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Göran B Nil~n 

Historia som humaniora 

För två år sen hade jag den otvivelaktiga äran och det tvivelaktiga nöjet att 
publicera en debattartikel i Historisk Tidskrift, där jag markerade 
nödvändigheten av att skriva historia framlänges utifrån ett 
helhetsperspektiv med användande av en kri1isk hermeneutisk metod 
kopplad med systematisk problemsökning. Till sådana väsentligheter lovade 
jag då att återkomma till i annat sanunanhang. Den stunden finner jag nu vara 
inne. 

Men först vill jag notera att de här väsentligheterna har en ännu väsentligare 
bakgrund. För det första intar jag en mycket reserverad hållning till det 
förflutna i den meningen att jag anser att världen kan och bör bli betydligt 
mycket bättre inrättad än den någonsin förut har varit. Jag tror inte att jag är 
ensam om den åsikten, som är grundläggande för min kritiska hermeneutik, 
men jag misstänker starkt att den inte är särskilt allmän annat än som en 
läpparnas bekännelse. Stöd för den misstanken finner jag i de omständigheter 
under vilka humanismens läror under de senare åren har gjort sitt nya 
segertåg. 

Jag finner nämligen - för det andra - uppenbara likheter mellan många av dem 
som nu ropar på mer humanism och de tjuvar som ropar på polis när de själva 
har blivit bestulna. Ta exempelvis den upprörda reaktionen i Sverige på Georg 
Henrik von Wrights stillsanuna bok om Vetenskapen och förnuftet; den visar 
att vad man absolut inte vill ha är en polis, som tar tjuven vid örat. Vad som 
efterfrågas är i stället en optimistisk humanism, som tillåter oss att gå på i de 
gamla teknokratiska ullstrumporna. Och ser man på de humanistiska forskarna 
själva kan man också bli tveksam. Det är främst pengar yrkeshumanisterna 
ropar efter, och det är givetvis nödvändigt, men vad ska de användas till: det är 
den stora frågan, och här möter det inga som helst svårigheter att leta fram en 
professor i språket x som motiverar de ökade anslagen till x-ologi blott och 
bart med vikten av att öka den svenska utrikeshandeln med landet X. Det är för 
mig att sälja sin själ för en grynvälling. 

Vad är humaniora? 

Så låt oss därför lämna humanismen åt sitt öde för i dag och i stället hålla oss 
till humaniora, ett närbesläktat begrepp som har den stora fördelen att ännu 
inte ha blivit uttunnat och diversifierat intill meningslöshet. Visserligen har 
humaniora, hur man än definierar begreppet, en nackdel, och det är att 
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humaniora framstår som ett specialområde, skilt från exempelvis 
samhällsvetenskap eller ännu tydligare naturvetenskap. Det är en nackdel, ty 
som filosofen Bo Dahlbom skämtsamt har uttryckt saken, är det nödvändigt att 
vi greppar tag i helhetsbiten. Eller för att tala allvar och instämma med Erik 
Gustaf Geijer och tre av hans historiska teser från sommaren 1819: - Varje 
vetenskap behöver historien. - Historien behöver varje vetenskap. - Historien, 
fattad i dess innersta mening, är vetenskapens framsteg. 

Därmed har jag understrukit, att humaniora bara kan stå för en sida av det 
historievetenskapliga arbetet. Men jag vill också hävda att det är en påtagligt 
underförsörjd sida och dessutom en väsentlig sida, så väsentlig att den för mig 
står för vad Geijer kallar historiens innersta mening. 

OK, men vad är då humaniora? Ja låt oss utgå från en hastig blick på de 
discipliner som alltid finns med i den varierande katalogen, ämnen som estetik, 
musikvetenskap, bildvetenskap och litteraturvetenskap. Vad de ämnena sysslar 
med är artefakter, mänskliga konstprodukter, människan som skapare av 
värden som har fått betydelse för andra än skaparen själv, ofta en betydelse 
som har sträckt sig vida både i tid och rum. 

Tillämpar man nu detta synsätt på samhällslivet i allmänhet, och det är väl inte 
särskilt vanligt bland historiker om man undantar idehistoriker och politiska 
historiker som jag själv, så öppnar sig en ny värld i den meningen att vi finner 
oss bokstavligen omgivna och invaderade av mänskliga konstprodukter. Vi 
lever, för att tala med Svante Beckman, under ett sannskyldigt Artefakternas 
herravälde. Och de artefakterna, dessa mänskliga konstprodukter, är inte bara 
av materiellt slag i form av hus, bilar, datorer och en mängd andra prylar utan 
de existerar också högst påtagligt som ideer i form av lagar, förordningar, 
regelverk, seder och bruk och diverse ideologier. 

Människans fria skapande 

Av detta följer att den humaniorasinnade historikerns första plikt är att 
betrakta samhällslivets mångahanda artefakter just som artefakter, dvs. som 
produkter av mänskligt skapande för andras bruk. Men denna grundläggande 
plikt har ofta blivit försummad. För det första har de samhälleliga 
artefakternas upphovsmän och - kvinnor själva varit olyckligt omedvetna om 
sin skapande roll. För det andra har den vetenskapliga tidsandan (eller 
paradigmet, som Kuhn skulle säga) i åtminstone i 150 år, dvs sedan Auguste 
Comtes dagar, varit dominerad av en misstrogen inställning till människans 
möjligheter till fritt skapande. I stället för att lägga vikt vid möjligheterna har 
man lagt vikten vid restriktionerna. Och jag vill inte förneka att resultaten av 
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denna deterministiska inställning i mångt och mycket har blivit både viktiga 
och riktiga. Jag är en svuren anhängare av både Darwin och Freud, och torde 
även i skrift ha visat att jag är väl medveten om att det fria och medvetna valet 
sällan är så fritt och medvetet som människan gärna vill förestälJa sig. 
Och ändå rör hon sig, ändå är för mig människans möjligheter till fritt och 
medvetet skapande humanioras och historiens innersta mening. För att kunna 
hålla fast vid detta ideal måste man ständigt ha klart för sig att den nödvändiga 
deterministiska analysen bar sina gränser, något som vetenskapsm~nnen 
ständigt hotar att förbise genom de förvända krav som ställs på honom i 
yrkesrollen, alltför långtgående krav på objektifiering och objektivitet. Det är 
krav som blir omänskliga när man tar de naturvetenskapliga metoderna tilJ 
slavisk förebild, ett program som till och med upphöjdes till vetenskapsteori 
av de logiska positivisterna och rörelsen för Unified Science. Men en forskare 
i humaniora kan bara med begränsad framgång ta naturvetenskapsmannen som 
yrkesman till förebild. För humanioraforskaren gäller det tvärtom att hennes 
vetenskapliga verksamhet ska vara en förebild för naturvetaren i dennes tanke 
och handling. Eller för att ånyo citera Geijers Historiska teser: Om du fr.lgar 
genom vilket vetenskapligt studium du gör dig mest tjänlig till praxis så är 
svaret: genom historien. 

Den här texten har jag lagt ut förut i andra sammanhang på ett negativt sätt 
som jag inte ska upprepa här. Jag ska i stället försöka lägga ut den på ett mera 
konstruktivt sätt genom att formulera positiva metodregler för 
his torievetenskapligt arbete, var uppgift är att garantera att det 
indeterministiska perspektivet inte blir försummat, att samhällslivets 
produkter tvärtom betraktas som artefakter, som produkter av konsthantverk. 

Historia framlänges 

Därmed har jag sagt att aktörsperspektivet är omistligt för historia som 
humaniora; däremot skulle jag gärna byta ut det hemska ordet 
aktörsperspektiv mot något bättre. Aktörsperspektivet är i och för sig sällan 
frånvarande i historievetenskapliga undersökningar. Min invändning är i 
stället att det alltför ofta återfinns i stympat skick. Historikern är nämligen per 
definition en efterklok person. Han sitter till skillnad från sina historiska 
aktörer med facit i hand, och det är en oerhörd tillgång men också en stor fara. 
Ty för den efterkloke historikern ligger det nära till hands att enbart skriva 
historia baklänges, dvs. förklara varför det som skedde också måste ske. 
Javisst. men därmed är också risken stor att aktöraperspektivet automatiskt 
insnävras genom att restriktionerna för aktörernas handlande helt kommer i 
förgrunden. För att möjligheterna inte ska bli bortglömda gör de n 
humaniorasinnade historikern därför klokt i att följa metodregeln att skriva 
historia framlänges. Historikern har med andra ord att ta sina aktörers 
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framlidsbedömning på allvar trots att han vet bättre än dom. 

Del kan vara motbjudande för historikern att sålunda avstå från sitt naturgivna 
överläge gentemot de historiska aktörerna, men å andra sidan menar jag med 
stöd i egen praxis, att historikerns värld berikas högst väsentligt, om den 
kompletteras med frarnlängesperspektivet, som öppnar världar av drömda 
möjligheter och alternativa utvecklingar, varav bara en kom att realiseras. Att 
det fördjupar förståelsen av det undersökta tidevarvets människor lär väl 
ingen förneka, men jag vill också understryka de emancipatoriska 
möjligheterna vad det gäller värderingen av det faktiskt förverkligade 
alternativet. Det är för att ta ett konkret exempel lättare att avskaffa eller 
reformera landstingens förvaltningsutskott om man får klart för sig att de inte 
representerar en tidlös nödvändighet utan en tillfällig adhoc-lösning i en klart 
tidsbunden situation, där premisserna har ändrats totalt sedan dess. 

Vad då, värdering? hör jag någon i det ärade publikum invända för mitt inre 
öra. Tills vidare ska jag bara svara med ett nytt Geijercitat från de historiska 
teserna: Vad är vetenskapens sista mål? Detsamma som dess första: att urskilja 
gott från ont. - Men jag återkommer till den frågan och fortsätter min 
plädering för den framlänges historieskrivningen ur andra, vetenskapligt 
viktiga synpunkter. 

Kronologisk imperialism och temporal provinsialism 

Jag vill då genast framhålla att slagordet framlänges historia inte bara riktar 
sin udd mot baklängeshistoriens avigsidor utan mot en större och gemensam 
fiende till humaniora, nämligen den kronologiska imperialismen. Inget är 
nämligen lättare än att sätta sig på det förflutnas människor, som inte har en 
chans att försvara sig och ge igen. Och den stora faran därvidlag ligger i vår 
snart sagt medfödda tidsbundenhet, vår temporala provinsialism för att tala 
med den amerikanske filosofen Arthur C Danto. För den oskolade arnalören 
ligger det sålunda nära till hands att uppfatta och bedöma tider som ligger 
bakom hans mannaminne som i princip identiska med hans egen, ett drag som 
är otvetydigt hos småbarn men också påfallande i vår tids narcissistiska kultur. 
Här har historikerna, baklänges som framlänges, en väsentlig uppgift att fylla 
genom att revidera denna oreflekterade världsbild av historielöshet, antingen 
denna nu är medfödd som hos småbarnet eller förvärvad som hos den moderne 
narcissisten, som saklöst struntar i det förgångna. Att ta itu med detta onda är 
utan tvivel historikernas mest angelägna och brännande samhällsuppgift. I 
denna exklusiva krets ska jag emellertid ta upp ett mera exklusivt problem. Ty 
jag menar att också historikerna själva behöver rannsaka sin egen 
kvardröjande temporala provinsialism - resultaten av historiografiska 
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undersökningar ger dem all anledning till det - och ställa sig frågan huruvida 
inte framlängeshistorien kan tjäna som ett nyttigt men alltför lite utnyttjat 
korrektiv mot den temporala provinsialismens och den kronologiska 
imperialismens negativa verkningar inom det egna, historiemedvetna skrået. 

Det gäller med andra ord återigen frågan om att ta de s k historiska aktörerna 
på allvar utifrån Hans Landbergs metodregel: det är inte dom som är dumma. 
En förhållandevis okontroversiell nivå härvidlag avser aktörernas uppfattning 
och bedömning av sin egen samtid och nära förflutna. Här har historikern i 
allmänhet lätt att med vederbörlig hänsyn till källkritiska krav erkänna att 
aktörerna var ena baddare. Om Agathon Wallenberg via ett brev till sin bror 
upplyser mig om att Östgötabanken år 1855 hade överskridit sitt lagenliga 
maximum för sedelutgivningen med åtskilliga hundratusentals riksdaler så är 
jag inte sen att ta fasta på denna uppgift, trots att den vetenskapliga litteraturen 
är överens om att något sådant aldrig har inträffat i den svenska bankhistorien. 

Aktörerna som medforskare 

Då är det mera knivigt när det gäller aktörernas framtidsbedömningar. När 
Agathons bror Oscar ådagalägger en sådan bedömning genom att iscensätta en 
våldsam satsning på den reguljära ångbåtstrafiken under 1850-talet är det a 
priori svårare att hålla med honom, eftersom en sentida forskare som Eli 
Heckscher har sagt emot. Heckscher är ju vetenskapsman, en otvivelaktigt 
framstående sådan till och med, och till råga på allt satt han med facit i handen. 
Och facit sade Heckscher att ångbåtarna inte dög till mycket i jämförelse med 
järnvägarna. 

Den omedelbara slutsatsen blir den att A 0 Wallenberg hade fel och Eli 
Heckscher rätt. Men så var det inte, och den omvärderingen behövde jag för 
övrigt inte göra själv; det räckte i det fallet att gå vidare till Thomas 
Thorbums avhandling från 1956. Men låt oss bortse från Thorbum och hans 
efterföljare och i stället rikta sökarljuset mot Heckscher och - för att bestiga en 
gammal käpphäst - behandla hans vetenskap inte som litteratur utan som källa. 
Vad kan denna källa liksom andra vetenskapliga källor vara behäftad med för 
tendens? Jo inte så sällan är den präglad av kronologisk imperialism. I 
Heckschers dagar liksom i våra framstod järnvägarna som det självklart mera 
progressiva kommunikationsmedlet, ångbåtstrafiken som ett efterblivet och 
föga betydelsefullt. Projicerar man som Heckscher den bilden bakåt, ja då hade 
A 0 Wallenberg fel. Men skriver man historia framlänges - med eller utan 
hjälp av Thomas Thorbum och Göran Andolf - ja då visar det sig att A 0 
Wallenberg hade rätt. Det var ångbåtstrafiken som stod för den största 
revolutionen i resandets historia, även om glansperioden tog slut redan 1870. 
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Poängen med det här exemplet är den generella slutsatsen au en teorimedveten 
historiker gör klokt i att uppfatta sina aktörer inte bara som observatörer utan 
som teoretiker, i princip jämbördiga med eftervärldens forskare. Detta synsätt 
för med sig en betydande tillväxt av antalet deltagare i historikerns privata lilla 
teoriseminarium, som är till för hennes systematiska problemsökning. 
Problem söker man genom att vara uppmärksam på inkongruenser och 
differenser, och au betydligt fler motsättningar kommer till synes om man 
också inbjuder de historiska aktörerna till teoriseminariet säger sig själv. 
Det borde också säga sig själv an det är minst lika ofta som Eli Heckscher gör 
klokare inlägg i debatten än A 0 Wallenberg. Men detta är å andra sidan inte så 
självklart för den okritiske hermeneutikern. Han skriver exempelvis en 
biografi över Oscar Wallenberg och har inte något emot att slå två flugor i en 
smäll genom au samtidigt vara förstående till det yttersta - det är hermeneutik 
det - och samtidigt göra det lätt för sig själv - det är god forskningsekonomi. 
På hans teoriseminarium utses Wallenberg till enväldig ordförande. Det 
betyder att hermeneutikern slår sig ned vid mästarens fötter för att sätta 
geniets ord på pränt i något förkortad version. 

Käll.kritik och henneneutik 

Mot detta något varierade tillvägagångssätt vill jag markera front genom att 
hävda att den humaniorasinnade historikerns hermeneutiska metod måste vara 
av kritisk beskaffenhet. Och det kritiska standardredskapet därvidlag är inget 
annat än den stränga källkritiken. Till det Geijerska budskapet är det med 
andra ord nödvändigt att foga det weibullska metodprogrammet! 

Nu har jag en stark känsla av att Curt Weibull - still going strong - skulle 
betacka sig för att bli indragen i några som helst hermeneutiska sammanhang. 
Vad han och hans stridskamrater eftersträvade var ju tvärtom att utveckla 
historieskrivningen till en exakt vetenskap i naturvetenskaplig efterföljd; 
redan på 1890-talet hade Kristian Erslev för övrigt inrättat ett historiskt
filologiskt laboratorium vid Köbenhavs universitet. 

Tyvärr eller lyckligtvis är nu detta en delvis omöjlig uppgift, och den som int_e 
tror mig hänvisar jag till den uppsaliensiske liueraturvetaren Lars-Åke Skalins 
avhandling om hur det gick för Zola när han skulle omsätta sin deterministiska 
naturalism i litterär praxis. Weibullskolan nådde visserligen stora synliga 
framgångar genom att kasta ut gamla uvar som Saxo och Peder Svart från 
teoriseminariet och i stället samla in hårda fakta från de historiska aktörerna 
som fortfarande fick sitt kvar i väntrummet. Men hur ser det egentligen ut om 
man tittar in bakom de historisk-kritiska kulisserna? 
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Jo där sitter den stränge källkritikern inte som en maskin, förlåt, som en 
naturvetenskapsman bakom sina instrument för att avläsa de exakta siffrorna, 
utan som domaren i en rättssal. Juridikens praxis återspeglas ganska tydligt i 
de källkritiska reglerna om att två oberoende källors vittnesbörd är nog och 
att, när det gäller indiciebevisning, domarens opartiska och sakliga 
expertomdöme får avföra när gränsen är nådd och beviskedjan har slutit sig. 

Än mer. Går man den stränge källkritikern ännu närmare in på livet vislir det 
sig, att han inte bara fungerar som domare ut.an också som försvarsadvokat, en 
uppgift med ovedersägligt hermeneutiska inslag. Och detta är nödvändigt 
utifrån två andra trossatser i det källkritiska credot, för det första att 
motsägelser i källmaterialet måste dras fram i ljuset, inte sopas under mattan, 
och för det andra att inkongruenserna i princip aldrig får försonas genom 
harmonisering av de motstridande källorna. För källkritikern gäller det 
tvärtom att ta båda motparterna på allvar och i denna högst hermeneutiska 
strävan se till an skaffa fram bästa tänkbara underlag för båda parter innan 
historikern byter roll och som domare fäUer utslag i målet. 

Källkritiken och aktörerna 

Den radikala källkritiken ter sig med andra ord endast på ytan som misstrogen, 
misantropisk och antihermeneutisk. I själva verket fungerar den som redskap 
för att komma de historiska aktörerna närmare in på livet, och det måste väl 
sägas vara ett väsentligt inslag i historia som humaniora? 

Att denna ambition inte var weibullskolan främmande kan jag ge ett starkt 
indicium för i den kritiska granskning den blev utsatt för av Sven-Eric 
Liedman i en Scandiauppsats för 13 år sedan. Liedman framhöll där som ett av 
skolans kännetecken, att den förklarade de historiska aktörernas handlingar 
genom att framställa dem som naturliga i den givna situationen. En kritisk 
synpunkt som för hermeneutikern tvärtom är högsta beröm! 

Däremot står det väl ganska klart att weibullama i sina färdiga produkter helst 
iklädde sig domarrollen och enligt min hermeneutiska mening försummade att 
utnyttja de möjligheter som låg öppna i det material som advokatarbetet hade 
lämnat efter sig. Teoretiskt var de annars väl medvebla om dessa möjligheter, 
och jag kan för den sidan av saken hänvisa till Rolf TorstendahJs framställning 
om Historia som vetenskap. Där framhåller han vikten av att förkasta sådana 
historiska påståenden som ligger i linje med källans påvisade tendens. "Men", 
fortsätter han, "själva tendensen kan vara mycket intressant." (s 98). Just det, 
men mycket mer än så blir inte heller sagt. För en kritisk hermeneutiker - och 
här vill jag hänvisa till Jens Arup Seip som den stora förebilden - öppnar sig 
emellertid här en veritabel guldgruva av minnesfel, missbedömningar, 
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propagandistiska förenklingar, halvsanningar, lögner, blåögda förhoppningar 
och orealistiska doktriner. De är visserligen oanvändbara i en framställning 
som tar sikte på att utröna Wie es Eigentlich gewesen, och detta var, tror jag 
man kan säga, weibullskolans huvudambition. Däremot ställer de säkra fakta 
till förfogande vid den konstruktionsuppgift som möter en framlänges, 
praktisk idehistoriker. För att hålla mig till mitt eget arbete så är jag för att 
travestera Holberg mindre intresserad av att ta reda på om A 0 Wallenberg 
ljuger - det säger alla - utan fråga varför han ljuger. Det är kritisk hermenutik 
det, en hermeneutik som gör moralfrågor och andra värderingsfrågor 
vetenskapligt hanterbara genom att transformera dem från ett normativt till ett 
deskriptivt-analytiskt plan. 

Teorin och teoribegreppet 

Åtskilligt mer kunde vara att säga om detta, men jag hoppas att jag har sagt 
tillräckligt för att belysa hur man genom att följa några metodregler: att skriva 
historia framlänges utifrån ett helhetsperspektiv med kritisk hermeneutisk 
metod kopplad med systematisk problemsökning, kan skapa en viss garanti för 
att resultatet ska bli mer humanioralikt än vad det annars skulle ha blivit Men 
ännu återstår att bemöta en skeptiker som säger: låt gå för dessa metoder, även 
om det är tydligt att det är sig själv föredragshållaren upphöjer till norm, men 
var är den övegripande teori som måste styra forskningsarbetet och hålla 
sama1an den färdiga produkten? Och hur kan man för övrigt förespdka ett 
program som resulterar i att en historisk undersökning av en kort tidsperiod 
av begränsat intresse resulterar i ett oproportionerligt stort antal sidor? 

Den sista frågan är lättast att besvara med ett enkelt: än sen då? och ett 
pekfinger riktat mot den dyrbara betaspektrometem på Fysikum. Den 
teoretiska frågan är viktigare och kvistigare att besvara, och det beror i 
grunden på att mina ambitioner och kunskaper på det området inte är 
tillräckligt stora. Detta i sin tur beror inte enbart på lättja och bristande 
förmåga utan också på en fast övertygelse om att teoribildning visserligen är 
högst önskvärd och nödvändig, men au historikern, åtminstone den typ av 
historiker som jag representerar, ingalunda sitter i sjön. 

På den här punkten skulle jag annars kunna göra det lätt för mig genom att 
ironisera över det närmast kaotiska läget på teorifronten. Geijer har onekligen 
blivit bönhörd över hövan i sin tes om att historien behöver all vetenskap, 
däremot tycks historikerna i stor utsträckning glömt hans andra tes om att all 
vetenskap behöver historia. Men jag nöjer mig i stället med att konstatera en 
grundläggande orsak till förvirringen, nämligen den notoriska oklarheten i 
själva begreppet teori. Det kan jag göra i anslutning till en ovanligt avancerad 
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teoretiker, Svante Beckman, som vi har lyckan att ha hos oss på Tema T i 
Linköping. Han menar att teoribegreppet borde brytas ner och bytas ut mot 
andra och mer preciserade tenner. Teori i avancerad och vetenskapligt legitim 
mening borde sålunda förbehållas de abstraherande och syntetiserande studiet 
av relationer mellan variabler, till skillnad från den s k teoribildning som 
sysslar med klassificering eller modellering. Men denna förfining av 
begreppen har att kämpa mot den psykologiska tolkning av teoribegreppet, 
som återfinns i det vardagliga språkbruket och som innebär att allt som inte är 
data uppfattas som teori, antingen det sen är fråga om teori i avancerad mening 
eller ej. 

I teorins elfenbenstom 

Så nog kommer det att ta tid att genomföra Beckmans utmärkta ide. Och under 
den tiden, dvs nu, kan jag öv~1gå till att framhäva vådorna av det babelstorn av 
mer eller mindre berättigad och hållbar teori som historikerna ända sedan det 
glada 60-talet varit i färd med att bygga. Jag ser det nämligen inte bara som ett 
babelstorn utan framför allt som ett elfenbenstom, som medför att 
historikerna möjligen har fått det allt lättare att tala med lärde män på latin 
men samtidigt allt svårare att tala med bönder på bönders språk. 

Det är illa, i synnerhet som varken bönder eller bönders språk ens ur 
vetenskaplig synpunkter är något att förakta. Den oefterättlige historikern 
Kåre Lunden har i en oefterhärmlig artikel i Nytt Norsk Tidskrift gått till rätta 
med filosofen Jon Elster på den punkten och demonstrerat hur redan den 
norska jämåldersbonden använde sig av en kvalificerad hypotetiskt-deduktiv 
metod för att förbättra sin tillvaro. I common sense och i dess supertekniska 
redskap språket finns nämligen inlagrad en nog så användbar vetenskaplig 
världsbild, stödd av mångtusenåriga erfarenheter, även om den inte alltid är 
medvetandegjort och ajourförd på det sätt som god vetenskap kräver. Det är 
vetenskapens uppgift att förbättra denna världsbild, men å andra sidan duger 
den så gott till att börja med, att den per definition är dominerande för 
mänsklighetens praxis. 

Detta är ett grundläggande faktum för den humaniorasinnade historikern, som 
redan med ganska enkla och beprövade grepp som logik, systematik, 
opartiskhet och saklighet eller med sådana oskyldiga metodregler som jag 
tidigare propagerat för, kan tänkas påverka just praxis. Bönderna bör med 
andra ord vara historikerns främsta målgrupp, medan hon utan särskilt dåligt 
samvete kan överlåta det avancerade samtalet med lärde män åt det fåtal inom 
skrået som verkligen behärskar materien. 
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Också i denna grundhållning kan jag stödja mig på Geijers auktoritet och här 
kommer nu ytterligare sex av hans teser: Om du frågar på vad sätt praxis 
förenas med teori, så svaras: genom snillet. - Varje snille är praktiskt. - Även i 
teorien är det praktiskt. - Ty det jagar ingalunda efter abstn1kta begrepp, men 
vistas blott i den region, där saken själv är så nära som möjligt begreppet om 
saken eller bägge snarare äro ett och detsamma. - Om du frågar genom vilket 
vetenskapligt studium du gör dig mest tjänlig till praxis, så är svaret: genom 
historien. - Var teori härskar nämligen i historien blott med sin praktiska 
kraft. Den, som saknar en sådan, har i historien ingen plats. 

Strukturerande teman 

Ja, detta är fortfarande drabbande och tänkvärda ord, mänskliga artefakter av 
en ganska speciell karaktär, såtillvida som de visat sig slitstarka över en lång 
tidsrymd, ja kanske rentav tidlösa. När det gäller att gå från ord till handling 
och sätta struktur på det historievetenskapliga arbetet är det inte så dumt att 
lägga sådana artefakter i botten. För de discipliner inom humaniora som 
sysslar eller borde syssla med tidlösa estetiska, etiska och kognitiva värden är 
det eller borde det vara självklart att studier på längden och tvären och djupet 
av Rembrandts, Mozarts, Strindbergs, Hasselskogs och Fridells konst får en 
rangplats, liksom Linnea, Berzelii och Hannes Alfvens idesystem har det inom 
svensk ide- och lärdomshistoria. 

Men vad har det s a s rena historiestudiet att erbjuda i det avseendet? Ja, som 
jag sa inledningsvis finns här inte särskilt mycket att skryta över och svaren 
kan bli många, beroende på tycke och smak. För min del har jag fäst mig vid 
den svenska, reformistiska modellen, dvs den ur tidlöshetens synpunkt 
tilltalande förmågan att lösa samhällskonflikter med ett minimum av våld och 
dödsoffer. Och när det gäller att få styrsel på A 0 Wallenbergs levnad har 
valet av sammanhållande tidlöst värde varit ganska givet, det är det 
fortfarande levande arvet av 1700-talets ideer om förnuft, frihet, jämlikhet 
och broderskap som styrande principer för samhällets utformning, närmare 
bestämt i den liberala versionen, som får sina växlande öden belysta genom två 
temperament, Oscar Wallenbergs och mitt eget. Men på detta idealistiska 
perspektivval varken vill jag eller kan jag ställa imperialistiska anspråk; om 
Rolf Torstendahl föredrar ett materialistiskt synsätt och vill lägga 
kapitalismens metamorfoser i botten så gärna för mig (bara han reviderar sin 
uppfatming något om den inledande, s k klassiska liberalismens fas). 
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Den politiska historien 

Däremot skulle jag gärna vilja sluta med att lägga ett gott ord för den politiska 
historien, som för inte så länge sen var en given kärna i historievetenskapen 
men som numera ligger på gränsen att bli uppförd som stödbehövande 
prioriteringsområde av forskningsråden. Jag ska inte gå närmare in på 
orsaken till denna utveckling, som är förståelig men olycklig. För just ur 
humaniorasynpunkt betecknar den politiska historieskrivningens tillbakagång 
ett bakslag för iden om människans möjligheter att medvetet och 
förhållandevis fritt skapa sin egen historia. När man av andra legitima skäl 
flyttar uppmärksamheten från den maktägande eliten till det maktlösa folket 
ser jag en viss och tydlig risk för att man samtidigt hamnar på det sluttande, 
deterministiska planet. Det är ett tema som med stor kraft har utvecklats i en 
artikel av Tony Judt (History Workshop 1979), som hävdar nödvändigheten av 
att i alla tänkbara sammanhang framhäva politikens primat. 

Men - å andra sidan - politiken betyder ju så litet! säger man. Det är basen och 
inte överbyggnaden som bestänuner färdrilc.tningen. Eller för att ta en annan 
variant som jag själv ägnat mig åt: tittar man närmare på en politisk reform så 
visar det sig att den till stor del redan var genomförd i praxis och att den till en 
annan, likaså stor del överlämnades till de följande årens praxis an realisera. 

Ja, införandet av nya samhälleliga normer är som Peer Gynt sa en filtret 
affaire. Men för det första ska deras långsiktiga artefaktverkan inte 
underskattas, vilket kan belysas med ett litet exempel från 1924, när norska 
stortinget beslöt att döpa om Kristiania till Oslo. Det var en nyhet som 
förmodligen hade praktiserats av radikala venstremän med sammanbitna 
tänder redan på 1880-talet. Och jag kan tänka mig att det långt in på 1930-talet 
fanns gott om gamla Oslobor som fortfarande kallade sin by för Kristiania. 
Men i våra dagar lär det vara kört världen över och den långsiktiga 
artefaktverkan av stortingets beslut framstår som kristallklart i det 
vetenskapliga sökarljusets sken. 

En annan fördel med den politiska historien sedd ur pedagogisk synpunkt, dvs 
av vikt för den unge humaniorasinnade historikerns vetenskapliga fostran, är 
just att den inte är så betydelsefull som man möjligen skulle kunna tro. Antag 
nämligen att historikern går in i sitt studium med den tilltalande, öppna 
frågeställningen som är den dynamiska historievetenskapens egen, nämligen 
att förklara orsakerna till att läge nr 1 förändrades till läge nr 2. Gäller då 
frågan en politisk nonnförändring, låt oss säga tillkomsten av 1871 års 
fattigvårdsförordning, ja då kommer den unge historikern snabbt att upptäcka 
att de politiska och idemässiga faktorerna spelade en påtagligt begränsad roll. 
Han blir med andra ord snabbt medveten om helhetsperspektivets 
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nödvändighet, nödvändigheten av att studera alla krafters spel, både de som 
skapar restriktioner för de historiska aktörerna och de som ger dem 
möjligheter. Och däri ligger för mig innebörden av humaniora på det högre, 
metavetenskapliga planet. 

Metodprogrammets möjligheter 

Stimulerande möjligheter au arbeta för historia som humaniora på detta 
tvärvetenskapliga plan erbjuder sig som bekant inom temaforskningen i 
Linköping. Där har jag också haft upplyftande erfarenheter av hur redan en 
förmedling av elementär historisk hantverkskunskap kan fungera som 
sannskyldiga ahaupplevelser för välutbildade medforskare från andra 
discipliner. Det är inte minst sådana erfarenheter som gör att jag i dag vågar 
förespråka ett metodprogram som för yrkeshistorikern ter sig utpräglat 
traditionellt, i någras ögon kanske rent av reaktionärt. 

I mina ögon är det snarare milt revolutionärt. För det första synes mig 
framlängesperspektivet på historien öppna nya möjligheter till en reell dialog 
med det förflutna, som i dag lyser med sin frånvaro på två för mig 
skränunande sätt. Å ena sidan ser jag framför mig den moderne narcissisten 
som förnekar det förflutnas betydelse över huvud taget. Å andra sidan ser jag 
den dogmatiske teoretikern som använder det förflutna som ett slaviskt eko för 
att få sina dogmer bekräftade, aldrig ifrågasatta. 

För det andra menar jag att synen på samhällslivets artefakter som produkter 
av ett mänskligt konsthantverk obönhörligt drar fram i ljuset den 
värderingsproblematik som historikern i objektivitetens namn så gärna sopar 
under mattan. Jag håller med om att detta kan tå tveeggade konsekvenser, men 
låt mig då först peka på den ljusa sidan av saken, den emancipatoriska verkan 
av upplevelsen att mycket här i världen inte är naturgivet utan produkter av 
hötorgskonstnärer. Då slipper man den förlamande känsla som så träffande 
beskrevs av den spanske filosofen Ortega y Gasset i El tema di nuestro tiempo 
år 1923: 

"Det som gjorts av andra, dvs det som utförts och fullbordats, så 
att det är något avslutat, får en viss pondus över sig. det verkar 
helgat, och eftersom vi själva ej ha bidragit till det, äro vi benägna 
att anse det såsom ett verk av ingen, ja såsom verkligheten själv." 

Men citatet från Ortega y Gasset kan också illustrera den andra sidan av saken, 
historiens traditionsbevarande uppgift, uppgiften att dra fram och 
vidareförmedla visdomsord från förgångna tider, som ingalunda var så 
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underlägsna den alltid unika nutiden, som vi i vår temporala provinsialism är 
benägna att föreställa oss. Det är också ett stort ansvar för den 
humaniorasinnade historikern. Och värst av allt; här hjälper till sist inte att 
göra all tänkbar rättvisa åt aktörsperspektiv med användande av en kritisk 
hermeneutisk metod kopplad med systematisk problemsökning. När detta 
avancerade förkJaringsarbete är avslutat måste historikern ändå kliva ned från 
sin vetenskapliga piedestal och redovisa en liten men betydelsefull restpost, 
som han har att framhålla med vördnad eller med förakt. Det är människans 
yttersta, oförklarliga, skapande frihet. Eller för att citera den ironiske Birger 
Sjöberg: Hur hon i sin gärning så kan vara, denna gärning, kall och praktiskt 
lagd. Vetenskapen söka må förklara, där jag själv står kärleksfullt försagd. 

(Föredrag hållet vid Svenska Historiska Föreningens årsmöte 7 april 1988) 
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