Hypotetiskt 
kunde anförvanterna därmed bli otaliga: morbröder och farbröder, 
fastrar och mostrar, kusiner, sysslingar, bryllingar på båda håll. Alla 
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dessa avlägsna släktingar kunde man inte räkna som reella stödtrupper, 
när man behövde hjälp för att strida mot fiender eller driva sin sak 
inför tinget. Den del av släkten som räknades som pålitlig i trängda 
lägen var en helt annan sak. Den var betydligt mindre. Släktsolidaritet 
i sann mening förutsatte precis som vänskapen gåvor och gengåvor, 
möten och återbesök. Kort sagt kedjor av solidaritet och ideligen be-
kräftad samhörighet. Sådan lojalitet kunde lika gärna odlas mellan 
vänner som mellan anförvanter. Njal och Gunnar på Lidarende blev 
vänner utan att vara släkt. Tilliten mellan dem förblev total; de fick 
båda sätta livet till för den skull. 

Dessutom har Giddens kanske i viss mån övervärderat skillnaden 
i självreflexivitet mellan medeltidsmänniskan och den moderna 
individen. Aron Gurevitj menar att en fördjupning av individens 
medvetande om sig själv och en ökad vilja att i autonomi hävda sig 
har skett genom en långsam process i Europa. En väsentlig etapp i 
denna tilltagande individualisering, ”individens födelse”, inleddes 
redan i det som benämnts 1100- och 1200-talsrenässansen.

Icke desto mindre är det ju snarast så att Giddens summerar fö-
reställningar som finns hos många forskare. Man kan nyansera flera 
av pusselbitarna. Men inte bara Giddens utan en rad forskare kon-
struerar trots allt en uppsättning kontraster mellan medeltiden och 
det moderna. Sammantagna resulterar de inte endast i en fasmodell 
i två block, det förmoderna och det moderna. Konstruktionen får 
även effekter i ett slags socialpsykologi för de olika skedena. Den 
moderna människan skulle då karakteriseras av individualism, hon 
har en världslig och framtidsorienterad attityd som sätter frihet och 
oberoende högt. Hon litar förvisso på mycket i tillvaron, som pen-
ningekonomin. Men annars är hon angelägen att vara öppen för det 
nya och inte låta sig bindas av gamla traditioner eller solidariteter. 
Man vet aldrig när den nya chansen, det rätta tillfället erbjuder sig! 
Det är bäst att bevara friheten att handla utifrån sina egna intressen 
istället för att måla in sig i gruppsolidaritetens hörn.

I motsats till denna psykologi skulle medeltidsmänniskan i så fall 
föredra att leva i grupp och handla på grundval av rutin, sedvana och 
gamla normer. Hon har förtroende för konkreta människor av kött 
och blod, nåbara och närvarande. I sitt lokala kosmos bygger hon 
gärna så många allianser som möjligt för att trygga sin tillvaro.



37

den omoderna människan – ständigt i  våra tankar

Ett annat berömt verk med den förmoderna och moderna män-
niskan i centrum är Norbert Elias magistrala arbete om civilisations-
processen. Det skrevs i slutet av 1930-talet men utgör fortfarande 
en inspiration för dem som studerar moderniseringens innehåll och 
känslornas historia. Elias tes går ut på att det skett en förändring i 
affektstrukturen hos människan någonstans mellan den medeltida 
människans ”primitivism” och den moderna människans själv-
kontroll och sublimering. Den medeltida människan kände ingen 
skam för sin nakenhet eller sin smuts. Hon saknade länge speciella 
nattdräkter och gaffel att äta med, hon tillgrep våld i trängda lägen 
utan att behärska sig. 1900-talsmänniskan var däremot enligt Elias 
mer civiliserad vilket yttrat sig bland annat i en mindre benägen-
het för spontan aggressivitet och mer finess i bordsskick och övrigt 
uppträdande. 

Elias menar sig kunna avläsa dessa förskjutningar bland annat i 
de regler som skrivits ner i etikettböcker alltifrån äldsta tid. Under 
medeltiden formulerade sig en etikettbok till exempel på följande 
sätt om en känd ovana: ”Spotta inte på eller över bordet. Spotta 
inte i tvättfatet när du tvättar händerna”. I Erasmus av Rotterdams 
skrift från 1500-talet för att uppfostra unga herrar är instruktionen 
redan något mer förfinad: ”Vänd dig bort när du spottar, så att du 
icke spottar på någon och besudlar honom. Om något orent hamnar 
på marken, skall man trampa på det, så att det inte kväljer någon.” 
I en brittisk bok om gott uppträdande från mitten av 1800-talet är 
budskapet mer kategoriskt: ”Att spotta är alltid en motbjudande 
vana. Jag behöver inte säga mer än att man aldrig skall hemfalla åt 
den. Förutom att det är ofint och avskyvärt är det mycket skadligt 
för hälsan” (Elias, Sedernas historia, s. 253–256).

Det är samhällets tilltagande komplexitet och människornas 
inbördes beroende, deras hopflätning genom olika nätverk, som 
enligt Elias är den djupaste orsaken till förändringen, samt en ökad 
konkurrens som gör det viktigt att hävda sig också genom bättre 
uppträdande. Dessa förändringar har i sin tur framkallats av den 
tidigmoderna staten och dess utökade kontrollapparat, den mer vitt 
spridda handeln och så vidare. På en annan nivå handlar det om 
överföring av beteendemönster mellan olika sociala skikt. Männi-
skor härmar varandra och fångar upp nya mönster i omvärlden. Hos 
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Elias är det framför allt hovmän och borgare som först introducerar 
ny etikett och mer kultiverade vanor. Dessa sprids sedan till andra 
grupper i samhället. Djärvheten i Elias tes ligger inte minst i hans 
försök att länka individers förändrade sätt att exponera sina känslor 
till stora samhällsprocesser.

Elias har fått kraftfull kritik för åtskilligt i sin tes. Han har 
anklagats för att exponera en Europacentrerad utvecklingsopti-
mism. Man har ansett att sådant som hänt efter det att han skrev 
boken skulle ha falsifierat hans tes. Andra världskrigets ohygglig-
heter eller kolonialismens hemska följder har, menar kritikerna, 
definitivt underminerat tron på en civilisationsprocess i historien. 
Men Elias har också fått efterföljare, bland annat Arne Jarrick 
och Johan Söderberg i Sverige vilka diskuterar minskat våld men 
även ökad tolerans och empati som tecken på att någon form av 
civilisering skett trots allt.

Under alla omständigheter kan man nog påstå att själva bilden 
av den ”omoderna” människan hos Elias ofta har fastnat i föreställ-
ningarna om medeltiden, även hos dem som annars kritiserat Elias. 
Intressant är hur Elias arbetar med implicita kontraster fastän han 
studerar processuella, gradvisa förändringar. Samtidigt finns det 
faktiskt någonting allmängiltigt också i hans teori. Oavsett period 
tänker sig Elias att känslor spelar en stor roll för människan. Hans 
utgångspunkt är en socialt responsiv människa som tar in vanor hos 
andra och reagerar på strukturella förändringar i samhället. 

Min tidigare iakttagelse upprepar sig följaktligen. Den ”omoderna” 
eller förmoderna tiden har skildrats i skarp kontrast till det mo-
derna i termer av kollektivism kontra individualism; vidskepelse, 
konfessionalism och magi ställd emot vetenskaplig rationalism och 
sekularisering; primitiva vanor och dålig känslokontroll i skarp 
kontrast till mer raffinerade beteenden. Trots detta baserar sig mo-
dellerna även på vissa ”transhistoriska” antaganden. Hos Giddens 
är utgångspunkten att människorna både i det moderna och det 
omoderna känt tillit till någonting och varit medvetna om risker, 
även om tilliten och riskerna tagit sig olika former. Det som gäller 
oberoende av tid hos Elias är tanken att människor svarar på den 
sociala omgivningens krav och har känslor som tar sig olika uttryck 
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i samhället. Hans individ är en social varelse som i viss utsträckning 
anpassar sig efter andra.

Just genom att vi tycker oss känna igen någonting i andra pe-
rioders idéer, samhälleliga mönster och människor kan vi även 
använda dem metaforiskt i vår egen tid. Synen på medeltiden är 
här ånyo ett lysande exempel. Den perioden har inte bara fått stå 
som motpolen till det moderna, som sinnebilden för det mörka, 
okunniga och vidskepliga. Tvärtom har den på andra grunder och 
i andra sammanhang använts som metafor för någonting gott och 
inspirerande. I positiv anda har den då fått påminna om lokal sam-
hörighet, lag och rätt, universitet, gillen, lärda klostermiljöer eller 
storslagna katedralbyggen till Guds ära. 

Så har idéhistorikern Staffan Källström följt medeltiden som 
tankefigur från de konservativa 1800-talskritikerna av franska revo-
lutionen – som Carlyle – över socialister och anarkister till konstnä-
rer och arkitekter i början av 1900-talet. Medeltiden som metafor 
handlar alltså om en föreställd livsform eller livshållning. Källströms 
mening är att tankefiguren är kopplad till olika uttryck för ett slags 
”existentiell vånda” och en kritik av det moderna. Det moderna har 
av vissa konstnärer eller forskare setts som ett avmystifierat, avkodat, 
rotlöst ”ontologiskt undantagstillstånd” (för att tala med Walter 
Benjamin). Medeltiden har istället uppfattats som ett meningsfullt 
livssammanhang, präglat av andlighet och helhet. Källström an-
vänder katedralen som symbol för detta. Under 1800-talets medel-
tidsidealisering höjdes gillena och den kristna idésfären upp som 
sociala och mentala gemenskaper. Konstkritikern John Ruskin på 
1800-talet vurmade för gotiken, liksom för det goda hantverket i 
medeltidens samhälle. Han kombinerade detta svärmeri med Marx 
kritik av den moderna kapitalismen.

Att det gamla samhället stått för en form av socialitet som hade 
fördelar jämfört med det moderna samhällets är en idé som åter-
kommer också i Ferdinand Tönnies berömda begreppspar ”Ge-
meinschaft und Gesellschaft” i verket med samma namn från 1887. 
Enligt Källström var han påverkad av Carlyles romantiserade bild 
av medeltiden, inte minst av skråna och deras sociala värden. Hos 
författare som Tolstoj och Dostojevskij samt en samtidskritisk fi-
losofgrupp i Heidelberg (Ernst Bloch, Georg Simmel, Karl Jaspers 
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och Werner Sombart) finner Källström på liknande sätt en kritik 
mot den instrumentella rationalismen i det moderna och en viss 
förtjusning i förfluten tids andlighet och mystik.

Så har alltså medeltiden utnyttjats som den ena polen i ett kontrastivt 
tänkande, där det moderna utgjort den andra polen. Medeltidens 
människa har framstått som den moderna individens antites. Fors-
karna har emellertid uppvägt risken att motsatsen till det moderna 
därigenom skulle framstå som fullständigt obegriplig genom att de 
trots allt förutsatt någonting överlappande, något allmänmänskligt 
igenkännbart, mellan de två perioderna. Det kan ha varit männi-
skan som social varelse fylld av känslor och vilja att kommunicera 
med andra, som hos Elias, eller hennes behov av att känna tillit till 
något, som hos Giddens. Och beroende på om man ställt sig kritisk 
eller entusiastisk till den moderna utvecklingen har de ”omoderna” 
medeltidsmänniskorna beskrivits som goda eller dåliga exempel. De 
har fungerat som både stimulerande och avskräckande metaforer.

Orienteringskartor och historiens myller
Elias studerar förskjutningar i människors beteenden och affekt-
struktur under yttre påverkan och inre utveckling. Han har en lineär 
historiesyn och beskriver processer i små steg från medeltiden till 
början av 1900-talet. Giddens utgår från människans försök att genom 
tillit bygga upp trygghet och ordning i sin riskfyllda tillvaro. Han 
har likaså en lineär historiesyn men arbetar mer tydligt kontrastivt i 
två block: det förmoderna och det moderna. Källström visar på hur 
föreställningar om medeltiden ännu i modern tid utgjort en slitstark, 
återkommande tankefigur i Europa. Alla berör gemensamma drag 
i en generaliserad bild av det förmoderna: småskaligheten i män-
niskornas erfarenhetsrum på jorden och å andra sidan den oändliga 
rymden i deras religiösa och magiska föreställningsvärld, samt det 
närmast endemiska våldet i den konkreta närmiljön och samtidigt 
tilliten till vissa nära gemenskaper (gillen, skrån, släktingar).

Behöver vi då sådana storslagna, ja, rentav vilda generaliseringar 
som Elias och Giddens gör – eller de konstnärer och författare som 
använt en påhittad medeltid som inspirationskälla? Behöver vi inte 
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snarare en mer differentierad kunskap och ödmjukheten hos den 
gode empiristen när hon hävdar att det förmoderna var lika kom-
plext som det moderna?

Den amerikanska kulturforskaren Lynn Hunt har menat att ton-
vikten i kulturhistoria under senare decennier legat på närgångna 
studier av texter, bilder och handlingar, med stor öppenhet för hur 
tolkningarna skall falla ut, istället för nya ”master narratives” eller 
teoretiska modeller. Viljan att studera vardagslivets yttringar likaväl 
som människornas tankar och grundläggande föreställningar har 
förts över från Annales-skolan till den antropologiskt och språkligt 
vidareutvecklade kulturhistorien. Samtidigt har denna nya kulturhis-
toria, som Lynn Hunt säger, tagit avstånd från såväl marxismens som 
Annales-traditionens vittsyftande generaliseringar och benägenhet 
att länka också människors tankar till ett materiellt sammanhang.

Naturligtvis är det viktigt att vi synliggör mångfalden i de kul-
turella yttringarna oavsett vilken epok vi tittar på. Inte endast i det 
moderna utan i varje som helst skede varierar livsformerna. Kulturen 
manifesterar sig brokigt i ord, berättelser, handlingar, ritualer, bilder 
och föremål. Har man den inställningen, är det lätt att bli rädd inför 
de magnifika fasmodellerna eller idealtypiska generaliseringarna.

Som jag ser det behövs emellertid båda genrerna. Det envisa 
detaljstudiet och rekonstruktionen av kulturell variation i en och 
samma tid är en glasklar nödvändighet. Men så är det även med de 
generella modellerna över vad som karakteriserat det förmoderna 
och det moderna. Fasmodellerna synliggör i bästa fall på ett rimligt 
vis de dominerande mönstren i olika skeden i historien. Den för-
moderna människan och hennes liv blir förvisso en abstraktion som 
ställs emot en annan abstraktion: den moderna människan. Men de 
styr vårt tänkande på gott och på ont. I bästa fall klargör de vad vi 
inte vet om äldre perioder och snitslar en bana att följa när forskaren 
vill fördjupa analyserna. De får oss kanske att fundera lite djupare 
på vår egen tids människor och samhälleliga mekanismer.

Vi behöver sålunda en växling i perspektiven mellan de stora 
mönstren och avvikelserna, mellan det typiska och det atypiska, 
mellan det allmänna och det individuella. 

Utan de stora generaliseringarna har vi ingen karta alls att utgå 
ifrån, ifrågasätta eller rita om. Utan de djärva modellerna av det 
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förmoderna och det moderna får vi kanske aldrig upp ögonen för 
det problematiska i moderniteten. Samtidigt måste vi känna igen 
något i det förgångna för att alls kunna analysera det, och vi kom-
mer aldrig helt ifrån vår egen tids fördomar när vi nalkas dåtiden. 
Vi kan inte undvara växlingen modernt–förmodernt antingen vi 
vill förstå det nya eller det gamla. 

Omoderna människor?
Diskussionen här har gällt hur föreställningarna om icke-moderna pe-
rioder sett ut, med framför allt medeltiden som exempel men även i viss 
mån 1500- och 1600-talen. Jag har resonerat kring detta oavsett om det 
handlat om populära föreställningar eller om forskares konstruktioner 
utifrån källorna. Därmed har också konturerna av ”omoderna” män-
niskor tecknats. Den skissen är visserligen inte identisk hos alla som 
skrivit om de äldre epokerna och den ändras eller nyanseras fortlöpande 
genom forskarnas insatser. Ändå finns tankefiguren ”omodern män-
niska” kvar som en utmaning. Hur bedömer vi då deras egna tankar, 
de som levde i en icke-modern tid? Vilka intryck får vi om vi lyssnar 
på deras egna röster? Det vill säga de som hade röster som fick lov att 
höras och har blivit bevarade till eftervärlden. Det betyder i regel de 
privilegierade, de bildade och mäktiga. Det betyder män. Men trots 
dessa inskränkningar är det intressant att fråga sig hur långt, högt och 
djupt dessa individers idéer och reflexioner sträckte sig. Låt mig åter 
ta exempel från medeltiden och renässansen.

Som jag berört ovan förknippar vi gärna en tydlig individualism 
med det moderna. Den yttrar sig inte endast i frihet och rättigheter 
för den enskilde, utan också i människans självinsikter, förmåga att 
begrunda sig själv och sin omvärld, till och med se sina förändringar 
och inkonsekvenser i ögonen. Det handlar om att känna sig själv och 
kunna se sig i det sociala livet, både vara medveten om sitt behov 
av andra och förmå att inse riskerna med andras påverkan. En så 
utvecklad individualism och reflekterad socialitet skulle enligt nästan 
alla modeller över den historiska utvecklingen först den moderna 
människan ha uppnått. Den ”omoderna människan” skulle snarare 
okritiskt ha följt gruppens normer och sällan ha funderat på sig själv 
i en djupare mening.
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Inför sådana nutidsentusiastiska föreställningar finns det anled-
ning att fundera över tre citat från medeltiden och renässansen. De 
stammar från två betydelsefulla kyrkomän från 300-talet respektive 
500-talet samt från 1500-talsfilosofen Montaigne. Lärda män med 
inflytande, med andra ord. Den äldsta texten handlar om vän-
ner och vänskapens väsen. Liksom tidigare i denna artikel är det 
Augustinus som talar i Bekännelser, i sin märkvärdiga existentiella 
självbiografi:

Det fanns annat som lockade mig hos dessa vänner – att tala med 
varandra, skratta tillsammans, göra varandra väntjänster, tillsammans 
läsa goda böcker, skämta tillsammans och tala allvar tillsammans, 
att ibland utan fiendskap vara oense – som man kan vara tveksam 
inom sig själv – och just genom sådan sällsynt oenighet sätta krydda 
på all enighet; att undervisa och lära av varandra; att i förstämning 
längta efter dem som saknas och med glädje hälsa dem som kom-
mer – att med sådana och liknande vänskapsbevis, som befordras 
från hjärta till hjärta med läpparna och tungan, med ögonen och 
tusen vänskapliga åtbörder, tända våra känslor liksom fnöske, och 
göra alla till ett (Augustinus, Bekännelser, 1990, s. 94.)

Vad vi ser är en känslig man som förmår att ringa in den psykologi och 
de känslor som sätts i rörelse i vänskapen. Han vet vad det vill säga att 
längta efter vännens sällskap, att tändas som fnöske i gemensam glädje 
över varandra, att kunna tala om böcker och allt annat, att skratta och 
vara allvarsamma tillsammans. Ingen modern vänskapsfilosof – och 
det finns många – har någonsin kunnat säga det bättre.

Det andra citatet står Gregorius den store (540–604 e.Kr.) för, 
inom ramen för sin predikokonst. Han reflekterar över individen, 
vad det vill säga att vara en medveten människa som söker det goda, 
har förnuft, kringsyn och perspektiv på sig själv. Man måste kunna 
se på sig själv och sina handlingar utifrån, som man betraktar andra, 
och verkligen vara närvarande för sig själv, menar Gregorius. Man 
måste stå inför sin egen blick, granska och kritisera vad man gör 
och tänker: 

Den som har förstånd är alltså människa. [- - -] Men var och en som 
inte bekymrar sig om att noga betrakta sitt liv, att granska vad han 
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gör, säger och tänker, eller som struntar i det eller är omedveten, 
han rör sig inte ”inför sin egen blick”. För en sådan person är inte 
medveten om hurdan han själv är i sina seder och handlingar.

Den som inte bekymrar sig om att dagligen pröva sig själv och 
lära känna sig själv, han är inte närvarande för sig själv. Men den 
människa som betraktar sig själv i sina handlingar, liksom om han 
betraktar en annan människa, han placerar verkligen sin person inför 
sin inre blick och är närvarande för sig själv. (Från tid och evighet: 
Gregorius den store, ”Homilia IV över Hesekiel”.)

Liksom Augustinus står Gregorius hela tiden i dialog med Gud och 
det är i strävan att nå Gud som de båda resonerar så insiktsfullt om 
människan som social varelse och självrannsakande individ. En män-
niska som förmår att uppskatta andra människors sällskap och lära sig 
något av det, men som också måste arbeta med sig själv och kunna se 
sig själv ”utifrån” för att vara medveten om vem hon är och vad hon 
gör. De flesta människor idag skulle kanske inte vända sig till Gud 
med samma självklarhet. Men funderingarna om vännerna och vikten 
av självkännedom kan knappast formuleras mer ”modernt”. 

Tar vi ett stort steg bort från Augustinus och Gregorius och hamnar 
cirka tusen år fram i tiden, befinner vi oss fortfarande i en tid som 
eftervärlden ömsom kallat förmodern, ömsom däremot gett etiketten 
tidigmodern för att ange färdriktningen. Bland de skrivande männi-
skorna finner vi här Michel de Montaigne (1533–1592). I sina essäer 
låter han tankarna vandra, lite hit och dit och fram och tillbaka. Hela 
tiden funderar han dock djupt över människan och hennes existens, 
hennes brister och möjligheter. Han ser klart till och med det som 
sen- eller postmoderna tänkare inkluderat i sina filosofier, nämligen 
att varken tankesystem eller individer alltid är entydiga och samman-
hängande. De är ibland motstridiga och kan förena det genomtänkta 
med ostyriga fragment av någonting helt annat både i sina liv och i sina 
tankar. Människor är ofta obeslutsamma och handlar inte alltid efter 
en logisk helhetssyn; det är bara i efterhand som författare försöker 
konstruera denna helhet. Man borde inte göra så, menar Montaigne, 
utan acceptera människans komplexitet:

Så därför tycker jag att det är konstigt att man ibland ser intelligenta 
människor bemöda sig med att få sådana enskildheter att passa ihop, 
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eftersom obeslutsamheten tycks mig vara den vanligaste och mest 
uppenbara bristen i vår natur [- - -] har jag ofta tyckt att till och 
med goda författare gör fel när de envisas med att göra en stabil och 
varaktig helhet av oss (Michel de Montaigne, Essayer, 2, s. 17).

Ställd inför sådana innehållsrika och subtila texter som dessa från 
300-talet, 500-talet och 1500-talet infinner sig ödmjukheten hos 
historikern. Men man blir i lika hög grad glad och nyfiken, förund-
rad och undrande. Omodernt, modernt och postmodernt är när 
allt kommer omkring bara flygfotografier av de gränslösa historiska 
landskapen. De kan hjälpa oss att veta åtminstone i vilken region vi 
landar. Men väl på marken måste vi se oss om efter de människor 
som levde just där. Vi får försöka kommunicera med dem och höra 
vad de själva säger. Det är inte uteslutet att vi blir förvånade – över 
det vi känner igen men också det vi inte känner igen.
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