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Levd idéhistoria. Ett samtal med Karin Johannisson

Thomas Karlsohn

Den 20 januari 2015 träffades idéhistorikerna Karin Johannisson och Thomas Karlsohn för ett som det
skulle visa sig långt och vindlande samtal. Mötet ägde rum i det så kallade Rausingrummet på Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Thomas Karlsohn: Jag skulle vilja börja det här samtalet med att delge dig några av de tankar jag
hade när jag frågade dig om medverkan i en intervju. Man kan säga att det är tre överlappande kunskapsintressen som drivit mig. För det första handlar det om någonting personligt. Jag har nyligen bytt
miljö från att under många år ha varit verksam vid Göteborgs universitet till att nu arbeta i Uppsala.
Därför har jag känt ett behov av att få veta något om den institutionella miljö där jag landat. Vilken historia finns här? Vilka är de personer som burit upp den här institutionen? Hur har de tänkt och handlat, vilken utvecklingsgång har de haft?
För det andra har jag länge intresserat mig för frågorna om humanioras roll och möjligheter. Du har
både som tidigare innehavare av den carlbergska professuren i Uppsala och som en av humanioras
mest framträdande personer i offentligheten särskilda erfarenheter som är relevanta i det sammanhanget. Jag är intresserad av att veta något om hur du tänker kring forskning, undervisning och kunskapsförmedling – av hur du ser på humanisters roll inom de egna institutionerna och i ett större medialt sammanhang. Jag är också intresserad av att ta del av din egen väg fram till den position du har.
Vilka erfarenheter har du gjort och vilka val har du ställts inför?
Den tredje tanken jag har haft rör vårt eget ämne och vår akademiska förflutenhet. Jag tänkte att
vi kunde börja vårt samtal med det temat. Idag ser vi nämligen en försvagning av ämnesidentiteterna.
På gott och ont – men mest på gott – är ämnestillhörigheten nu inte lika viktig för oss. Humaniorafältet homogeniseras och skillnaderna slipas ner. Men det har då slagit mig att det i just den konjunkturen kan vara särskilt viktigt att lyssna inåt och söka efter det man har varit tidigare och efter det man
upplevt längs vägen in i den process som nu pågår. Fältets snabba förändring kanske gör att vi förlorar kontakten med en viss historia som är vår egen. Mitt intryck är också att många historiker – kanske särskilt i detta skede när vi inte på samma sätt som tidigare skapar egna berättelser och myter
inom varje ämne – har blivit ointresserade av den egna historien. Vilket är ditt intryck? Är det inte så
att historiker ofta är ointresserade av sin egen historia?
Karin Johannisson: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Du måste precisera dig. När du
säger det, vad tänker du på då?
TK: Till exempel på yngre personer i vårt ämne som med självklarhet hävdar att historisk kunskap är
viktigt och att de sysslar med historia för att det belyser vår samtida situation, att vi förstår oss själva
genom det förflutna och så vidare. Och när man sedan säger att man intresserar sig för Sten Lindroth
eller Johan Nordström så menar de att det där är så mossigt och trist, trots att föregångarna ju sitter
i väggarna och bildar en del av vad man själv är. Man söker inte närmast sig själv helt enkelt. Eller vilket är ditt intryck?
KJ: (Skratt) Ja, nu förstår jag vad du menar – det som bär själva vår identitet. Det kan ju stämma, det
du säger, och jag har ju hört många formulera sig nästan föraktfullt om den lindrothska traditionen.
Och då tycker jag kanske att de inte vet hur mycket de själva är en del av den traditionen. Det finns
vissa innepositioner som fluktuerar över tid. Och just nu befinner vi oss i en situation som säger att
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man inte ska bekymra sig om eller ta intryck av den egna traditionen. Det är mer inne att säga att vi
uppfinner ämnet, vi är inte en del av traditionen och vi uppfinner nya problemområden som är viktiga
och intressanta för oss. Då tänker vi väldigt lite på sådant som jag har tänkt på inför den här intervjun.
Vi tänker inte på de influenser som modellerat oss och vårt tänkande som idéhistoriker. Jag skulle vilja sammanfatta det i fyra punkter som har väglett mig. För det första att vi arbetar med inlevelse som
metod, för det andra att vi arbetar med kontexter, för det tredje att vi gör konstruktioner – vi kanske
kan återkomma till vad det innebär för mig – och för det fjärde stilen. De punkterna tror jag inte alls
har varit utsagda i den lindrothska traditionen, men jag tror att de har präglat oss alla på ett mycket
mer djupgående sätt än vi anar. Vi tänker verkligen i kontexter, och vi arbetar med konstruktivistiska
perspektiv, vi arbetar – tror jag eller hoppas jag – med inlevelse. Jag gör det definitivt. Och vi är väldigt
medvetna om stil tror jag. Att stilen bär vårt tänkande på ett sätt som jag inte tror är självklart för alla.
Och jag menar heller inte att alla inom vårt område har förmågan att låta stilen bära tankarna. Men
personligen kan jag bli helt euforisk när jag inser detta samband, att orden bär fram min tanke – och
det inträffar inte särskilt ofta, kanske en eller två gånger om året. Det är väldigt sällsynt det här med
flow-upplevelser, men jag hör definitivt till dem som har sådana.
TK: Men hur ser du på det? Man kan ju säga att det blåser starka vindar inom humaniora från det håll
där man tycker att det där essäistiska idealet – som jag tror att både du och jag är svaga för och som
du har odlat så framgångsrikt i många av dina böcker – borde sättas ifråga.
KJ: Jag har hört väldigt lite om det, men jag inser ju att jag har blivit utsatt för viss kritik, jag inbillar
mig ingenting annat. Men jag står för det sättet att skriva, det du kallar för essäistiskt, därför att med
det perspektivet kommer man närmare det jag kallar historia med existentiell relevans. Och då har
mitt ämne, min specialisering, givit mig en fördel. Det är ju inte särskilt svårt att hitta historia med existentiell relevans när man skriver om medicin – inte då medicinens vetenskapliga historia, som aldrig
intresserat mig särskilt mycket även om jag skrivit om det också, utan om smärta, om sexualitet, om
sjukdomar, om vad det betyder att bära en sjukdom, kort sagt alla aspekter som hör till kroppen. Så
jag har haft en stor fördel. Men jag hade kunnat hamna någon helt annan stans, det är jag medveten
om idag. Jag vill påstå att all idéhistoria intresserar mig. Potentiellt skulle all idéhistoria – vilket spår
som helst – kunna intressera mig. Det är slumpen som har styrt mig dit där jag befinner mig. Men
Pasteur lär ha sagt att slumpen drabbar bara det förberedda medvetandet, och det är möjligt att jag
är en exponent för det.
TK: Låt oss återkomma till det, och till frågan om humaniora och vår tradition. Men hur kom du, om vi
börjar i den personliga sidan av saken, in på detta med att läsa idé- och lärdomshistoria, till att börja
med i Göteborg där du ju är uppvuxen?
KJ: Det var när jag var tonåring och sjuk – eller gjorde mig sjuk för att få tillfälle att ligga hemma och
läsa. Jag har egentligen alltid varit kärnfrisk, men jag hade perioder då jag tyckte det var viktigare att
läsa böcker. Och när det började tryta i bokhyllorna fick jag fatt i en bok som jag sedan aldrig glömt.
Det var Martin Lamms Upplysningens romantik. Den fanns hemma. Jag gick mycket på bibliotek, men
det fanns också rätt mycket böcker hemma. Min pappa var ju professor i nordiska språk.
TK: Och Martin Lamms verk nämns sedan på allra första sidan i din doktorsavhandling. I förordet vill
jag minnas.
KJ: Ja, det kan hända, det har jag faktiskt glömt. Men jag minns känslan av att ha blivit lurad. Jag var
kanske sjutton år och gick i gymnasiet. Känslan var väldigt stark, jag hade blivit lurad på bilden av
upplysningen. Det var för mig direkt drabbande. Det låter ju idag kvalificerat att man kunde bli drabbad av en så perifer aspekt som att ha blivit pålurad en bild av upplysningen – det vill säga att den
enbart representerade förnuftet, när det i själva verket fanns mängder av mysticistiska underströmmar. Upplysningens romantik handlar ju om pietismen och herrnhutismen. Ett tag var jag väldigt lockad av att skriva något om herrnhutismen, det starka känslouttrycket som finns där gjorde intryck på
mig. Men så handlade Lamms bok om swedenborgare, magnetisörer och alkemister också, och det
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blev ju sedan det jag kom att skriva min avhandling om. Det var det jag förde fram som tema för min
tvåbetygsuppsats och som ledde vidare till en trebetygsuppsats. Så småningom blev det en doktorsavhandling.
TK: Och du presenterade ämnet för Henrik Sandblad i Göteborg?
KJ: Ja, just det.
TK: Kan du säga något om din uppväxt i Göteborg, om din far och mor och ditt liv under barndomen.
KJ: Ja, om vi börjar med min mamma så var hon från Tyskland och hade en returbiljett – vilket jag inte
tycker saknar dramatik – hem för att avsluta sina medicinstudier. Och det förblev alltid en sorg för
henne att hon aldrig hann göra det. Hon hade en returbiljett 1 september 1939, alltså på krigsutbrottets dag. Då övertalade min blivande pappa, som var tretton år äldre, henne att stanna i Sverige och
gifta sig med honom. Hon var också säkert lite småförälskad i honom.
TK: Träffades de i Lund?
KJ: Nej, de träffades när han var lektor i Marburg. Han var svensklektor i Marburg. Jag vet en hel del
om hur de träffades, men det blir bara romantiska myter och hör inte hit. Hon var i alla fall i Sverige för
att de var intresserade av varandra. Han hade uppmuntrat henne att komma hit för att läsa en kurs i
svenska. Det var alltså första gången hon var i Sverige, sommaren 1939. Det förblev en stor sorg för
henne att hon inte kunde fullfölja sina studier. Hon var inte judinna, det måste jag säga för klarhetens
skull. Hon lärde sig i alla fall svenska förbluffande snabbt. Jag kan se det på de brev hon skrev. Det
finns förresten en fantastisk dokumentation. Hon skrev brev hem till sina föräldrar i Tyskland. Hon var
enda barnet och skrev rapporter hem en gång i veckan. Och sedan kom vi barn rätt snabbt. Min äldsta syster föddes redan 1940, min bror 1942 och jag 1944. De gifte sig redan i oktober 1939, verkligen
rent märkligt, och det blev inte ett särskilt lyckligt äktenskap tror jag. Men min mamma sade alltid –
hon dog relativt nyligen – att hon hade fått ett bra liv genom min pappa och att hon träffat oerhört
många intressanta människor. Musiken var hennes stora intresse. Min pappa var väldigt ekonomisk
av sig, men han skrapade ihop pengar för att köpa en flygel åt henne. Det var hon otroligt tacksam för,
hon spelade flera timmar om dagen. Jag är verkligen uppvuxen med musik. Hon förblev hemmafru,
och min pappa tyckte inte att det var lämpligt att hon skulle ta upp sina medicinstudier efter kriget. Vi
var ju små och det var ett intensivt hemmafrudecennium, så det var inte aktuellt.
Min pappa var en puritansk herre och var väldigt rädd om vår dygd – min och min systers dygd –
på ett ålderdomligt sätt om vi jämför med hur det ser ut idag. Jag led av det. Jag manipulerade och
var den som manipulerade mest framgångsrikt för att undkomma hans stränga blick. Jag kanske förställde mig, jag vet inte. Men jag har alltid sagt att om jag skulle skriva min självbiografi – vilket jag
inte ska, inte under några omständigheter – så skulle den inte handla om mina framgångar, utan den
skulle handla om någonting helt annat. Den skulle sönderfalla i flera historier, i flera alternativa berättelser. Att jag har flera berättelser har jag vetat sedan tioårsåldern.
TK: Uppfattade du dig själv redan under barndomen som en skrivande person, eller som en person
som skulle komma att skriva i vuxenlivet?
KJ: En intressant fråga. Den frågan har jag faktiskt aldrig fått förut. Jag var inte dagbokstypen. Det är
klart att jag skrev barnsliga dagboksanteckningar, men det blev kortfattat. Sedan skrev jag en diktsamling som jag faktiskt skickade in. Den vågar jag inte ens tänka på idag. Jag skickade in den till
Daniel Hjort, han arbetade på Bonniers tror jag. Den hette Nakna skuldror. Det var ju en patetisk titel och jag har inte manuset kvar idag. Men jag fick ett mycket vänligt brev från Daniel Hjort där han
uppmuntrade mig. Det är möjligt att han skrev sådana refuseringsbrev till många, det kan jag inte bedöma. Jag hade hur som helst vissa litterära ambitioner utan att jag var riktigt medveten om det. Men
jag var väldigt medveten om vad jag ville göra efter studentexamen. Då ville jag läsa litteraturhistoria.
Så jag började med det.
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TK: Du började tidigt att översätta också.
KJ: Ja. Och det var också en ren slump. Jag hade ju tyskan, även om min pappa förbjöd oss att tala
tyska hemma. Min mamma och vi barn hade en speciell ö som vi kunde vistas på, och det var aftonbönen. Min mamma var inte det minsta religiös, men hon lärde mig många tyska aftonböner. Det kunde min pappa inte säga någonting om, och dessutom var han aldrig hemma när vi gick och lade oss.
TK: Så ni talade inte någon gång tyska hemma?
KJ: Nej, vi talade ingen tyska alls.
TK: Det lärde du dig i ett senare skede?
KJ: Jag talade tyska med mina morföräldrar. Men min talade tyska är ganska barnslig och rätt dålig,
och den duger inte till kvalificerade samspråk.
TK: Men du har ändå ett intresse för och har umgåtts med den tyska traditionen. Du översatte Peter
Handke och Peter Weiss.
KJ: Plus många andra. Jag översatte Heiner Müller och Brecht. Peter Handke och Peter Weiss var ju
kända författare som gav mig väldigt mycket credit. Jag var superung då, jag var bara tjugotre när jag
började översätta Peter Handke. Jag jobbade på Carolina Rediviva i flera år. På den tiden kunde man
jobba privilegierat och begära tjänstledigt på somrarna. Jag hade tjänstledigt varje sommar i tre månader, och då översatte jag. Men jag jobbade annars heltid på Carolina, och jag drömde inte om att jag
skulle fortsätta studierna. Och när jag väl gjorde det disputerade jag snabbt. Jag höll på i knappt fyra
år och fick min äldste son under den tiden.
TK: Och du kom alltså till Uppsala 1968 eller 1969?
KJ: 1966. Då var jag klar med min fil kand-examen och gick direkt till Carolina och sade att jag ville
börja jobba där. Och det gick bra. Det är ju helt fantastiskt att det gick bra.
TK: Innan vi kommer till Uppsala – vilken är din relation till Göteborg, till staden? Du gjorde samma
resa som Henrik Sandblad, Göteborg-Uppsala tur och retur för att anspela på titeln till hans memoarer. Men du gjorde aldrig – liksom heller inte Lindroth som ju också hade bakgrund i Göteborg – någon returresa. Du rotade dig i Uppsala.
KJ: Det berodde på att jag hade träffat min första man, Stefan Mählqvist. Vi är skilda sedan länge. Men
det var i alla fall Stefans förtjänst att jag flyttade till Uppsala. Jag kvävdes hemma. Jag hade träffat
Stefan på en båt från England till Sverige flera år tidigare, när jag bara var sexton år gammal. Vi skrev
brev till varandra, väldigt kyska brev. Ibland flera gånger om dagen. På den tiden bar man ut posten
två gånger om dagen, det verkar numera utopiskt. Det är klart att jag tränade upp min intellektuella
kapacitet genom det. Breven handlade om väldigt mycket. Om filmer vi hade sett och böcker vi hade
läst, inte om någonting annat. Vi beskrev våra inre tillstånd. Det var säkert en träning, men jag har inte
vågat återvända till dessa brev. Det var i alla fall därför jag flyttade till Uppsala, för att han fanns här.
När vi flyttade ihop hade vi bara träffats i sammanlagt tio dagar. Han låg i lumpen, så jag bodde hemligt i hans rum medan han var borta.
TK: Låt oss hålla oss kvar i Göteborg en stund.
KJ: Jo, jag hade träffat Asta Ekenvall som var nära vän till mina föräldrar. Hon hade av för mig oklara
skäl flyttat till Göteborg. Jag kan fortfarande mycket väl återkalla hennes goda ansikte och hennes
mörka ögon för min inre blick. Hon pratade om detta konstiga ämne, idé- och lärdomshistoria, som
hon hade läst i Uppsala. Hon var vid den tiden bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Göteborg. Jag
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anade att hennes ämne kanske skulle passa mig bättre än litteraturhistoria, som jag fullständigt slukade. På den tiden var det ovanligt att tentera redan efter två terminer inklusive en sommar, men jag
gjorde det. Och sedan hade jag planer på att läsa de två ämnena parallellt. Men Asta Ekenvall avrådde
mig från det. Det är hennes förtjänst att jag hittade det här ämnet, idéhistoria. Men jag kanske hade
hittat det annars också. Därigenom träffade jag i alla fall Henrik Sandblad. Han var ju ingen djuping på
något sätt, men han var entusiasmerande. Men du hann inte träffa honom?
TK: Nej, jag hann inte träffa Sandblad. Jag kom till ämnet åtskilliga år efter att han dog, vilket väl var
1991. Men Sandblad var ingen som umgicks i er familj? Din far och Sandblad tillhör ju i stort sett
samma generation. Din far var något årtionde äldre visserligen, men de arbetade vid samma fakultet.
KJ: Nej, jag skulle väl kanske inskjuta det att Sandblad identifierades som journalist. Han skrev ju i
Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Men i mitt hem fanns det annars ett stort umgänge, och det
var utpräglat tvärdisciplinärt. Det var stora middagar med dans, och jag fick sköta grammofonen, vilket var ett viktigt uppdrag. Ibland sydde mamma klänningar till mig som jag bar vid dessa väldigt positivt laddade tillfällen. Jag glömmer aldrig den gången när överbibliotekarien bjöd upp mig. Då var jag
kanske tolv år. Det var ett sådant fullständigt förtrollat ögonblick. Jag kunde ju inte alls dansa, men
i sin älskvärdhet bjöd han upp mig. Jag minns ingenting av den dansen annat än just detta faktum.
TK: Var bodde ni?
KJ: Vi bodde på Berzeliigatan i centrala Göteborg i en jättestor lägenhet. Där disponerades fem rum
av mina föräldrar och vi barn skuffades ihop i det sjätte. Det var tror jag väldigt typiskt för den generationen, och framför allt för min pappas generation. Min mamma var ju yngre. Men det innebar i alla fall
att vi hade sådana där sängar som man fällde ut om natten. Har du sett sådana? Det ser ut som en
hylla med draperi för. Det var ju naturligtvis helt vansinnigt, men det säger en hel del om vilken plats
barn tilläts ta i familjen. Vi fick inte börja äta förrän pappa hade börjat. Vi fick inte börja tala innan han
hade tagit upp något intressant samtalsämne. Men det var egentligen inte några särskilt märkvärdiga
samtal vi förde kring bordet. Vi var i alla fall strängt hållna. Jag har fått en mycket puritansk uppfostran
via honom, och min mamma vågade inte säga emot. Det har jag med mig, och det hade hon med sig
hela sitt liv, att hon inte vågade säga ifrån. Jag tyckte nog egentligen inte särskilt mycket om honom,
och därför var det så plågsamt när alla kom och frågade. Jag ser ju på alla bilder – han ser så vansinnigt trevlig ut. Och jag anklagar inte honom idag, men han trodde förmodligen att han måste uppfostra
sina barn strängt och snålt. Därför har jag inte särskilt ljusa minnen av uppväxten.
TK: Du har försonat dig på något sätt med honom?
KJ: Ja, det har jag. Och jag har pratat mycket med min mamma om vem han var. Jag är jätteglad att
jag fick möjlighet att göra det. Hon dog för bara två år sedan, nittiosex år gammal.
Men du är också intresserad av mina intryck av institutionen för idé- och lärdomshistoria. Henrik
Sandblad skrattade vi lite åt, kanske var han för entusiastisk. Jag blir förvånad när jag inser vilken distanserad attityd jag hade gentemot honom. Men jag tyckte mycket om honom också. Jag var lite mer
reserverad än andra, men jag njöt av den där fryntliga sidan som han hade, och av de där extrema
postseminarierna där Henrik satt i högsätet och ropade allt högre ju längre kvällen framled.
Får jag förresten lägga till en parentes. Vi var nyligen en liten delegation – bestående av Gunnar
Eriksson, Tore Frängsmyr, Anders Lundgren och mig själv – och lade en blomma på Sten Lindroths
grav. Det var 28 december, den dag han skulle ha fyllt hundra år. Sedan gick vi till Ofvandahls konditori, dit Sten alltid gick. Flera av oss hade inte varit där på decennier, och stället har sjangserat sedan
dess. Men vi satt där och talade om Lindroth.
TK: Intressant, låt oss återkomma till det.
KJ: Ja, låt mig avsluta detta med Henrik. Jag uppskattade honom, trots att han inte direkt var någon
intellektuellt skarpsinnig typ. Och jag inser idag att jag alltid har beundrat och dragits till de intellektu-

48

1013350-2015 Arche 50 bok_42-123
1013350-2015 Arche 50 bok.indb 48

2015-05-19 10:51

1013350-2015 Arche 50 bok_42-123

ellt skarpsinniga, för att uttrycka mig väldigt pretentiöst – jag är medveten om det. Jag bedömer inte
mig själv som skarpsinnig på något sätt, inte det minsta. Men de har attraherat mig, de skarpsinniga.
Jag har gärna suttit vid deras fötter.
Det fanns i alla fall en person som definitivt fick mig att bestämma mig för det här ämnet, och det
var Ronny Ambjörnsson.
TK: Ronny undervisade i Göteborg när du kom till institutionen?
KJ: Ja, och Henrik höll i de högre seminarierna på sitt lite speciella sätt. Jag tänker på tvåbetygsseminarierna. Jag lämnade Göteborg efter ett år med studier i idé- och lärdomshistoria och fortsatte här i
Uppsala. Då hade jag redan börjat på Carolina, så jag skrev min c-uppsats parallellt med att jag jobbade.
TK: Men när du åkte till Uppsala så var det egentligen inte med avsikten att fortsätta med ämnet här?
KJ: Nej, inte alls. Jag har läst brev till mina föräldrar som jag skrev härifrån. Jag skrev förbluffande
många brev, och jag blir förbluffad när jag ser hur depressiva de är. »Vad ska det bli av mig? Jag får
väl bli bibliotekarie i värsta fall.« Jag visste hur som helst att jag aldrig ville bli lärare. Jag var väldigt
vilsen i min professionella identitet, jag visste inte vad det skulle bli av mig. Jag hade mycket väl
kunnat fastna på biblioteket. Eller kanske inte ändå – jag hade nog blivit översättare, professionell
översättare. Det arbetet var en ventil som växte mer och mer, och jag fick fantastiska uppdrag redan från början. Jag fick uppdraget med Peter Weiss genom att Dramaten sålde mig symboliskt till
honom med hänvisning till att jag redan översatt Peter Handke. För Weiss hade sagt att det går inte
att översätta Handke. Dessutom hade jag översatt Kaspar Hauser, som ju handlar om hur man bygger ett språk. Det uppdraget kom sig i sin tur av en ren slump. Min första man hade ett kontaktnät
som var rätt stort, han spelade teater och var periodvis professionell skådespelare. Han kände en
lektör på Dramaten som heter Göran Sarring. Stefan fick frågan från Sarring om han kände någon
som kunde tyska. Han skulle sätta upp Kaspar Hauser som ett regiassistentjobb vid sidan av den
ordinarie repertoaren. »Ja«, sade Stefan, »Karin kan tyska«. På det sättet hamnade jag i översättarbranschen.
TK: Du höll alltså på med översättning samtidigt som du återupptog dina studier i idé- och lärdomshistoria?
KJ: Ja, 1985 bör ha varit det sista året som jag arbetade med översättning. Jag sprängde mig nästan
genom att undervisa, föda två barn och dessutom översätta. Det var svårt att få ihop de karriärerna,
så jag valde bort översättandet. Men det var inte ett självklart val, för jag tyckte att översättandet gav
mig större frihet. Jag var väldigt attraherad av ett fritt arbete, och jag hade mycket väl kunnat fastna
där. Och som sagt, jag fick bra uppdrag.
TK: Vad var det som gjorde att du ändå fastnade för idé- och lärdomshistoria?
KJ: Det var när jag fick erbjudandet om att översätta Motståndets estetik och insåg att jag inte skulle
kunna förena det med mitt akademiska uppdrag. Det var precis vid den punkten. Peter Weiss ville ha
mig som översättare, och vi fungerade jättebra tillsammans. Vi satt tillsammans och arbetade, han
kunde ju perfekt svenska och han var tvungen att smaka på alla ord.
TK: Du umgicks också med paret Weiss?
KJ: Jo, jag träffade hans fru, och det har jag gjort även på senare år. Men jag lärde inte känna henne.
Jag var i alla fall hemma hos honom och sov också över någon gång. Och jag minns att vi kunde ligga
i varsin soffa och lyssna på Purcell och sedan gå och lägga oss i olika rum. Det var ju fantastiskt. Det
här har jag aldrig berättat för någon tidigare.
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Hur som helst, det var Ronny Ambjörnsson som gjorde mig intresserad av ämnet, men jag hade
aldrig en tanke på en professionell karriär som akademiker. Så en dag kom Per Sörbom och Tore
Frängsmyr och frågade mig om jag ville bli amanuens eftersom Gunnar Broberg hade fått doktorandstipendium. Min första kommentar minns jag, den var väldigt spontan: »då måste man ju doktorera«.
Vid den tiden hade det nya systemet just införts, man skulle skriva en kortare avhandling och licentiatavhandlingen hade slopats. Jag bad om en veckas betänketid. Valet var inte alls självklart.
TK: Då kände du Sörbom och Frängsmyr sedan tidigare och de visste om att du hade läst idé- och
lärdomshistoria i Göteborg?
KJ: Ja, jag gick ju på seminarierna, på Lindroths seminarier. Jag skrev min c-uppsats. Vi träffades på
onsdagar varannan vecka. Och så sade jag upp mig på Carolina, från 1 januari 1970 antar jag. Sedan
disputerade jag i oktober 1974.
TK: På den animala magnetismen. Hur hittade du till det ämnet egentligen? Det är ju också ett ämne
med tysk anknytning kan man säga.
KJ: Ja, jag hade ju inte kunnat göra det om jag inte hade kunnat tyska. Jag har haft glädje av att kunna
tyska, att förstå språket utan problem – även kvalificerade texter. Jag känner inget motstånd där alls.
Jo, jag ville säga en sak till om min avhandling. Den var en utlöpare ifrån trebetygsuppsatsen, men
jag var beredd att återvända till ett annat tema – jag ville hellre skriva om herrnhutismen och föreslog det, ett ämne som ju Arne Jarrick sedan har skrivit om. Men Lindroth tyckte absolut att jag skulle
fortsätta med den animala magnetismen. Jag inser idag att det var ett led i vårt ämnes utforskande
av olika strömningar, av mer eller mindre mystiska traditioner. Nordström skrev om Stiernhielm och
Lindroth om paracelsismen. Eskatologin, Henriks tema, är ett annat exempel. Det var ett kartläggningsarbete som pågick.
TK: Så du ser själv ingen bakgrund i till exempel din mors tyska ursprung och intresse för medicin?
KJ: Nej, alla kunde tyska på den tiden. Vi var ju tvungna att läsa tyska, engelska, franska och latin för
att över huvud taget bli antagna.
TK: Vilka personer fanns vid seminariet när du kom till institutionen?
KJ: Det var Tore Frängsmyr, Per Sörbom och Gunnar Broberg. Vi umgicks jämt. Vi var verkligen personliga vänner och ingick i samma vänkrets. Det var ingen hejd på umgänget, både utan och med våra
respektive. Det var helt självklart att vi åt lunch tillsammans varje dag. Men Sten Lindroth gick aldrig
med. Han var integer i den meningen.
TK: Vad hade ni för relation till Lindroth? Var han en upphöjd person eller var han en del av en vänkrets?
KJ: Nej, han var inte en del av vår krets. Han hade säkert sin egen, och det blev bara stelt de gånger han kände sig kallad att bjuda hem oss. Och jag klarade mig som enda kvinna. Det kan ju tyckas
märkligt idag. Jag har tänkt på det i efterhand – hur klarade jag hans stil, hans gamängartade stil?
TK: Hur var han som handledare?
KJ: Han var stenhård som handledare. Jag försökte några gånger att få hjälp av honom, framför allt
en gång. Jag var förlamad under ett halvår, ett helt halvår av min doktorandtid. Jag var bokstavligen
förlamad och kunde inte skriva ett ord, därför att jag trodde att jag måste ta ställning till de märkliga
fenomen som rapporterades i mitt material, det vill säga att unga flickor kunde läsa grekiska och latinska grammatikor om man lade boken över magen (skratt). Det var så osannolikt så att jag trodde
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att jag måste ta ställning till sanningshalten, och det gick ju inte. Men den frågeställningen förlamade
mig, och jag fick absolut ingen som helst hjälp av Lindroth. Så uppfattade jag det. Han körde ut mig
och sade att det får du lösa själv.
TK: Det ingick väl också i handledarstilen, särskilt inom humaniora i äldre tider, att låta folk växa fritt
för sig själva. Det som dog på vägen var utgallrat.
KJ: Det är bra formulerat. För det var ju horder av människor som försvann från forskarutbildningen.
Man var tvungen att ha en viss förmåga att klara den där stilen. Men för att inte vara orättvis mot Sten
Lindroth måste jag säga att jag uppskattade honom väldigt mycket för den energi och den inlevelse
han förmedlade. Och att han också gick igenom ens manus. Hade man skrivit någonting så gick han
igenom det minutiöst. Jag kan fortfarande se hans handstil framför mig. Jag har flera böcker hemma
där han antecknat, han var ju en marginalantecknare av stora mått. Men jag fick ingen hjälp, så det där
halvåret får man dra ifrån, och jag var väldigt olycklig då.
TK: Men sedan kom du alltså ur det. Hur gick det till?
KJ: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag gled väl ur själva problemet antar jag. Jag insåg att jag måste inte ta ställning till det, och jag tvingade mig att klara mig elegant ur själva problemställningen. Och
avhandlingen som blev resultatet har jag sedan aldrig läst i dess helhet. Men i efterhand har jag i alla
fall vänt på perspektivet och betraktat det hela från patientens synvinkel. Det var väldigt roligt, och
inför det experimentet så ställde jag mig frågan – vad har hänt med min blick? Det är därför jag vill
tala om konstruktion, alltså vad som händer om man löser upp sin egen blick i många perspektiv och
många verkligheter. Då kan någonting radikalt inträffa.
TK: Men det är insikter som kom i ett senare skede? Hur såg man på saken då? Dina angreppssätt
och dina val av undersökningsobjekt har ju uppenbarligen – och det kan man se på din produktion
också – förändrats. Hur tänkte man på den tiden idéhistorisk forskning och dess roll? Jag menar under Lindroths dagar.
KJ: Det var en dygd att inte skriva folk på näsan om det här med metod och vilket teoretiskt perspektiv man använde. Delvis så berodde det också på att det var omedvetet. Man skulle vara en god empiriker. Det betydde just att vara ytterligt noggrann med sina källor – och det kännetecknar ju också
en större historikertradition, att vara källkritisk och misstänkliggöra varje källa. Men det konstiga är
att man sade att brevet är oöverträffat som källa vad gäller autenticitet. Det är ju fullständigt… Jag
har grubblat mycket över det, att ett brev som skrivs alltid har en läsare, att man formar brevets innehåll efter läsaren. Men jag trodde verkligen det, och jag tillbringade åratal med att sitta på KB och läsa
Gjörwell-brev. Jag kunde inte förstå hur man i brev kunde inrymma förälskelsepassager mellan män.
Jag kunde inte tolka dem, och jag hade ingen att fråga. Jag hade enorma mentala brottningsmatcher
med att förstå Gjörwell. Han är ju en 1700-talsperson. Alltså börjar han »min högt älskade vän« och
»jag trycker dig ömt till mitt hjärta«, »jag vill veta vad som händer dig, vad som händer i din kropp och
i dina känslor, och jag vill veta allt om ditt välbefinnande«. Och sedan så kommer han gradvis in i att
skriva själva brevet. Jag kunde inte alls förstå det där, jag kunde inte se att man precis som idag bygger frändskap med långa inledningar, inledningar som kan handla om allt – från vad man bokstavligen
åstadkommer på pottan till alla dessa kärleksord. Man bygger en frändskap via kroppen. Man utbyter
erfarenheter om kroppens missöden, om kroppens bräckligheter – ett bra ord – för att sedan långsamt närma sig sitt egentliga ämne som är att utbyta lärda notiser. Och mot slutet av brevet kommer
man återigen med sådana här starka ömhetsbetygelser. Jag kunde inte alls genomskåda det. Jag var
ung, men jag kan inte skylla på min ungdom. Jag var i alla fall ung när jag skrev min avhandling, jag
var 25 eller 26 år när jag började och 29 när jag avslutade. Jag hade inte redskapen att tolka mitt eget
ämne, jag hade inte redskapen att tolka den metod jag använde. Och de teoretiska perspektiven hade
jag definitivt inga instrument att bryta upp eller förstå. Det blev en ganska deskriptiv avhandling och
den börjar rätt abrupt med något slags berättande – och inte berättande som ett medvetet retoriskt
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grepp, jag var inte alls medveten om den möjligheten. Men jag kan ju se när jag idag blickar tillbaka på
min avhandling att jag lyckats tillägna mig ett slags akademisk stil som är rätt säker.
TK: Man märker redan där att du verkligen bemödar dig om stilen, att du vinnlägger dig om de språkliga detaljerna. Och sedan disputerade du 1974?
KJ: Ja, 1974. Och sedan promoveras jag 1975. Då hade jag alla kurser kvar att läsa inom forskarutbildningen. Det är fullständigt galet, man hade ingen känsla för att lägga kursdelarna rätt och i relation till
avhandlingsdelen för att systemet var så nytt, strukturen var ny. Man hade en del om 60 poäng kurser,
vilket ger endast två och ett halvt år till avhandlingen. Så ser det fortfarande ut, inte minst inom naturvetenskaperna. Min man är matematiker, och i det ämnet gäller att hälften ska vara läspoäng. Men
några kurser hade jag i alla fall gjort när jag tänker efter, till exempel grekiska och handskriftläsning
som var väldigt viktigt och bra att få kurser i. Men jag hade i stort sett hela kursavsnittet kvar, och jag
vet att jag aldrig har varit så deppig som det år när jag satt hemma och läste kurser. Jag tvingade mig
att sitta hemma, för bara där kunde jag koncentrera mig. Jag läste enorma mängder, Curtius kommer jag ihåg som ett skräckexempel. Inte för att det var ointressant, utan för att det var så kvantitativt
stort. Det var inte alls ointressant. Så läste jag Lovejoy, och han hade ju den goda smaken att vara rätt
kortfattad åtminstone. Och sedan har jag ett vagt minne av att jag gick till Sten Lindroth och sade att
jag klarar inte det här, alltså rent mentalt – jag blir galen. Och då lät han mig slippa en sista fempoängskurs. Det respekterar jag honom enormt för.
TK: Vem opponerade på din avhandling?
KJ: Tore Frängsmyr. Docenten vid heminstitutionen opponerade på samtliga avhandlingar på den tiden. Min bror hade för övrigt vid själva disputationen den uppstudsiga impulsen att ifrågasätta opponenten. Han gjorde ett tillägg där opponenten inte hade klarlagt tillräckligt. Och min bror är ingen dum
person.
TK: Apropå det – hur har din relation till Tore Frängsmyr sett ut?
KJ: Vi har en stillsam men vänlig samtalston oss emellan idag. Han har väldigt starka sidor, och jag
har präglats av det. Min nuvarande man frågade mig – hur stor är Tore Frängsmyr egentligen? Jag
svarade: »han är jättestor«. Och då menade jag inte bokstavligen (skratt) – utan han är känd av alla,
och han är respekterad av alla. Tore är en imperiebyggare av stora mått. Han har byggt ett enormt
nätverk, och han är värd all respekt för det. Han är värd all respekt för att han byggt den här institutionens första internationella samarbete i och med sommarskolan som han skapade tillsammans med
Berkeley, Bologna och Paris. Men det var rätt svårt att vara prefekt under honom, just för att vi hade
haft en så tät relation. Och att vara kvinna var nog extra svårt.
TK: Och sedan återkom ju också Gunnar Eriksson till institutionen som efterträdare till Sten Lindroth.
Det var väl 1981?
KJ: Ja, och han har betytt väldigt mycket för mig, trots att jag hade lite svårt för honom i början. Han
halvlåg alltid över seminariebordet och jag uppfattade det som att seminarierna saknade stringens.
Men jag har kommit att älska Gunnar. Jag säger faktiskt ordet älska. Vi har fortfarande en utmärkt
kontakt. Jag åker och hälsar på honom en gång om året eller så. Han är vid ytterst god vigör och skriver sin bok om romantiken.
TK: Om vi fortsätter framåt i tiden – hur såg dina kollegor på den process som jag antar kom i gång
successivt efter disputationen, att du blev en alltmer välkänd idéhistoriker med medialt genomslag
utanför universitetet. Hur betraktades det från insidan av akademin? Vi brukar ju alltid säga att personer som du, Sven-Eric Liedman, Ronny Ambjörnsson och några ytterligare gjort så mycket för ämnet
eftersom det genom er blivit uppmärksammat i media. Samtidigt känner vi alla till den akademiska
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avundsjukan. Det är inte alltid lätt när man har framgång på andra arenor än vår egen. Hur såg du själv
på den processen?
KJ: Det är en intressant fråga. Jag har känt väldigt lite av öppet visad avundsjuka. Man har artigt gratulerat mig när jag har fått priser och blivit hedersdoktor. Men jag har anat mig till… Fast jag har inte
det minsta anlag för långsinthet. Och jag har ändå känt mig mycket förskonad.
TK: Hur kommer det sig att du valde den väg du valde? Jag menar att du valde dubbla verksamheter, eller åtminstone att du odlade två sidor av samma verksamhet, sidor som vetter åt olika håll –
en som vetter inåt mot forskningen, seminarierna, handledningen, undervisningen, och en som vetter
utåt, som handlar om att sprida kunskap. Var det någonting som växte fram naturligt eller var det ett
medvetet beslut du fattade?
KJ: Nej. Det var pliktmoral skulle jag vilja säga. Om någon är så intresserad av mina perspektiv, då
är det min plikt – det låter väldigt högtidligt och moraliskt – att svara mot det. Där har du hela svaret på frågan om varför jag så ofta har befunnit mig på offentliga och mediala arenor. Det har inte
ett dugg att göra med att jag skulle njuta av att stå inför en publik. Jag har lärt mig behärska det,
och det har inte varit särskilt svårt att behärska. Jag har haft hjälp av min genuina entusiasm inför
mitt ämne. Och jag har varit medveten om att jag haft något spännande att berätta, om det så har
handlat om det mätbara samhället eller om annat. Apropå det mätbara samhället, där hade jag kunnat hamna någon helt annan stans ämnesmässigt än där jag befinner mig idag. Det ämnet tyckte jag
också var roligt.
TK: Och det höll du på med någon gång i början av 1990-talet?
KJ: Det mätbara samhället kom väl 1988 tror jag. Tore drog in mig i väldigt viktiga och för mig själv utvecklande projekt. Detta internationella projekt, »The quantifying spirit in the eighteenth century«, var
ett sådant. Sedan upptäckte jag till min egen förvåning att jag inte bara ville skriva en artikel – och
den artikel jag trots allt skrev var väl kanske inte så intressant. Jag ville skriva en hel bok istället. Det
tror jag är typiskt för mitt sätt att fungera. Det är därför det har blivit så många böcker.
TK: Hur ser du på bokens roll idag? Det är många som talar om – och med visst fog kan man tycka
– att boken är på väg att försvinna från vår akademiska verksamhet. Inte minst den svenskspråkiga
bokvolymen författad av humanistiska forskare.
KJ: Jag tycker mig se att vårt område idag är på väg att tas över av kvalificerade journalister. De är väldigt duktiga på det de kallar research, och de bedriver ofta god research också. Men den är ofta väldigt vinklad och tematiserad – det är ju självklart. Jag kan beklaga det, för jag tror att marknaden definitivt behöver svenskspråkig akademisk litteratur som kan berätta på ett spännande sätt. Jag håller
för övrigt just nu på att avsluta en bok. Jag har en ung förläggare som jag jobbat med i många år och
som jag uppskattar mycket. När han gick över till Bonniers gjorde jag också det.
TK: Vem är det?
KJ: Martin Kaunitz heter han.
TK: Han gick över till Bonniers från Norstedts, och då följde du med?
KJ: Ja, just det. Han har betytt väldigt mycket för mig, trots att han kunde vara min son bokstavligen.
Han är född 1971 tror jag. Jag är i alla fall övertygad om att marknaden behöver svenskspråkig litteratur som kan berätta på ett spännande sätt. Jag vet inte om han bara är snäll när han säger att man
med spänning inväntar den nya boken, den som förmodligen kommer att bli min sista. Jag kanske inte
vill skriva någon ny bok, fast jag har många projekt i tankarna. Men jag vill inte låta mig uppslukas av
ytterligare ett stort projekt.
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Från arbetet med projektet The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century. Mitten av 1980-talet. På bilden syns bland andra Karin Johannisson
(Uppsala), Sven Widmalm (Uppsala), Tore Frängsmyr (Uppsala), Gunnar Broberg (Uppsala), Svante Lindqvist (Uppsala), Anders Lundgren (Uppsala) samt John Heilbron (Berkeley), Roger Hahn (Berkeley).
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TK: Vad har du för relation till skrivandet som arbete? Du upplever inget motstånd i skrivandet?
KJ: Nej, absolut inte. Det har en förmåga att suga in mig.
TK: Du gör inte som många andra, som disciplinerat sätter sig mellan bestämda klockslag för att få
det svåra gjort? Även människor som har samlade verk på trettio band har vittnat om sin stora ångest inför att skriva. Du tillhör den andra kategorin, den som upplever skrivandet som ett flöde och slukas av det.
KJ: Ja. Jag skulle vilja säga det. Några av mina böcker har jag nästan skrivit i eufori, Den mörka kontinenten till exempel. Jag skrev den i stort sett på en sommar när jag var ensam hemma, helt ensam.
Min yngste son var i USA och min äldste son var tillräckligt gammal för att vara någonstans i England
tror jag. Det är rätt långt mellan dem för övrigt, nästan sex år. Då skrev jag i alla fall boken i ett flöde
som jag aldrig har lyckats upprepa. Jag var fullständigt ensam under tre veckor. Jag tror inte ens att
jag var utanför grinden annat än för att inhandla det nödvändigaste. Jag glömmer det aldrig, därför att
det var så makalöst att vistas i det där flödet.
TK: Det blev en bok som fick ett väldigt stort genomslag också.
KJ: Ja, successivt. Det var väl då jag »upptäcktes«. Den kom i många tryckningar och upplagor. Jag
tycker idag att det är lite rörande – det händer varje gång jag har skrivit en ny bok – att jag från början
inte har något självklart sätt att närma mig det jag har skrivit. Det växer snarare fram en struktur för
att kunna tala om texten. Jag gav rätt förvirrade presentationer av innehållet i Den mörka kontinenten
till att börja med, innan jag lärde mig att strukturera vad som var viktigt att få fram.
Det finns också en bok till som jag skrivit i ett liknande lyckligt flöde, det var långt senare – det var
Nostalgia. Det är den bok som efterfrågas mest idag, trots att den inte trycktes om. Men nu finns den
i en digital version. Den hade essäform och det dröjde ett tag till folk upptäckte den. Och nostalgi är
ju ett evigt tema. Det var min första bok om känslornas historia. Men sedan fastnade jag och plågades väldigt mycket i den bok som kom därefter, Melankoliska rum. Den tyckte jag var extremt svår
att skriva, även om det inte märks alls på boken. Jag kommer också ihåg att det var förlösande när
jag kunde dela upp den i olika känslor och olika varianter av melankoli. Den boken slet jag verkligen
med, jag slet fram den ungefär som jag har slitit fram min nuvarande bok – Den sårade divan – som
också har en hög grad av komplexitet. Den handlar om kvinnor i psykiatrin, framför allt tre fall vars
journaler jag har läst.
TK: Jag tänkte att vi kunde återkomma till den boken som ett slags utgång ur vårt samtal. Men får jag
först hänga kvar vid de andra böcker du nämnt, Den mörka kontinenten, Nostalgia och Melankoliska
rum. De är naturligtvis väldigt viktiga i din produktion. De knyter också alla tre på olika sätt an till den
freudianska traditionen. I den förstnämnda boken citeras Freud redan på första raden och är förstås
upphov till själva titeln. Jag upplever det som att Freud och det freudianska för dig å ena sidan kan
vara en idéhistorisk källa att studera, till exempel när det gäller olika sätt att betrakta kvinnan. Å andra sidan finns det också en freudiansk tematik i ditt sätt att närma dig det du studerar. Det gäller till
exempel din syn på sorg och melankoli. Hur har din relation till den freudianska traditionen sett ut?
KJ: Jag är rädd att jag måste göra dig besviken. Jag har ju läst mycket Freud. Men jag känner mig
främmande för insnirklingarna i de mest esoteriska varianterna av uppfattningarna om psyket. Jag
känner mig också rätt främmande inför de teorier som betytt mest för att göra Freud känd, de som
handlar om de oidipala konflikterna. Men jag tror att jag i själva verket har hämtat väldigt mycket ifrån
Freud. Samtidigt har jag läst så många Freud-epigoner att jag har kommit att förhålla mig väldigt reserverat. När jag skrev nostalgiboken läste jag ett antal Freud-epigoner, jag vet inte varför. De ska
hursomhelst inte drabba Freud. Ja, jag snurrar ju hela tiden precis som du säger kring Freud-tematiker, men jag förhåller mig också avvaktande till dem och jag låter mig inte lockas in i de allra mest avancerade perspektiven. Kanske på grund av att jag helt enkelt inte begriper dem. Så enkelt är det. Jag
vågar inte ge mig in i det, och det intresserar mig inte tillräckligt. Jag tycker inte att Freud är tillräckligt
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intressant i sina mest esoteriska varianter. Jag läste nyligen Tre avhandlingar om sexualiteten därför
att den är mycket relevant vad gäller Agnes von Krusenstjerna som jag skriver om just nu. Jag har ett
avsnitt som bygger på Freud-läsning – och hon har ju så mycket konstigheter för sig, sexuella konstigheter, eller varianter ska jag säga. Ingenting är konstigt enligt min mening. Jag förhåller mig på distans till Freud, så kan jag väl sammanfatta det. Men jag lockas hela tiden och dras till hans tematiker.
TK: Låt oss gå vidare. Jag har också några frågor om din syn på ämnet idéhistoria, på hur det kan bedrivas. Låt oss fortsätta på den linjen. Till att börja med begreppet inlevelse. Vi talade om det inledningsvis. Det är ju ett begrepp som varit ifrågasatt, samtidigt som man ofta hänvisat till det. Hur ser
du på möjligheten av att leva sig in i sitt objekt och de problem som kan finnas med det?
KJ: Det finns en berömd kroppshistoriker, Barbara Duden – har du hört talas om henne? – som verkligen betonade att vi inte har någon som helst tillgång till det förflutna. Det var väldigt inne ett tag att
upprepa den utsagan. Men jag har inte problematiserat den särskilt mycket. Jag vet att inlevelse var
väldigt inspirerande för oss, det var ju ett ord som flög kring vårt seminariebord.
TK: Kom det från Johan Nordström och hans orientering mot tysk hermeneutik? Kom det den vägen?
KJ: Ja, men det uttalades aldrig varifrån det kom. Men att det kom från Dilthey, det vet jag ju. Jag har
inget minne av att det sades explicit. Vi talade inte så kring vårt seminariebord, vi uttalade inte teoretiska perspektiv. Sådana saker kunde fara genom rummet, fast mer som självklara utgångspunkter
för vårt förhållande till ämnet, för vad vi ville med ämnet. Det fanns för övrigt väldigt många som försvann från vårt seminarium under tidens gång, som aldrig disputerade.
TK: Vilka var det? Var det människor som sedan dök upp i andra akademiska sammanhang, som gjorde karriärer på annat håll?
KJ: Kan man tala om skuggor som flyger bort? Jag har inget minne av att det var människor som dök
upp i andra sammanhang. Och jag kanske förstorar de känslor jag har – men nästan alla kvinnor flög
bort.
TK: Du ser det som ett slags systemfel, snarare än som en slump eller händelser som berodde på tillfälliga orsaker? Att kvinnor puttades ut i marginalen menar jag.
KJ: Jag har aldrig kunnat bedöma om det är ren slump eller om det är ett omedvetet utträngande av
det kvinnliga perspektivet. Och jag skulle inte kunna förklara vad det kvinnliga perspektivet skulle bestå i. Men det är ett faktum som är besvärande. Vi har definitivt haft många kvinnor som har försvunnit längs vägen. När Suzanne Gieser disputerade (1996) var hon den första kvinnan sedan jag gjorde
det, och då hade det gått över 20 år. Vi måste återvända till det problemet, även om det inte känns
lika akut längre när vi nu ryckt upp oss när det gäller den kvinnliga representationen. Kanske ska man
heller inte vara långsint därvidlag, men det var ett besvärande faktum. Och det var jag som fick svara
för frånvaron av kvinnor på vår institution. »Vad gör ni med kvinnorna på er institution?«. Men jag blev
alltid svarslös. Kanske spelade det också in att det kom en väldigt stark manlig doktorandgeneration,
sex stycken varav fem män.
TK: Som alltså blev antagna ungefär när du blev professor 1996?
KJ: Ja, just det, precis när jag blev professor. Och sedan talades det ibland om att jag var för dominant,
men jag definierar mig definitivt inte som hörande till den dominanta sorten. Det antyddes en del saker – att »bredvid dig bleknar alla« och liknande – och jag blev väldigt sårad av det som sades. Men
det var egentligen inte betungande och återkommande, för jag visste att det som drev mig var den
pliktkänsla vi talade om nyss. Om jag syntes mycket var det för att jag kände plikten att motsvara förväntningarna, jag kände plikten att sprida det många ville höra. Och då anade jag ändå lite av att det
var just mina perspektiv de ville höra, för de angår ju varje människa. Alla människor har en kropp och
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en sexualitet – jag har skrivit om sexualiteten också, och jag har skrivit om smärta och om känslor,
alltså verkligen om det jag kallar historia med existentiell relevans. Men det gick upp rätt sent för mig
att det var därför som så många ville lyssna till mina perspektiv.
TK: Är det ett mått på viktighetsgraden hos forskningen, hur existentiellt relevant den är? Jag menar
både för dig och personligen och om du fick önska dig hur vårt historikerlandskap i stort skulle se ut.
Skulle fler människor behöva ägna sig åt den typ av historieskrivning som du ägnar dig åt?
KJ: Ja, det tror jag. Det var för övrigt Anders Florén – en känd historiker och som dog väldigt ung –
som introducerade mentalitetshistoria och Annales-traditionen. Annalesskolan gick upp som en stjärna och sjönk som en sten. Men det var i alla fall han som förde fram begreppet existentiell relevans.
Han citerade Nietzsche vet jag, alltså den där berömda frågan från Den glada vetenskapen: »Vem skriver kärlekens, girighetens, smärtans eller grymhetens historia?«
TK: Är det en väg att gå för humanistisk forskning och för historisk forskning tänker du?
KJ: Kan jag använda ordet anemisk? Det gör jag i så fall som en generell, sammanfattande beteckning. Man tar idag inga risker, man förankrar sig tungt i materialet och i teoretiska perspektiv snarare
än att följa sin intuition. Det här är väldigt vanskligt att tala om, för det går ju inte att grunda någonting
helt på vad man känner intuitivt är riktigt. Men man kan tala mer generellt om det som angår många
och som handlar om att vara människa, det som berör människan. Det har alltid legat i centrum av
mitt intresse. Vad är det att vara människa? Och då får ju berättelseperspektivet en stark ställning,
även om det av somliga bedöms som enbart deskriptivt. Numera skriver man istället väldigt uppförsäkrade artiklar. Det är som att man inte vågar sig på att skriva en hel bok.
TK: Jag håller med dig. Mitt intryck är också att många tycker det är bra att vårt område, humaniora,
förvetenskapligas – att det rensas upp från konstnärspersonligheterna och särlingarna.
KJ: Jag är i och för sig inte svag för dem heller.
TK: Men om jag förstår dig rätt är det så att du talar för behovet av att ge sig ut på osäker mark. Och
därigenom sätter vi våra karriärer på spel. Ett risktagande kan ju också innebära ett misslyckande. Är
det vad du efterlyser?
KJ: Ja, att testa perspektiv. Jag är beredd att stå för ett risktagande om det handlar om karriär. Men…
Karriär hade förr i världen en dålig klang. Att vara karriärist och vara karriärtänkande, det betydde att
man bokstavligen hade en struktur för sin framtid. Jag har aldrig klarat av att tänka så, jag har aldrig
gjort karriär, inte medvetet i alla fall. Jag vet att det inte anses bra att säga så, särskilt när man har
suttit som professor vid en sådan här institution. Men jag har hela tiden varit beredd att byta riktning.
Jag tror att varje individ har en repertoar av möjligheter. Och inom ramarna för den repertoaren – som
naturligtvis inte är ändlös – kan man ägna sig åt lite vad som helst. Vad som är den där repertoarens
ändpunkter, det kan jag inte direkt precisera. Och kanske har jag använt den tankemodellen främst
som min egen, för mitt eget program eller som min egen ledstjärna. Jag är faktiskt väldigt övertygad
om detta repertoartänkande.
TK: Att det kan ge en rikare palett av förhållningssätt och kunskaper, att det kan ge oss nya vägar att
gå som historiker? Men du, det är en annan sak jag vill fråga dig om. Vi talade ju tidigare om Freud
och dina inspirationskällor. Och så förde du fram inlevelsen som en viktig punkt. Då knyter du an till
det hermeneutiska perspektivet och signalerar starkt existentiell relevans. Men om man läser dina arbeten så ser man att där finns också ett annat namn…
KJ: Foucault.
TK: Precis, Michel Foucault. Det är ju ett annat namn som spelat en stor roll för dig.
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KJ: Ja, jag har cirklat kring honom också. Men jag är lite för rastlös för att ge mig i kast med de tunga
verken – Vetandets arkeologi, till exempel. Det är klart att jag känner till den, den aktualiserades inte
minst i min installationsföreläsning. Det är förresten den enda gången jag har krampat. Installationsföreläsningen handlade om Foucault och om andra franska filosofer. De kanske inte syns i texten. Paul
Ricoeur till exempel, som var här i Uppsala mot slutet av sitt liv och höll en otroligt uppburen föreläsning. Vi hade många av de stora filosoferna här.
TK: Förresten, om jag får inskjuta en fråga av lite mer anekdotisk karaktär. Nämndes Foucault någon
gång? Lindroth, till exempel, nämnde han någonsin Foucault?
KJ: Nej, aldrig. Inte som teoretiker. Foucault var inte uppfunnen på Lindroths tid.
TK: Det måste ändå varit en episod som han mindes.
KJ: Ja, men det har Gunnar Broberg utrett. Lindroth träffade ju som bekant Foucault och läste hans
manus till Vansinnets historia och avvisade det med den direkta uppmaningen att det måste underbyggas bättre. Och det hade han fullständigt rätt i.
TK: Något som Foucault också skrev och tackade honom för i ett brev.
KJ: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det stämmer att de hade en kortvarig kontakt, och det var
inte länge som Foucault vistades här i Uppsala. Ett par, tre år var det väl. Foucault nämndes dock aldrig kring vårt seminariebord. Men sedan har han svävat över oss desto tyngre och envetnare. »Jag tänker inte sjunka ner i Foucault-träsket« har jag hört många doktorander säga. Foucault har blivit någon
som man alltid måste återvända till.
TK: Ja, han har blivit en referens som ingen tycks kunna undvika att ta ställning till på humaniorafältet.
När började du intressera dig för Foucault?
KJ: Det måste ha varit när jag skrev Medicinens öga. Då upptäckte jag Foucault. Det var alltså i slutet
av 1980-talet eller i varje fall under andra hälften av 1980-talet, jag minns inte riktigt.
TK: När hans namn på allvar började komma i svang här i Sverige?
KJ: Ja, och i samband med hans död, han dog ju 1984 i AIDS. Jag blev mycket inspirerad av Foucaults
sätt och tänka. Ta till exempel idéerna i Vansinnets historia – att behovet av en grupp definierade som
dårar, som vansinniga, var starkare än samhällets behov av att skjuta bort avvikare. Att vi alltid har behov av några som vi kallar »vi« och några som vi kallar för »dem« – för att kunna definiera oss själva
som tillhöriga ett vi och för att veta vad ett »vi« står för. Då uppstår normaliteten. Det var sådana tankar som för mig var otroligt inspirerande. Och samtidigt fanns det ju också många andra tankar hos
Foucault, maktperspektivet till exempel, eller det kroppsdisciplinära perspektivet. Sexualitetens historia också, föreställningen att vi har blivit friare och friare, och att den föreställningen är imaginär. Men
även att han byter tankesystem mellan del ett och del två. I vilken annan kultur, säger han, skulle man
betala terapeuter för att sitta och lyssna på våra bekännelser om vårt könsliv. Sådana formuleringar
finner jag väldigt träffande. Jag har verkligen lusläst – inte Vetandets arkeologi eller hans föreläsningar
som ju är utgivna långt senare. Men Klinikens födelse – och den är rätt svår tycker jag, om man verkligen vill förstå vad den handlar om. Men framför allt har jag läst Vansinnets historia och Sexualitetens
historia och blivit väldigt inspirerad av det.
TK: Jag tänker när det gäller Foucault att den där grundläggande sensibiliteten inför maktens produktiva sidor finns närvarande överallt i dina arbeten.
KJ: Ja, och det finns naturligtvis mycket mer att säga om Foucault. Bland annat just det du nämner
– hans maktperspektiv, den produktiva makten, att makt utgår från den punkt där normer produ-
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ceras. Det har verkligen vänt upp och ner på min bild av världen. Jag har en oförställd förmåga att
bli fascinerad av det här ämnets möjligheter. Jag har inte alls något distanserat förhållande till det.
För övrigt är Ian Hacking ett annat namn som också har betytt väldigt mycket för mig, likaså Nicholas Rose.
TK: Roy Porter?
KJ: Ja, Roy Porter! Honom har jag ju helt glömt. Han kommer väl kanske framför allt att gå till hävderna för sin enorma produktivitet. Men han skapade också fältet social history of medicine och han
visade precis vad som händer när vi vrider blicken, alltså det som jag kallar för det konstruktivistiska
perspektivet. Jag tillhör inte alls dem som är rädda för det socialkonstruktivistiska perspektivet eller
har behov av att ge grovt förenklade versioner av begreppet social konstruktion. Jag tycker att det
är relevant att skilja mellan perspektiven – manligt och kvinnligt, herre och slav som inom det postkoloniala, det vita och svarta perspektivet, för att inte tala om läkar- och patientperspektiven. När vi
vrider blicken en liten aning så förändras världen, bokstavligen. Jag tycker att det finns alltför många
vulgärdefinitioner av konstruktivismen, av socialkonstruktivismen eller kulturkonstruktivismen. Det
är för övrigt också intressant att kulturantropologerna var så tongivande, framför allt på 1980-talet.
Arthur Kleinman och andra visade på det kulturrelativistiska perspektivet, och det har också betytt
mycket för mig.
TK: Hur ser du på den riktning som din bana kom att ta med sådana referenser? Jag tänker i relation
till den äldre generationen idéhistoriker. Var det många som frågade sig vad du egentligen sysslade
med? Fanns det en förståelse för dessa perspektiv, som ju dök upp från 1980-talet och framåt som
du säger.
KJ: Det började egentligen med Annalesskolan, som visade sig vara ofruktbar eftersom den handlade om de tröga processerna och inte gick att förena med vår bild av att mycket var mer snabbrörligt.
Dessutom var det ett perspektiv som bara fungerade i relation till tankemodeller som fanns i agrarsamhällen. Men Annaleshistorikerna satte hos mig igång ett omtänkande på ett sätt som jag inte
riktigt kan förklara. De synliggjorde att det kunde finnas olika världsbilder, vilket i och för sig var ett
mycket oreflekterat begrepp. Men det kunde i alla fall finnas många perspektiv på världen samtidigt.
Och genom den insikten fick jag också syn på någonting viktigt, nämligen att jag förmodligen hade
trott att det bara fanns en bild av världen som var den rätta. Men nu befinner jag mig rätt långt tillbaka
i min så kallade karriär. Jag insåg att det inte finns någonting farligt i att världen faller sönder i olika
världsbilder, i olika bilder av världen eller olika perspektiv. I den tankeprocessen var Annalesskolan
väldigt viktig. Vi hade förresten Emmanuel Le Roy Ladurie här. Vi var väldigt internationella och hade
fantastiska föreläsare här. Men hur som helst, Annalesskolan fick mig att inse att det kan finnas olika
perspektiv på världen som kan odlas parallellt. Vad det gäller vår förmåga att förstå och leva sig in i
de olika perspektiven är den begränsad, precis som Barbara Duden har pekat på. Men jag har valt att
föreställa mig att det går. Vi måste konstruera provisoriska utopier, och för mig är inlevelse en sådan
provisorisk utopi.
TK: Men det jag också ville fråga om var – när du började orientera dig i dessa riktningar, fanns det
ett motstånd hos äldre kollegor? Fanns det folk som tyckte att du satte dina möjligheter inom akademin på spel för att du vände dig till någonting nytt och osäkert snarare än att köra på i de gamla
hjulspåren?
KJ: Jag sitter och funderar på om jag var skyddad av mitt kön, mitt kvinnokön. Jag vet inte, jag kan
inte svara på det. Men i vilket fall som helst kan jag säga att jag aldrig upplevt ett uttalat motstånd.
TK: Jag tänker på en sådan som Michel Foucault. När han kom fram och blev stor i Sverige formulerades det ju också en skarp kritik, åtminstone inom den äldre generationen. Han förknippades med den
så kallade postmodernismen, och det blev en väldigt låst debatt i slutet av 1980-talet. Du upplevde
aldrig den på en personlig nivå?
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KJ: Nej. Och postmodernismen står för mig just för det sönderbrutna perspektivet, den är de uppbrutna perspektivens estetik eller vad man ska kalla det – insikten att perspektiven blir radikalt annorlunda om man vrider blicken bara en aning. Sven-Eric Liedman har kallat det att man befinner sig på olika
utkikspunkter, och det tycker jag egentligen är ett rätt bra begrepp även om jag också tycker det är
aningen trivialt kanske – men just därför är det bra. Men i alla fall – nej, jag har aldrig upplevt något
explicit motstånd, men jag upprepar att det eventuellt handlade om att jag var skyddad av mitt kvinnliga kön. Jag var ju annorlunda i kraft av mitt kön, framför allt i den här miljön. Därför har jag sluppit
att höra det där. Men det innebär naturligtvis inte att det inte har pratats om mig. Och någon gång har
jag fått höra att jag är pervers, då inom citationstecken. Jag dras till det äckliga, till det kroppsliga, till
känslor och till sex och sexualitet som tema. »Jag förstår inte varför du alltid måste syssla med sådant
som är äckligt och har med kroppen att göra, menstruation och sådant.« Men det har varit ett vänligt
raljerande sätt att prata om mig som väl började redan när jag skrev Den mörka kontinenten. Den har
rätt mastiga och i mitt tycke fascinerande kapitel om kroppen. Det är väl det enda jag har hört. Men
jag inser att jag levt i en väldigt sluten värld, även om jag också levt i en bred medial värld. Allt jag har
gjort har egentligen bemötts med största välvillighet. Det enda jag är ledsen för idag är att jag inte
skrivit någon tung bok om det som jag utan jämförelse har varit ute och pratat om mest, det vill säga
diagnoserna som sociala konstruktioner.
TK: Ja, och du har ju också skrivit om det. Men du tänker på en större samlad framställning?
KJ: Ja, en Hacking-inspirerad bok om diagnoserna. Jag skulle för övrigt skilja mig en aning från Hacking och hans förklaringsmodeller. Men låt oss inte gå in på det. Nu har jag också chansen, i den bok
jag just håller på att avsluta.
TK: Kan du inte berätta lite om den? Så mycket du nu vill berätta på detta stadium.
KJ: Ja, jag kan berätta om första meningen: »Detta är en undersökning«. Genom den insåg jag att jag
har en optimal frihet – att inte behöva fastna i några förklaringsbehov, i några förklaringsmodeller.
Därför att när jag ska ta ställning till de tre kvinnor jag skriver om – Agnes von Krusenstjerna, Sigrid
Hjertén och Nelly Sachs – och deras psykiska status, då behöver jag inte säga någonting om huruvida de var sjuka eller inte. Boken kommer att ha underrubriken Om psykets estetik. Det är ett tema
som intresserar mig mycket. Jag arbetar en hel del med simulacra-begreppet, med förklädnader och
masker, och jag hamnar rätt långt bort från det som tycks vara galenskapstemat. Jag prövar olika begrepp på den avvikande kvinnan, bland annat diva-begreppet. Jag har givit mig själv stor frihet att inte
fastna i någon tolkning, att inte fastna i någon berättelse – annat än att jag är envis med att det inte
får bli någon offerberättelse. Jag skrev två större artiklar i Dagens Nyheter i somras. Kommer du ihåg
dem? Där fick jag möjlighet att förklara att det jag vill göra är en undersökning av det utrymme som
kvinnan trots allt har också när hon tycks som sjukast och är inlåst på Beckomberga. Om jag envist
håller fast vid psykets estetik – som jag tolkar som kvinnans sätt att arbeta med masker, förklädnader, rollspel och olika personor – så tycker jag faktiskt att jag får fram intressanta resultat. Men det
sker genom att jag renodlar blicken.
TK: Om jag får fylla på med något som också hör hit, och som präglat ditt arbete under ganska lång
tid om jag tänker efter – det känslohistoriska. Det har vi inte berört så utförligt, men det är också ett
av dessa nya och framväxande perspektiv inom humanistisk forskning. Det har blivit uppmärksammat
och fått ett stort genomslag. Hur kom du i kontakt med det känslohistoriska området? Hur ser du på
det fältet och dess bidrag till historieforskningen?
KJ: Jag insåg att jag var intresserad av det området och ville göra någonting större om det när jag
skrev om nostalgin. Men jag kommer inte ihåg hur jag sedan hamnade i just melankolikänslan. Det är
ju en paraplykänsla eller vad man ska kalla det för – ett fult ord för ett vackert fenomen. Melankoli tror
jag verkligen drabbar oss alla under perioder. Man brukar säga att om man inte drabbas av melankoli
under perioder är man ingen riktig människa. Jag faller då tillbaka på Freuds definition av vad melankoli är, när han i sin underbara essä om sorg och melankoli säger att sorg är förlust av någonting som
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man vet vad det är och melankoli är förlust av någonting som man inte vet vad det är. Det tycker jag
är en suverän distinktion. Där kan jag verkligen återknyta till Freud. Men jag antar att du liksom många
andra blir besvikna när ni läser introduktionen till Melankoliska rum, därför att jag har aldrig haft intresse för att positionera mig med avancerad teori. Det innebär inte att jag inte låtit mig inspireras av
teoretiska perspektiv. Men jag har alltid känt ett starkt främlingskap inför att stoltsera med namn och
teorier, och jag är väldigt medveten om varje gång jag nämner ett speciellt namn i mina texter. Jag försöker i det längsta att undvika det.
TK: Du låter dig inspireras mer på en generell nivå, och det sätter sedan avtryck i det du skriver. Du
gillar helt enkelt inte name dropping i brödtexten.
KJ: Nej, precis. Det stör stilen, flödet och det stämningsskapande som jag vill åstadkomma. Det låter i
och för sig inte bra, att jag vill åstadkomma ett särskilt slags stämning med mina texter. Men jag inser
att det är precis så jag jobbar. Men låt mig ställa en fråga till dig också. Jag brottas just nu intensivt
med ett speciellt problem, närmare bestämt med en dokumentär film som har att göra med mitt senaste projekt. Jag försöker då få grepp om varför den visuella dimensionen har en sådan enastående
emotionell kraft. Den gör så mycket mer än ord.
TK: Rör det sig om en instruktionsfilm, om en film som dokumenterar psykisk sjukdom och som har
använts i undervisningssyfte?
KJ: Ja, precis. Som de har gömt undan – det är jag som har hittat den. Med lite hjälp förstås av insiderpersoner. Man har varit rädd om läkarnas integritet, för filmen är inte snäll mot patienterna. Men kan
du tala om för mig varför den visuella dimensionen hos mig slår ut all analytisk förmåga? Det som
lägger sig i förgrunden är hela tiden känslorna och känsloreaktionerna.
TK: Det är väldigt intressant, och jag tror att du sätter fingret där på någonting som vi idéhistoriker
talar för lite om därför att vi i så hög grad sysslar med textmaterial. Det är ju vårt naturliga undersökningsmaterial. Behovet av reflexioner över andra typer av källor blir inte så påtagligt. Men om man lägger det på en mer allmän nivå ovanför vår specifika horisont så är det många mediehistoriker som påpekat att övergången till en visuell kultur – till exempel den fotografiska kulturen som Susan Sontag
har skrivit om – innebär en emotionalisering av den visuella medieerfarenheten. Det finns säkert flera
anledningar till det, men det existerar hur som helst ett sätt att reagera starkt inför fotografiska bilder
som inte ligger lika nära till hands om vi läser texter. Åtminstone inte i vår kultur. Det är oerhört fascinerande att se skildringar av hur människor läste förr i tiden, när kulturen var skriftdominerad på ett
annat sätt, kring sekelskiftet 1800 till exempel. Människor drabbades av enormt starka känslor när de
läste böcker. Det är nästan obegripligt för oss. Hur var det möjligt? På samma sätt tycks vi fångade
av bilder och utlämnade åt våra känslor.
KJ: Ja, och vad det gäller den här filmen specifikt så är det nästan genant – om det nu är rätt ord – att
se hur maktperspektivet är närvarande. Det är vitrockade läkare som utför experiment på svaga och
sårbara patienter. Det är delvis rätt grymma och väldigt utlämnande bilder med omotiverat avklädda
patienter. Man ser hur chockerande unga de är också. Det finns väldigt många anledningar att bli upprörd inför det här materialet.
TK: Jag tänker att vi alltför sällan talar om sådana saker forskare emellan.
KJ: Ja, vi har en bild av oss själva som kyliga och objektiva. Även om man sysslar med känslohistoria
är det ingen garanti för något särskilt förhållningssätt.
TK: Vad vi kretsar kring här tycks vara paradoxen att vi som historiker å ena sidan med rätta är ålagda att försöka hålla en viss distans, att anlägga en neutral blick på saker och ting. Samtidigt är själva
grundmotiveringen till varför historia ska skrivas att den angår oss i nuet. Vi håller därför inte alltid distansen när vi möter historien. Den historiska erfarenheten kan träffa oss i vårt innersta.

64

1013350-2015 Arche 50 bok_42-123
1013350-2015 Arche 50 bok.indb 64

2015-05-19 10:51

1013350-2015 Arche 50 bok_42-123

KJ: Idag finns det en utväg ur konflikten mellan att skriva historia och att vi själva blir berörda, och
en utväg ur problemet med om känslorna är värdiga objekt för vårt intresse – och det är detta som
Martha Nussbaum och andra skrivit om, tankens känsla och känslans tanke. Men också att det börjar
komma ett antal studier som visar att empati kanske var en viktig faktor i 1700-talets tankekomplex
om tolerans. Man skulle verkligen leva sig in i hur vilden, dåren eller barnet kände. Lynn Hunt har ju
skrivit en bok om det här. Jag tycker det är intressant. Vi har blivit alltmer medvetna om att känslorna
är en viktig del av våra kognitiva förmågor. Det är inte bara tanken som räknas. Men vi har kommit att
renodla intellektet i relation till våra jag som en följd av upplysningen. Och den renodlingen var avgörande då, men det har dröjt ända till nu innan vi vågat lyfta fram de andra aspekterna av våra jag – det
kännande och samtidigt tänkande jaget.
TK: När man lyfter fram det andra som du talar om kan man också råka i konflikt med de traditionella
normerna på det akademiska fältet.
KJ: Absolut. Men vad tänker du särskilt på?
TK: Jag tänker på att vi studerar människan som känslovarelse samtidigt som vi befinner oss i en miljö där människan som känslovarelse av naturliga och rättmätiga skäl inte tillåts träda fram i helfigur.
Vi agerar som om rationaliteten och förnuftet är det enda vi äger trots att vi alla vet att så inte är fallet. Vi vet exempelvis när vi sitter kring ett seminariebord att det är många fler saker i spel än vad vi
ger sken av.
KJ: Det där är ju jätteviktigt. Jag är fullständigt övertygad om att det har gynnat det manliga perspektivet – det analytiska sättet att strukturera ett inlägg kring seminariebordet. Det har skrämt kvinnor.
Jag gillar absolut inte att hamna i en position där kvinnor blir någonting tydligt separerat från män.
Så jag sätter mig ju själv lite på pottkanten genom att formulera det så här. Men jag har ibland känt
att jag inte kan leva upp till det där deduktiva och analytiska sättet att resonera, och jag är övertygad om att det har skrämt andra kvinnor. Och kvinnor har ju alltid varit mycket tystare på våra seminarier, även om det kanske börjar ändras nu. Många kvinnor har tidigare undvikit att utsätta sig för
seminariemiljön och den hårda ton som odlas där. Flera kvinnliga doktorander har faktiskt gråtit sig
ut ur systemet.
TK: Vilken är din erfarenhet av handledning? Du har ju handlett ett antal doktorander. Hur har du arbetat? Har det varit betungande eller berikande?
KJ: Det har varit både betungande och berikande, med lite tyngdpunkt på betungande tycker jag. Med
många har det gått väldigt lätt och bra, men andra har jag också haft en del problem med för att jag
tyckt att deras arbete inte har hållit måttet. Jag har haft lite svårt för att se när någonting är good
enough för att släppas fram, det måste jag erkänna. Jag har haft höga krav på mig själv, antar jag –
även om det är en floskel.
TK: Som doktorand ser man inte det utsatta i handledarpositionen, det är faktiskt en ganska utsatt
position.
KJ: Ja, det är ett jätteansvar man tar på sig. Det kan vara väldigt jobbigt och krisigt.
TK: Hur har du tänkt kring handledarskapet? Det finns så många olika förhållningssätt. Ska man vara
distanserad eller nära varandra till exempel? Det finns skilda ideal som man tydligt kan spåra i universitetspedagogokens historia. Hur nära ska man stå sin doktorand, eller hur långt ifrån? Ska det vara
en personlig relation som utvecklas?
KJ: Det anser jag absolut inte. Det måste finnas en professionell distans, annars är man förlorad. Vi
har haft stora diskussioner om detta, om det exempelvis är rätt att gå på krogen och umgås med sina
doktorander. Jag tycker att det är problematiskt så länge det inte är symmetriskt sett till kön, om man
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bara går ut och dricker öl med sina manliga doktorander. Man måste vara väldigt sparsam med den
typen av relationer.
TK: Å andra sidan kan man säga att det kan bli svårt att få handledning att fungera bra om man renodlar för mycket åt det motsatta hållet. Att skriva en doktorsavhandling – inte minst inom humaniora –
innebär ofta att man är existentiellt utsatt. Som handledare har man att hantera inte bara en avhandling utan också hela den existentiella energi som ligger bakom. Om man inte är känslig inför det som
handledare riskerar man att hamna helt snett. Man måste ha ett slags känsla för personen bakom
texten. Hur tänker du kring det?
KJ: Jag har alltid slitits mellan olika ideal. Jag är ingen moderlig typ, ingen morsatyp. Jag vet att Anna
Wahl på Handelshögskolan en gång gjorde en indelning av kvinnliga positioneringar. Det gällde inte
handledartyper specifikt, men det var en indelning som är påfallande träffande. Den första rollen var
modersrollen, den andra var förförerskan i vid mening – att spela med sitt kvinnliga kön. Den tredje
var maskoten. Jag har alltid trott att jag tillhör den kategorin, att jag har varit den här institutionens
maskot – i överförd bemärkelse naturligtvis. Jag har varit alibit för att den här institutionen inte har
varit kvinnofientlig. Nu är det inget problem längre, nu finns det ju många kvinnor här. Den fjärde kategorin är hur som helst den klart intressantaste kategorin – hjärnjungfrun stavat med »h« före »j«.
Hon är helt självständig och vägrar att flörta med de andra koderna. Hon kör sitt eget race men riskerar – och det tycker jag är otroligt starkt – att bli isolerad. Jag har alltid tyckt att den här indelningen
är så bra.
TK: Ditt resonemang visar att du har haft ett pågående tankearbete kring dessa saker. Det är inte alla
handledare som har det.
KJ: Jag har också periodvis varit rätt olycklig över det. Jag har visserligen varit lycklig också, och de
lyckade doktoranderna är ju inget problem – vilket inte betyder att de alltid är lyckliga i bokstavlig mening, men de är oproblematiska. Det är väldigt roligt att följa dem i deras intellektuella kamp, deras
intellektuella utsatthet och existentiella utsatthet.
TK: Upplever du att handledningen är någonting som har stulit tid från ditt skrivande?
KJ: Ja, definitivt. Jag har varit provocerad ibland när jag har varit tvungen att läsa ett avhandlingsmanus. Men det är ju så – det är en del av mitt jobb.
TK: Många av dina doktorander har sysslat med ämnen som ligger nära dina egna intresseområden.
Upplever du att du fått input också?
KJ: Ja, absolut. Det är tragiskt om jag inte har fått fram det i den här intervjun. Jag har lärt mig otroligt
mycket av mina doktorander. Jag har haft jättespännande samtal med många av dem. Men lite för ofta
har det känts som en kamp – men det får väl stå för mig då.
TK: Det är nog många handledares erfarenhet tror jag, att det blir kamper. Det är så mycket som står
på spel i en doktorsavhandling, både av framtidsförhoppningar och av självbilder som kanske ska
krossas eller stärkas, och så vidare. Det görs stora insatser emotionellt.
KJ: Ibland känns det som ett tvång att vara uppmuntrande. Man måste hitta någonting – och jag inser att det är min plikt också – positivt att säga. Ingenting är så dåligt att det kan avfärdas helt. Men
ibland har jag verkligen förtvivlat. Jag har egentligen inte tyckt särskilt mycket om handledarrollen,
och ändå har jag handlett ganska många doktorander.
TK: Hur var det när du började handleda? Delade man på arbetet, eller hade varje professor sina
adepter som han eller hon handledde helt ensam? Nuförtiden delar man ju i hög grad på handledningarna, på gott och på ont skulle jag vilja säga.
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KJ: Vi började redan tidigt med biträdande handledarskap. Det är en positiv sak jag kan säga om den
här institutionen, att vi tidigt – redan före formaliseringen – var medvetna om behovet av att dela på
handledningen. Idealt sett skulle det finnas en åldersmässig spridning, och en handledare skulle kunna mer om själva temat medan en annan tog det övergripande och formella ansvaret.
TK: Har du upplevt doktoranderna som en stark grupp vid institutionen?
KJ: Ja, det har jag. Vissa doktorander har varit jättestarka. Jag visste också tidigt – med min egen pappa som exempel – att man inte var en stor person bara för att man var professor. Man var inte märkvärdig. Och mina föräldrar hade ett relativt stort umgänge – jag var inte rädd för att träffa en professor kort sagt. Min pappa satt ju dessutom i Svenska akademien, och jag har träffat personer som
Dag Hammarskjöld och Harry Martinsson när de var hemma hos oss under min uppväxt. Vi barn fick
servera, vi drillades till att vara servitörer, så vi träffade verkligen dessa människor. Men det är ju en
mycket privat del av min uppväxt.
TK: Och så träffade du naturligtvis delar av Göteborgs elit antar jag.
KJ: Den akademiska eliten åtminstone. Man får inte glömma att Göteborg hade en ung högskola. Det
gynnade ett frikostigt umgänge över disciplingränserna. Det är väldigt intressant egentligen, vad som
gynnar ett sådant umgänge. Det brukar sägas om Göteborg att där fanns inte de gränser som var
viktiga på andra håll. När jag kom till Uppsala var jag helt fascinerad av att se att litteraturvetare bara
umgicks med litteraturvetare. Jag var van vid Göteborg där det var helt annorlunda. Men jag tror inte
den skillnaden är lika tydlig idag.
TK: Vilka personer var det som fanns i ditt föräldrahem?
KJ: Jag kommer särskilt ihåg en person väldigt tydligt – Tord Ganelius. Han var professor i matematik och ansågs vara ett underbarn. Men det var också människor från bibliotekssfären – Folke Ström,
exempelvis, och Gösta Ottervik.
TK: De andra humanistprofessorerna då? Curt Weibull till exempel? Din far var väl också prorektor
under en period?
KJ: Ja, Curt Weibull var en mycket nära vän till min mamma. Och Hjalmar Frisk umgicks med mina
föräldrar, även han var rektor för högskolan och sedermera för det nybildade universitetet. Det fanns
dessutom ett omfattande umgänge över generationsgränserna också. Det var väldigt stort för mig att
på söndagarna få gå med pappa – det måste ha varit under hans tid som prorektor slår det mig nu –
genom den ekande universitetshallen i Vasaparken. Han hade sitt tjänsterum där.
TK: Du nämner att du inte hade några idealiserade bilder kring professorskapet. Men ändå tycker jag
mig skymta att du värnar om den typen av position i akademin.
KJ: Kanske. Varför drar du den slutsatsen?
TK: Jag minns till exempel ett tidigare samtal vi hade där du underströk att i Uppsala har vi behållit
lärostolsprofessurerna. De har ju systematiskt tagits bort på många håll, bland annat i Göteborg. Makten har flyttats till prefekten.
KJ: Det har diskuterats för det här universitetet också, men det har inte blivit så. Men det är intressant. Idag kan man ju bli befordrad professor. Men det finns samtidigt ett särskilt ansvar som vi tilldelar dem som sitter på lärostolarna. Därför är det också olyckligt om man får fel personer på stolarna.
Och den risken föreligger alltid om den som får tjänsten inte integreras i den gemensamma verksamheten. Det finns ett särskilt ansvar som handlar om att skapa ett fungerande seminarium och att ta
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in åsikter och synpunkter från annat håll, att låta många bidra och fördela ansvaret. Men det yttersta
ansvaret ligger på lärostolsprofessorn.
TK: Det finns någonting intressant med din väg genom akademin här tänker jag. Du har ju suttit på
en av de tyngsta lärostolarna inom humaniora, men det har du gjort under en tid då den symboliska
ekonomin kring universitetet förändrats mycket. Professorerna har exempelvis efter reformen 1997
blivit fler, och de har blivit en mer skiktad skara. Det finns olika nivåer och olika grader av inflytande
och prestige, beroende på lärosäte och typ av tjänst. Mitt intryck är att det uppstått en samhällelig
och kulturell osäkerhet kring vad en professorstitel innebär. Hur ser du på det? Många säger att det
inte spelar någon roll, att vi alla är här och får anseende i kraft av vad vi kan och inte på grund av vår
titel eller vårt namn. Men jag tycker icke desto mindre att det vi skulle kunna kalla för universitetets
symboliska dimension spelar en stor roll och att vi måste diskutera det på allvar. Vilken är din syn på
professorskapet?
KJ: Jag gillar egentligen tanken att det tyngsta ansvaret vilar på stolsprofessorn. Jag gillar däremot
inte – om jag ska vara uppriktig – det mekaniska sättet att söka och erhålla befordran. Det tillämpas ytterst mekaniskt, i alla fall på andra fakulteter än vår. Har man undervisat en viss mängd och
har man skrivit tillräckligt många papers så blir man professor. Och det värjer jag mig emot. Det görs
inga kvalitetsbedömningar. Men i samma ögonblick som jag säger det inser jag att jag tillhör en äldre
generation, en generation som numera är ute ur leken, så att säga. Det har också en tendens att slå
könsmässigt snett. Carl Thams tanke med befordringsreformen var från början att den enbart skulle
gälla kvinnor. Man ville göra någonting radikalt för att ändra den pinsamt låga procentandelen kvinnor.
Reformen kom sedan – som tur var – att gälla bägge könen. Effekten blev dock att det befordrades
mängder med män, och det berodde inte bara på att männen var överrepresenterade bland de professorskvalificerade. Könsobalansen försköts ytterligare. Idag finns det exempelvis sex manliga professorer vid den här institutionen och noll kvinnliga sedan jag gick i pension.
TK: Om vi byter spår för en stund. Jag skulle också vilja fråga dig om humaniora, om vad humanistisk
forskning är bra för.
KJ: Jag skrev bland annat för några år sedan en artikel, en text som jag tror finns på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida fortfarande, där jag eldigt försvarade humaniora och där jag sade mig inte kunna
begripa att humaniora skulle vara utsatt idag. Men jag inser att området är utsatt, om man inte ser till
resurstilldelning – vi har ju två jättetunga finansiärer av god humanistisk forskning, Jubileumsfonden
och Vetenskapsrådets ämnesområde för humaniora och samhällsvetenskap. Jag anser inte att – och
jag vägrar att tycka att – humaniora är hotat idag. Det är en politisk ståndpunkt som jag har.
TK: Ser du inte världen för mycket ur Uppsala-perspektiv då? Kommer man till det här lärosätet, den
här fakulteten och den här institutionen så ser man att det inte saknas resurser. Det finns också en
stark tradition här, och en acceptans för humaniora. Men om man tittar på de mindre högskolorna, till
exempel, så blir det synligt att man där på många håll försöker göra sig av med humaniora.
KJ: Jo, det är riktigt. Men humaniora måste ju också ha tillräckligt stora miljöer för att kunna hävda sig,
och det är klart att humaniora inte kan hävda sig på alla de mindre högskolorna.
TK: Men kan inte humaniora lämna ett väsentligt bidrag även i sådana miljöer genom att bedriva sin
verksamhet i ett utbyte med andra utbildningar, till exempel ingenjörs- eller vårdutbildningar?
KJ: Jo, det stämmer. Det var för övrigt min efterträdare Sven Widmalms första stora insats vid det här
lärosätet att skapa en utbildning för det som först kallades för humanistingenjörer, där ingenjörsstudenter också fick läsa humanistiska ämnen. Numera heter det väl »teknik i sociala system« eller någonting liknande. Det var en fullständigt briljant idé. Jag var med som vicerektor och fattade beslut om
det programmet, och Svens förslag var betydelsefullt i relation till andra mer urvattnade varianter. Där
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blev det tydligt att humaniora och samhällsvetenskap har ett alldeles nödvändigt bidrag att ge till vårt
tänkande om tekniken och hur den ska tillämpas. Jag har också flera andra liknande exempel på hur
humaniora kan arbeta när det gäller det mänskligas absoluta betydelse, när det gäller att tolka vad
det är att vara människa, att tolka mänskliga handlingar och att förstå varför vi beter oss irrationellt i
många sammanhang. Det är jätteviktiga kunskaper.
TK: Hur ser du på möjligheten av att motivera den typen av kunskaper? För det är ju ett annat problem. Vi upplever alla humaniora som ytterst relevant, det kan vi nog vara eniga om eftersom vi har
dragits till det här fältet. Men hur bedriver vi på bästa sätt lobbying för den saken? Man kan ju till exempel tänka sig argument som går ut på att värna humaniora för dess egen skull, eller argument för
att humaniora är bra endast i relation till någonting annat som vi vill uppnå.
KJ: Ja, det gäller att hitta goda argument. Humaniora för dess egen skull tror jag inte på. Ett humanistiskt tänkande måste vara någonting annat. Humaniorafältet har sin tradition och sina begrepp som
har ett särskilt berättigande. Det kan vi förmedla genom goda exempel. Jag anser bland annat att
Sverker Sörlin med sitt miljöhistoriska angreppssätt har presterat ett antal sådana exempel. Bioetiken
är ett annat område där man kan tillämpa humanistiska perspektiv.
TK: Jag håller med dig i din grundhållning. Men riskerar vi inte då att hamna i en situation där humaniora bara finns med – bara finansieras eller bara får uppmärksamhet – när området konkret kan bidra
till någonting som är enkelt att definiera? Jag menar, när humaniora kan bidra praktiskt till miljökrisens lösning eller någonting liknande.
KJ: Jo, men där har du ju ett exempel. Hade man vetat hur människor skulle reagera på tunneln genom
Hallandsåsen hade man agerat på ett helt annat sätt och avbrutit bygget. Man hade haft förmågan att
bedöma hur människor tänker och hur människor handlar. Men låt oss också tala om humanistkompetensen generellt. En humanist måste ha både en generalistkompetens och en specialistkompetens.
Det är otroligt viktigt för mig. Man måste även vara beredd att tala om de större sammanhangen, om
det som angår människan och de större meningssammanhangen, liksom också om politiken, vetenskapen och ekonomin i stort – allt detta måste vi vara förmögna att ta ställning till. Det må vara lite
högtidligt att säga att vi måste besitta en generalistkompetens. Och vi måste också ha en specialistkompetens, någonting avgränsat som vi är särskilt bra på att utföra. Det är min övertygelse att dessa
två kompetenser måste finnas och befrukta varandra. Jag har det som ett krav på mig själv, att kunna
representera dessa två sidor samtidigt. Jag borde kanske vara lite mer ödmjuk, men jag ser faktiskt
ingen anledning till att vara ödmjuk.
TK: Hur tänker du kring ett ord som bildning? Det har ju å ena sidan lyfts fram som humanioras räddning. Å andra sidan har det råkat ut för en hel del kritik – bildning är förtryckande, eller gammalt, mossigt och förlegat, någonting vi måste förhålla oss till på ett annat sätt idag. Vilken är din relation till
bildningsfrågan och till vårt bildningsuppdrag?
KJ: Jag tycker uppriktigt sagt inte att det är särskilt intressant. Jag antar att du inte delar den uppfattningen. Bildningsbegreppet känns som du själv säger rätt gammaldags. Det släpar på en gammaldags association.
TK: Men på ett sätt talar du också för bildningen. Jag tänker på din idé om existentiellt relevant kunskap. Det är ju en idé som ligger nära bildningstraditionens föreställning om att kunskapen måste integreras personligt i den som är bildningssubjekt. Den måste få en grundläggande existentiell innebörd. Bildande kunskap tillägnas inte med ett instrumentellt huvudsyfte, den är inte enbart till för konkreta och fördefinierade behov i framtida yrkesutövning. Den får människor att växa. Är det snarare så
att vi ska släppa själva ordet bildning, men bevara dess innehåll?
KJ: Ja, motvilligt tycker jag det. Men jag kan heller inte se det självklara innehållet i bildningsbegreppet. Jag tycker kunskapsbegreppet är mer användbart, att skilja mellan kunskap och information.
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Nationell ämneskonferens för idéhistoria i Athen oktober 1996. Översta raden, stående från vänster: Anders Frenander (Göteborg), Staffan Källström (Stockholm), Bo Lindberg (Stockholm), Ingemar Nilsson (Göteborg), Richard Pettersson (Umeå), Bosse Sundin (Umeå), Erland Sellberg
(Stockholm), Crister Skoglund (Stockholm). Andra raden uppifrån, stående från vänster: Rebecka Lettevall (Lund), Björn Olsson (Umeå), Tore
Frängsmyr (Uppsala), Thomas Kaiserfeld (KTH), Roger Qvarsell (Linköping), Gunnar Broberg (Lund), Sven-Eric Liedman (Göteborg), Annika Windahl Pontén (Uppsala). I mitten, stående från vänster: Lena Eskilsson (Umeå), Karin Johannisson (Uppsala), Lena Berggren (Umeå), Cecilia Rosengren (Göteborg), Anders Lundgren (Uppsala). Främre raden, sittande från vänster: Mats Persson (Uppsala), Karin Dirke (Stockholm), Elisabeth
Mansén (Lund), Inga Sanner (Stockholm).
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Snabbinlärning bygger på information. Kunskap är nästa steg, att förvandla informationen. Det räcker
ganska långt och kan mycket väl ersätta bildningsbegreppet. Kunskap är analyserad information, det
är reflekterad information. Men jag är inte säker på att särskilt många gör den skillnaden, framför allt
inte bland de unga. Förhoppningsvis bland våra studenter i alla fall. Men kan du säga någonting bra
om bildningsbegreppet?
TK: Jag är ambivalent inför det. Å ena sidan känner jag mig befryndad med det, inte minst eftersom
min egen väg in i akademin handlar om en bildningserfarenhet som jag uppfattar den. Erfarenheten av
att möta historien på ett sätt som förändrar en i grunden som människa, att kunskapen kan ha en livsgenomgripande funktion – det är en bildningserfarenhet. I den meningen tycker jag definitivt att man
kan och bör använda ordet bildning. Sedan finns det andra associationer som vetter mot Jeopardykunskap och mot att hålla en massa fakta i huvudet. Bildning är ett svårt begrepp eftersom det pekar
i så många riktningar. Att kunna äta ordentligt med kniv och gaffel anses till exempel av vissa utgöra
ett tecken på god bildning. Det kan vara en annan definition – socialt och kulturellt kapital.
KJ: Du har rätt i detta, att bildningsbegreppet lätt leder åt fel håll där det blir tomt och måste fyllas
med ett annat innehåll, som att ha en massa tomma faktauppgifter i huvudet. Nej, jag gillar inte ordet
bildning. Jag tycker det är alldeles för vagt. Jag står för det.
TK: Det är en svår fråga, det där – om vi fortfarande ska hålla fast vid begreppet och återerövra det,
eller om vi ska överge det.
KJ: Nej, jag tycker inte att vi ska hålla fast vid det. Det vi envist måste visa, det är att humanistisk kunskap är användbart.
TK: Men finns det inte en risk att vi då förlorar en hel tradition ur sikte – att en källa att ösa ur blir otillgänglig för oss om vi kapar de begreppsliga förtöjningarna till det förflutna? Folkbildningstanken, bara
för att ta ett exempel, uppfattar jag fortfarande som i hög grad väsentlig och relevant. Du har ju själv
bedrivit folkbildande verksamhet.
KJ: Folkbildningsbegreppets försvinnande skulle drabba mig mer. Men det är folkbildning det. Jag är
hur som helst beredd att överge förmågan att citera Platon, Aristoteles, Nietzsche, Schopenhauer eller Kierkegaard som ett mått på bildning. Istället vill jag visa hur humanistisk kunskap kan användas
och hur den kan belysa aktuella problemställningar, hur den är en nödvändig del av problemlösningsförmågan. Att lösa många av vår tids problem kräver humanistisk kunskap.
TK: Intressant att höra dig reflektera över detta. Jag tror att vi befinner oss i en situation där vi inte
riktigt har arbetat oss igenom frågeställningarna och kommit fram till vilka ord och begrepp vi bör använda när vi för fram vår egen insats.
KJ: Dessutom kan vi tala om allmänbildning också. Det är som jag ser det någonting djupare än Jeopardy-kunskapen. Att känna till vissa sakförhållanden. Att åtminstone ha hört alla de namn jag refererat till tidigare i den här intervjun, från Platon till Foucault. Jag kan inte säga annat än att det är viktigt – att kunna placera dem någorlunda rätt kronologiskt och tankemässigt. Sådant är vi bra på att
förmedla.
TK: Vi har alltså även ett traditionsförmedlande uppdrag om vi skulle formulera det så? Det skulle inte
alla gå med på. Men du vill ändå göra det. En mission vi har är att förmedla traditionen?
KJ: Ja, det tycker jag definitivt. Det som ingår i vår tradition. Men det är en het fråga. Inte minst idag
måste vi fråga oss om vi bör renodla den västerländska traditionen. Måste vi renodla vårt kulturarv?
Jag har absolut inget bra svar på det. Det har till exempel sagts att vi blir klåpare på alla andra områden, att vi inte har någon chans att närma oss andra områden – såvida man inte tillhör de kunnigas
skara, som exempelvis Mohammad Fazlhashemi eller möjligen Ronny Ambjörnsson som också har
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skrivit om dessa frågor. Om vi nu definierar historia som inlevelse – vilket i och för sig inte alla skulle
göra och vilket inte är okontroversiellt – så tycks vi stöta på patrull här. Vi begränsas av vad som är
möjligt att kunna och känna till på ett djupare plan. Vi är utestängda från vissa delar av islam exempelvis.
TK: Därför att vissa delar av det studiet förutsätter specifika språkkunskaper menar du? Att man till
exempel måste behärska arabiska eller farsi?
KJ: Ja. Och det var sådant som tog död på de väldigt långtgående ambitionerna under 1970-talet om
att inbegripa alla de globala kulturerna. Det var aztekerna och de latinamerikanska kulturerna, de
muslimska kulturerna och de afrikanska kulturerna.
TK: På dig verkar det som att du tycker det är en hype som har gått över, men om vi tänker efter finns
det ju ändå rätt många i vårt ämne som har gripit sig an sådana frågeställningar även på senare tid.
Mohammad Fazlhashemi är ett exempel. I Göteborg har vi haft ett antal personer som framgångsrikt
drivit liknande intressen, postkoloniala intressen – Edda Manga, Michael Azar, Amanda Peralta, Mikela
Lundahl med flera. Så den finns där, denna riktning.
KJ: Det har du verkligen rätt i. Men deras kunskaper ingår inte i den allmänna kompetens som vi alla
kan förmedla, eftersom den då skulle behöva bygga på någon form av möjlighet för oss alla att anlägga ett inlevelseperspektiv. Det fanns i början under 1970-talet en naiv och troskyldig inställning som
sade att vi alla kunde undervisa hur som helst på kinesisk kultur eller på islamsk eller latinamerikansk
kultur som varande delar av samma globala system. Men sedan släpptes den frågan. Per Sörbom och
litteraturvetaren Kurt Johannesson skrev ett kompendium här på institutionen. De arbetade tillsammans kring någonting som hette global kulturhistoria. I efterdyningarna efter sextioåtta var det ingen
som tyckte det var särskilt märkvärdigt. Man ansåg att det var en moralisk plikt att öppna sig inför alla
och att försöka förstå hela världens politiska system, dess ekonomiska system och dess maktsystem
inte minst. Det som senare kom att kallas postkolonialism befann sig för övrigt bara i sin linda vid den
tiden. Men man drog sig snabbt tillbaka när man insåg hur komplicerat det var. Det var ju till exempel
ingen som kunde de språk som man visste var nödvändiga för att tillägna sig kulturerna ifråga. Det
finns för övrigt en väldigt intressant bakgrund i de filologiska traditionerna i vårt ämne, någonting jag i
min utbildning läste rätt mycket om – det vill säga att språket är en ingång till kulturen.
TK: Apropå det vi nu dryftar, att olika idéhistoriska institutioner i landet har skilda traditioner – jag är
också intresserad av din syn på ämnet i ett nationellt perspektiv. Vårt samtal börjar närma sig sitt slut,
men kan du ändå säga någonting om det? Vi har talat mycket om Uppsala och en del om det Göteborg där du tog dina första steg. Men jag skulle vilja höra någonting om helheten. Kanske särskilt efter att du blev professor och fick en central ställning. Vad ser du när du tittar ut över det idéhistoriska
landskapet? Hur har det utvecklats under de senaste åren? Hur betraktar du relationerna mellan Uppsala och andra miljöer? Vilka personer har du haft utbyte med?
KJ: Idag vet jag väldigt lite om vad som förmedlas på grundnivå. Jag har också dålig kunskap om vad
som görs på andra nivåer – exempelvis i vilken grad den filosofihistoriska traditionen i Lund lever kvar,
den tradition som Svante Nordin arbetar inom. Jag inser också att det ser annorlunda ut än vad det
gjorde förr.
TK: Jag tänker att vi befinner oss i en paradoxal situation. Å ena sidan tycks ämnesidentiteten vara på
väg att erodera. Yngre människor känner sig mer befryndade med doktorandkollegorna i exempelvis
litteraturvetenskap än med den äldre generationen inom det egna ämnet. Och det finns för övrigt en
rad indikationer på att ämnesdisciplinerna generellt sett försvagas inom humaniora. Vi glider isär internt samtidigt som vi integreras med varandra. Skillnaderna jämnas ut. Å andra sidan kan man säga
att trots denna försvagning av idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria är det ändå många som är väldigt framgångsrika. Har du uppfattat den paradoxen, att det finns en avsättning för idéhistoriker men
att det kanske snart inte finns någon idéhistoria kvar?
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KJ: Du har rätt. De ämnesskiljande väggarna håller på att rivas idag. Bland annat genom fakultetsövergripande kursverksamhet för doktorander, till exempel den som Anders Ekström driver här i Uppsala.
Han menar att doktorandkollektiven är så små att det krävs samarbete över ämnesgränserna. Jag är
ju delvis ute ur leken, men jag vill fortfarande måna om beteckningen idéhistoriker. Jag kan känna mig
väldigt stolt om jag exempelvis är med i TV och det står att man är idéhistoriker. Då kan jag verkligen
känna att det är något fint att vara idéhistoriker, om jag uttrycker mig mycket förenklat. Det ger ändå
en särskild association till våra speciella förmågor – att analysera ideologier, politiska och ekonomiska system, vetenskapliga tankar och värdesystem. Beteckningen idéhistoriker ger speciella associationer fortfarande idag.
TK: Du ser alltså en framtid för vårt ämne?
KJ: Konstigt nog gör jag det. Men jag är nog inte rätt person att fråga.
TK: Jo, annars hade jag inte frågat dig.
KJ: Ja, jag inser att jag har funnits med under väldigt lång tid. Därför förväntas jag också kunna bedöma framtiden. Och om du tvingar mig att säga någonting definitivt så – ja, jag tror att idéhistoriker
identiteten kommer att finnas kvar. Och dessutom kommer den att vara omvälvd av en särskild strålglans (skratt).
TK: Det blir en fin slutvinjett. Tack Karin Johannisson för detta samtal.
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