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Abstract 

 

Hampus Östh Gustafsson: Historietänkandets problem, Gunnar Aspelin och historismens kris 

under det omvälvande 1900-talet. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, Höstterminen, 2011 

 

This paper examines the works of the Swedish philosopher Gunnar Aspelin (1898-1977), in 

which he deals with theoretical aspects of historical thinking that he found problematic. His 

treatment of the problems are studied in relation to the profound crisis of historicism, which 

has been widely highlighted by historiographical scholarship during the last decades. Im-

portant shifts in Aspelin's attitude to the problems are also observed as his horizon of under-

standing changed during the course of the 20
th

 century. The paper argues that "the later" 

Aspelin became more concerned about the weakened status of historicism, and that he also 

began to deal with its value problem in a more emotionally inspired way, stimulated by his 

experience of the Second World War. Earlier in his career, he had confronted the problems of 

historicism in a more strictly theoretical manner. Still, the continuity in his historical thinking 

should not be overlooked. For several decades he maintained his interest for the historical 

problems of the early 20
th

 century, whose relevance had emerged clearly in connection to the 

First World War and the decline of the idea of progress. Consistently, he stressed the inherent 

problems of the historicist mode of thought and advocated that it needed to be supplemented 

by dialectical and sociological perspectives, which also happened, especially during the post-

war era. In summary, this case study of Aspelin attempts to widen the understanding of the 

crisis of historicism and historical thinking of the 20
th

 century by illuminating how the 

problematic aspects of historicism were discussed in a Swedish context, but also throughout a 

longer period than what has usually been examined before. 

 

Keywords: Gunnar Aspelin (1898-1977), crisis of historicism, historical thinking, knowledge, 

values, the Second World War, horizon of understanding 
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Inledning 

 

Om 1800-talet var historiens århundrade har 1900-talet präglats av dess kamp för överlevnad 

− paradoxalt nog. För trots att den historiska disciplinen expanderade enormt under det se-

naste seklet, tekniskt och institutionellt sett, har den tvingats leva med att vara ständigt ifråga-

satt.
1
 Inom den historiografiska forskningen har det särskilt uppmärksammats hur historie-

tänkandets förutsättningar sattes under debatt kring sekelskiftet 1900 och under de närmast 

efterföljande decennierna. Perioden upplevdes av många som kaotisk i samband med till ex-

empel första världskriget och en allt mer misstrodd framstegstanke.
2
 Hållbarheten hos his-

torismen, som hade utgjort en kärna i 1800-talets tankevärld, började samtidigt svikta när allt 

fler valde att kritiskt pröva dess utgångspunkter. 1922 försökte teologen Ernst Troeltsch fånga 

tongångarna genom att sammanfatta dem som "Die Krisis des Historismus".
3
 

Talet om historismens kris har under de senaste decennierna väckt allt större intresse bland 

olika historiker som intresserat sig för historiska teori- och metodproblem under 1800-talets 

slut och 1900-talets början. Åsikterna har gått isär om hur krisen bör förstås, men det är 

uppenbart att vissa brännande frågor engagerade åtskilliga historietänkare med olika bak-

grunder, frågor som dessutom tycks vara av en viss angelägenhet än idag. Heta diskussioner 

fördes kring huruvida det fanns några evigt giltiga värden att försvara i den mänskliga histo-

rien. Var det möjligt att tala om sådana när man skulle tänka i enlighet med historismens prin-

cip, om att alla tider borde förstås utifrån sina egna förutsättningar? Var sådan historisk för-

ståelse ens möjlig? Och hur skulle en historisk vetenskap hävda sig gentemot den till synes 

ostoppbara naturvetenskapen? För många tycktes en hel världsåskådning vara satt i gungning. 

En som kom att intressera sig för ovanstående typ av frågor var lundafilosofen Gunnar 

Aspelin (1898-1977). Hans historietänkande, som ger en ny infallsvinkel till hur historismens 

kris kan betraktas, kommer att vara föremål för den här uppsatsen. 

 

Historismens hotade herravälde 

Även om kärnan i 1800-talets historietänkande har kallats för historism var det främst efter 

första världskriget, i samband tankeströmningens egen kris, som användandet av termen bör-

                                                           
1
 Svante Nordin, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa 

(Stockholm/Stehag, 1998), s. 19-20, 28-29, 71 
2
 Georg G. Iggers, The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from 

Herder to the Present (Middletown, 1988) s. 126-127 
3
 Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern 

Challenge (Middletown, 2005), s. 30-31, 166 
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jade få en mer allmän förankring. Troeltsch använde "Historismus" för att beteckna tendensen 

att se alla former av kunskap och erfarenhet som grundade i historiskt föränderliga förhållan-

den, i kontrast till begreppet "Naturalismus", vilket stod för en mer generaliserande och kvan-

tifierande inställning. Men historism har allt sedan Troeltschs tid använts på olika sätt.
4
 Sär-

skilt problematiskt har läget blivit då man inom olika språk kommit att tala om både "his-

torism" och "historicism". Jag väljer dock att använda förstnämnda begrepp, då det ligger 

närmre tyskans ursprungliga "Historismus". 

Historismen bygger först och främst på tanken att det förflutna är fundamentalt annorlunda 

mot nuet. Man måste därför betrakta förflutna skeenden som unika, och de kan därmed inte 

mätas utifrån nutida normer, utan måste förstås utifrån dåtida förutsättningar.
5
 Inställningen 

har nyligen sammanfattats på ett träffsäkert sätt som "the worldview that came into being 

when the static conception of man and society of eighteenth-century natural law and philo-

sophy was replaced by the recognition of the historicity of all things human".
6
 Som en 

urskiljbar, om än något brokig, idéströmning dominerade historismen stora delar av 1800-

talets västerländska historietänkande. Och det var inte bara historievetenskapen som in-

fluerades. Människors världsbild påverkades rent generellt, vilket förstärktes i takt med att det 

darwinska utvecklingstänkandet influerade allt fler kunskapsområden.
7
 Otto Gerhard Oexle 

har rentav iakttagit hur historismen och hela moderniteten har gått hand i hand. Att historisera 

människan och hennes värld tycks ha varit kännetecknande för den moderna människan.
8
 

Nyare forskning har dock visat att historismen till stor del byggde på tidigare upplysnings-

tänkande, till skillnad från äldre uppfattningar som velat se ett radikalt brott däremellan. Den 

klassiska tolkning som likställde historismens genesis med genombrottet för det moderna his-

torietänkandet har därmed problematiserats.
9
 Men det går emellertid inte att komma ifrån att 

historismens ideal i första hand förkroppsligades av Leopold von Ranke, vars skolbildning 

utgjorde hjärtat i 1800-talets tyska historievetenskap. Framför allt stod den, genom sin his-

                                                           
4
 Maurice Mandelbaum, "Historicism" i Paul Edwards (red.), The Encyclopdia of Philosophy, vol. 4 

(London/New York, 1967), s. 22-23; Georg G. Iggers, "Historicism: The History and Meaning of the Term", 

Journal of the History of Ideas, Vol. 56, Nr. 1 (1995), s. 129 
5
 Georg G. Iggers, "Historicism" i Philip P. Wiener (red.), Dictionary of the History of Ideas, 4 vol. (New York, 

1973) II, s. 457-458 
6
 Frank Ankersmit, Herman Paul & Reinbert A. Krol, "The Meaning of Historicism for Our Time", Journal of 

the Philosophy of History, Vol. 4 (2010), s.119 
7
 Nordin (1998), s. 23, 26, 71-72 

8
 Otto Gerhard Oexle, "Krise des Historismus - Krise der Wirklichkeit: Eine Problemgeschichte der Moderne" i 

Otto Gerhard Oexle (red.), Krise des Historismus - Krise der Wirklichkeit: Wissenschaft, Kunst und Literatur 

1880-1932 (Göttingen, 2007), s. 26 
9
 Charles R. Bambach, Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism (Ithaca/London, 1995), s. 12; Mats 

Persson, "Upplysningen och historismen: Utsikt över ett forskningsläge", Lychnos (2000), s. 60-61. Persson 

diskuterar bland annat hur Oexle har betonat vikten av att historisera historismdiskussionerna i sig själva. 
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toristiska inställning och systematiska metod, i bjärt kontrast till hegelianska tankeström-

ningar. Även om dessa delade visst basalt tankestoff med åtminstone den tidiga historismen 

tenderade de istället att se den historiska utvecklingen som en mer logisk och enhetlig pro-

cess.
10

 Hegelianismen tvingades under 1800-talets andra hälft ge vika inför historismen på allt 

fler plan när det historiska perspektivet tog över filosofins ledande roll i att forma människors 

förståelse av tillvaron.
11

 Historisternas anti-hegelianska hållning ska dock inte överdrivas. De 

uppvisade trots allt flera påfallande likheter med hegelianerna i form av en idealistisk tro på 

en större meningsfullhet i den historiska utvecklingsprocessen.
12

 

1800-talets historister undvek därmed att fastna i de värderelativistiska problem som 

annars hotade att följa på en inställning som ville förstå varje tid utifrån dess egna för-

utsättningar. Ranke såg dels en mening i historien genom statens strävan mot allt högre auto-

nomi och styrka, men undvek också värdeproblemet genom att uppfatta kulturfenomen som 

emanationer av gudomlig vilja. Gud blev så en garant för att världshistorien rymde vissa 

sanna värden. 1800-talets historistiska tänkare trodde sig således leva i en moralisk värld, där 

människan kunde nå objektiv kunskap om den förflutna verkligheten.
13

 

Svante Nordin har iakttagit hur historismen, i ett försök att rädda traditionella väster-

ländska ideal och kulturelement in i industrialismens och massornas tid, vilade på en i läng-

den ohållbar kompromiss, som innehöll uppenbara incitament till instabilitet. Med tiden blev 

det problematiskt att motivera värdet av historiska studier. Hur kunde man "hävda varje tids-

ålders egenart och ändå anse det förflutnas ideal normerande för oss?"
14

 Tidigare hade his-

torien uppfattats som en livets läromästare, historia magistra vitae, men denna syn under-

minerades av historismen. Det förflutna förlorade därmed sin tidigare auktoritet. Reinhardt 

Koselleck har givit en intressant reflektion över hur historismens ideal förnekade möjligheten 

för historievetenskapen att generera rent praktiskt nytta och medförde att man "endast [kan] 

förhålla sig indirekt till historien". Därmed är "historismens kris alltid redan given", menar 

han.
15

 Detta antyder hur vissa inneboende mekanismer i det historistiska tänkandet banade 

väg för ett ifrågasättande av dess premisser. Till sist kom också kollisionen mellan histo-

                                                           
10

 Georg G. Iggers, New Directions in European Historiography (Middletown, 1984), s. 25; Iggers (1988), s. 

297; Herbert Schnädelbach, Philosophy in Germany 1831-1933 (Cambridge, 1984), s. 9, 33-39 
11

 David N. Myers, Resisting History: Historicism and its Discontents in German-Jewish Thought (Prince-

ton/Oxford, 2003), s. 37; Schnädelbach, s. 34 
12

 Herman Paul, "A Collapse of Trust: Reconceptualizing the Crisis of Historicism", Journal of the Philosophy of 

History, Vol. 2 (2008), s. 66 
13

 Iggers (1988), s. 8-13 
14

 Nordin (1998), s. 20, 105, 175 
15

 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik (Göteborg, 2004), s. 84 
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rismens objektivitetssträvan och metafysiska trosatser att framstå som alldeles för stor. Grun-

den för historisk kunskap blev därmed föremål för en omfattande kritik, vilken tilltog i styrka 

i samband med de omstörtande erfarenheter som det tidiga 1900-talet hade att erbjuda.
16

 His-

torismens herravälde inom historievetenskapen knakade i fogarna. På 1920-talet började man 

explicit tala om dess kris. 

 

Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter 

I detta läge författade Gunnar Aspelin Historiens problem (1926). Över fyra decennier senare 

återvände han till temat med Tankehistoriens problem (1970). Dessa två böcker vittnar om ett 

påtagligt och varaktigt intresse för historieteoretiska frågor. De historieteoretiska skrifterna 

spelar enligt Aspelins forne student, Sven-Eric Liedman, också en central roll i hela Aspelins 

produktion, även om de inte har uppmärksammats i särskilt hög grad.
17

  

Det är min övertygelse att en studie av dessa och flera andra relevanta delar av Aspelins 

produktion, strukturerad kring hans problemorienterade upplägg, kan öppna upp en fruktbar 

ingång till förståelsen av vissa av 1900-talets historieteoretiska stötefrågor. Som vi ska se del-

tog Aspelin redan på 1920-talet i diskussioner som helt klart går att relatera till historismens 

kris. Eftersom han då var ung kunde han grubbla vidare på problemen under kommande de-

cennier, vilka ställde honom inför annorlunda förhållanden. En analys av Aspelins historie-

tänkande över tid kan därmed ge en inblick i huruvida dessa problem fortsatte att framstå som 

aktuella senare under 1900-talet, vilket bidrar till att vidga förståelsen av historismens kris. 

Därmed blir det relevant att ställa följande frågor, som kommer att ligga till grund för ana-

lysen av hans texter: (a.) Vilka historieteoretiska problem urskiljdes av Gunnar Aspelin? Hur 

förhöll han sig till dem? (b.) Vilka förändringar över tid kan utläsas i Aspelins historie-

teoretiska skrifter, och vad vittnar de om när man betraktar hans historietänkande ur ett större 

perspektiv? 

Jag vill besvara frågorna genom att ställa Aspelins historietänkande i relation till his-

torismens kris och de problemställningar som anses ha varit centrala i samband med den. 

Detta medför också en rimlig avgränsning för undersökningen. Historismens kris kommer 

därmed att användas som ett historiskt konstruktionsbegrepp för att skapa större förståelse för 

Aspelins tänkande. Som Allan Megill har noterat har det historiskt sett inte funnits någon spe-

                                                           
16

 Bambach, s. 13 
17

 Sven-Eric Liedman, "Om Gunnar Aspelin", sven-eric.liedman.net, 2011-11-12 Uppsatsen förekom ursprung-

ligen i Henrik Björck (red.), Idé- och lärdomshistoria i Göteborg: Ställningar och förhållanden efter fyrtio år 

(Göteborg, 1998). 
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cifik företeelse som direkt bar beteckningen "historismens kris". Det viktigaste när man appli-

cerar begreppet på det förflutna blir därför att reflektera över "what problem it raises or resol-

ves and what insights it generates",
18

 även om användningen inte får bli godtycklig. 

Med tanke på att Aspelins omvärld förändrades blir det också rimligt att anta att hans egen 

förståelse kan ha varit av varierande karaktär under den undersökta tidsperioden. Ingen män-

niska lever i ett intellektuellt vakuum, utan tolkar alltid tillvaron mer eller mindre utifrån den 

historiska situation hon lever i; "situationen framställer den plats, som begränsar seendets 

möjligheter", som Hans-Georg Gadamer har beskrivit det. Inom hermeneutiken har man för-

sökt att fånga förhållandet genom begreppet förståelsehorisont, vilket avser "den synkrets, 

som omfattar och omsluter allt det, som är synligt från en bestämd punkt".
19

 Jag vill alltså 

närma mig Aspelins historietänkande genom att reflektera över hur hans aktuella förståelse-

horisont kan ha förändrats över tid. Här blir det av högsta vikt att kontextualisera hans tän-

kande. Därigenom blir Aspelin ett väl lämpat prisma att belysa vissa centrala aspekter av 

1900-talets historietänkande genom. Frågor som stod högt på agendan under 1920-talet 

kommer att kunna jämföras eller länkas samman med vad som stod i fokus under senare 

decennier. Då undersökningen främst utgår från Aspelin får dess slutsatser en begränsad räck-

vidd, men tack vare att han studeras i relation till andra historietänkare och en vidare kontext 

blir det ändå möjligt att beröra historietänkandets utveckling mer generellt. 

Syftet med denna uppsats blir alltså att dels visa hur en enskild filosof utvecklade sitt his-

torietänkande över tid, men dels också att bringa ökad förståelse för hur historismens kris kan 

betraktas ur ett vidgat perspektiv − såväl synkront som diakront − jämfört med uppfattning-

arna inom tidigare forskning. Att förändrade yttre omständigheter kan leda till att en individ 

uppfattar saker och ting annorlunda framstår kanske som en självklarhet, men det kan ändå 

vara givande att försöka reflektera djupare över på vilka sätt detta sker. Om man söker att his-

torisera och därmed förstå Aspelins historietänkande över flera decennier, i relation till de nya 

vindar som därunder hann blåsa upp, blir de ord som står nedpräntade i hans olika texter 

genast intressantare och mer talande. 

 

Material, metod och disposition 

Ett urval av Aspelins digra produktion, inriktat på de verk som behandlar just historie-

teoretiska frågeställningar, kommer att analyseras utifrån ovanstående problemställningar. 

                                                           
18

 Allan Megill, "Why was there a Crisis of Historicism?", History and Theory, Vol. 36, Nr. 3 (1997), s. 418-419 
19

 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval (Göteborg, 1997), s. 149 
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Undersökningens ryggrad kommer att utgöras av Historiens problem, Tankelinjer och tros-

former (1937) och Tankehistoriens problem, men även material som inte behandlar historie-

teoretiska spörsmål explicit kan bli relevant då det berör närliggande teman, till exempel ut-

vecklingstankar eller värdeteori. Sådana texter kommer att behandlas på ett mer komplet-

terande vis för att ge en mer komplex bild av hur Aspelins historieteoretiska tänkande artade 

sig över tid. "Historiskt sinne" och "Förutsättningsfri vetenskap" från tiden för andra världs-

kriget, Tankens vägar (1958), Karl Marx som sociolog (1972) och hans memoarer är bara 

några exempel.
20

 Tillsammans med kontextualiseringen kommer nedslagen längs den långa 

tidsaxeln ge möjligheter att urskilja betydelsefulla förändringar i Aspelins historietänkande.  

I sina olika texter tycks Aspelin vara mer eller mindre aktiv. Vissa texter är mer argument-

erande och problemorienterande, medan andra främst ger översikter eller refererar andra tän-

kares teorier, vilket blir särskilt tydligt genom hans filosofihistoriska inriktning. Det krävs 

därför att man noggrant försöker urskilja vilka ord som verkligen är Aspelins egna. Samtidigt 

är det intressant att reflektera över hur han förhåller sig till de olika tanketraditioner som han 

berör i sina texter, vilket kommer att gå hand i hand med min strävan att sätta in honom i ett 

vidare sammanhang. För att underlätta detta kommer jag även att beröra vissa, med Aspelin 

samtida, författare för att få något att kontrastera hans tänkande mot. Här har jag valt ut vissa 

texter som antingen diskuterar Aspelins historietänkande explicit eller tangerar liknande prob-

lemställningar. Hjalmar Haralds recension av Historiens problem från 1927 är ett exempel; 

den danske författaren Kay Schmidt-Phiseldecks Svensk historietaenkning (1932) är ett annat. 

Historismens kris kommer att stå som en dispositionell utgångspunkt för den följande un-

dersökningen. Analysens tyngdpunkt kommer därför att läggas på den tidigare delen av Aspe-

lins produktion, för att komma åt hans historietänkande under den tid som historismens kris 

främst brukar förläggas till. I undersökningen av de senare verken kommer jag istället att 

främst försöka ta fasta på vilka förändringar som står att finna gentemot utgångsläget. Genom 

att inledningsvis måla upp historismens kris som en fond kommer jag mer distinkt kunna stu-

dera hur Aspelin själv behandlade vissa historieteoretiska problem under en längre tidsrymd. 

Historismens kris ger nämligen en central bakgrund till varför vissa historieteoretiska problem 

stod så högt på agendan just under 1900-talets början. Krisens förutsättningar och huvuddrag 

kommer därför att diskuteras, med ett särskilt fokus på de nykantianska diskussioner som kom 

att ha en påtaglig inverkan på Aspelin. Att man studerar hans historietänkande i relation till 

                                                           
20

 "Historiskt sinne" ingick i antologin Vårt heliga arv som utkom 1947, men skrevs sannolikt någon gång under 

1939-1941 om man utgår från uppgifterna i antologins förord och innehållsförteckning. "Förutsättningsfri veten-

skap" ingick i samma antologi, men utkom ursprungligen i Götheborgske Spionen 1941. 
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historismens kris behöver dock inte innebära att man studerar honom utifrån förutfattade 

meningar. Istället ges ett teoretiskt uppslag att förhålla sig till. Det kommer till exempel visa 

sig att Aspelin sökte sig fram över ny mark, grundad i annorlunda sammanhang, som inte 

uppmärksammats i så hög grad av den tidigare forskningen på området. 

I analysen av texterna kommer jag att fixera och kategorisera vilka typer av problem Aspe-

lin uppmärksammade och brottades med. Upplägget kommer att utgå från en tematisk såväl 

som kronologisk struktur. Först följer ett avsnitt om "den tidige" Aspelins historietänkande, 

baserat på hans skrifter från mellankrigstiden. Därefter görs ett nedslag i de texter som till-

kommit i samband med andra världskriget, då jag menar att en betydande vändning i hans syn 

på de historieteoretiska problemen står att finna där. Till detta kommer en analys av hur "den 

sene" Aspelins förhållande till problemen såg ut under efterkrigstiden. Detta avsnitt kommer 

dock att vara något mer schematiskt jämfört med avsnittet som behandlar Aspelin under 

mellankrigstiden, men fyller ändå en viktig funktion genom att ytterligare belysa hur hans för-

ståelsehorisont förändrats gentemot tidigare. Slutligen ämnar jag också föra en mer direkt dis-

kussion kring hur man kan förstå Aspelins historietänkande och dess förändringar ur ett större 

perspektiv, och då i särskild relation till den etablerade bilden av historismens kris. 

 

Forskningsöversikt 

Aspelin själv har inte uppmärksammats mycket på senare år. Vid sidan av Andrus Ers och 

Bernt Skovdahl, som har berört honom i samband med undersökningar inriktade på den sam-

tida Herbert Tingsten, bör dock Nordins filosofihistoriska arbeten och Liedmans uppsats, 

"Om Gunnar Aspelin" (1998), nämnas. Sistnämnda hävdar bland annat att den tidiga His-

toriens problem sammanfattade många av de motiv som skulle fortsätta att vara centrala även 

under Aspelins kommande karriär.
21

 Detta vittnar om hur det finns fog för att närmare ana-

lysera hur han kom att uppehålla sig vid just historieteoretisk problematik. Särskilt intressant 

blir att då undersöka huruvida Aspelins problem sammanfaller med de kärnfrågeställningar 

som brukar lyftas fram i samband med historismens kris. 

Internationellt har det väl uppmärksammats hur den historistiska tankeströmningen ifråga-

sattes. Flera studier har framlagts bara under de senaste åren. Men ur ett svenskt perspektiv 

tycks historismens kris ha gått nästan obemärkt förbi. Det har författats åtskilligt om svensk 

historievetenskap under 1900-talet, medan historiefilosofiska aspekter ofta har förbigåtts. Den 

här undersökningen vill därför tillföra ny och välbehövlig kunskap på området. 

                                                           
21

 Liedman 
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En stor del av forskningen kring historismens kris har haft sitt huvudsakliga fokus inriktat 

på tyska förhållanden och tenderat till att betrakta krisens verkningar på en relativt smal aka-

demisk nivå. Georg G. Iggers har behandlat historismen i ett flertal monografier och artiklar. I 

sitt klassiska verk The German Conception of History, ursprungligen från 1968, har han dis-

kuterat dess kris i anslutning till den historievetenskapliga utvecklingen. Trots att han utgår 

från Tyskland noterar han att kritiska undersökningar av historievetenskapens förutsättningar 

inte bara utfördes där, utan även på andra håll i Västvärlden     men på olika sätt. Han under-

stryker hur man i Amerika och Frankrike visade sig vara mer öppna för nyorientering snarare 

än att hårdnackat söka försvara den traditionella historismen.
22

 Det finns med andra ord skäl 

att studera hur historismen och dess kris tog sig uttryck i andra sammanhang än det tyska. Ett 

svenskt sådant framstår som särskilt intressant med tanke på att Sverige och Tyskland hade 

liknande kulturmiljöer med ett rikligt utbyte under tidigt 1900-tal, även om de tyska för-

hållandena inte kan överföras till ett svenskt sammanhang helt utan vidare.
23

 I linje med 

Oexle förespråkar Iggers just sådana perspektivvidgande undersökningar. Han påpekar att det 

fram till 1995 bara hade utförts en sådan breddande studie angående italienska förhållanden.
24

 

Under senare år har dock Iggers önskemål börjat få gehör. Framför allt har Herman Paul i 

en fallstudie argumenterat för hur bland annat medelklassen tycks ha upplevt en form av his-

toristisk kris. Han förespråkar en både kvantitativ och kvalitativ breddning av vad man bör 

låta falla inom krisens ramar.
25

 Det blir dock diskuterbart om Paul tänjer så mycket på gräns-

erna att det inte längre blir meningsfullt att tala om just en historismens kris. Men det finns i 

vilket fall goda skäl för att problematisera synen på den som ett typiskt tyskt spörsmål, och 

vidga synfältet såväl tidsligt som geografiskt. 

En av dem som har blivit föremål för Pauls kritik är Charles Bambach. Paul anser näm-

ligen att Bambachs perspektiv i Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism är alltför 

snävt inriktat på Tyskland och en akademisk elit.
26

 Även om kritiken är välgrundad måste det 

framhållas att intellektuella eliter − med bakgrund i olika discipliner, som Annette Wittkau 

har påvisat − verkligen spelade centrala roller i samband med historismens kris.
27

 Bambach 

har följaktligen drivit en tes om att krisen blev ytterst central för den kommande 1900-talsfilo-
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23
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sofin, där den satte stora delar av agendan.
28

 Här ser vi återigen hur Aspelin kan vara fruktbar 

som undersökningsobjekt, just i egenskap av att vara verksam som filosof under en stor del av 

1900-talet. Dessutom har Bambach lyckats relatera historismens kris till Martin Heidegger på 

ett nydanande vis, till skillnad från tidigare forskning som främst fokuserat på äldre tänkare. 

Och om Heidegger går att koppla dit finns det skäl för att göra ett liknande försök med Aspe-

lin, då de båda filosoferna var aktiva parallellt med varandra ända fram till 1970-talet. 

Det är inte bara Bambach som har prövat att betrakta historismens kris ur ett längre tids-

perspektiv. Megill har till exempel sökt krisens början betydligt tidigare under 1800-talet mot 

vad som vanligtvis brukar göras, medan Iggers har påpekat behovet av undersökningar som 

analyserar vad historismen haft för betydelse och hur den utmanats senare under 1900-talet.
29

 

Nordin har i Från tradition till apokalyps också argumenterat för hur den historistiska tanke-

strömningen ifrågasatts i olika omgångar. Han menar bland annat att hela 1900-talet och 

modernismen kan ses som en revolt mot 1800-talets historism.
30

 Ett annat intressant förslag 

har kommit från Paul om att man bör betrakta historismens kris som "a traveling problem [...] 

that different people encounter at different times", vilket kanske vittnar om hur historismen 

bar på inneboende motsättningar, i stil med Kosellecks och Nordins uppfattningar. His-

torismens djupgående problematik har knappast bara gjort sig påmind vid något enstaka till-

fälle. Paul öppnar till och med upp för att tala om historistiska kriser i plural, vilka upp-

kommer när "people lose their faith in historicist master narratives" under olika omständig-

heter.
31

 Så har även David N. Myers gjort genom att betrakta historismens kris som "a series 

of debates", vilka dock hade en gemensam nämnare i att historien på bred front uppfattades 

som "both a dominant and problematic realm of intellectual activity".
32

 Därmed blir det än 

mer befogat att genomföra en sådan här undersökning av Aspelins historietänkande. Eventu-

ellt kan man då finna spår från mer sentida faser, där närbesläktade bryderier gör sig påminda. 

Värt att tänka på är dock att krisen knappast bibehöll samma karaktär överallt. Ibland kan-

ske den inte ens uppfattades så mycket som en kris. Såväl Megill som Bambach har diskuterat 

hur olika tänkare omdanade terrängen för historismens kris på sina individuella sätt, inte 

minst Heidegger.
33

 Aspelin lär inte vara något undantag. Det är därför angeläget att se efter 

vart han tog vägen med de problem som var så aktuella under 1900-talets början. Den här 
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uppsatsen vill därmed bryta mot det alltför ofta snäva fokuset på tyska förhållanden och bidra 

till att öppna upp diskussionen om hur historismens kris kan betraktas ur ett längre tids-

perspektiv. Genom mitt studieobjekt kommer jag dock att hålla fast vid det typiska fokuset på 

den akademiska eliten. Även om ståndpunkterna delvis går isär bland den tidigare forsk-

ningen om hur man bör betrakta historismens kris står det bortom tvivel att historieteoretiska 

frågor stod i centrum i det tidiga 1900-talets intellektuella värld. Låt mig först säga ytterligare 

några ord om hur detta problemläge var beskaffat. 

 

 

Historismens kris 

 

Den tidstypiska krisens förankring och de hotade värdena 

Kring sekelskiftet 1900 började det ifrågasättas om världshistorien verkligen utgjorde en 

meningsfull process och om det kunde finnas några över tid stabila värden. De tidigare så 

optimistiska tongångarna angående människans förmåga att skaffa sig kunskap om världen 

gick över i moll, för utan någon objektiv måttstock eller några evigt giltiga värden som gav 

människan vägledning stod hon plötsligt utkastad i en irrationell värld utan mening. Fråge-

tecknen fick extra bränsle från tidens naturalistiska tendenser och den tilltagande sekularise-

ringen. Den religiösa tron omfattade allt färre människor i Västvärlden och dess legitimitet 

var i dalande. Avsaknaden av en Gud som vakade över utvecklingen gjorde det svårare att 

upprätthålla tron på historiens meningsfullhet. Efter ett antal omvälvande erfarenheter, som 

första världskriget och ryska revolutionen, men även Einsteins relativitetsteori, gav sig en rad 

tänkare i kast med att försöka omvärdera historismens principer.
34

 

Bambach har således hävdat att historismens kris handlade om "more than the appearance 

of doubts about a narrowly historiographical tradition: it ultimately expressed the bankruptcy 

of a whole metaphysical epoch".
35

 I anslutning till skepsisen mot äldre metafysik kom period-

en 1880-1930 att utmärkas av en påtaglig krisretorik och ett väl förankrat krismedvetande, 

vilket har ansetts vara utmärkande för 1900-talet. Inte minst närdes sådana tongångar av att 

människan tycktes ha tagit Guds plats.
 36

 Hur skulle konsekvenserna av detta hanteras? 
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Historismen räckte inte längre till för att garantera de värden vars existens förut hade tagits 

för givna. Tidigare hade historiens meningsfullhet alltså säkrats av tron på en bakomliggande 

Gud, eller att historien arbetade sig framåt mot en bättre framtid eller ett förnuftigt slutmål, så 

som exempelvis Hegel hade formulerat sin historiefilosofi. Att värdegrunderna förföll betyder 

dock inte att man betvivlade värdenas existens. Frågorna handlade främst om hur de skulle 

kunna rättfärdigas. Och de berörde inte bara akademin, utan nådde även ut bland åtminstone 

medelklassen. Intressant nog stod Aspelin med en fot i båda dessa sociala kategorier. Sam-

tidigt har det noterats hur historismen ofta försvarades av personer som till skillnad från 

honom var mer konservativt lagda. Historismen utmanades därmed utifrån vitt skilda ideolo-

giska positioner, vilket kommer att synliggöras i Aspelins fall.
37

 Krisens ideologiska aspekter 

är nämligen viktiga. Politiska meningsmotståndare hade vid 1900-talets början ofta förenats 

genom framstegstanken. När den började kollapsa släpptes underliggande spänningar lösa.
38

 

Till exempel fick den särpräglade politiska kontexten i Tyskland stora konsekvenser för hur 

de intellektuella reaktionerna mot historismen artade sig just där.
39

 

Men även om reaktionerna tog sig olika uttryck hade diskussionerna kring historismens 

kris under 1920- och 1930-talet vunnit förankring över hela Västvärlden.
40

 Väl inom akade-

min togs historismens problem inte bara upp av historiker och filosofer. Även teologer, juris-

ter, sociologer och ekonomer gjorde ansatser för att komma till rätta med problematiken.
41

 

Trots krismedvetenheten kunde forskningen bedrivas i stort sett enligt samma modeller som 

förut vid de akademiska institutionerna, då problematiken länge låg kvar på en teoretisk nivå. 

Först under 1900-talets andra hälft nådde konsekvenserna ut i praktiken på allvar.
42

 Men 

trenden var i alla fall tydlig: "If some historians persisted in the older patterns of thought they 

did so defensively by 1914", som Michael Bentley har konstaterat.
43

 1800-talets historism fick 

allt svårare hade hävda sin en gång så självklara plats på de kulturvetenskapliga fälten.  

 

Lamprechtstriden och de nykantianska diskussionerna 

Det som anses ha utgjort den tändande gnistan för vissa andra aspekter av historismens kris 

var historikern Karl Lamprechts Deutsche Geschichte, vars olika volymer publicerades 1891-

                                                           
37

 Pietro Rossi, "The Ideological Valences of Twentieth-Century Historicism", History and Theory, Vol. 14, Nr. 

4 (1975), s. 23-29 
38

 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800-1950 (Örlinge, 1983), s. 229-230 
39

 Iggers (1984), s. 28; Iggers (1995), s. 151 
40

 Paul (2010), s. 169 
41

 Wittkau, s. 6-7 
42

 Iggers (1984), s. 30 
43

 Michael Bentley, Modern Historiography: An Introduction (London/New York, 1999), s. 92 



12 

 

 

1913. Verket utmanade Rankeskolans nationalistiska och statscentrerade historieskrivning 

genom att premiera sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Dessutom var Lamprecht 

inspirerad av naturvetenskapens metoder. Han hamnade därmed i bitter fejd med etablerade, 

tyska historiker, som ofta härrörde ur den bildade borgerligheten.
44

 Hans meningsmotståndare 

klandrade honom för att ge socialister luft under vingarna, vilket återigen vittar om hur stor 

roll ideologiska motiv kunde spela i dessa vetenskapliga debatter.
45

 

På filosofisk nivå kom diskussionerna kring historievetenskapens syfte och metod att bli 

både djupa och omfattande, främst genom Wilhelm Dilthey och nykantianerna Wilhelm Win-

delband och Heinrich Rickert, vilka snarast försökte återupprätta tilltron till historismen.
46

 As-

pelins tidiga forskningsprogram influerades av dessa tänkare.
47

 Han har själv förklarat att ny-

kantianismen, då han började studera, gällde "som filosofins sista ord".
48

 Såväl konservativa 

som radikala tänkare i Sverige, inte minst i Lund, vände sig till de nykantianska lärorna, vilket 

bidrog till att deras frågeställningar fick stort utrymme i det tidiga 1900-talets debatter.
49

 

Windelbands filosofi hade uppmärksammats när han förlade distinktionen mellan de histo-

riska och naturvetenskapliga vetenskapstyperna till en metodologisk nivå, till skillnad från 

Dilthey som ville låta gränsdragningen utgå från deras studieobjekt. Båda typerna intresserade 

sig enligt Windelband för samma verklighet, men gick den till mötes på olika sätt. Historie-

vetenskapen var idiografisk genom att fokusera på det individuella, medan naturvetenskapen 

var nomotetisk och sökte ställa upp allmänna lagar för hur världen fungerade.
50

 

Rickert, som Aspelin framför allt kom att ta spjärn emot, byggde vidare på Windelbands 

uppslag. Han hävdade att historikern i sitt urval inte fokuserar på allt i tillvaron, utan bara på 

det som upplevs vara betydelsefullt. Det heterogena historiska verklighetsflödet behövde re-

duceras genom en bedömning a priori. För att detta inte skulle bli godtyckligt menade han att 

mänskliga manifestationer kunde relateras till det som tilldelats värde inom en specifik kultur, 

istället för att utgå från historikerns egna värderingar vid urvalet. Rickerts teorier fick dock 

svårt att vinna allmän acceptans. Inte minst Aspelin, vilket vi ska återkomma till, ifrågasatte 

om inte historikern själv måste erkänna ett förflutet värde för att vara kapabel att urskilja det. 
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Rickert tycktes därmed inte komma ifrån de relativistiska implikationerna. Som en lösning på 

problemet föreslog han att de värden som uttrycks av en kultur egentligen var manifestationer 

av evigt giltiga värden, vilket snarast för tankarna till platonsk filosofi.
51

 På ett närmast trans-

cendentalt vis blev dessa en form av absoluta referenspunkter att bedöma världen utifrån. 

 

Det svenska problemläget 

De nykantianska tankegångarna hade alltså satt sin prägel på tänkandet inom Sveriges gränser 

när Aspelin påbörjade sin akademiska karriär. Hans ursprungliga planer på en journalistisk 

bana sköts efter hand åt sidan till förmån för doktorsgraden i praktisk filosofi.
52

 Och det var 

under en dynamisk tid som han etablerade sig som fackfilosof.  Företrädare för olika akade-

miska discipliner ansåg att en rad traditionella grunduppfattningar behövde anpassas efter 

1900-talets nya förutsättningar. De historieteoretiska debatterna som förts i Europas större 

kulturländer slog rot även i Sverige under framför allt mellankrigstiden − oftast med en viss 

fördröjning.
53

 Till exempel konstaterade Schmidt-Phiseldeck 1932 att det i Sverige "for den 

senere Tids Behandling af Historieproblemerne" kunde "spores en livlig Intresse".
54

 Vissa 

störningsmoment letade sig in i bland de svenska intellektuella, vilkas forskning annars tycks 

ha fortskridit i ett taktfast och optimistiskt tempo. Läget blev dock mer tillspetsat när Axel 

Hägerströms värdenihilistiska teorier så småningom lades fram.
55

 

Aspelin var långt ifrån den enda som intresserade sig för just Rickerts historieteori när det 

gällde att komma åt historismens problem. 1940 utnämnde historikern Erik Lönnroth nykanti-

anen till den viktigaste representanten för tidens historieteoretiska nyorientering genom att ha 

väckt diskussioner "om värdenas objektiva giltighet". Lönnroth talade om ett "krisläge" för 

historieforskningen, och förklarade att dess "ställning som vetenskap är alltjämt ett fråge-

tecken".
56

 Men det var framför allt i 1920-talets debatter som problemen − i det rickertska 

kölvattnet − fångade intresset hos flera svenska akademiker av olika bakgrund. Pedagogik- 

och psykologiprofessorn John Landquist gav sig in i problemdebatten, liksom historikern och 
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journalisten Hjalmar Haralds, vilken hamnade i ett engagerat meningsutbyte med filosofen 

Einar Tegen. De stundtals polemiska diskussionerna kretsade just kring de frågor som van-

ligen anses ha varit centrala för historismens kris. De kan därför ses som exempel på hur his-

torismens kris tog sig uttryck även i Sverige. Haralds och Landquist var måna om att försvara 

den historiska kunskapen och värdenas giltighet. Deras ganska traditionella inställningar 

skulle dock få sällskap av ett tämligen annorlunda sätt att hantera de historieteoretiska 

problemen, som under en tid redan hade stått i rampljuset, när Aspelin äntrade scenen 1926.
57

 

 

 

Den tidige Aspelin och de mellankrigstida historieproblemen 

 

I Aspelins tidiga skrifter uppmärksammar han tydligt de krisstämningar som var i omlopp un-

der det tidiga 1900-talet. Han konstaterar bland annat att "många vetenskaper just nu befinna 

sig i ett kritiskt skede och orientera sig efter nya riktlinjer".
58

 På 1930-talet skriver han, i linje 

med tidens konventioner, även om ett "krisläge" för den moderna civilisationen.
59

 Men 

Aspelin själv då, upplevde han också en historietänkandets kris på ett personligt plan?  

I sin bok om Hegel från 1926 konstaterar han att åtminstone 1800-talets andra hälft upplevt 

"en mäktig reaktion mot den spekulativa filosofien, inte minst mot Hegels tankeskapelse", 

men att nya strömmar, som pekade tillbaka mot den tyska historiefilosofen, tycktes vara på 

framfart i hans samtid.
60

 Historismen hade dominerat en tid, men började nu få träda tillbaka 

för åskådningar som fokuserade mer på historiens allmängiltiga principer. Aspelin noterar att 

"ju mer man lärde sig tänka ››historiskt››, desto mer kom man till insikt om alla värderingars 

relativitet". Han vill därför karaktärisera 1800-talet som "den historiska relativismens tide-

varv", även om dess inneboende problematik ställdes i öppen dager först fram emot 1900-

talets början.
61

 Denna problematik utgör kärnan i Aspelins krisperception. Men var det 

verkligen en historismens kris det handlade om för honom? 
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1926 använder Aspelin begreppet "historism" explicit när han betecknar Karl von Savignys 

rättshistoriska skola som "tysk historism".
62

 Elva år senare, i Tankelinjer och trosformer, hän-

visar han, i samband med Rickert, till Ernst Troeltschs "bok om den moderna historismen", 

liksom att han talar om Nietzsches "kritiska uppgörelse med samtidens historism".
63

 Detta an-

tyder hur Aspelin över tid tycks ha vidgat sin egen definition av begreppet, vilket är logiskt 

med tanke på att det successivt vann större popularitet just under mellankrigstiden. Aspelins 

skildring av 1800-talets historierelativistiska tänkande i stort faller dock väl samman med vad 

senare forskning brukar framhålla som karaktäristiskt för historismen. Även Bernt Skovdahl 

har låtit likställa Aspelins tal om "det historiska betraktelsesättet" i Historiens problem med 

"den ursprungligen tyska, historistiska tradition[en]".
64

 

Samtidigt ska man ha klart för sig att de historieteoretiska problemen var mångfacetterade 

för Aspelin. Han tycks ha associerat dem till historierelativistiskt tänkande över huvud taget, 

även i Hegels stöpning. Aspelin relaterar inte historismen så intimt till Rankeskolan som 

senare forskning ofta har tenderat att göra. När han skisserar dess problem som att de uppen-

barats successivt under 1800-talet för att sedan slå ut i full blom, påminner han dock om Ko-

selleck och Nordin, som ju argumenterat för att historismens kris funnits latent i själva tanke-

strömningen.
65

 Vidare slår han i Historiens problem fast att problemen framför allt behandlats 

av nykantianerna, liksom att temat "för närvarande står i den filosofiska diskussionens cen-

trum".
66

 Han urskiljde ändå grundproblematiken på ett relativt tidstypiskt sätt. 

Här bör också nämnas hur Aspelins tänkande framstod ur ett större perspektiv. Om man får 

tro den samtida bedömaren Schmidt-Phiseldeck var han i takt med tiden, men visade även 

framåt. 1932 berömde den danske författaren Aspelin för att, med en fruktbar behandlings-

metod, ha tagit itu med en för tiden central problemställning. Om man i en nordisk kontext 

skulle närma sig historieteoretiska problem var man därför tvungen att ta hänsyn till Aspelins 

tidiga produktion, menade han.
67

 Men vilka olika problem var det som denna unga, men likväl 

uppmärksammade, filosof hade tagit itu med mer specifikt? 

I likhet med Nordins sentida uppfattning anser Aspelin att 1800-talets dominerande histo-

rietänkande vilade på ohållbara kompromisser. Framför allt betonar han i Historiens problem 

hur århundradets utmärkande utvecklingsoptimism inte var gångbar med en relativistisk syn 
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på historien, då framåtskridande bara går att tänka sig om man "utgå[r] från allmängiltiga 

principer".
68

 Utan någon objektiv måttstock eller något givet slutmål fanns det ingen grund för 

att bedöma att historien utvecklade sig "framåt". Kvar blev endast ett virrvarr av händelser. Ur 

Aspelins synvinkel medförde detta problem som inte kunde förbigås i längden. Som nämnts 

ovan har tidigare forskning kring historismens kris också pekat ut hur framstegstankens förfall 

verkade som en utlösande faktor för det tidiga 1900-talets historieteoretiska diskussioner. 

 

Den ohållbara framstegstanken 

I sin karaktäristik av 1800-talets tankeliv betonar Aspelin att utvecklingsoptimismen förde 

med sig problem. 1929 konstaterar han att det krävs "ett objektivt giltigt värdesystem, om 

framstegsbegreppet skall kunna accepteras som vetenskapligt legitimt begrepp",
69

 vilket på-

minner om hur tätt sammanbundna framstegs- och värdeproblematiken var. Intressant nog 

väljer han att tolka framstegstankens förfall på ett till synes dialektiskt vis när han anser att 

"Två motsatta tendenser hava flätats in i varandra", vilket innebar "en intressant hybrid av det 

nittonde århundradets historiska inställning och det adertonde seklets tro på tillvarons ratio-

nella principer".
70

 Aspelin tycks ha sett det som att denna syntes ställdes mot en ny antites när 

dess problem uppdagades och historismens kris blev ett faktum. Han förklarar att den ovan 

nämnda motsägelsen i 1800-talets tankevärld "förr eller senare måste träda öppet i dagen", 

vilket den också hade gjort när han skrev Historiens problem. Men han urskiljer också en mer 

omedelbart tändande gnista, för "mellan dess [framstegsoptimismens] period och vår tid 

ligger − världskriget".
71

 För Aspelin räcker det alltså inte med tänkandets interna spänningar 

som förklaringsgrund till de historieteoretiska problemens uppblossande. Yttre faktorer bidrar 

också. Men i grunden tycks hans syn vara präglad av dialektikens fokus på motsatsernas spel. 

Inom senare tids forskning kring framstegstanken råder konsensus om att den under 1900-

talet aldrig igen blev lika dominant som under 1800-talet, utan tvingades ge vika för den 

tilltagande kulturrelativismen. Framsteg framstod visserligen som möjliga, men de var inte 

längre garanterade, utan snarast villkorliga. I likhet med Aspelins uppfattning har första 

världskriget också framhållits som den kraftigaste törnen för tänkesättet.
72

 

                                                           
68

 Aspelin, Historiens problem (1926), s. 49 
69

 Gunnar Aspelin, Framstegstanken i franskt tankeliv: Från Descartes till Condorcet: Ett bidrag till socio-

logiens problemhistoria (Lund, 1929), s. 8 
70

 Aspelin, Historiens problem (1926), s. 50-52 
71

 Ibid., s. 101-102, 115 
72

 Skovdahl (1998), s. 27, 139; Bernt Skovdahl, Förlorad kontroll: Den ifrågasatta framstegstanken (Stockholm, 

2010), s. 62, 72 



17 

 

 

Även om framstegstanken aldrig återfick sin forna glans tycks den dock ha varit utsatt för 

olika fluktuationer under 1900-talet. Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingsoptimismen 

ofta samexisterade med pessimistiska stämningar under mellankrigstiden. De verkliga för-

hållandena var alltför komplexa för att man ska kunna göra en strikt uppdelning mellan des-

illusionerade traditionalister och modernitetsbejakare.
73

 "1800-talets framstegstro är ingalunda 

avförd från dagordningen" fastslår också Aspelin i Tankelinjer och trosformer, även om han 

fann den utsatt för grava påfrestningar.
74

 Att framstegstanken ifrågasatts blev en av hans 

främsta förklaringsgrunder till att historietänkandet blivit så problemfyllt och omdebatterat 

under hans tidiga levnad. Detta måste man ha klart för sig om man ska förstå Aspelins syn på 

de historieteoretiska problemen. Det förflutna var inte längre detsamma, när man inte kunde 

förutsätta dess framskridande till det bättre. 

 

Historievetenskapens gränser och perspektiv 

Framstegstankens förfall var alltså ett av tidens problem för Aspelin, men framför allt i den 

mån att det bidrog till nya, på ett historieteoretiskt plan, mer direkta problem. Den reviderade 

synen på själva utvecklingsprocessen bidrog till uppmärksammandet av hur synen på historisk 

kunskap och historiska värden också behövde prövas på nytt. Historievetenskapliga före-

trädare kände i anslutning till dessa problem behov av att legitimera sina verksamheter. Men 

hur tog den tidige Aspelin, som filosof, itu med frågorna om vad som egentligen var historie-

vetenskapens revir och vilka tankeredskap historikern hade att röra sig med? Han var i alla 

fall medveten om hur frågorna hade aktualiserats i samband med Lamprechtstriden och vilka 

spänningar de hade föranlett inom den tyska bildningsvärlden, där andlig traditionalism hade 

stått mot tekniska och naturvetenskapligt präglade tänkesätt.
75

 

Till att börja med kan man konstatera att historia för den tidige Aspelin har två betydelser: 

dels utvecklingsprocessen själv, dels vetenskapen om den. Historiefilosofin menar han vill 

komma åt utvecklingsprocessens väsen och undersöka hur den historiska kunskapen eller 

forskningen är konstituerad (i stil med hur Rickert gjort, som han själv påpekar).
76

 Vidare 

urskiljer Aspelin tre olika områden när han ställer sig själv frågan hur vi orienterar oss i 

verkligheten. Det första riket utgörs av de fysiska fenomenen; det andra är de psykiska 

fenomenens värld, medan "det tredje riket" eller den "objektiverade världen" består av sociala 
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fenomen och kulturella manifestationer.
77

 Hur förhållandena på sistnämnda område kon-

stitueras blir ett centralt problem för Aspelin att utreda som historiskt inriktad filosof. 

Även om han erkände frågan om historievetenskapens gränsers aktualitet tycks den inte ha 

inneburit några större bryderier för Aspelin själv. Med fast hand pekade han ut dess revir en-

ligt ovan. Men detta gällde historievetenskapens studieobjekt. När han kommer in på historie-

vetenskapens perspektiv blir det hela mer problematiskt. Aspelin väljer då att distansera sig 

gentemot nykantianernas klassiska indelning i nomotetisk och idiografisk vetenskap som han 

anser kan vara aningen förvirrande. Istället förespråkar Aspelin en snarlik typologi, med en 

annorlunda terminologi, där vi å ena sidan har en "systematisk" vetenskapstyp som intresserar 

sig för det konstanta, och å andra sidan en "historisk" sådan "som söker kontinuiteten i tids-

sammanhang, vilka icke upprepas inom vår erfarenhetssfär". Intressant här är att han före-

språkar att de två motsatta perspektiven bör kunna korsbefruktas, liksom appliceras på alla de 

tre olika verklighetsområdena. Detta vittnar om en dynamisk syn på historievetenskapens 

funktion, vilket också framgår av hans uppfattning att "En utvecklingsprocess måste alltid för-

klaras ur en mångfald olika utgångspunkter, vilka träda i växelverkan med varandra".
78

 

Denna eklekticism är genomgående ett typiskt drag för den dialektiske Aspelin. 1937 anser 

han också att det finns en hel del gemensamt för kultur- och naturvetenskaperna, som inte 

bara bör betraktas som två oförenliga motpoler.
79

 Här framstår Aspelin som utpräglat neutral i 

förhållande till tidens övriga historieteoretiska debattörer, vilket är värt att notera med tanke 

på att tidigare forskning ofta uppmärksammat det som varit polemiskt i samband med histo-

rismens kris. De motsatta perspektiven kunde uppenbarligen mötas. Kanske bör man därmed 

vara något försiktig och inte överdriva krisens magnitud. Den tidige och så sakliga Aspelin 

upplevde uppenbarligen inte de historieteoretiska diskussionerna som någon djupgående kris 

personligen, utan snarare som en välbehövlig omformulering av historietänkandets premisser. 

Aspelin tror att det för historikern kan finnas en poäng i att tillämpa ett mer konstans-

sökande perspektiv på utvecklingsprocessen för att förstå de annars så komplicerade samman-

hangen, ungefär så som han menar att Lamprecht gjort genom att lyfta fram de bakom-

liggande, "ofta omärkliga förskjutningsprocesser, som i sista hand bestämma historiens gång". 

Genom att föreställa sig enhetlighet och konstans i den till synes diskontinuerliga utveck-

lingen kan historikern undvika "att sjunka till krönikörens nivå" och istället producera veten-

skapligt kvalitativa rön. Samtidigt tar han inte ensidig ställning för Lamprechtlägret, utan var-
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nar för riskerna i att "pressa in verklighetens mångfald i en schematisk helhetsbild".
80

 Därför 

anser han alltså att det historiska (eller historistiska) perspektivet behöver kompletteras av ett 

synsätt som premierar det som faktiskt inte varit relativt genom historien. Eventuellt är det 

intresset för dialektiken som har lockat honom att förespråka en dylik syntes mellan "system-

atisk" och "historisk" vetenskapstyp. Men den eklektiska inställningen hade också varit typisk 

för lundafilosofin generellt, som hellre sökte medelvägar än ytterlighetspositioner.
81

 

I liknande stil som ovan anser Aspelin att samtidens kontroverser mellan idealistisk och 

materialistisk historieuppfattning blivit onödigt förstorade då historiematerialismen ofta miss-

förståtts. En lösning på detta lanserar Aspelin genom att åberopa ett återvändande till Marx' 

originaltexter, även om han knappast låter sig karaktäriseras som en dogmatisk marxist i sitt 

historietänkande. Som vanligt visar han sig öppen för att hämta inspiration från andra syn-

sätt.
82

 Genom att låta stridande parter skaka hand tycks olika konflikter bli överspelade enligt 

Aspelins sätt att se det. Därmed blir de historieteoretiska problemen inte fullt så angelägna för 

honom på detta tidiga stadium, som de annars skulle ha kunnat bli. 

Som en följd av denna kompromissande inställning anslår Aspelin ett slags historieveten-

skapligt program, där han förespråkar en syntes av 1800-talets idealistiska individfokus med 

en sociologisk verklighetsuppfattning.
83

 Just detta tog Hjalmar Haralds fasta på i sin recension 

av Historiens problem, vilket antyder vad som av samtiden kunde upplevas som originellt hos 

Aspelin. I recensionen passade Haralds också på att kritisera den historiematerialism som As-

pelin inspirerats av. För den konservativa Haralds var den bara en "chimär",
84

 vilket vittnar 

om de ideologiska spänningarna som gjorde sig påminda även på historietänkandets område. 

Från och med sin ungdom hade Aspelin intagit en kulturradikal hållning.
85

 Under gym-

nasiståren hade han bekantat sig med Marx, vilken då framstått som en sanningssägande pro-

fet för honom.
86

 Den materialistiska historieuppfattningen betraktade han som en syntes av 

den Hegelska dialektiken och Ludwig Feuerbachs positivism.
87

 Dialektiken fördjupade han 

sig i genom sin avhandling om Hegels praktiska filosofi under åren 1800-1803 (1925). Såväl 
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på 1920-talet som år 1940 framhöll han tänkesättet som aktuellt, trots att det genomgått vissa 

revisioner mot sin ursprungliga stöpning.
88

 Även Schmidt-Phiseldeck karaktäriserade den 

tidige Aspelin som påtagligt Hegelinspirerad, dock i kombination med "en bestämt ››his-

toriserende›› opfattelse".
89

 Man skulle kunna se hans tidiga historietänkande som en syntes av 

ett dialektiskt och historistiskt synsätt − om man låter sig tala med just dialektiska termer − då 

han ville "finna det allmänmänskliga och konstanta i det historiskt givna".
90

 För att möjlig-

göra detta ville Aspelin revidera den historistiskt färgade historieskrivningen genom att förena 

den med sociologiska utgångspunkter. Att döma utifrån Iggers uppdelning var Aspelin alltså 

mer fransk eller amerikansk, snarare än typiskt tysk, i sitt bemötande av historismens kris. 

 

Historisk kunskap och verklighetsuppfattning 

Det problem som Aspelin avhandlar mest ingående i Historiens problem utgörs emellertid av 

frågan om hur människan vinner historisk kunskap, hur hon uppfattar den historiska verklig-

heten. Tack vare Rickert har frågan om den historiska kunskapen blivit "ett av den moderna 

logikens intressantaste spörsmål", enligt Aspelin, och därmed "fått en plats i den filosofiska 

diskussionens centrum".
91

 Men hur förhöll han sig då till Rickerts kunskapsteori? Jo, överlag 

finner han att nykantianen behandlat de historiska kunskapsproblemen på ett imponerande vis. 

Han urskiljer dock en svag punkt i resonemanget: kan man verkligen följa Rickerts urvals-

princip (där historiska företeelser relateras till allmänna kulturvärden) utan att själv värdera 

historien? Rickerts teori leder för Aspelin till en ohållbar cirkelgång: något vill bevisas med 

hjälp av en metod som förutsätter att det man vill bevisa redan föreligger. Värdenas giltighet 

ska bevisas genom referenser till redan antagna värden! Aspelin ställer sig skeptisk till för-

faringssättet och söker därmed finna en annan grund för "hur vi [kan] vinna en sammanhäng-

ande bild av de oändligt växlande händelseförlopp, som bilda materialet för vår kunskap".
92

 

Aspelin menar att historikern kan komma till rätta med urvalsproblematiken genom att 

först fixera specifika objekt för att sedan syntetisera dessa med varandra i en helhetsbild. På 
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så vis korrigeras historikerns helhetsbild successivt genom att detaljerna inordnas i ett 

sammanhang, vilket påminner skarpt om Dilthey och hermeneutiskt tänkande. I kontrast till 

den 1800-talstypiska associationspsykologin hänvisar Aspelin till tidens gestaltpsykologiska 

forskning, som hävdat att människan uppfattar en ursprunglig helhetsbild när hon iakttar verk-

ligheten, snarare än isolerade förnimmelser som sedan sätts ihop. Aspelins historiker får då en 

norm, i form av ett totalitetsbegrepp, att utgå från när urvalet görs. "Varje särskilt faktum får 

[därmed] värde i den mån det bidrager till kunskapen om totalbilden."
93

 Och om historikern 

har en tillräcklig "psykologisk" och "sociologisk intuition" kan vetenskapliga resultat av värde 

frambringas.
94

 Sålunda anser sig Aspelin ha utrett hur den historiska verklighetsuppfattningen 

går till, trots att han inte lägger större vikt vid att specificera hur intuitionen ska bli veten-

skapligt legitim. Men han har emellertid inte hävdat att ovan beskrivna verklighetsuppfattning 

leder till sanna resultat, bara att det är så det går till när vi tar oss an det förflutna. 

Aspelin finner också att den historiska verklighetsuppfattningen alltid måste använda sig 

av analogier för att göra historiens heterogena flux enhetligt, och därigenom vinna samman-

hang och förståelse. Vår tankeverksamhet är alltid abstraherande i viss mån, skriver han. Den 

outtömliga "mångfald[en] av orsakssammanhang" kan aldrig omfattas helt, utan lämnar alltid 

en irrationell rest kvar. Trots denna konstruktivistiska syn är Aspelin optimistisk i Historiens 

problem angående den mänskliga kunskapens möjligheter. Även om vårt vetande aldrig kan 

bli fullständigt så anser han att vi i alla fall kan komma den förflutna verkligheten så nära som 

möjligt, vilket ger historievetenskapen sitt existensberättigande.
95

 Trots framstegstankens för-

fall och den sena mellankrigstidens dystra stämningar så betraktade han åtminstone veten-

skapens utvecklingspotential ur ett optimistiskt perspektiv. Tidens utbredda kulturpessimism 

tycks inte ha varit helt total. 

 

Värdeproblematiken 

Som vi tidigare har sett var också frågan om värdenas roll ett centralt spörsmål i samband 

med historismens kris. Inte heller Aspelin lämnade den oberörd, och som vi ska se kom dess 

aktualitet att tillta i samband med andra världskriget. Men redan som 19-åring hade Aspelin 

läst Windelband, fast funnit det svårt att ta till sig hans värdelära. I jämförelse med Häger-

ströms teorier − om att praktisk filosofi borde handla om etik snarare än att utveckla etiska 

teorier, då värdeomdömen inte kunde vara sanna eller falska, utan bara uttrycka känslor − 
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hade Windelbands nykantianska tankegångar framstått som gammal idealistisk metafysik. 

Aspelin har beskrivit hur Hägerströms installationsföreläsning, "Om moraliska föreställ-

ningars sanning" från 1911, drabbade honom som en "filosofisk jordbävning". Han ansåg sig 

inte längre kunna "tala om högre och lägre utvecklingsstadier; för vetenskapen finns det 

endast serier av värdeindifferenta förlopp".
96

 Om man får tro Aspelins memoarer kom detta 

som ett hårt slag för hans tonåriga jag, då den reducerade hans dittills uppburna framstegstro 

till en chimär. Plötsligt riskerade människan att "förlora alla riktpunkter för [sin] livsföring, 

och vi skulle kunna hamna i nihilismens avgrunder".
97

 I Historiens problem konstaterar han 

följaktligen att "alla värden omvärderas i våra dagar" och att värdebegreppet hade blivit ett av 

"de mest omdebatterade begreppen i våra dagars filosofiska forskning". Och det var alltså i 

anslutning till detta som Aspelin fann den största svagheten i Rickerts historieteori.
98

 

Värdeproblemet var för Aspelin avhängigt det faktum att tidigare så dominerande meta-

fysiska åskådningar nu hade "förlorat sin giltighet". Metafysiken hade, genom såväl Platon 

som Hegel, utmärkts av ett sökande efter en sann realitet, vilket enligt Aspelin sammanfaller 

med sökandet efter absoluta värden. Detta tycktes nu vara ett hopplöst företag. Det enda tänk-

bara sätt för historikern att ta sig runt värdeproblemet, som Aspelin kunde se 1926, var att för-

utsätta förekomsten av vissa objektivt giltiga kulturvärden, så som Rickert hade gjort. Men 

han var som sagt skeptisk till detta, och förklarade att frågan var tvungen att avgöras av sam-

tidsfilosofin. Historievetenskapens status skulle då bli "beroende av filosofins ställning till be-

greppet objektivt värde", och "om den subjektivistiska ståndpunkten har rätt, är denna för-

utsättning [om kulturvärdenas förekomst] omöjlig att logiskt motivera".
99

 1937 förklarade han 

att "Därom står fortfarande en livlig strid mellan olika filosofiska inriktningar". Men även 

denna gång valde Aspelin att inte gräva sig djupare in i debatten på egen hand.
100

 Vad Rickert 

kringgick på ett snarast transcendentalt vis, avstod den något undflyende Aspelin från att lösa 

på egen hand, trots att han såg sig ha fastnat i samma aporia.   

Hägerströms värdenihilism blev mäkta omdebatterad under Aspelins samtid. Somliga 

reagerade starkt mot den. En lång rad kritiska inlägg framställdes av olika kombattanter, sam-

tidigt som Hägerströms Uppsalaskola kom att dominera den svenska filosofin fram emot 
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1900-talets mitt.
101

 Frågan är varför den tidige Aspelin höll sig utanför dessa debatter? Kan-

ske var det så att han överlät problemen åt framtiden i och med att han ännu var ung och inte 

kände sig brådskad att lösa dem omedelbart? Kanske var han bara ödmjuk gentemot sina äldre 

kollegor? Det är svårt att sia om varför han så lättvindigt släppte problemet ifrån sig. 

Trots detta väljer Aspelin i Historiens problem ändå att beröra ett annat, närliggande värde-

problem. Utan någon mer djupgående motivering formulerar han ett vetenskapsideal, enligt 

vilket historikern bör försöka bortse från värdesynpunkter när han bestämmer sig för på vilket 

sätt han ska gå det förflutna till mötes.
102

 I Tankelinjer och trosformer proklamerar han sedan 

att "[i] vetenskapens värld får ingenting godtagas på grund av sitt värde för människan eller 

samhället, och ingen teori får avvisas på grund av sina moraliska, politiska eller religiösa 

riter."
103

 För den tidige Aspelin bestod värdeproblematiken alltså i om det fanns några ob-

jektivt giltiga värden över huvud taget, men också om det var möjligt att bedriva värderings-

fri, förutsättningslös vetenskap. Endast sistnämnda problemställning gav han ett rakt svar på. 

Den unga filosofen Aspelin hade funnit sig leva under en tid präglad av kriser och veten-

skapliga omvärderingar. Första världskriget och framstegstankens förlorade inflytande hade i 

kombination med Hägerströms värdenihilism, fått vissa problemställningar att framstå som 

särskilt aktuella för honom. Även om man inte godtar just den ovanstående kategoriseringen 

av de problem som Aspelin avhandlade står det bortom tvivel att han intresserade sig för frå-

gor som har framhållits som typiska för historismens kris. Men han gick dem till mötes på ett 

något originellt sätt, framför allt genom sin dialektiska inriktning och sitt förespråkande av 

korsbefruktning mellan klassisk historievetenskap och modern sociologi. Därför är det något 

konfunderande att Nordin urskiljer "en viss ovilja mot nykantiansk mjäkighet och kompro-

missanda" hos honom.
104

 Tvärtom försökte han lindra flera av historismens problematiska as-

pekter genom att låta den kompletteras med andra perspektiv på ett kompromissande vis. 

Även om Aspelin betonade tidens krisstämningar framstår inte problemen som verkligt 

brännande för honom själv, till skillnad från hur det till exempel varit fallet med Haralds. 

Aspelin håller sina diskussioner av dem på en saklig nivå, med logik och begreppsprövningar 

som främsta medel. Vetenskapsidealet medförde dock att han delvis sköt värdeproblematiken 

ifrån sig. Men frågan är hur inställningen kunde fortleva när Aspelin, tillsammans med resten 

av världen, tillgodogjorde sig erfarenheten av det blodigaste krig historien någonsin skådat. 
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Värdena och världskriget 

 

I en liten text kallad "Voltaires budskap" berättar Aspelin om hur han hade upplevt ett radio-

tal − hållet av en viss tysk führer − som en "dödsmässa" över upplysningskulturen. När "den 

nya tidens budskap" svävade ut med radiovågorna, upplyfta av "Brutalität und Fanatismus", 

insåg han vikten av att uppmana sin samtid till att stå emot det hotande tyranniet.
105

 I likhet 

med 1914 valde han att utnämna 1939 till en kulturkatastrofens år, som följdes av "en kultur-

skövling utan like i historien".
106

 Kriget kom att påverka Aspelin i mycket hög utsträckning. 

Även om Sverige officiellt var neutralt under andra världskriget talades det i den inhemska 

debatten "om en samtid präglad av värdeförlust, kaos, riktningslöshet och andlig splittring", 

som Ers har summerat det.
107

 Aktuella samhällsfrågor blev brännande även inom humanist-

iska kretsar. Ett flertal akademiker och kulturpersonligheter − men långtifrån alla − gjorde 

engagerat motstånd mot nazismen, inte minst i Göteborg, där Aspelin då var verksam. Som 

Tore Frängsmyr har noterat präglades de humanistiska diskussionerna "ofta mera av känsla än 

av logisk klarhet".
108

 En liknande förskjutning är märkbar inom Aspelins författarskap.  

Ers har sett det som att Aspelin under 1940-talet försökte "problematisera upplysningens 

tro på en god rationell människa, och därmed även den historia, vars subjekt hon skulle 

vara".
109

 Men man får inte ledas till att tro att Aspelin ställde sig skeptisk till upplysningspro-

jektet, även om han påpekade att människan inte var en sådan förnuftsvarelse som upplys-

ningen hade utlovat.
110

 Tvärtom fann han det mer angeläget än någonsin att ta till sig dess 

budskap, vilket återspeglas i Voltairetexten. Redan 1937, i Tankelinjer och trosformer, då han 

funnit sig leva i en tid där "allehanda intellektuella atavismer florera", förespråkade han också 

att "varje upplysningsvän med glädje [måste] hälsa en filosofi, som vill vara vetenskap, sträng 

vetenskap".
111

 I "Förutsättningsfri vetenskap", som skrevs under kriget, förklarar han vidare 

att han ser sig stå mitt "i en omvandlingsprocess" där "man från olika håll bekämpat och för-

nekat tron på den objektiva och förutsättningsfria vetenskapen", både från kommunistiskt och 
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nationalsocialistiskt håll. Han kände alltså att vissa centrala upplysningsideal, såväl som 

vetenskapens integritet, var hotade. Vetenskapsmannen måste därför försöka stå opartisk "i 

kampen mellan motsatta ideologier".
112

 Men hur fann han detta möjligt i anslutning till de 

vetenskapliga problem som han hade tampats med under föregående decennier? 

Det går att skönja ett obestridligt patos när Aspelin under krigsåren diskuterar värde-

problematiken. "Vi måste försvara det som vi sätta högsta värde på", skriver han i "Historiskt 

sinne".
113

 Här tycks Aspelin plötsligt räkna med vissa värdens giltighet på åtminstone ett 

personligt plan, även om de inte legitimerats på logisk väg. Dessutom tycks kravet på att 

bannlysa värderingar inom vetenskapen få träda tillbaka något. Personlig aktivitet tror han 

rentav kan behövas för att få det förflutna att öppna sig för historikern, utan att historie-

skrivningen för den skull övergår till att bli fiktion.
114

 

Den förändrade inställningen fick även konsekvenser för Aspelins syn på framstegstanken. 

Även om han fann den vara passé som vetenskaplig teori, lyfte han nu fram dess värde som 

ett praktiskt postulat, vilket skulle sporra människor att försöka förbättra världen. Den skulle 

därmed kunna vara relevant som en icke-dogmatisk arbetshypotes, då "framtiden bestämmes 

av fritt skapande mänskliga viljor".
115

 Ers har också tagit fasta på detta, och påpekat hur 

Aspelin i likhet med Herbert Tingsten lyfte fram hur framtiden inte var deterministiskt framåt-

skridande. Han har också noterat hur viktigt det var för Aspelin att intellektuella faktiskt lade 

sig i tidens värdediskussioner, då det vore riskabelt att överlåta deras definition till "veten-

skapens fiender".
116

 Fast vad anser sig Aspelin ha för grund för att urskilja vilka som är dessa 

fiender? Inget tydligt svar ges. I samband med kriget tycks han ha funnit det så uppenbart 

vilka tendenser som var fientliga att en kritiskt underbyggd motivering blev överflödig. 

En förskjutning från Aspelins tidigare syn på värdeproblematiken framgår under 1940-talet 

av hur han explicit förklarar att det finns "värdefrågor, som inte avgöras med teoretiska skäl 

utan genom personligt ställningstagande".
117

 Under kriget var han engagerad i Förbundet 

Kämpande Demokrati och blev känd för sitt deltagande i den organiserade antinazistiska kam-

pen, där han öppet stod upp för demokrati och tryckfrihet.
118

 Personligt engagemang och an-

svarstagande blev härmed premierat på den saktmodiga och teoretiska saklighetens bekostnad. 
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Obehagliga radioröster och erfarenheten av krigsårens katastrofala utveckling tycks ha 

gjort honom mer angelägen om att faktiskt komma till rätta med värdeproblematiken. Att som 

tidigare skjuta över dess avhandlande på samtidsfilosofin, då hans egen teoretiska undersök-

ning inte räckte till, kändes inte längre rimligt. Framför allt pekar Aspelin ut värdet av den 

akademiska friheten: "Har man i någon mån fått uppleva vad vetenskaplig forskning kan be-

tyda för hela ens inställning till livet, så svarar man ett obetingat ja utan något som helst för-

behåll" på frågan om denna frihet är värd att försvara. Enligt Aspelin måste dess ideal funge-

ra "som en ledstjärna även i en tid, då Ragnarröksstämningar gripa omkring sig och ur-

gammalt barbari proklameras som andlig förnyelse".
119

 Historieforskningen var en av de 

hotade vetenskaperna, men för Aspelin var dess betydelse större än någonsin. Kriget tycks till 

stor del ha inneburit en peripeti för hans förhållande till åtminstone värdeproblemen. 

 

 

Den sene Aspelin och efterkrigstidens historietänkande 

 

Strukturer och vänstervindar 

Först under efterkrigstiden började reaktionerna mot de mer traditionella formerna av his-

torieskrivning att på allvar utkristallisera sig som reella alternativ. I samband med detta växte 

en förnyad teori- och metoddebatt fram, där det inte minst blev vanligt med ökade krav på 

teorianknytning inom den historiska forskningen.
120

 Många av de förändringar som på 1960- 

och 1970-talen slog igenom med full kraft var sociologiskt och marxistiskt inspirerade. Ånyo 

fanns där starka scientistiska tendenser att låta historievetenskapen inspireras av naturveten-

skaplig, kvantifierande metodik. Den rankeanska traditionen syntes inte alls lika aktuell som 

den trots allt ännu hade varit under tidigt 1900-tal.
121

 

Erfarenheterna från andra världskriget var omvälvande för såväl vetenskapen som sam-

hället i stort. Under inspiration från krigets massrörelser och systemperspektiv kom individer 

allt mer att ses som präglade av yttre sociala mönster. Människans tänkande och handlings-

utrymme ansågs vara styrt av underliggande och över tid stabila strukturer, vilket medförde 

att individens roll i historien blev mycket begränsad. Detta anti-historistiska perspektiv eröv-
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rade allt fler vetenskapsområden under den tidiga efterkrigseran. Det tog sig inom historie-

vetenskapen främst uttryck genom Annalesskolan, vars fokus framför allt låg på historiens 

trögrörliga strukturer (la longue durée), som ständigt begränsat människans manöver-

utrymme.
122

 Dylika strukturalistiska perspektiv visade sig vara kompatibla med marxistiska 

åskådningar och förenades i många fall hos enskilda historiker.
123

 En marxistiskt inspirerad 

historieforskning professionaliserades samtidigt inom den västerländska akademin under 

1960- och 70-talen, inte minst vid svenska universitet.
124

 

1800-talshistorismen och dess värdesystem var däremot inte helt gångbara med marxistiska 

uppfattningar. Polemiken mot historismen blev därmed fortsatt aktuell under efterkrigstiden, 

och hämtade bränsle från både marxistiska riktningar och strukturalismen.
125

 Iggers har pekat 

på att det under de senaste två hundra åren ständigt har stått motsättningar mellan mer gene-

raliserande traditioner av sådant slag och individualiserande, hermeneutiska traditioner, vilka 

historismen utgjort en viktig del av.
126

 Intressant nog tycks Aspelin ha stått med en fot i var-

dera läger. Det blir tydligt i hans efterkrigstida skrifter, som i "Tänkesätt och samhällsformer" 

(1951), där han betonar att tankemönster och värderingar är avhängiga "intellektuella grup-

pers läge i ett givet socialt fält och indirekt med fältets struktur över huvud"
127

. Trots att han 

talar om strukturer finns där en historiserande attityd då att han utgår från just ett givet fält. 

Det är också slående att han redan före kriget hade förespråkat sådana perspektiv som gene-

rellt sett skulle slå igenom 1950-1970. Schmidt-Phiseldeck kan således sägas ha haft rätt i att 

den tidige Aspelins tänkande pekade framåt. Men hur såg den sene Aspelins förhållande till 

de historieteoretiska problemen egentligen ut? Höll han fast vid samma problemställningar? 

 

Historismen under strukturalismens och konstanternas tidevarv 

Under denna tid verkade Aspelin i Lund som professor i teoretisk filosofi, för att slutligen 

emeriteras 1964. Ändå fortfor han att vara aktiv i det svenska kulturlivet genom flera populär-

vetenskapliga verk och läroböcker. Mot slutet av sin karriär skiljde han sig dock markant från 

de flesta av den akademiska filosofins övriga företrädare, vilka var anhängare av den då så 
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dominerande analytiska skolbildningen.
128

 Nordin har menat att den klassiska lundafilosofin, 

med en stark inriktning på just filosofihistoria, gick i graven när Aspelin avgick från sin pro-

fessur. Detta skedde i linje med en mer generell utveckling där filosofihistorien emigrerade 

från den filosofiska disciplinens forskningsområden till framför allt idé- och lärdoms-

historiska domäner.
129

 Genom sitt utpräglade intresse för tänkandet ur ett historiskt perspektiv 

framstod Aspelin som något i otakt med samtidsfilosofin forskningsmässigt. Han utvecklade 

dock kontakter med företrädare för den framväxande idé- och lärdomshistoriska forskningen 

och brukar ibland räknas in som en av disciplinens fäder.
130

 I de sena texterna framstår han 

också mer som idéhistoriker än filosof i högre grad än tidigare. 

På äldre dagar visade sig Aspelin vara väl insatt i de marxistiska debatterna. En hjärt-

infarkt till trots kom han att vara mycket aktiv som skribent fram till sin död 1977.
131

 I och 

med sina kunskaper på marxismens område fick han kallas in för att undervisa när vänster-

vågen slog in som starkast över Lund, trots pensioneringen.
132

 Han såg fortfarande Marx som 

hållbar, inte minst i egenskap av sociologisk pionjär som även räknat med konstanter i sin syn 

på historien.
133

 För även den sene Aspelin betonar att historikern måste inspireras av socio-

logiska och marxistiska uppslag för att komma åt sambanden mellan förflutna idéer och reali-

teterna i deras omgivande sociala och kulturella miljöer.
134

 

Parallellt med detta, i översiktsverket Världsbilder och livsideal (1968), förespråkar dock 

Aspelin en utpräglat historistisk attityd när han skriver att: "Min avsikt är inte att värdera, att 

mästra det förflutna utifrån samtidens tänkesätt, utan historiskt förstå de andliga livsformer-

na".
135

 Han konstaterar att 1800-talets historiska kungstanke alltjämt var vid liv, men "har för-

lorat sin suveräna maktställning". Här syftar han sannolikt på utvecklingstänkandet generellt, 

men historismen var ju en av dess mest framträdande kärnor. Istället förklarar Aspelin att det 

under 1960-talet "proklameras på olika områden, att kulturvetenskapen först och främst har 

att studera givna strukturer oberoende av genetiska problemställningar".
136

 Han menade att 
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tendensen kanske var "en nödvändig reaktion mot en överdrivet historisk inriktning" som inte 

behövde beklagas i och för sig, men att utvecklingen nog ändå riskerade att leda "till en 

betänklig förträngning av perspektivet".
137

 Han ansåg fortfarande att tillvaron behövde förstås 

historiskt eller historistiskt för att bli förstådd ordentligt.  

I Tankehistoriens problem konstaterar Aspelin följaktligen att "under nyaste tid har 'his-

torismen' kompletterats med 'strukturalistiska' synpunkter". Han urskiljer "en reaktion mot 

den 'historism', som dominerade under det gångna århundradet" och finner att "[d]en har varit 

berättigad, kanske nödvändig, men vi kan inte komma ifrån det triviala faktum, att den ut-

vecklingshistoriska aspekten inte kan undvaras inom någon kulturvetenskap".
138

 Hans eget 

bruk av "historism" tycks 1970 ha vidgats, vilket ter sig naturligt mot det faktum att termen 

successivt vann hävd under 1900-talet. Här framstår det också som mer angeläget för honom 

att försvara historismen jämfört med tidigare, då dess existens först nu har blivit verkligt 

hotad i Aspelins ögon. Frågan är om man därmed inte bör vara öppen för en viss revidering av 

den etablerade bilden av historismens historia, som Iggers och Oexle har föreslagit? Nog kan 

det finnas fog för att ur vissa aspekter tala om dess kris även under 1900-talets andra hälft, för 

visso i en annorlunda skepnad? Fast å andra sidan tycks den sene Aspelin ha hållit sig kvar 

vid problemställningar som generellt sett fanns vara mer aktuella under tidigt 1900-tal. 

 

De seglivade historieteoretiska problemen 

För just Aspelin var historismens problem långt ifrån överspelade. Kontinuiteten framgår av 

hans påpekande 1970 att Rickert "än idag [är] en av de bästa utgångspunkterna för en dis-

kussion av vårt problem". Framhållandet av Rickert vittnar återigen om hur Aspelins filo-

sofiska intressen inte stämmer helt överens med vad som annars stod i fokus i den efterkrigs-

tida filosofin. Själv tycks han inte ha omformulerat det historieteoretiska problemläget i 

grunden, utan rör sig i stort längs de redan utlagda tankebanorna. Därmed finner han att 

frågan om historien kan "beskrivas med naturvetenskapliga kategorier?" ännu står i fokus, lik-

som om det finns någon enhet eller riktning i den historiska utvecklingen. "Eller måste vi 

stanna vid orsaksbundna serier av värdelikgiltiga förlopp?", undrar han.
139

 Problemen som 

den tidige Aspelin diskuterat är överlag aktuella för honom ännu under 1900-talets andra 

hälft, trots att han inte lägger samma vikt vid att betona förekomsten av ett samtida "kris-
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läge". De kvarlevande problemställningarna tycks inte ha varit lika akuta och brett förankrade 

som förr, även om det alltså fördes vissa teori- och metoddiskussioner under dessa decennier. 

I likhet med tidens allmänna tendenser betonar den sene Aspelin de närmast konstanta 

strukturernas betydelse inom historieforskningen. Han uppmärksammar också mätbara me-

toder i högre grad än tidigare. Men den alltjämt eklektiske Aspelin betonar att strukturalismen 

behöver kompletteras av ett genetiskt eller historistiskt perspektiv. Det är "ett meningslöst 

företag" att "diskutera deras vetenskapliga företräde". På liknande sätt är natur- och historie-

vetenskapen varandras motpoler och har olika studieobjekt, men kommer ändå i kontakt med 

varandra på många metodiska punkter.
140

 Enligt Aspelin bör humanisten använda sig av 

naturvetenskaplig metod så länge utbytet kan leda till fruktbara resultat. Men det finns vissa 

aspekter, till exempel känsloreaktioner, som kräver inlevelse för att förstås till fullo, vilket 

naturvetenskapen inte mäktar med.
141

 Historikern behöver därmed "något av konstnärens och 

poetens inlevelse" eftersom den historiska verkligheten är "en medmänsklig värld", påpekar 

han.
142

 Men även om Aspelin anser sig ha ganska säkra svar på hur förhållandet mellan his-

torie- och naturvetenskaper ser ut, erkänner han den samtida fysikern C. P. Snows tankar om 

att det uppstått en problematisk klyfta mellan de båda typerna. Fast för Aspelin går glappet att 

överbrygga utan några större förbehåll.
143

 

Men varför är det så viktigt för honom att framhålla detta? Sannolikt därför att han ser den 

historiska verkligheten som dubbelbottnad. Historikern bör, enligt den sene Aspelin, räkna 

med både konstanter och variabler; allmänna strukturer, som är relativt konstanta, föreligger 

tillsammans med singulära, konkreta sammanhang. Fortfarande tänker han sig att historikern 

successivt bearbetar en ursprunglig helhetsuppfattning av ett förflutet skeende, där urvalet 

alltså styrs av helhetssynpunkten. Urvalsproblematiken ser han ännu som central, men be-

handlar den på ungefär samma sätt som han gjort i Historiens problem. Trots att så många år 

har hunnit förflyta anser Aspelin inte att något hållbart alternativ till Rickert presenterats. 

Cirkelgången i dennes teori kan han inte heller nu negligera. Men kunde den åldrade filo-

sofen, liksom före andra världskriget, lämna den olösta värdeproblematiken därhän, efter alla 

de nya erfarenheter han gjort under 1900-talets mörka mitt? 
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I högre grad än tidigare under sin karriär betonar den sene Aspelin att historikern bör ha 

med sig en viss teoretisk orientering för att uppnå vetenskaplig skärpa, vilket klingar väl ihop 

med efterkrigstidens allmänna uppsving för teorianknytning. Det går nämligen inte att komma 

ifrån att "[i]akttagarens tillvägagångssätt är en av de faktorer, som ingår i forskningssitu-

ationen".
144

 Men den subjektiva barlasten behöver för Aspelin inte innebära något negativt: 

just genom historikerns aktivitet anser han att historievetenskapen får sin vetenskaplighet. 

Istället för att bara konstatera vad som har varit kan den då förklara betydelsefulla moment 

som har ingått i den historiska verkligheten.
145

 Den allestädes närvarande subjektiva faktorn 

medför dock att det blir "en personlig angelägenhet" att välja mellan "ett flertal möjliga syn-

punkter".
146

 Det rigorösa kravet på att helt undvika värderingar i historieskrivningen anser han 

nu vara "omöjligt att uppfylla" i praktiken. Därför gäller det att vara medveten om sin "för-

ankring i den ena eller andra ideologin" och upprätthålla en så god boskillnad som möjligt 

"mellan vetenskaplig diskussion och politisk förkunnelse".
147

 Historikern ska helst inte vär-

dera, men helt värderingsfri vetenskap framstår som en illusion för den sene Aspelin. 

I linje med de uppfattningar han explicit hade börjat företräda i samband med andra världs-

kriget förklarar den efterkrigstida Aspelin att vetenskapen blir meningslös om den inte tillåts 

förutsätta vissa värdepremisser. Den akademiska friheten kan till exempel ses som en före-

teelse värd att försvara till varje pris. Han menar vidare att ett sådant värde är oförenligt med 

de ideal som råder inom totalitära stater, vilket ännu en gång visar hur Aspelins syn på veten-

skapen präglats av 1900-talets erfarenheter.
148

 Han bannlyser inte längre värderingarna helt 

från vetenskapen, då vissa av dem är omistliga. Vid det här laget bränner därför ett av his-

torismens problem till på allvar för honom, för nu blir han plötsligt tvingad att påvisa hur 

vissa värden kan vara giltiga om hans ståndpunkter ska kunna rättfärdigas. 

I Tankehistoriens problem förklarar Aspelin att extrema former av relativism fäller sig 

själva, då de gör objektiva anspråk genom att förklara objektiviteten omöjlig. Men på logikens 

väg kan han, precis som i Historiens problem 44 år tidigare, ändå inte finna något sätt att und-

fly relativismens utlagda snaror. Han frågar sig därför om relativismen inte måste verka ned-

slående.
149

 När den tidige Aspelin befann sig i en liknande logisk aporia angående his-
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torismens värderelativistiska implikationer valde han att överlämna frågan till samtids-

filosofin. Mot slutet av sitt liv hade Aspelin ännu inte lyckats finna någon teoretisk lösning på 

värdeproblemet, trots att han brottats med det till och från under flera decennier. Men som vi 

har sett hade han under 1900-talets mitt börjat förespråka att man under vissa omständigheter 

i praktiken ändå måste leva som om man hade lösningen på problemet. Därmed för han nu 

fram ett alternativ till den logik som den tidige Aspelin först och främst hade förlitat sig på. 

"Om det tillåts mig att tala mänskligt och ovetenskapligt, så tror jag inte, att vi behöver re-

signera och kasta yxan i sjön", skriver han i Tankehistoriens problem. Trots att han - med en 

ideologisk pik till kapitalismen - finner sig leva i "profitintressenas ödeland", finner han det 

ändå möjligt att "uppleva något gott och värdefullt mitt i skeendets rastlösa oro", liksom att 

det finns "människor, vilka verkar som ljuskällor för samtid och eftervärld". Här träder också 

hans intresse för österländskt tänkande fram. Med en hänvisning till Buddha lanserar han en 

metod för att man inte ska behöva misströsta, även om tillvaron tycks mörk och man inte kan 

vara säker på historiens meningsfullhet. Metoden lyder: "besegra vrede genom vänlighet, det 

onda med det goda, den girige med givmildhet och lögnaren med sannfärdighet".
150

 För att 

slutligen komma till rätta med historismens inneboende värdeproblematik fann sig Aspelin till 

sist tvingad att söka sig utanför den västerländska logikens domäner. 

 

 

Avslutning 

 

Den historiserade Aspelin 

Som vi har kunnat se gav vissa av 1900-talets erfarenheter impulser som fick Aspelins 

tänkande och förhållande till de historieteoretiska problemen att successivt förskjutas. När 

omvärlden förändrades tog hans förståelsehorisont sig naturligt nog nya former. Han slogs 

själv av sådana tankegångar i "Historiskt sinne", där han konstaterar att: "Min uppfattning av 

[en tilldragelses] innebörd beror sålunda av min nuvarande situation och förändras med nya 

erfarenheter".
151

 Det jag har försökt göra i ovanstående undersökning är en historisering av 

Aspelins historietänkande med tyngdpunkt på hans förhållande till historismens problem. Inte 

minst Oexle har tidigare betonat vikten av att försöka historisera historismen själv. Denna 

studie kan ses som en del i ett sådant projekt. 
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Frapperande nog historiserade även Aspelin sig själv, framför allt genom sina memoarer. 

Bland annat reflekterar han däri över att hans generation hunnit vara "med om raska föränd-

ringar på livets alla områden", även om han såg stora drag av kontinuitet mellan 1910- och 

1970-talen. Han påpekar dessutom hur svårt det kan vara att orientera sig under omvälvande 

skeden, som han tror att ungdomar efter andra världskriget har funnit sig leva under, liksom 

han själv vid tiden för första världskriget.
 152

 Dessa perioder tycks intressant nog även ha inne-

burit särskilda omvälvningar för historietänkandet. Sannolikt står det att finna vissa samband 

mellan samhällelig och intellektuell eller vetenskaplig oro. 

Det som framför allt har framgått av historiseringen av Aspelin är dock att han som ung 

framstod som en nydanande filosof i anslutning till de historieteoretiska problemen, medan 

hans äldre jag framträdde som en mer traditionell eller "defensiv" idéhistoriker. I sina tidiga 

verk fann han den historistiska inställningen bristfällig. På ett närmast programmatiskt vis 

förde han fram alternativ till den, och uppfattades även i samtiden snarast som före sin tid. 

Den tidige Aspelins tankegångar stämde sålunda väl överens med de tendenser som skulle slå 

igenom med full kraft efter andra världskriget. Trots detta verkar han på äldre dagar ha tyckt 

att reaktionerna mot historismen hade börjat gå för långt, och tog då tankeströmningen i tyd-

ligare försvar jämfört med tidigare. Han frångick dock dess ideal när han som äldre valde att 

karaktärisera Historiens problem som "ett ungdomligt och skäligen omoget försök att komma 

till rätta med den historiska begreppsbildningens egenart och att förstå den historiska utveck-

lingens problematik".
153

 Men det blir i alla fall tydligt att hans förhållande till de historie-

teoretiska problemen hade förändrats, vilket jag har låtit markera på ett något generaliserande 

och närmast idealtypiskt vis genom min uppdelning i "den tidige" och "den sene" Aspelin. 

Det är emellertid viktigt att inte låta förändringarna överskugga den starka kontinuitet som 

samtidigt utmärkte Aspelins historietänkande. Under sin karriär brottades han med i princip 

samma problem och fann sig till stor del ha lösningar på dem, även om responsen i vissa fall 

varierade. Framför allt i samband med andra världskriget och nya, framträngande trender på 

historievetenskapens område under 1900-talets mitt kom den sene Aspelin alltså att se vissa 

av problemen i nytt ljus. Han förespråkade då en tydligare teorianknytning för historikern och 

kände sig manad att skjuta logiken åt sidan för att råda bot på värdeproblematiken, och istället 

"tala mänskligt och ovetenskapligt". I denna fråga ändrade han således inställning efter att in-

ledningsvis inte ha kommit någon vart. Värdenas giltighet utgjorde efter andra världskriget 
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ännu ett filosofiskt problem, men tvingades under vissa omständigheter att betraktas som en 

icke-fråga då människor kände sig pressade att ta ställning. Det hade Aspelin gjort genom sitt 

anti-nazistiska engagemang, liksom i de verk där han berörde historieteoretisk problematik 

och värnade om vetenskapens integritet. 

Kanske kan det tyckas banalt att slå fast att en filosofs tänkande tog sig nya uttryck och 

stod under påverkan av hans förändrade samtid. Men det viktiga här är att ta fasta på vilka 

förändringar som inträffade och vilka faktorer som tycks ha stimulerat dem. På så vis kan den 

här uppsatsen ge nya uppslag till kommande forskning kring historismens kris. Genom ex-

emplet Aspelin har den belyst vilken inverkan framför allt framstegstankens förfall, de båda 

världskrigen och framväxten av totalitära samhällen, samt efterkrigstidens tilltagande struk-

turalism och scientistiska stämningar tycks ha haft på historietänkandets utveckling. Frågan är 

om även andra personer, som intresserade sig för liknande spörsmål, påverkades av och till-

mätte ovanstående erfarenheter lika stor betydelse som Aspelin gjorde? 

 

Gick historismens kris över? 

Inom forskningen kring historismens kris har det under de senaste decennierna, som tidigare 

nämnts, efterfrågats ett vidgat perspektiv på krisen. Den här undersökningen har visat att frå-

gor som har bedömts vara centrala för historismens kris även hamnade i fokus inom den sven-

ska kultur- och vetenskapsvärlden. Åtminstone Aspelin intresserade sig också för dem under 

1900-talets andra hälft, även om de allmänna krisstämningarna knappast var lika utbredda då 

som de hade varit under mellankrigstiden. 

Uppsatsen har även tydliggjort hur det kan finnas samband mellan vetenskapligt tänkande 

och politik. I Aspelins fall spelade hans ideologiska position en viss roll för hur han gick de 

historieteoretiska problemen till mötes. Inspirerad av marxismen fick han upp ögonen för dia-

lektiken och riktade bland annat kritik mot kapitalismen. Ett fördjupat studium av ideologiska 

aspekter i samband med historismens kris vore önskvärt, även om de har berörts tidigare av 

exempelvis Iggers och Pietro Rossi. 

Men framför allt har jag genom exemplet Aspelin alltså visat hur synen på historie-

teoretiska problem också kan vara avhängig människors förståelsehorisonter, vilka kan om-

formas av gjorda erfarenheter och därmed förändras över tid. Vårt förflutna ter sig uppenbar-

ligen olika beroende på hur seendets möjligheter formas av den aktuella situationen. Redan 

tidigare har det uppmärksammats hur historismens kris framstod som särskilt angelägen i 

samband med första världskriget och framstegstankens förfall. I kölvattnet från andra världs-
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kriget och de nya vetenskapliga trenderna såg det eventuella krisläget ganska annorlunda ut, 

vilket är viktigt att betänka om man vill vidga perspektivet på historismens kris. Dess problem 

framstod sannolikt som mer eller mindre aktuella även efter 1900-talets mitt, men knappast på 

samma sätt som tidigare. 

Fram emot 1960- och 1970-talen hade vågen slutligen vägt över till förmån för his-

torismens motalternativ. Mer generaliserande tankeströmningar hade blivit tidstypiska, och 

Aspelin såg på utvecklingen med blandade känslor. Som tidigare forskning har visat hade det 

länge funnits en motsättning mellan den (genom Rankeskolan förkroppsligade) historistiska 

historievetenskapen och mer generaliserande, dialektisk historiefilosofi i hegelsk stöpning. 

Aspelin stod genom sitt relativt eklektiska historietänkande med en fot i båda dessa läger, 

vilket visar hur det kan vara problematiskt att överbetona skillnaderna mellan dem. Det är 

likaledes viktigt att inte stirra sig blind på vare sig historievetenskapliga eller historie-

filosofiska aspekter, som gärna gjorts inom den tidigare forskningen. Genom att fokusera på 

ett mer gränsöverskridande "historietänkande" kan man lättare komma åt kärnpunkterna för 

historismens kris. Framför allt måste man komma ihåg att även den dialektiska traditionen 

byggde på historistiska element genom att räkna med historisk singularitet och utvecklingens 

relativitet. I grund och botten handlade såväl historismen som den dialektiska historiefilosofin 

om att hantera konsekvenserna av att man, sedan Kosellecks så kallade "sadlingstid" under 

sent 1700- och tidigt 1800-tal, hade börjat betrakta historien som ett kollektivsingular och 

räknade med en principiell skillnad mellan nuet och det förflutna.
154

  

Historismen tycks därmed ha vilat på vissa ohållbara kompromisser, som Nordin alltså har 

påpekat. Dess kris var potentiell, men behövde vissa katalysatorer, som första världskriget och 

snabba samhällsomvandlingar, för att utlösas. Vissa erfarenheter aktualiserade särskilt talet 

om en kris, och i takt med nya erfarenheter under 1900-talet förnyades förhållandet till his-

torismen på nytt. Emellertid har tidigare forskning främst studerat historismens kris i samband 

med seklets tidiga skeenden. Denna undersökning har däremot studerat ett exempel på hur de 

centrala historieteoretiska problemen kunde te sig senare under 1900-talet. Fler sådana under-

sökningar vore önskvärda, vilket även Iggers och Paul har efterfrågat. Efter att mer dialektiska 

och generaliserande strömningar stått starka under den tidiga efterkrigstiden har historistiska 

tendenser nämligen fått ett uppsving igen − om än i annorlunda stöpningar − i och med post-

modernismen under sent 1900-tal.
155

 Genom att bredda och fördjupa förståelsen för his-
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torismens kris och historismens senare öden kan vi eventuellt skapa nya möjligheter att förstå 

de utmaningar som historietänkandet och vetenskapen står inför idag. 

Likt Paul har föreslagit kan historismens kris betraktas som ett "traveling problem", såväl 

för enskilda individer som för historietänkandet i stort. Diskussioner kring historieteoretiska 

problem, som hade ställts på sin spets i samband med historismens dalande status, hade 

sannolikt störst förankring i ett tyskt sammanhang under det tidiga 1900-talet. Men man kan 

inte nöja sig med att konstatera det faktumet om man vill förstå det moderna historietänkandet 

på ett djupare plan. För Aspelin personligen kom historismens hotade ställning alltså att bli ett 

verkligt problem först under 1900-talets andra hälft. Dessförinnan hade han snarare avhandlat 

samtidens problem, utan att det riktigt bränt till hos honom själv. Han hade sett på (det som av 

andra kallats för) historismens kris som ett välbehövligt stålbad. Efter andra världskriget för-

svarade han dock historismen tydligare och försökte vid upprepade tillfällen hantera dess 

problematiska sidor på ett mer känslomässigt engagerat sätt. För att lyckas fann sig Aspelin 

tvingad att gå utanför sin strikt filosofiska kompetens. I hans fall fick den praktiska erfaren-

heten sista ordet gentemot det teoretiska tänkandet. Men i alla lägen stod han ändå redo att 

försvara vetenskapen mot de hot som den ställdes inför under det stormiga 1900-talet. 

 

 

Sammanfattning 

 

Historietänkandet har, som vi har sett, varit utsatt för grava påfrestningar under det senaste 

seklet. Dess utgångspunkter har blivit satta under debatt vid upprepade tillfällen. Inom 

tidigare historiografisk forskning har det uppmärksammats hur det tidiga 1900-talets tänkande 

präglades av krisstämningar och hur, den för 1800-talet typiska, historismen upplevdes be-

finna sig i just en kris. På senare år har det dock efterlysts undersökningar som vidgar förstå-

elsen för historismens kris både tidsligt och geografiskt. Den här uppsatsen har svarat på 

denna efterfrågan. Genom exemplet Gunnar Aspelin har det visats hur historismen upplevdes 

som problematisk såväl i ett svensk sammanhang som under 1900-talets andra hälft. 

I uppsatsen har jag undersökt vilka historieteoretiska problem Aspelin urskiljde och hur 

han förhöll sig till dem. Jag har också tagit fasta på förändringarna i hans historietänkande och 

reflekterat över hur de kan förstås i ett större sammanhang genom att relatera dem till his-

torismens kris och hans över tid förändrade förståelsehorisont. I detta har jag gjort en upp-

delning i "den tidige" och "den sene" Aspelin, baserat på att en väsentlig förskjutning i hans 
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förhållande till de historieteoretiska problemen går att finna, framför allt i samband med andra 

världskriget, då han explicit började förespråka att man alltid måste stå upp för vissa värden 

och bekämpa "vetenskapens fiender". Den sene Aspelin kom att förhålla sig till historismens 

värdeproblematik på ett mer känslomässigt sätt för att komma till rätta med den. Han före-

språkade nu att man ibland var tvungen att agera som om det fanns giltiga värden, och bland 

annat framstegstanken lyfte han fram som ett praktiskt postulat. Tidigare hade han förlitat sig 

på kritiska, logiska undersökningar, men inte funnit någon lösning på problemet om värden 

kunde vara allmänt giltiga. Istället hade han då stannat vid Rickerts, enligt honom, bristfälliga 

lösning och skjutit över problemet på samtidsfilosofin. 

Andra problem som Aspelin urskiljde handlade om hur historievetenskapens gränser skulle 

utstakas gentemot naturvetenskapen och vilka perspektiv historikern hade att använda sig av, 

hur den historiska kunskapen och verklighetsuppfattningen var konstituerad, hur historikerns 

urvalsprincip såg ut och om historievetenskap kunde bedrivas förutsättningslöst och vär-

deringsfritt. De flesta av dessa, historismens problematiska aspekter, hade för Aspelin blivit 

angelägna att ta itu med till följd av första världskriget och framstegstankens och meta-

fysikens förfall, även om han också ansåg att historismen präglades av inneboende motsätt-

ningar, i likhet med vad Nordin och Koselleck har noterat. Han uppvisade stor kontinuitet i 

sin syn på problemen, trots att hans förhållande till dem under efterkrigstiden färgades av  

historietänkandets nya trender, framför allt ett strukturalistiskt fokus på historiens konstanta 

aspekter. Ett sådant perspektiv hade den tidige Aspelin dock föreslagit redan under mellan-

krigstiden, då han förespråkade att historismen behövde kompletteras med sociologiska ut-

gångspunkter, i likhet med det program som Lamprecht hade anslagit. 

Genomgående i sina historieteoretiska skrifter framstår Aspelin som dialektiskt inspirerad 

när han fokuserar på hur olika motsatser kan uppgå i varandra genom att förespråka tvärveten-

skapliga korsbefruktningar på ett närmast eklektiskt vis. Variabler får samsas med konstanter, 

historism med strukturalism och historievetenskap med sociologi, för att nämna några ex-

empel. Som bland annat Iggers har påpekat har dialektiska och generaliserande strömningar 

existerat parallellt med historistiska och individualiserande strömningar genom olika konjunk-

turer under de senaste två seklen. Men fallstudien av Aspelin har visat att de inte alltid stod i 

polemik med varandra. Det är också värdefullt att studera hur perspektiven kunde mötas inom 

historietänkandet, inte minst som ett sätt att hantera historismens problem. 

 

 



38 

 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Andersson, Nils & Björck, Henrik, Idéhistoria i tiden: Perspektiv på ämnets identitet under 

sjuttiofem år (Stockholm/Stehag, 2008) 

Ankersmit, Frank, Paul, Herman, & Krol, Reinbert A., "The Meaning of Historicism for Our 

Time", Journal of the Philosophy of History, Vol. 4 (2010) 

Aspelin, Gunnar, Hegel (Stockholm, 1926) 

Aspelin, Gunnar Historiens problem: Utvecklingsfilosofiska studier (Stockholm, 1926) 

Aspelin, Gunnar, Framstegstanken i franskt tankeliv: Från Descartes till Condorcet: Ett bi-

drag till sociologiens problemhistoria (Lund, 1929) 

Aspelin, Gunnar, Tankelinjer och trosformer: Huvudriktningar i vår tids idéhistoria 

(Stockholm, 1937) 

Aspelin, Gunnar, "Aktuella problem inom filosofihistorisk forskning" i Gunnar Aspelin & 

Göte Turesson (red.), Vetenskap av idag: Framlagd av svenska forskare (Stockholm, 1940) 

Aspelin, Gunnar, "Framstegstron och det aktuella läget" i Idéerna och framtiden: Fredens 

fakta och frågor: ABF:s studiehandbok 1944 (Stockholm, 1944) 

Aspelin, Gunnar, Vårt heliga arv (Stockholm, 1947) 

Aspelin, Gunnar, "Tänkesätt och samhällsformer" i Verser och vetande: En vänbok till Hans 

Ruin (Malmö, 1951) 

Aspelin, Gunnar, "Aspelin" [Självkaraktäristik] i Ahlberg, Alf (red.), Filosofiskt lexikon 

(Stockholm, 1963) 

Aspelin, Gunnar, Världsbilder och livsideal: Studier i jämförande idéhistoria (Lund, 1968) 

Aspelin, Gunnar, Lek och allvar: Minnesbilder från pojkåren (Lund, 1968) 

Aspelin, Gunnar, Tankehistoriens problem (Stockholm, 1970) 

Aspelin, Gunnar, Lärospån i Lund: Minnen från studentåren (Lund, 1973) 

Aspelin, Gunnar, vägarnas möte: Idéhistoriska essäer 1927-1972 (Lund, 1974) 

Aspelin, Gunnar, Karl Marx som sociolog (1972), 2 tr. (Lund, 1977)  

Aspelin, Gunnar, Tankens vägar: En översikt av filosofiens utveckling (1958), 2 vol. (Dal-

karlsberg, 1991), II 

Bambach, Charles R., Heidegger, Dilthey and the Crisis of Historicism (Ithaca/London, 1995) 

Bentley, Michael, Modern Historiography: An Introduction (London/New York, 1999) 

Eriksson, Gunnar, [Recension av] "Gunnar Aspelin, Världsbilder och livsideal. Studier i jäm-

förande idéhistoria.", Lychnos (1969-1970) 

Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950 (Örlinge, 1983) 

Ers, Andrus, Segrarnas historia: Makten, historien och friheten studerade genom exemplet 

Herbert Tingsten 1939-1953 (Umeå, 2008) 

Evans, Richard J., In Defense of History (London, 2000) 



39 

 

 

Frängsmyr, Tore, [Recension av]  "Gunnar Aspelin, Vägarnas möte. Idéhistoriska essäer 

1927-72", Lychnos (1975-1976) 

Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år: Del II 1809-

2000 (Stockholm, 2004) 

Gadamer, Hans-Georg,  Sanning och metod i urval (Göteborg, 1997) 

Gerle, Eva, "ASPELIN, Gunnar" i Lunds universitets matrikel 1967-68 (Lund, 1968) 

Green, Anna & Troup, Kathleen, The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-

Century History and Theory (Manchester, 2010) 

Hansson, Jonas, Humanioras kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933 

(Stockholm, 1999) 

Haralds, Hjalmar, "[Recension av] "Historiens problem: Utvecklingsfilosofiska studier", His-

torisk tidskrift (1927) 

Holmqvist, Bosse, "Strukturernas tvång: Det långa 50-talet" i Runeby, Nils (red.), Framsteg-

ets arvtagare: Europas idéhistoria: 1900-talet (Stockholm, 2002) 

Iggers, Georg G., "Historicism" i Philip P. Wiener (red.), Dictionary of the History of Ideas, 4 

vol. (New York, 1973) II 

Iggers, Georg G., New Directions in European Historiography (Middletown, 1984) 

Iggers, Georg G., The German Conception of History: The National Tradition of Historical 

Thought from Herder to the Present (Middletown, 1988) 

Iggers, Georg G., "Historicism: The History and Meaning of the Term", Journal of the Histo-

ry of Ideas, Vol. 56, Nr. 1 (1995) 

Iggers, Georg G., Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the 

Postmodern Challenge (Middletown, 2005) 

Iggers, Georg G. & Wang, Q. Edward, A Global History of Modern Historiography (Harlow, 

2008) 

Koselleck, Reinhart, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik (Göteborg, 

2004) 

Liedman, Sven-Eric, "Om Gunnar Aspelin", sven-eric.liedman.net, 2011-11-12 

Lilja, Sven, Historia i tiden (Lund, 1989) 

Loader, Colin T., "German Historicism and Its Crisis", The Journal of Modern History, Vol. 

48, Nr. 3 (1976) 

Lönnroth, Erik, "Modern historievetenskap" i Gunnar Aspelin & Göte Turesson (red.), Veten-

skap av i dag: Framlagd av svenska forskare (Stockholm, 1940) 

Mandelbaum, Maurice, "Historicism" i Paul Edwards (red.), The Encyclopdia of Philosophy, 

vol. 4 (London/New York, 1967) 

Megill, Allan, "Why was there a Crisis of Historicism?", History and Theory, Vol. 36, Nr. 3 

(1997) 

Myers, David N., Resisting History: Historicism and its Discontents in German-Jewish 

Thought (Princeton/Oxford, 2003) 



40 

 

 

Nial, Tore, Heinrich Rickerts kunskapsteori: Med hänsyn till närbesläktade fichteanska tänke-

sätt (Göteborg, 1939) 

Nordin, Svante, Från Hägerström till Hedenius: Den moderna svenska filosofin (Lund, 1984) 

Nordin, Svante, "Filosofer och filosofihistoria i Lund", Aktuellt om historia 1-2 (1997) 

Nordin, Svante, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det 

moderna Europa (Stockholm/Stehag, 1998) 

Nordin, Svante, Humaniora i Sverige: Framväxt-Guldålder-Kris (Stockholm, 2008) 

Oexle, Otto Gerhard, "Krise des Historismus - Krise der Wirklichkeit: Eine Problemgeschich-

te der Moderne" i Oexle, Otto Gerhard (red.), Krise des Historismus - Krise der Wirklich-

keit: Wissenschaft, Kunst und Literatur 1880-1932 (Göttingen, 2007) 

Paul, Herman, "A Collapse of Trust: Reconceptualizing the Crisis of Historicism", Journal of 

the Philosophy of History, Vol. 2 (2008) 

Paul, Herman, "Who Suffered from the Crisis of Historicism? A Dutch Example", History 

and Theory, Vol. 49 (2010) 

Persson, Mats, "Filosofin och striden om kulturvärdena (1850-1914)" i Broberg, Gunnar 

(red.), Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok (Stockholm, 1995) 

Persson, Mats, "Upplysningen och historismen: Utsikt över ett forskningsläge", Lychnos 

(2000) 

Rossi, Pietro, "The Ideological Valences of Twentieth-Century Historicism", History and 

Theory, Vol. 14, Nr. 4 (1975) 

Sandberg, Nils, "ASPELIN, Gunnar" i Göteborgs högskolas matrikel 1942-1954 (Göteborg, 

1957) 

Schmidt-Phiseldeck, Kay, Svensk historietænkning: De historiske problemers behandling i 

Sverige og Finland kritiskt framstillet (Köpenhamn, 1932) 

Schnädelbach, Herbert, Philosophy in Germany 1831-1933 (Cambridge, 1984) 

Skovdahl, Bernt, Tingsten, totalitarismen och ideologierna (Stockholm/Stehag, 1992) 

Skovdahl, Bernt,  Framstegstankens förfall?: En forskningsöversikt över 1900-talets fram-

stegstanke (Stockholm, Stehag, 1998) 

Skovdahl, Bernt, Förlorad kontroll: Den ifrågasatta framstegstanken (Stockholm, 2010) 

Sundeen, Johan, Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (Stock-

holm/Lund/Borås, 2008) 

Torstendahl, Rolf, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920 

(Stockholm, 1964) 

Torstendahl, Rolf, "Scandinavian Historical Writing" i Schneider, Axel & Woolf, Daniel 

(red.), The Oxford History of Historical Writing: Historical Writing Since 1945, Vol. 5 

(Oxford, 2011) 

Wittkau, Anette, Historismus: zur Geschichte des Begriffs und des Problems (Göttingen, 

1994) 



41 

 

 

Östh Gustafsson, Hampus, Historietänkandet vid ett vägskäl. Svenska diskussioner kring his-

torisk kunskap och värderelativism i Heinrich Rickerts efterföljd 1920-1927 (Uppsala uni-

versitet, 2010) [Otryckt b-uppsats.] 


