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 förord

 riksbankens jubileumsfond  (RJ) har glädjen att över-
lämna sin årsbok för 2009 till läsarna. Denna gång kretsar essäerna 
kring mänskliga samtal, dialoger och möten. Åtskilligt av den huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga forskning som genomförs med 
finansiering från RJ behandlar sådana teman. Årsboken 2008 tog 
fasta på de fasta, eviga värdena. Fokus i denna volym ligger mera på 
förändring och omväxling, på samtal i rörelse. Texternas innehåll och 
karaktär varierar, och de bjuder in till nya tankeutbyten och sam-
språk. 

Mötet är ett flitigt använt tema såväl i litteraturen som i forsk-
ningen. En del möten är mystiska som den tyske fysikern Werner 
Heisenbergs besök hos kollegan Niels Bohr i Köpenhamn 1941, då 
en vänskap uppenbarligen gick förlorad. Andra är bitterljuva som 
Runebergs dikt ”Den enda stunden”, som i skildringen av två per-
soners möte ställer ögat mot talet, det obekanta mot det välbekanta, 
det kvardröjande mot det flyktiga. Och mötet mellan Stanley och 
Livingstone i Afrikas djungler 1871 resulterade i ett bevingat uttryck. 

Det är slående att så många av det goda samtalets och de mänsk-
liga mötenas bästa egenskaper kommer till uttryck i visan ”Möte i 
monsunen”. Evert Taube sjunger om ett sammanträffande mellan 



diktarjaget och hans barndomsvän Fritiof Andersson. Känslan av 
glädje vid ett möte tar sig många uttryck i visan. Detta märkesår 
2009 lever vi oss lätt in i den fröjd nordbor – kom ihåg att Taube 
låter dem träffas långt borta vid Röda havet – kan känna över att den 
egna hälsningen med svensk fana besvaras av Finlands vita flagga 
med det blåa korset på! Pratstunden, som fortgår i många versar, 
slutar rent av med en invit till ett nytt samtal. Den ivriga frågan om 
elefantens öde lovar ju Fritiof besvara när de träffas nästa gång, nu 
är det dags att segla och sätta kurs igen. 

Mötet mellan diktaren och hans vän är ingen stel, statisk konver-
sation, utan just ett samtal i rörelse. Vinden, monsunen, är den kraft 
i seglen som innebär uppbrott och avsked, rörelsen som för vidare 
och bort. Hjalmar Gullberg fångar denna önskan väl i sina diktrader:

Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. 
Alla människors möte borde vara så.

Det har av kloka människor sagts att goda essäer ska bjuda in till ett 
sådant möte mellan författaren och läsaren. Jag hoppas och tror att 
innehållet i denna bok uppfyller detta kriterium och önskar läsarna 
god behållning av samvaron med texterna.

Göran	Blomqvist
verkställande	direktör

Stiftelsen	Riksbankens	Jubileumsfond
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 inledning

 samtalskonsten  är en av människans ädlaste konstarter. 
I en språklig dialog tolkas det sagda, ord får betydelse och kommu-
nikation uppstår. Några av det goda samtalets byggstenar är utan 
tvivel empati, kontakt och vilja till förståelse, men för att skapa en 
hälsosam dynamik behövs också utmaning, improvisation och inte 
minst mod till oliktänkande. I bästa fall kan gränserna för det egna 
tänkandet vidgas och nya horisonter siktas i mötet med den andre. 
Det goda samtalet söker på så sätt en mötesplats eller en korsning 
där olika avtagsvägar kan urskiljas i det omgivande landskapet. Kan-
ske går vi sedan åt samma håll, kanske inte. Men mötet har under 
alla omständigheter gjort oss rikare.

Mänskliga möten, dialoger och god samtalskonst står i fokus i 
Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2009. Och den rumsliga meta-
foren med mötesplatser och avtagsvägar har också bäring på valet av 
överordnat tema och infallsvinkel i boken. Årets tema Samtal	i	rörelse 
kan ses bokstavligt och geografiskt, men också metaforiskt. Rörelsen 
kan ske i tid, i rum eller i tanke. Att förflytta sig är dessutom att möta 
något annat, få en annan utsiktspunkt och utforska andra perspektiv. 
I denna mening utgör rörelsen det goda samtalets innersta väsen, då 
två – eller flera – rörliga intellekt samtidigt uttrycker sin önskan om 



delaktighet. Ett sådant samtal uppstår emellertid sällan helt av sig 
självt, utan är i de allra flesta fall resultatet av ett grundligt och oför-
trutet språkligt arbete: vi lyssnar och för talan i vårdandet av en 
ömsesidig, omsorgsfull uppmärksamhet.

 l iksom förra årets  bok  Hållbara	värden består Samtal	i	
rörelse av ett antal essäer, denna gång av litet olika längd och karak-
tär. Som en kommentar till fjolårets bok har den essäistiska blicken 
nu förflyttats från det fasta till det rörliga, från det beständiga till det 
obeständiga, från idéernas och materiens hållbarhet till människor-
nas levande och föränderliga samtal. För att bygga in dialoger i bo-
kens textur, har skribenterna dessutom värvats såväl utanför som 
innanför akademins gränser. 

Likt alla goda ting sönderfaller denna bok i tre delar, som är tänk-
ta att lyfta olika aspekter av det föränderliga samtalet – det	rörliga	
språket, som behandlar det mänskliga språkets inneboende flexibili-
tet, tankeutbyten, som innehåller tre olika avstamp till samtal mellan 
forskning och samhälle, samt mötesplatser	 och	 mellanrum, som ger 
några inblickar i hur möten och samtal äger, eller skulle kunna äga, 
rum.

Under avdelningsrubriken ”Det rörliga språket” behandlas de 
skiftande förutsättningar och villkor som råder för vårt bruk av språk 
över kulturella och tidsliga gränser. Ett bra uttryck för språkets 
 elasticitet, mångfald och rörelse erbjuds oss i den inledande essän, 
signerad grecisten Eva-Carin Gerö. Hennes resonemang kretsar 
kring översättningsproblematiken i stort och är därför avsevärt mer 
allmängiltigt än de frågor som rör ett enskilt språk. Likväl presente-
rar textmaterialet från antikens Grekland särskilda svårigheter vid 
en översättning exempelvis till vår tids svenska. Begrepp och före-
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ställningar eller sociala och politiska strukturer som för länge sedan 
fallit i glömska skall transponeras och göras begripliga för en nutida 
läsare. Sådana omständigheter gör översättningen till ett inte bara 
språkligt utan också kulturellt värv som kräver en bred repertoar av 
kompetenser: historiska, politiska, litterära, lingvistiska – och inte 
sällan goda portioner av fantasi, humor och inlevelseförmåga. Men 
detta innebär å andra sidan att då översättningen verkligen är väl-
gjord uppdagas för läsaren en avlägsen förflutenhet, lika angelägen 
som berikande.

Fenomenet översättning bär oss vidare till nästa essä, som i stället 
lägger tyngden vid språkinlärning. En grundförutsättning för inter-
kulturell, språklig kommunikation i dagens samhälle är att vi lär oss 
att förstå och använda ett andra språk utöver vårt modersmål. Det 
är ett inspirerande faktum att alla människor kan lära sig språk i alla 
skeden av livet; ändå kan språkforskare visa att det finns avsevärda 
skillnader i hur väl olika individer tillägnar sig ett andraspråk. Ling-
visten och tvåspråkighetsforskaren Kenneth Hyltenstam berättar i 
sin essä om fem olika möten han haft med personer för vilka svens-
ka är ett andraspråk: tre som lärde sig svenska som barn och två som 
lärde sig det i vuxen ålder. Vilka skillnader finns i dag när det gäller 
deras behärskning av svenska språket? Kan man urskilja några klara 
orsakssamband eller regelbundenheter, eller är det i realiteten en 
lång rad sammansatta faktorer som inverkar, varav grad av begåv-
ning och motivation endast är två?

 årets  bok  innehåller även tre textmöten mellan en fors-
kare och en person som har sitt, åtminstone huvudsakliga, verksam-
hetsfält utanför universitetet. Denna avdelning i boken har fått rub-
riken ”Tankeutbyten” eftersom de skriftliga mötena kan ses som en 
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fråga och ett svar, en utsaga och en kommentar, eller en begynnelse 
på en dialog mellan två kunniga personer. Rubriken ansluter sig 
därmed till idén om att vetenskaplig kunskapsproduktion hela tiden 
korresponderar med det omgivande samhället och där aktivt bör 
söka sina spegelbilder eller motbilder för att aldrig fastna i det om-
talade elfenbenstornet. Den som är ute i ärendet att stärka relationen 
mellan forskning och samhälle kan aldrig låta sig nöja med enkla be-
grepp som popularisering eller förmedling; relationen bör inte vara 
monologisk utan dialogisk. Den rymmer flera kunskapshorisonter.

De utifrån kommande essäförfattarna i årets bok har fått få och 
öppna instruktioner och har följaktligen också valt att förhålla sig 
till forskarnas texter på väldigt olika sätt. En gemensam nämnare är 
dock att de i detta sammanhang framför allt bidrar med ett perspek-
tiv som också innefattar konkreta erfarenheter: en som mångårig 
utrikesreporter i Östeuropa under kalla kriget, en annan vars yrkes-
mässiga bana hela tiden har alternerat mellan teologisk forskning 
och kyrkligt ledarskap, och en tredje med en erfarenhet av svenskt 
politiskt beslutsfattande som spänner över gott och väl ett halvt 
sekel. Gemensamt för de tre är också att i hjärtat av deras respektive 
yrkesval ligger sannolikt just en strävan till möte och samtal med 
andra människor, andra sätt att betrakta världen.

Det inledande textmötet påminner om att det en gång, i ett inte 
alltför avlägset förflutet, fanns ett land som hette DDR. 2009 är ett 
minnesår och markerar såväl statens födelse med Tysklands delning 
1949 som dess – åtminstone symboliska – död med Berlinmurens 
fall 1989. Germanisten Charlotta Bryllas essä handlar om hur DDR:s 
totalitära retorik utformades i allmänhet och hur man gjorde bruk 
av fredsbegreppet i synnerhet, och hennes analytiska blick är både 
språklig-lingvistisk och historisk-politisk. Journalisten och förfat-
taren Richard Swartz tecknar därefter en bredare historisk bild av 
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staten DDR:s uppgång och fall. Han minns också några egna öst-
tyska möten från det kalla krigets dagar och är i sin essä på jakt efter 
den självbild och samhällsbild som var utmärkande för medborgar-
na i DDR. Kan man till och med tala om en särskild totalitär men-
talitet? Och hur förhåller sig denna i så fall till det Brylla skriver om, 
kampen om makten över begreppen?

I bokens andra textmöte diskuterar religionsvetaren Ola Sigurd-
son först frågan om den lutheranska kristendomens förmenta för-
trängning och förnekelse av kroppen, en uppfattning som ofta fram-
förs mot bakgrund av vår tids påstådda kroppsbejakande. Men vad 
är egentligen att bejaka kroppen, frågar Sigurdson retoriskt. Är det 
att, som i dagens livsstilsmagasin och reklam, framställa den som ett 
mer eller mindre stabilt objekt för mänskligt begär och därmed en 
spegel som visar betraktarens egna kroppsliga tillkortakommanden? 
Eller är bejakandet av kroppen något helt annat – att se den som ett 
medium för kommunikation med andra människor, rent av med 
Gud? Teologen och förre ärkebiskopen KG Hammar ansluter sig till 
Sigurdsons resonemang, men tillfogar ett djupare historiskt perspek-
tiv där han lägger tonvikten vid just de skiftande tolkningar som i 
två tusen år varit kristendomens signum. Textmötet öppnar för en 
odogmatisk syn på förhållandet mellan kropp och själ, en syn där 
kristen tradition inte heller är en utan många, och en syn där krop-
pen inte är stabil och ändlig utan – för att använda en av Sigurdsons 
avslutande formuleringar – ”en dimension av oss själva vars gåtfull-
het ständigt vetter mot det osynliga”.

Bokens tredje textmöte behandlar i sig ett möte, nämligen det 
mellan journalisten och politikern. På vems villkor och på vilka are-
nor träffas de? Historikern Gunnela Björk och politikern Ingvar 
Carlsson beskriver detta på olika sätt, även om de är eniga om grund-
tanken att politiken har genomgått en kraftig medialisering under 



de senaste fem decennierna och tecknar varsin bild av denna process. 
En orienteringspunkt för dem båda är den roll Olof Palme kom att 
spela och hur samtalet mellan politiker och journalister har föränd-
rats sedan Palmes dagar. I dag är utvecklandet av olika mediestrategier 
en av politikens huvudsysselsättningar och antalet medierådgivare 
och informatörer oräkneligt. I idealfallet är den politiska journalis-
ten och den medievane politikern förstås var och en på sitt sätt demo-
kratins väktare. Men hur bör i så fall relationen dem emellan se ut?

 den tredje  och avslutande avdelningen i boken, ”Mötes-
platser och mellanrum”, återvänder till den rumsliga dimensionen 
av samtalet i ständig rörelse. Är världen egentligen en enda plats, 
och har vi i så fall ansvar att försöka förstå och nå varandra? Hur 
skall vi gå till väga för att hitta enskilda rum för möten? Två av 
 essäerna här behandlar längtan till och behovet av neutrala lufthål i 
en globaliserad värld av språklig, kulturell och politisk pluralism, 
även om de gör detta utifrån väldigt olika perspektiv och ämnes-
områden. En tredje essä påminner om att det ibland också skapas 
mellanrum i konsten: ögonblick i tiden då andra bud på hur vi skall 
förstå och omfatta vår omvärld plötsligt kan formuleras, och då två 
i den gängse konst- och litteraturhistorien så åtskilda traditioner 
som realism och idealism kan mötas.

 Vad ligger det för ansvar i vårt världsmedborgarskap? Det är en 
väsentlig fråga som väcks i statsvetaren Annika Björkdahls essä om 
kosmopolitisk konflikthantering. Kan vi, utrustade med ett kosmo-
politiskt tänkesätt som höjer sig över nationella intressen och lokala 
normer, ge oss in i världens oroshärdar och där söka lösa djupt lig-
gande konflikter? FN och ICC, den internationella brottsmålsdom-
stolen, är organisationer som båda arbetar utifrån en kosmopolitisk 
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värdegrund. Men vad händer då ett stolt moraliskt imperativ om alla 
nationers skyldighet att skydda en utsatt civilbefolkning skall möta 
den akuta och djupt komplexa verkligheten i Darfur, en av det glo-
bala samfundets just nu allra mörkaste skamfläckar? I fallet Darfur 
utmanar en kosmopolitisk rättviseprincip gränserna för den sudane-
siska statens suveränitet, menar Björkdahl. Vad finns det då för möj-
ligheter till positiv fred, vad finns det för vägar ut ur det dilemma 
som uppstår då norm skall översättas i handling?

Nordisten Lars-Erik Edlund breddar därefter det geografiska 
 fältet på ett annat sätt genom att i stället rikta vår blick mot norr. I 
dag griper den språkliga, etniska och kulturella mångfalden över hela 
Sverige, men det finns också områden där en sådan mångfald redan 
gjort sig gällande genom många århundraden. I norra Sverige har 
svenskar, samer, norrmän och finnar levt sida vid sida i otaliga gene-
rationer och funnit sätt att kommunicera med varandra långt över 
kulturella och språkliga gränser. Flerspråkigheten utgjorde snarare 
regel än undantag och helt nya språk uppstod också i kulturmötens 
spår, språk som levde vidare eller som bleknade och dog ut sedan 
behovet av att bruka dem stillnat. Och när inget annat stod till buds 
kunde till och med boksvenskan, det skrivna riksspråket, få tjäna 
som kommunikationsmedel, något som den tillresande Carl Linnæus 
en gång fick erfara i sitt möte med en samekvinna på en lappländsk 
myr i nådens år 1732. 

Boken avrundas med en essä av litteraturvetaren och estetikern 
Sara Danius. Den handlar om mötet mellan realismen och roman-
tiken utifrån en diskussion om den för sin tid annorlunda position 
som 1800-talsförfattaren Stendhal intog. Stendhal, en av många 
pseudonymer för fransmannen Henri Beyle, förknippas som regel 
med realismens intåg i litteraturen, men Danius menar att han också 
skapade just ett mellanrum, ett utrymme för mötet mellan litteratu-



ren och det sinnliga. I sin syn på romanen som livets spegel kombi-
nerade han sin dyrkan av verklighet och sanning med en romantisk 
skönhetskult, sin lust att blottlägga med en intensiv vilja att berätta. 
Skapade inte författaren med detta ett utrymme för en realistisk 
estetik, som vi efterkommande sedan glömt att skriva in i litteratur-
historien? Stendhals position utgjorde på sitt sätt ett samtal i rörelse 
– eller borde man säga ett samtal i sinnesrörelse?

 kanske är det just  den stundom svindlande spännvidden 
– rörelsen från avancerad andraspråksinlärning till Stendhals realis-
tiska estetik via det tänjbara östtyska fredsbegreppet, kristendomens 
mångbottnade kroppsuppfattning och den kosmopolitiska konflikt-
lösningen – som är särmärket för Riksbankens Jubileumsfonds års-
bok, liksom för fondens forskningsstödjande verksamhet i stort. 
Årsboken skall i sig utgöra ett samtal i rörelse, en öppen mötesplats 
för forskare från olika discipliner och med olika synvinklar och kun-
skapstraditioner, men också skilda sätt att formulera sig om ange-
lägna spörsmål för forskningen och för vårt samhälle. Som läsaren 
av denna bok blir varse är den vetenskapliga essän också som genre 
rörlig och flexibel. Det tankegods som skall kommuniceras kan stö-
pas i olika formar och kläs i olika språkdräkter – strama eller vidlyf-
tiga, grubblande eller extroverta, betraktande eller laborerande. Det 
goda samtal en essäförfattare för med sin läsare förblir en av språkets 
mest värdefulla och outsinliga resurser för mötet med nya tankar, ny 
kunskap och nya utblickar. Jag önskar dig därför en god läsning och 
ett gott samtal.

Marie	Cronqvist
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 översättaren och mötet
 med det  främmande

 Eva-Carin Gerö

 Att det är svårt och ibland omöjligt att översätta ett givet 
ord, en fras eller sats från ett språk till ett annat är välbekant. Särskilt 
komplicerat kan det vara att återge skämt, i synnerhet subtila språk-
vitsar, som hämtats från ett främmande språk. När jag började fun-
dera på vilket innehållet skulle bli i den här essän var det Halloween-
tid, så det föll sig naturligt att ta ett ”skräckrelaterat” exempel. I John 
Cassavetes film Faces, som jag för första gången såg i tysk tv på ori-
ginalspråk men med tysk textning, förekommer ett skämt, som på 
engelska lyder: ”What does Dracula do at midnight? He takes a	cof-
fin	break” (låter uttalsmässigt ungefär som coffee	break). På engelska 
är skämtet uppenbart och kan förstås, om än inte nödvändigtvis 
uppskattas, för alla med kompetens i språket och med viss mån av 
kvicktänkthet. I den tyska översättningen, ”Was tut Dracula um 
Mitternacht? Er nimmt eine Sargpause”, finns – så vitt jag förstår – 
ingen humor alls. Översättaren har varit tvungen att ge upp företaget 
att få till en one	to	one humoristisk tolkning som slår en bro från det 
ena språket till det andra med ett eventuellt skratt som resultat.  

Lyrik är ett annat välkänt exempel på en notoriskt svåröversatt 
genre. Hur skall man göra rytm, rim, bildspråk, konnotation med 



mera rättvisa? Ytterligt svårt blir det förstås, när en översättare står 
inför utmaningen att tolka en rimmande eller metriskt bunden dikt 
som också är (språk-)vitsande. Som ett exempel kan jag nämna 
Christian Morgensterns korta dikt ”Unter Zeiten”, som ingår i dikt-
samlingen Galgenlieder från 1905. Versraderna i fråga har jag själv ett 
par gånger försökt översätta till svenska utan att någonsin ha blivit 
helt nöjd med resultatet:

Das Perfekt und das Imperfekt tranken Sekt.
Sie stiessen aufs Futurum zu
(was man wohl gelten lassen kann).
Plusquamper und Exaktfutur
grinsten nur.

Ungefär: 

Perfekt och imperfekt drack champagne – perfekt!
De drack futurum till (gilla det [väl] alla som vill!).
Pluskvamperfekt och futurum två fick bara titta på.

På ett – eller egentligen alltid flera – sätt är det alltid viktigt att be-
kanta sig med andra språk och, därmed sammanhängande, andra 
kulturer. Utsagorna med bäring på denna frågeställning är många, 
exempelvis Ludwig Wittgensteins ”Mitt språks gränser är min världs 
gränser”. Och nyligen yttrades i ett upprop för en europeisk över-
sättningspolitik, vilket återgavs i svensk dagspress, att ”varje språk 
är ett eget raster som läggs över världen, det existerar bara i sin in-
teraktion med de andra”. I vår samtid, då engelska håller på att bli 
det enda språk européer vanligtvis lär sig utöver det egna moders-
målet, finns det särskilt stor anledning att begrunda frågekomplexet 
språk–översättning–tolkning. Och visst ligger det mycket i citatens 
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budskap. Att tillägna sig främmande språk ger nya perspektiv och 
vidgar tänkandets former och ramar, ofta mot det oväntade. 

I vissa språk gör man exempelvis fina åtskillnader i hur man mar-
kerar tid hos handlingar, till exempel läsa, tänka eller laga mat: ”nu”, 
”då”, ”i framtiden”, ”för inte så länge sedan”, ”för länge sedan”, ”före 
annan handling”, ”efter annan handling” och så vidare. I andra språk 
markerar man bara några eller alls inga av dessa distinktioner (men 
väl kanske andra, som hjälper till att beskriva händelser och skeenden). 

Om vi sedan går över till ordförråd och ordsemantik, har vissa 
språk – i regel kulturbetingat – en mångfald av uttryck för vissa före-
teelser, som andra språk har färre eller inga ut-
tryck för. Ett välkänt – fastän numera omtvis-
tat – exempel är eskimåers nyanserade ord-
förråd vad gäller olika kvaliteter hos snö, 
”blötsnö”, ”pudersnö” och så vidare. Mitt 
eget område, den antika grekiskan, uppvi-
sar flera sådana betydelsefält. Redan inom 
ordförrådet, lexikonet, kan nämnas att 
”älska” har en rad olika beteckningar allt 
eftersom intensiteten och typen av känslomässigt engagemang va-
rierar: stergō	(svalt, oerotiskt), fileō (vänskapligt), agapaō (neutralt 
eller andligt)	och eraō	(intensivt begärande och erotiskt, dock med 
en mycket vid tillämpning, så att den bakomliggande kraften, Eros, 
hos Platon är densamma oavsett om det gäller begär till sköna yng-
lingars kroppar eller kärleken till välkomponerade statsförfattning-
ar). Och för att nämna ytterligare ett exempel: ”vrede” nyanseras i 
ordvalet med hänsyn till vem som hyser den. Gudar och den guda-
like Akilles känner mēnis, medan exempelvis Platon allmänt talar om 
människors thymos, vilket täcker in såväl ilska som temperament i 
största allmänhet.  
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En sak måste sägas i klartext: den viktigaste mötesplatsen för oss 
moderna människor och de kulturer, som vi av olika skäl kan vilja 
komma inpå livet, är just själva språket. Visserligen har vi tillgång 
till översättningar av de texter som bedömts vara värda att bevara 
och tolka till andra språk. Men hur förnämlig en översättning än är 
kan den aldrig ersätta en läsupplevelse på originalspråket. Översät-
tarens dilemma är varje professionell översättare medveten om, men 
kanske mindre ofta de läsare som konsumerar texter i översättning. 
Översättning innebär alltid val och tolkning av det så kallade käll-
språket (det språk man översätter från). Det är därför översättning-
ar av samma text kan se så olika ut: varje ord, fras, mening, för att 
inte tala om stilnivån – som dessutom kan växla inom ett och samma 
verk – liksom nyanser som humor och ironi, är allt sådant som den 
enskilde översättaren måste ta ställning till, i regel med annorlunda 
resultat än föregångare och efterföljare som översätter samma verk. 

Och var befinner sig då läsaren, som inte behärskar originalsprå-
ket, i förhållande till Platons, Schillers eller James Joyces egna ord 
och intentioner? Hur mycket ligger emellan oss och dem av tolkning 
och möjligen feltolkning? Acceptabelt mycket eller för mycket, så att 
vi inte förstår eller missförstår? Nedan kommer jag att närma mig 
fenomenet översättning – men i minst lika hög utsträckning det 
studium av språk och texter som varje översättning förutsätter – som 
ett möte, en dialog, med ”det andra” eller som en resa till främ-
mande land och ibland också en främmande tid. Exemplen hämtar 
jag huvudsakligen från mitt eget ämnesområde, de klassiska språken, 
i synnerhet den antika grekiskan, men resonemanget är tänkt att ha 
mera allmän giltighet. 
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 det  exotiska landet

 Att syssla med texter från främmande 
språkområden kan med fördel liknas vid en resa 
till ett exotiskt land eller ett möte med en 
främling. Så gjorde redan skalden och gre-
kiskprofessorn Esaias Tegnér, som inledde 
en föreläsning vid Lunds universitet med 
just denna metafor, närmare bestämt med 
tillämpning på Homeros. I Homeros 
diktning, menade Tegnér, känner vi igen 
mycket av det vi stöter på – det är oss 
välbekant, och ofta sympatiskt – medan 
annat uppfattas som främmande: fasci-
nerande och vackert eller svårbegripligt,
 ologiskt eller till och med stötande. 

Men även om vi håller oss till litteratur på 
det egna modersmålet, behöver vi inte gå 
särskilt långt tillbaka i tiden för att texten 
ska kännas främmande. Agnes von Krusen-
stjernas eller Olle Hedbergs språkbruk av-
vek i många hänseenden från vårt och deras 
värld såg delvis annorlunda ut, trots att de skrev så sent som på 1920- 
till 1930- respektive 1930- till 1960-talen. Exempelvis skulle säkert 
en ung, svenskspråkig person av idag tolka formuleringen att Anton 
Nydal ”började mysa för sig själv…”, som förekommer i Krusen-
stjernas Porten	vid	Johannes, på ett annat sätt än författarinnan avsåg 
(hos Krusenstjerna: Anton satt och smålog eller småskrattade för-
nöjsamt, vilket förtydligas genom fortsättningen ”medan han still-



samt gnuggade sina seniga händer inför all den goda maten”). Och 
läser man Olle Hedbergs modererade skildringar av sin samtids 
 borgerliga livsöden, med all tidsbunden detaljrikedom vad gäller 
miljöer, värderingar och språkliga uttryckssätt man kan önska sig 
(stundtals som vykort från en svunnen, men inte alltför avlägsen 
tid), finner man sig rätt så omgående på en tidsresa. Här skildras 
exempelvis i Jag	är	en	prins	av	blodet från 1936 ett hem som pyntas 
inför ett barndop med brokiga unionsflaggor, ett hemaltare med 
urblekt Kristuslitografi, exotiska krukväxter och piedestaler prydda 
med götiska pager. Och hur många idag känner sig vidare bekanta 
med betydelsen av det numera nästintill obsoleta ordet hundsvott 
(litet säte baktill på släde eller annat fordon) i nedanstående citat ur 
samma roman?

I just det ögonblicket var för herr Wistedt det obehagligaste att 
doktorns kusk lyssnade. Han satt på hundsvotten bakom doktorns 
nacke och såg sin husbonde över huvudet.

När man översätter en text från en svunnen tid och kanske från en 
främmande, mer eller mindre ”exotisk” kultur (vilken kan vara re-
lativt nära oss, som, i kulturellt hänseende, Grekland och Rom), är 
det nödvändigt att översättaren inte bara översätter ord, utan även 
begrepp, och att hon/han kan förmedla insikter om allehanda tids-
bundna företeelser som mat, dryck, verktyg, för att inte tala om 
värderingar. Med andra ord: det är nödvändigt att göra en tidsresa. 
I diskussioner om antika texters förståelse, självfallet också med re-
levans för bildkonsten med flera områden, talas det med rätta om 
”dubbel översättning”.

För att exemplifiera detta, låt oss åter ta ett skämt i betraktelse. 
Hos Martialis, romersk epigramdiktare under första århundradet 
före Kristus, skildras en skämtsam situation – som det tycks med vass 
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satirisk udd. En man sägs ha hyst misstanke om att hans hustru 
bakom hans rygg träffade en cinaedus (ungefär: [omanlig] vällusting/
pervers). Mannen spionerar nyfiket på paret, eftersom han vill få 
reda på vad de kan ha för sig tillsammans. Efter genomförda spa-
ningar yttrar han – och levererar därmed skämtets poäng: ”Han var 
ingen cinaedus.” Skämtet känns igen på den i humorsammanhang 
nödvändiga inkongruensen – något stämmer inte riktigt, men vad? 
Gjorde hustruns älskare något som var värre (läs: skamligare, enligt 
en dåtida moraluppfattning) än vad en vanlig cinaedus kunde förvän-
tas göra – och vad var det, närmare bestämt? Eller var han helt enkelt 
inte alls omanlig, utan tvärtom särdeles viril och potent? Ett alter-
nativ är förstås att det i epigrammet finns någon annan dold poäng, 
som vi inte längre förstår, eftersom denotationen hos ordet cinaedus 
numera kanske är utdöd.

I en ny svensk religionshistorisk avhandling om Homeros själs-
begrepp, Anna Törngrens Psychê:	Själens	antropologi	i	det	antika	Grek-
land, står följande att läsa, med relevans i det här aktuella samman-
hanget:

Psychê’s [det vill säga ”själens”/”livets”] karaktär av myt fordrar 
[…] en tolkningsmetod, som förmår följa de speciella nät av 
kopplingar och motsättningar som bestämmer föreställningarna 
kring den. Men den erbjuder också en annan svårighet som jag 
betecknar som ett översättningsproblem, men som i själva verket 
är ett mer grundläggande teoretiskt och metodiskt problem.
   Där [en modern text] har olika ord som hänför sig till psykisk 
och tankemässig verksamhet, har även den homeriska texten en 
rad olika ord. Men det finns ingen överensstämmelse. Det går inte 
att översätta ett av dessa grekiska ord – låt oss säga thymos – på 
samma sätt, med samma franska eller engelska, tyska eller svenska 
ord i alla sammanhang, utan man är tvungen att välja olika över-
sättningar av thymos beroende på kontexten […]. Det är inte bara 
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fråga om att hitta lämpliga idiomatiska uttryck, utan skillnaden 
sträcker sig längre än så. En	annan	föreställningsvärld	döljer	sig	bakom	
orden.	Översättningen	är	dubbel,	vi	översätter	också	till	vårt	sätt	att	tänka 
(min kursivering).

Missar man det väsentliga i detta budskap kan man lätt hamna i ett 
mystifierande av förgångna tiders (eller över huvud taget främman-
de kulturers) människor – deras begreppsvärld, religion etcetera. 
Psychē, thymos och andra begrepp kan då bara tolkas ”mytiskt”, bort-
om orden och rentav förnuftet. 

”Dubbel översättning” är för övrigt också viktig, när vi har att 
göra med reception, det vill säga senare tiders återanvändning av 
motiv från det antika Grekland. I min bok Grekiska	–	språket,	kulturen,	
myterna nämner jag ett sådant exempel apropå en förfrågan jag en 
gång fick från regissören Vilgot Sjöman. I ett brev från den ovan 

redan nämnde Olle Hedberg till litteraturhistorikern 
Fredrik Böök hade nämligen Sjöman hittat en re-

ferens till Platons Gästabudet och till en av de ges-
talter som där förekommer, den sköne, mång-
begåvade och övermodige Alkibiades. Sjöman 

undrade om citatet i fråga, som hämtades från 
en föredragsafton på Historiska föreningen 

1945 och härrörde från en pensionerad 
lektor i historia, möjligen kunde ha något 

att göra med den grekiska välbekanta  
homoerotiken. Skälet är att Alkibiades 

hos moderna forskare – till exempel Simon 
Goldhill, expert på grekisk litteratur och 

kultur – ses som symbolfigur i (minst) 
två hänseenden: 1) den otäckt vildsinte 
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provokatören, 2) som lider nederlag i ett sexuellt försök att förföra 
sin lärare, filosofen Sokrates. Möjligheten att i Hedbergs brev (och 
kanske redan i referensen som Hedberg citerar) tolka Alkibiades i 
erotikens tecken fascinerade Sjöman, men själv påpekade jag i mitt 
svar att just detta vore anakronistiskt – att det på 1940-talet i Sve-
rige, mot bakgrund av den tidens skolbildning och moraliska atti-
tydklimat, säkert endast var symbolfunktion 1) som åsyftades. 

Den ovan citerade korrespondensen illustrerar en viktig proble-
matik som vidlåder våra möten med grekerna och det grekiska. Var 
tid har sin tidsbundna förståelse av grekisk kultur, livsstil, mytologi 
och till och med personliga livsöden såsom de möter oss i litteratu-
ren. Alkibiades hos Platon är en sak, Alkibiades i Sverige 1945 en 
annan. Och idag? Med andra ord: var tid läser in och tolkar det 
grekiska som den vill och kanske framför allt kan.

 översättning –  en omöjlig uppgift?

 Med en kultur och ett språk som har idealiserats så mycket 
som grekiskan har givetvis stora krav ställts på översättare. Se till
exempel poeten Matthew Arnolds yttrande: ”Homeros 
översättare måste framför allt genomsyras av fyra av hans 
författaregenskaper – att han är enastående snabb; 
att han är enastående enkel och direkt, såväl i 
sättet att utveckla en tanke som dess uttryck, 
det vill säga i fråga om både syntax och ord-
val; att han är enastående enkel och direkt 
i sina tankars innehåll, det vill säga i sitt 
ämne och sina idéer; att han är enastående 
ädel.” Men även om vi avstår från ideali-
seringar gäller, att när så lång tid ligger 
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mellan oss och en text som mellan oss och det antika Greklands litte-
ratur, blir tolkningsproblemen ännu större. Vi har inte några native	
speakers med antik grekiska som modersmål, som vi rätt och slätt kan 
fråga vad ett visst uttryck betyder (inte för att man alltid får bra svar 
av native	speakers, men i alla fall).  

Sådana här problem vad gäller grekiskan, som man ju så länge och 
så gärna har velat förstå till punkt och pricka, är vanligt förekom-
mande och finns också beskrivna i vår världslitteratur. Ett klassiskt 
exempel är översättningen av den nytestamentliga meningen ”I bör-
jan var logos” (Joh 1:1). Logos är ett ord som kan betyda många olika 
saker, kanske till och med samtidigt: ”tal”, ”ord”, ”beskrivning”, 
”tillfälle att tala”, ”samtal”, ”skrift”, ”beräkning”, ”övervägande”, 
”orsak”, ”syfte”, ”tanke” och ”förnuft”. Varje person som vill lära 
sig grekiska kommer förr eller senare att grubbla över logos, såväl i 
det citerade bibelstället som i andra texter (logos är svårtytt hos för-
sokratikern Herakleitos, hos Platon och Aristoteles och nästan i 
varje grekisk text). Litterär gestaltning har dilemmat fått i Goethes 
drama Faust, där huvudpersonen faller i grubbleri över det nämnda 
textstället: 

Grundtexten vill jag se och överföra 
var helig bild och hög symbol
till mina fäders kära tungomål
med noggrannhet, så gott det går att göra […]
Så står det: ”I begynnelsen var ordet”.
Här får jag redan stanna och begrunda.
Har ordet sådan vikt? Nej, den som tror det
far vilse, och jag tolkar annorlunda
när anden hjälper mig att rätt förstå.
”I förstone var tanken”,	blir det då.
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Den första raden konfunderar mig.
Här får min penna inte överila sig!
Har tanken skapat allt vad liv och anda haft?
Det borde heta: ”I begynnelsen var kraft”.

(översättning av Britt G. Hallqvist)

För några år sedan läste jag en djupsinnig kulturartikel i Frankfurter	
Allgemeine	Zeitung som jämförde olika översättningar till tyska av det 
kanske allra främsta litterära verket på antik grekiska, Iliaden, ned-
tecknat på 700-talet före Kristus av någon som gått till eftervärlden 
som Homeros. Även om man bara tittade på själva inledningen till 
diktverket, påpekade artikelförfattaren, var det påfallande hur pass 
mycket som varierade i ordval och stämningsläge hos översättning-
arna. En översättare från 1700-talet ansågs ha kommit originaltexten 
mycket nära genom sitt kraftfulla och egensinniga ”språkhantverk”, 
medan en senare översättare bedömdes ha hamnat längre från ori-
ginalet, trots att den tyska texten var konsekvent avfattad och inte 
heller direkt felaktig i förhållande till grekiskt ordval och stilistik. 
Sådana resonemang leder med rätta till viss osäkerhet för den som 
inte kan gå direkt till de grekiska texterna utan är hänvisad till över-
sättningar och översättares tolkningar, i värsta fall feltolkningar. Låt 
oss se på ytterligare ett par exempel, bara för att få en känsla för 
avståndet mellan översättning och originaltext (kursiveringarna är 
mina).

I Marcus Wallenbergs översättning Homäros’	Odysseia från 1819 
låter det så här: 

Sångmö! Förtälj om den mannen, den mångförslagne som irrat 
vida omkring, så snart han förstört det heliga Troja
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I en senare översättning, Johan Fredrik Johanssons från 1870, är 
ordalydelsen inte riktigt densamma:

Sångmö, sjung om den man, den mångkringdrivne, som mångfaldt 
irrade, se’n han Troja förstört, den heliga staden

Hos Erland Lagerlöf (1908) heter det däremot, närmare Johansson:

Sångmö, sjung om den man, som länge i	skiftande	öden
irrade kring, när han Troja förstört, den heliga staden.

Det grekiska uttryck som översättarna tolkat olika är adjektivet 
 polytropos	(av grekiskans poly, ”mycket”, och trepō, ”vända”/”driva”). 
Wallenbergs ”mångförslagen” är enligt traditionell tolkning mindre 
bra som översättning, fastän polytropos	används i den betydelsen i 
senare texter och även tolkas så av Platon, när det används om Odys-
seus. Och ”mångförslagen” är ju annars en lämplig karakterisering 
av den listige Odysseus, till exempel med det grekiska adjektivet 
polymēchanos (åter av grekiskans poly, ”mycken”, samt mēchanē, 
”instrument”/”list”, att jämföra med vårt svenska ”mekanik” och 
”mekanisk”). I Johanssons och Lagerlöfs respektive översättning har 
det homeriska polytropos fått olika syntaktisk funktion (attribut i ena 
fallet och predikativ bestämning i det andra, möjligen på grund av 
de val som versmåttet hexameter framtvingar), men min poäng är 
ändå densamma: den översatta texten befinner sig på varierande 
långt avstånd från den icke grekiskkunnige läsaren.

Själva tonen, eller stilnivån, kan vidare uppfattas som feltolkad. 
Börje Bydén, som själv översätter från grekiskan, påpekar i en recen-
sion av Jan Stolpes nyöversättning av Platons dialoger att texten 
ibland ”låter festligare än den kanske borde”, till exempel i återgiv-
ningen av Theaitetos 181c: 
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Men låt det inte tyckas bara mig, ställ upp du också, så att vi till-
sammans kan bli påverkade av vad det än må vara. 

Texten, menar Bydén, betyder dock mera ordagrant: ”Men det ska 
inte bara vara jag som tycker, du ska också vara med, så att vi råkar 
illa ut tillsammans, om vi nu måste.”

Och helt nyligen har ytterligare en Homerosöversättning gjorts 
till föremål för debatt, Raoul Schrotts nya tolkning av Iliaden till 
tyska, som bland annat kallats en ”rodeo på trojansk häst” och ett 
företag som ”skär av flätorna på den tyska Homeros (och diverse 
andra ’kroppsdelar’ också)”, eftersom den tar sig tämligen stora fri-
heter gentemot texten både på originalspråk och i förhållande till 
äldre översättningar. Schrott vill nämligen visa moderna läsare hur 
Homeros skulle ha skrivit om han hade skrivit idag, vilket inkluderar 
fraser som du	arrogantes	Arschloch (”din malliga skitstövel”) och ihr	
habt	meinen	Palast	leergeklaut	(”ni har knyckt allt i mitt palats”) jämte 
diverse strykningar. Detta är upprörande, menar somliga, däribland 
professor emeritus Wolfgang Schuller från Konstanz som i Die	Welt 
undrar varför Schrott med sin översättning vill omvandla Homeros 
till en ”vulgärförfattare”. Andra ånyo påpekar att var tid behöver sin 
Iliaden, sin Don	 Quijote och så vidare. Schrott själv kommenterar 
 Homerosöversättarnas eviga dilemma sålunda:

Betraktar man översättning som en färd över tidens flod, vill alla 
[Homerosöversättare] visserligen återvända till den homeriska 
kusten, men de fastnar i regel i 1800-talets sandiga strandmarker.

Själv är Schrott väl hemmastadd i nutiden och möjligen mindre, i 
smått såväl som i stort, i antiken. Bagateller i litterära sammanhang, 
kan någon tycka, som bara vill ta till sig Homeros ”andemening”, 
men sådant undergräver ändå vår trygghet i förståelsen av centrala 
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författares texter, vårt så kallade kulturarv. Översättaren tolkar – det 
är en nödvändig del av hans eller hennes arbete – och den läsare som 
inte själv behärskar källspråket kan, som sagt, inte ta ställning till 
tolkningens riktighet. Detta slags divergerande tolkningar, som det 
finns många av inom grekernas språk, litteratur och över huvud taget 
kultur, tjänar med rätta att ge oss en tankeställare; det handlar ju om 
viktiga saker, som vi vill känna till och kanske till och med tror oss 
känna till. Men om läsningarna går isär och mycket av det sekun-
dära – översättningar, kommentarer och specialundersökningar – 
inte till fullo lyckas överbrygga avståndet mellan oss och grekerna, 
utan ibland till och med ökar det, var hamnar vi då? Sitter månne 
Platon, Aristoteles och andra gamla greker i någon förkristen him-
mel och förkastar våra tolkningar? ”Det där har inte jag sagt! Den 
där stilnivån känns jag inte vid!”

 översättarens frihet 

 –  posit ivt  eller  faute de  mieux?

 Just översättarens frihet gentemot förlagan, och inte minst 
vådan av att tolka texter skrivna på ett språk man själv inte behärs-
kar, blev för några år sedan föremål för debatt i Svenska	Dagbladet 
apropå Lars Forssells översättning av tragediförfattaren Aischylos  
storverk Orestien. Här menade kritiker av Forssell att man inte borde 
tolka litteratur, i detta fall det antika Greklands, alltför fritt och i 
synnerhet inte med utgångspunkt i andra språk än originalspråket. 
Ändå finns det en tämligen lång och illuster tradition av just över-
sättningar via något annat språk, däribland lovprisade översättning-
ar av just Homeros eller Tusen	och	en	natt. Själv intog jag i debatten 
en mera tillåtande inställning och menade att en tolkning kan vara 
nog så konstnärlig och ”riktig”, rentav uppfylla Aristoteles  kriterier 
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för ett fullödigt dramatiskt konstverk, även om den handskas fritt 
med en förlaga eller tar hjälp av andra översättningar.

Och det ska inte förnekas att man kan inta olika ståndpunkter i 
frågan om hur man förmedlar en texts väsentliga budskap från ett 
språk till ett annat. Som ett exempel på detta vill jag åter nämna ett 
förslag till tolkning av den äldre grekiska komedin och dess förnäm-
ligaste representant Aristofanes. För hur ska man rätt översätta en 
humoristiskt, ofta subtilt språkvitsande text, som tillika är metriskt 
bunden? I sin handbok Greek	 Theatre	 Performance argumenterar 
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 David Wiles för att man inte kan eller ens bör försöka översätta 
antika grekiska skämt med fokus på deras ursprungliga betydelse. 
Det viktiga (och det möjliga vad gäller att överföra från ett språk, 
eller en kultur, till ett annat), menar han, är snarare rytmen, tempot 
och det han benämner timing: 

Making Aristophanes funny in the theatre is fundamentally a 
 matter of rhythm, and the problem with translations made for the 
reader is that they translate jokes for their thought content, not 
their timing.



Enligt Wiles, om jag förstått honom rätt, är det således i sin ordning 
att fritt foga in skämt som innehållsligt har litet eller ingenting med 
originaltexten att göra, så länge de fungerar i de båda andra avseen-
dena, rytm och val av tidpunkt, och tjänar till att framkalla skratt 
hos publiken. Själv vill jag dock hävda att det är fullt möjligt, om än 
svårt, att göra form- och innehållsmässigt adekvata översättningar, 
som också fungerar som komik.

Låt oss sammanfatta och exemplifiera – att översätta är att resa 
och att stundtals förstå, eller att inte till fullo förstå. Om vi dröjer 
oss kvar i den klassiska grekiska komedins värld, åter hos den vir-
tuose skämtaren och samhällskritikern Aristofanes, finns allehanda 
att begrunda. Det finns, förutom svårtydda skämt, referenser till 
företeelser i den antika världen som vi inte riktigt vet vad det var, 
och även ett och annat så kallat hapax	 legomenon, det vill säga en 
språklig vändning som bara förekommer en enda gång i de texter 
som bevarats till vår tid och som därför kan vara svår eller omöjlig 
att bestämma betydelsemässigt. Ett sådant fall finns i Aristofanes  
verk Fåglarna, där kören består av tjugofyra uppräknade fågelarter, 
av vilka tretton tämligen säkert kan identifieras, sju med viss sanno-
likhet, tre osäkert och en, som betecknas med ett hapax	legomenon, 
hypothymis, är helt okänd för oss. Och eftersom Aristofanes är Aris-
tofanes, som likt Shakespeare sällan kan stå emot frestelsen att 
vitsa, vet vi inte ens om ordet betecknar en fågelart eller kanske är 
ett i sammanhanget skämtsamt ordval som ”spefågel” eller tyskans 
Schmutzfink.

Men långt ifrån allt är svårt, exotiskt eller främmande i de antika 
grekiska texterna. Egentligen är det påfallande hur nära den tidens 
människor ofta förefaller oss vara, när vi läser om deras liv, tar del 
av deras litteratur, dramatik och konst, eller ibland, särskilt i lyrik 
eller annan diktning, möter deras uttryck för kärlek, sorg eller glädje. 
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För den lyhörde finns nämligen i äldre texter – oavsett om de sett 
dagens ljus under antiken eller under senare epoker – en tidlös, all-
mänmänsklig kvalitet, som talar till oss nutida människor så att säga 
oförmedlat, direkt från tid till tid. Ett exempel på detta är följande 
epigram, tillskrivet filosofen Platon, som beskriver den första kys-
sens berusande effekt:

När jag kysste Agathon, lät jag inte mitt hjärta passera läpparna. 
För min stackars själ hade stegrat sig och ville lämna mig för honom.

Eller för att ta ett annat och ytterst vardagligt exempel: när man idag 
besöker Athen om våren möter man fortfarande svalor i mängd, med 
nästan samma namn som i det klassiska Grekland – på nygrekiska 
chelidoni, att jämföra med det antika chelidōn och med samma sym-
bolvärde, eftersom de nu som då betraktas som den varma årstidens 
budbärare och som lyckobringande. 

Det är en utmaning för oss att i vår kontakt med de världar eller 
rum, som äldre kulturmanifestationer erbjuder oss tillträde till, bli 
varse både olikheter och likheter, skillnader i tid (”då”-aspekten) 
såväl som kopplingen till och relevansen för vår tid (”nu”-aspekten). 
Bara då kan vi göra upplevelsen – och inte minst forskningsresultat, 
populärvetenskap eller en översättning – till ett verkligt ktēma	eis	aiei, 
”en klenod för evärdliga tider”, som historieskrivaren Thukydides, 
på ett grekiskt inte otypiskt självmedvetet sätt, ville att hans eget 
verk skulle vara. ■
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 barn och vuxna
 möter nya språk

 Kenneth Hyltenstam

 Temat ”samtal i rörelse” ger en mängd uppslag för en ling-
vist och tvåspråkighetsforskare. För hur ofta är det inte som samtal, 
dialoger, resor och	möten berör språk och specifikt språkkontakt? 
Man skulle kunna diskutera de ömsesidiga influenser som språk- och 
kulturmöten kan ha – på både språk och kultur – men också de pro-
blem och missförstånd som kan uppstå på grund av bristande språk-
förståelse och begränsad medvetenhet om kulturskillnader. Eller så 
skulle man kunna ta upp fenomenet kodväxling och redogöra för 
aktuell kunskap om hur och varför personer som behärskar två språk 
faktiskt använder båda i samma samtal eller i ett och samma yttran-
de. En annan aspekt att diskutera skulle kunna vara vilket utbyte 
resor till främmande länder ger för den som behärskar språket på 
platsen jämfört med den som bara kan sitt modersmål – eller i vilken 
utsträckning främmandespråkskunskaper i engelska räcker till för 
kvalificerade privata eller professionella interkulturella möten.

Jag har för min essä valt ett ämne som berör själva förutsättning-
arna för att oförmedlade samtal och meningsutbyten mellan perso-
ner med olika språkbakgrund ska kunna äga rum. Ämnet är andra-
språksinlärning, eller snarare vissa aspekter av denna, men temat 



möten kommer också att vävas in i fram-
ställningen på ett specifikt sätt. Fem per-
soner med olika erfarenheter av andra-
språksinlärning kommer att presenteras i 

syfte att belysa det spektrum av inlärnings-
omständigheter och uppnådd språkbehärsk-

ning som förekommer. De flesta av dessa 
personer har jag mött inom ramen för 
min egen och mina närmaste kollegors 

forskning om andraspråksinlärning och tvåspråkighet. De har del-
tagit i experiment, svarat på intervju- och enkätfrågor eller helt en-
kelt producerat talat och skrivet språk och på så sätt försett oss med 
material till några av våra undersökningar. Ett av mötena har dock 
snarare varit en utgångspunkt för frågeställningar i denna forskning. 
Men jag ska börja med några inledande perspektiv på temat andra-
språksinlärning.

 förstaspråk,  andraspråk 

 eller  främmandespråk

 Först och främst: Alla människor kan lära sig språk i alla 
skeden av livet. Detta är ett intressant och uppmuntrande faktum 
som ofta glöms bort. Miljontals människor världen över lär sig nya 



språk, och många av dem, både barn och vuxna, når en mycket väl-
fungerande behärskning av språken i fråga. Och då spelar en viss 
brytning eller ett och annat språkfel ingen roll. Ett andraspråk som 
talas med brytning kan vara kommunikativt lika effektivt som ett 
förstaspråk, och andraspråket kan ibland ta över rollen som det vik-
tigaste språket i en persons liv. 

En inte ovanlig inställning bland lekmän är att det efter en viss 
ålder skulle vara meningslöst att ens försöka lära sig nya språk. Att 
språktillägnande är möjligt även på äldre dar bevisas av många immi-
granter, säg i åldrarna 50 till 60 och däröver, som lär sig att fungera 
väl på sitt nya lands språk, men det finns också andra exempel. Förre 
påven, Johannes Paulus II, var polyglott och behärskade elva språk. 
Åtta av dessa talade han flytande (polska, latin, italienska, engelska, 
spanska, franska, ryska och tyska), medan de övriga behärskades i 
varierande grad. Han lärde sig nya språk livet igenom, ofta som för-
beredelse för besök i olika länder. Inför ett besök i Japan 1991 – vid 
71 års ålder – studerade han på egen hand under kort tid japanska 
och talade det vid ankomsten så väl att han vållade stor förvåning 
bland en del katolska missionärer som bott i Japan i många år och 
inte lyckats lära sig lika mycket. 

Men det finns ett uppenbart men: Det är sannerligen inte alla 
givet att ens i yngre åldrar kunna lära sig flera nya språk, eller ens ett 
nytt språk, särskilt bra. Det finns helt enkelt en avsevärd skillnad i 
hur väl olika individer lär sig ett andraspråk. Vi vet från omfattande 
forskning och informella iakttagelser att unga inlärare, de som star-
tar sin andraspråksinlärning under barndomen, i allmänhet når en 
så hög nivå i andraspråket att de uppfattas som infödda talare. De 
som startar senare, i tonåren eller som vuxna, kan skilja sig radikalt 
från varandra, och mycket få av dem når en nivå där de uppfattas 
som infödda. 
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Här kan det vara lämpligt att beröra en terminologisk distinktion, 
den mellan andraspråk och främmandespråk. Med andraspråk menas 
ett nytt språk som lärs in genom exponering för detta språk i naturlig 
språklig interaktion, det vill säga ett andraspråk lär man sig huvud-
sakligen genom att kommunicera med talare av språket. Exempel på 
andraspråksinlärning är när invandrare lär sig svenska i Sverige. Med 
främmandespråk menas i stället ett nytt språk som man möter i en 
formell klassrumssituation. Språket lärs huvudsakligen in genom 
inlärning av ord och språkliga regler, i stort genom medveten re-
flexion. Exempel på främmandespråksinlärning är när svensktalande 
lär sig språk som franska eller tyska i skolan. I förhållande till den 
fråga som förts på tal här, nämligen startålderns betydelse för möj-
ligheten att uppnå en inföddliknande slutlig behärskningsnivå, är 
det bara andraspråkssituationen som är relevant. Främmandespråks-
inlärning leder i princip aldrig till en språkbehärskningsnivå där 
inläraren kan tas för en infödd talare, vare sig undervisningen börjar 
tidigt eller sent i livet. 

Det är intressant att jämföra andraspråksinlärning med första-
språksinlärning. Medan det kanske mest typiska med andraspråks-
inlärning är de stora skillnader som förekommer mellan olika indi-
vider, leder förstaspråksinlärning uniformt till det som vissa språk-
teoretiker kallar för en ”fullständig” slutnivå: Människor talar sitt 
modersmål utan brytning i uttalet och utan att bryta mot de gramma-
tiska, semantiska, lexikala och pragmatiska regelbundenheter som 
gäller för språket i fråga. De är helt enkelt vad man kallar infödda	
talare. Detta betyder inte att alla infödda talare beter sig språkligt på 
precis samma sätt. Infödda talare varierar bland annat i storleken på 
sitt ordförråd, i vilka språkliga register och stilnivåer de kan manöv-
rera och med avseende på vilka språkliga domäner de behärskar. 
Många infödda talare är till exempel inte verserade i formellt skrift-
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språk eller i muntlig språkanvänd-
ning på offentliga arenor, och globalt 
sett är många infödda talare illitterata, så 
inföddheten har inte med behärskning av 
skrivet språk att göra. Inföddhet i ett språk har 
inte heller med behärskning av ett standard-
språk att göra. Man är infödd i den dialekt av sitt 
modersmål som man lärt sig och den sociolekt
som gäller för ens språkliga situation, men in-
föddheten omfattar också förmåga till an-
passning längs dialekt-standard- eller socio-
lekt-standard-kontinua där detta krävs i tala-
rens livssituation. Det finns i princip inga språkanvändare, vare sig 
av första- eller andraspråk, som endast har tillgång till en språklig 
uttrycksform; talare anpassar sig till situationskrav och olika om-
ständigheter genom att variera sitt språk.

Trots att det alltså finns inneboende olikheter i både första- och 
andraspråksanvändning är de två typerna av språkinlärning åtskilda. 
Man kan säga att många av de olikheter som förekommer bland 
förstaspråkstalare också finns hos andraspråkstalare, men i det se-
nare fallet tillkommer de skillnader som är en effekt av att olika in-
divider kan stanna upp i sin utveckling av uttal och övriga formella 
aspekter av språket innan slutmålet uppnåtts. Man kan då ställa 
frågan varför andraspråksanvändare ofta inte går hela vägen. Beror 



det på att de startat vid en för hög ålder (eftersom yngre inlärare 
tycks nå längre)? Eller är det så att det första språk som de lärt sig 
står i vägen för en fullständig inlärning av andraspråket? Eller finns 
det andra skäl till skillnaderna mellan olika andraspråksinlärare? 
Innan vi resonerar om svaren på dessa frågor ska vi emellertid möta 
de personer som jag talade om inledningsvis.  

 möten med andraspråksanvändare 

 Jag vill börja med att presentera Alejandra Blomé, José Díaz 
och Emilia Thorstensson, som alla började lära sig svenska som an-
draspråk i tidig barndom. Namnen är förstås fingerade, men speglar 
vissa aspekter av personernas verkliga livssituation. Alla tre deltog i 
ett forskningsprojekt vid Centrum för tvåspråkighetsforskning om 
startålder och slutlig behärskningsnivå i svenska som andraspråk. Vi 
studerade i detta projekt totalt 195 personer med spanska som för-
staspråk, vilka hade en i det närmaste infödd eller i varje fall en 
mycket avancerad behärskning av svenska. Alla var vuxna när vi 
träffade dem, men de hade börjat lära sig svenska vid olika åldrar, 
de yngsta när de var cirka ett år och den äldsta som 47-åring. De 
tre som vi nu koncentrerar oss på hade kommit till Sverige från 
olika länder i Sydamerika, Alejandra när hon var sju, José och Emi-
lia som fyraåringar. Alejandra och José kom som de flesta invand-
rade barn tillsammans med sina föräldrar, men Emilia adopterades 
av en svensk familj från ett barnhem i sitt hemland. Alla tre hade 
hela sin skolgång i Sverige, och alla hade också högskoleutbild-
ning. Men frågan var om det fanns något i deras svenska som skilde 
sig från språket hos svensktalande som lärt sig svenska ”från bör-
jan” och som inte kommit i kontakt med något annat språk tidigt i 
barndomen. 
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Vi lät tio infödda svenskar lyssna på korta talprov från alla pro-
jektdeltagarna, och just i Alejandras fall trodde faktiskt alla tio att 
hon var en infödd talare av svenska. I Josés fall var det åtta av de tio 
som trodde att han var infödd, men i Emilias fall var det endast fyra 
som uppfattade henne som infödd. Detta visar att det inte alltid är 
så att ens den som påbörjar sin andraspråksinlärning i mycket tidig 
ålder alltid kommer att uppfattas helt och hållet som en infödd talare 
av sitt andraspråk. När vi sedan lät drygt 40 av de 195, bland annat 
Alejandra, José och Emilia, genomgå ett antal svåra språktest och 
jämförde resultaten med infödda svenskars prestationer på samma 
test, hade Alejandra liknande resultat som de svenska modersmåls-
talarna på samtliga test. Emilia däremot hade sådana resultat endast 
på fyra av tio test och José faktiskt endast på två av de tio testen. Det 
är intressant att lägga märke till att Alejandra och José lärde sig 
svenska samtidigt som de fortsatte att använda sitt modersmål spans-
ka med familjen och i andra sammanhang. Emilia däremot lärde sig 
svenska i sin svenska adoptionsfamilj och hade ingen kontakt alls 
med spanskan efter fyraårsåldern.

Som ett exempel på andraspråksinlärning i vuxen ålder har jag valt 
en kvinna som vi kan kalla Eila Karlsson. Hon var elev i en kurs i 
”svenska för invandrare” i slutet av 1960-talet, där jag var hennes 
lärare. Eila Karlsson skulle snart fylla 50 år när hon på grund av 
friställning hade hänvisats till kursen. Hon hade kommit till Sverige 
från Finland 1943 som 25-åring. Endast något år efter ankomsten 
hade hon ingått äktenskap med en svensk man och med honom 
bosatt sig i en mindre stad i Västsverige. Hon fick två barn före 30 
års ålder och var hemma med dem tills de började skolan. Därefter 
fick hon anställning inom industrin och arbetade för tre olika arbets-
givare i nästan 20 år. Hon hade endast obligatorisk folkskola bakom 
sig från Finland. 
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Vid den tid då Eila kom till Sverige fanns i princip inga möjlig-
heter att få undervisning i svenska, speciellt inte på mindre orter. 
Som de flesta andra lärde sig Eila svenska genom att kommunicera 
med svensktalande i vardagen. Hennes man kunde ingen finska, och i 
hennes bekantskapskrets fanns inga finsktalande. Hennes barn växte 
upp som enspråkigt svensktalande. I enlighet med tidsandan fick hon 
såväl av sin mans familj som av den medicinska personalen på BB 
och inom barnavården rådet att bara tala svenska med sina barn.

När Eila sålunda kom till en språkkurs i svenska först efter 25 år 
i Sverige kunde hon förstås tala svenska och hon hade inga uppen-
bara problem med att förstå svenska i samtal. Hennes brytning var 
dock så kraftig att hon hade stora svårigheter att göra sig förstådd. 
Att hon var svår att förstå hängde också samman med att hennes 
yttranden hade låg grad av grammatisk korrekthet och idiomatik. 
Hon hade ingen träning i att skriva svenska, så inte minst svenska 
stavningsprinciper var ett mysterium för henne. Hon var själv myck-
et förväntansfull inför möjligheten att äntligen få hjälp med att ta 
sig ur den isolering som hennes svårbegripliga svenska dittills fört 
med sig. Hon berättade för mig vid kursens början om den oerhörda 
psykiska press och frustration hon under alla år upplevt på grund av 
sina begränsade möjligheter att kommunicera på svenska. Å andra 
sidan talade hon också om att hennes sociala kontakter med arbets-
kamrater och förmän på arbetsplatserna alltid varit positiva. 

Eila hade hänvisats till en nybörjarkurs i svenska, där hon ingick 
i en grupp med tolv deltagare från sju olika länder. Kursen skulle 
pågå intensivt med sju timmars undervisning dagligen i fyra måna-
der. Eila klarade de tre första veckorna utmärkt. Hon förstod alla 
genomgångar och förklaringar utan möda, kunde genomföra alla 
uppgifter perfekt och var mycket tillfreds. Men redan under den 
fjärde eller femte veckan började hon uppleva att kurskamraterna 
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hade bättre resultat än hon på både muntliga och skriftliga övningar 
och att de flesta förstod varandra bättre på svenska än de förstod 
henne. Detta vållade henne stor frustration. Hon var dock socialt väl 
inlemmad i gruppen och mycket omtyckt. 

Trots en intensiv arbetsinsats från Eilas sida och de allra bästa 
intentioner att stötta henne från min sida blev hennes språkutveck-
ling under kursens gång i det närmaste noll. Hennes uttal av en-
skilda ord eller exempelmeningar under kontrollerade former kunde 
visserligen fungera tämligen väl, men så snart hon kommunicerade 
fritt var uttalet detsamma som vanligt. Svenskt skriftspråk förblev 
lika omöjligt att bemästra som det var före kursen.

Även nästa möte gäller en person som började lära sig svenska som 
andraspråk i vuxen ålder, dock med resultat som skiljer sig markant 
från Eila Karlssons. Maite Iratxe, som jag kallar henne här, deltog i 
samma projekt som Alejandra, José och Emilia och hade alltså upp-
nått en så avancerad nivå i sin svenska att hon i praktiken i allmänhet 
uppfattades som infödd. Hon var 23 år när hon kom till Sverige från 
Spanien, och när vi undersökte hennes svenska hade hon bott här i 
landet i 26 år. Hennes ålder och vistelsetid i Sverige var alltså paral-
lella med dem som gällde för Eila Karlsson. För övrigt var omstän-
digheterna mycket olika för de två. Maite fick omedelbart efter an-
komsten till Sverige formell undervisning i svenska som andraspråk 
flera timmar dagligen i fyra månader. Hon hade gymnasieutbildning 
från Spanien och hade där också studerat franska på universitets-
nivå i tre år. Hennes språkkunskaper omfattade också baskiska (hen-
nes förstaspråk/modersmål), spanska (majoritetssamhällets språk 
och Maites andraspråk inlärt under barndomen, också ett av hennes 
skolspråk i grundskolan och undervisningsspråk i gymnasieskolan), 
tyska (eftersom hon gått i en tyskspråkig förskola och grundskola) 
och engelska (eftersom hon studerat engelska som främmande språk 
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i skolan och sedan arbetat som au pair i Storbritannien). I Sverige 
utbildade hon sig till tolk (spanska/svenska) och skaffade sig en 
svensk högskoleexamen i spanska och franska. I projektet uppfatta-
des hon trots sin relativt höga startålder som infödd i svenska av en 
majoritet av de tio infödda bedömarna. Vissa av hennes resultat på 
de krävande testen i svenska hörde till de absolut bästa. Hon hade 
också mycket höga resultat på det test för språkbegåvning som an-
vändes i undersökningen.

En summering av vilka omständigheter som gällde för de fem 
personerna kan kanske vara på sin plats: 1) Alejandra Blomé, spans-
ka som förstaspråk, startålder 7 år, talar idag mer än tjugo år senare 
både spanska och svenska, uppfattas som infödd i svenska av samt-
liga de tio infödda bedömarna och har resultat helt jämförbara med 
svenskar på tio svåra språktest. 2) José Díaz, spanska som första-
språk, startålder 4 år, talar idag ca tjugo år senare både spanska och 
svenska, uppfattas som infödd av åtta av de infödda svenskarna, men 
hade resultat jämförbara med en svensk kontrollgrupp bara på två 
av de tio språktesten. 3) Emilia Thorstensson, spanska som första-
språk, startålder 4 år, adopterad av en svensk familj och talar som 
vuxen ingen spanska, uppfattas som infödd i svenska av fyra av de 
tio bedömarna och hade resultat jämförbara med den svenska kon-
trollgruppen på fyra av tio språktest. 4) Eila Karlsson, finska som 
förstaspråk, startålder 25 år, uppfattas tjugofem år senare ha en 
mycket svårförståelig svenska och har stora svårigheter att i det ske-
det tillgodogöra sig formell språkundervisning. 5) Maite Iratxe, bas-
kiska som förstaspråk, spanska som tidigt andraspråk, startålder 23 
år, uppfattas ca tjugofem år senare som infödd talare av svenska av 
en majoritet av bedömarna och har resultat jämförbara med den 
svenska kontrollgruppens på flera av de svåra språktesten, men inte 
på alla.  
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   att  förutsäga skillnader 

 De fem exemplen visar på mycket stora individuella skillna-
der i framgång med andraspråksinlärning, särskilt hos dem som bör-
jar lära sig ett nytt språk som vuxna, men faktiskt även till en del 
bland dem som börjar under barndomen. Man kan ställa sig frågan 



om det alls går att göra några teoretiskt baserade förutsägelser, eller 
om skillnaderna är helt godtyckliga. 

All forskning om åldersfaktorn visar att barn statistiskt sett når 
en mer inföddliknande slutnivå i sitt andraspråk än vuxna. Majori-
teten av dem uppfattas ofta redan efter ganska kort tid som infödda 
talare av andraspråket. De som börjar lära sig ett nytt språk efter 
puberteten, i tonåren eller som vuxna, uppnår i de allra flesta fall 
aldrig en sådan nivå. De kommer av uttalsmässiga, grammatiska, 
lexikala och/eller pragmatiska skäl klart att uppfattas som icke in-
födda talare av språket i fråga. Men som just omnämnts finns det en 
liten andel inlärare som trots tidig start inte når en nivå där de som 
vuxna uppfattas som infödda. Bland våra exempel ovan skulle Emilia 
Thorstensson kunna hänföras till denna grupp. På motsvarande sätt 
finns det en liten andel med sen start som faktiskt når en andra-
språksnivå där de uppfattas som infödda talare. Maite Iratxe hör 
klart till denna grupp. 

Om man i större detalj studerar språk och språkanvändning hos 
de andraspråksinlärare som av omgivningen uppfattas som infödda, 
finner man att de trots detta nästan alltid – om än bara marginellt 
– skiljer sig från jämförbara förstaspråksanvändare av samma språk. 
Skillnaden kan ligga i vissa knappt märkbara drag i uttalet eller i att 
de lite oftare än infödda, om än med mycket låg frekvens, gör gram-
matiska eller lexikala fel. Det kan också vara frågan om att de har 
något svårare än infödda talare att uppfatta vad som sägs, till exem-
pel i en bullrig miljö. I vår egen forskning om andraspråksanvändare 
som uppfattas som infödda talare av svenska, har vi funnit ytterst få, 
oavsett om starten varit tidig eller sen, med en språkanvändning som 
i alla avseenden är jämförbar med matchade inföddas. Vi fann bland 
31 inlärare som börjat lära sig svenska under barndomen endast två 
som på tio test hade resultat helt inom den variation som vi kunde 
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observera bland de infödda. Alejandra Blomé, som ju började lära 
sig svenska vid sju års ålder, var en av dessa. José Díaz och Emilia 
Thorstensson är alltså mer typiska och representerar de 29 som hade 
inföddliknande resultat på färre test. Bland de 11 deltagare som kom 
i kontakt med svenskan först efter puberteten hade ingen resultat 
inom den infödda variationen på alla testen. Med andra ord: Medan 
många når en nivå där de uppfattas som infödda talare, är det ytterst 
få, om ens några, som vid omfattande och detaljerade analyser visar 
sig vara helt jämförbara med infödda talare. Uttrycket ”nästan 
 infödd” används som beteckning för just sådana skenbart infödda 
talare. 

Bakgrunden till fenomenet nästan infödd diskuteras intensivt 
inom aktuell andraspråksforskning. En falang forskare menar att 
skillnaden mellan nästan infödda och infödda talare helt kan hän-
föras till att andraspråksanvändarnas förstaspråk influerar andra-
språket även på denna avancerade behärskningsnivå, och att en 
 andraspråksanvändare därför aldrig har en språkanvändning som 
helt överensstämmer med enspråkiga förstaspråksanvändare. En 
 annan besläktad falang går så långt att de menar att förstaspråket, 
om det fortsatt används, rent neurologiskt är i vägen och därför inte 
tillåter samma behärskning av andraspråket som den enspråkiga 
 infödda har. Vissa av forskarna bakom denna ”blockeringsteori” 
hänvisar till internationellt adopterade personer som evidens för sin 
tes och menar att dessas inföddliknande behärskning av andrasprå-
ket beror på att de förlorat sitt förstaspråk. 

Våra egna data från adopterade tyder på att denna uppfattning 
inte stämmer. För det första har man inte i detalj analyserat de 
adopterades andraspråksanvändning; bedömningarna är intuitivt 
genomförda och då brukar en nästan infödds språkanvändning som 
vi just konstaterat uppfattas som helt infödd. För det andra är de 
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deltagare i vår egen forskning som adopterats internationellt i alla 
avseenden lika andra andraspråksinlärare; de har inte haft någon 
fördel i sin svenska av att de inte längre har tillgång till förstaspråket. 
Emilia Thorstensson är just ett exempel på detta. Hon var mindre 
och inte mer inföddliknande i svenska än Alejandra Blomé som är 
aktivt tvåspråkig. För det tredje har vi i våra data också sett att det 
finns en korrelation mellan behärskningsnivåerna i första- och 
 andraspråket. Tvärt emot vad nämnda teorier hävdar tycks man 
kunna bli mer inföddlik i ett andraspråk om man också kan sitt 
förstaspråk riktigt bra. Dessa empiriska resultat gör att vi snarare 
omfattar en annan huvudståndpunkt inom andraspråksforskningen, 
nämligen att skillnaden mellan nästan infödda och infödda i grun-
den har att göra med vid vilken ålder man börjat lära sig språket i 
fråga och att hjärnans utveckling och mognad vid tiden för den för-
sta kontakten med det nya språket på ett grundläggande sätt bestäm-
mer vilken slutlig behärskningsnivå en individ uppnår. 

Det ska dock understrykas att en viss individs resultat bara i stora 
drag bestäms av hjärnans mognadsprocesser. Det är dessa processer 
som ligger bakom att barn nästan alltid och vuxna nästan aldrig når 
en nivå där de uppfattas som infödda. Man kan därför fråga sig vad 
det finns för bakgrund till de (i och för sig ganska små) individuella 
skillnader som kan beläggas bland de unga andraspråksinlärarna. På 
motsvarande sätt kan man undra vad de (stora) skillnader som kan 
observeras bland de vuxna språkinlärarna beror på. 

En faktor som har visat sig genomgående betydelsefull i andras 
och vår egen forskning är språkbegåvning – vilket i detta sammanhang 
snarast är en kortform för det mer adekvata språkinlärningsbegåv-
ning. Språkbegåvning brukar i aktuell forskning definieras som en 
medfödd, relativt stabil talang för språkinlärning, vilken är relativt 
oberoende av andra faktorer som allmänintelligens, personlighet, 
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attityder gentemot språket som ska läras in och motivation att lära 
sig det. När vi testade våra 40 utvalda deltagare (som alla uppfattades 
som modersmålstalare av svenska av majoriteten av de tio svenska 
bedömarna) med ett etablerat test för språkbegåvning visade det sig 
att alla de postpubertala inlärarna hade över genomsnittliga resultat. 
Maite Iratxe hade mycket höga resultat på detta test. Vi tolkade re-
sultatet så att en hög nivå av språkbegåvning är en förutsättning för 
att man som ”sen” inlärare, det vill säga med start under tonåren 
eller som vuxen, ska kunna nå en nästan infödd nivå i ett andraspråk. 
På motsvarande sätt är det möjligt att en låg nivå av språkbegåvning 
kan vara bakgrunden till en behärskningsnivå som är mycket av-
lägsen från den inföddas. Det kan alltså vara så att Eila Karlssons 
begränsade språkinlärningsframgång hade denna bakgrund, men 
detta är bara en gissning eftersom hon aldrig undersöktes. Det sked-
de förstås inte heller någon utredning av dyslexibakgrund eller om 
hon eventuellt haft en specifik språkstörning som barn. Dessa dia-
gnoser fanns inte i det allmänna medvetandet på 1960-talet. Idag 
anses incidensen av såväl dyslexi som specifik språkstörning ligga på 
omkring 5 procent, och båda diagnoserna kan i någon utsträckning 
kopplas till svårigheter med andraspråksinlärning.  

Intressant nog visade det sig att resultaten på språkbegåvnings-
testet korrelerade med uppnådd behärskningsnivå också för de 31 
deltagare som påbörjat sin andraspråksinlärning som barn. Det var 
faktiskt så att 72 procent av dem som hade en språkbehärskning 
inom den infödda variationen också hade ett språkbegåvningsresul-
tat som låg över genomsnittet. På motsvarande sätt hade 85 procent 
av dem som inte nådde upp till den infödda variationen under 
 genomsnittet på testet för språkbegåvning. Det ska påpekas att lik-
nande resultat för yngre inlärare inte observerats tidigare, så fler 
studier behövs för att man ska kunna vara säker på om det finns 
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något samband. Vår försiktiga tolkning är att språkbegåvning har en 
viss betydelse också för yngre inlärares möjligheter att uppnå infödd 
eller nästan infödd nivå i ett andraspråk.

För att sammanfatta så här långt kan sägas att statistiska analyser 
visar ett tydligt och starkt samband mellan åldern för språkinlär-
ningens början och uppnådd behärskningsnivå i ett andraspråk. 
 Pålitliga sådana samband med behärskningsnivå har inte kunnat 
demonstreras för till exempel vistelselängd i det land där språket 
talas, mängd och kvalitet i kontakten med talare av språket i fråga, 
undervisning eller faktorer som motivation och attityder. Faktorn 
språkbegåvning har visat sig ha betydelse, men alltså i olika grad för 
unga och äldre språkinlärare.  

 arv  eller  mil jö? 

 Medan forskare inom fältet är helt eniga om att yngre på 
längre sikt når en mer inföddliknande behärskningsnivå än äldre, är 
de långt ifrån överens om vad detta beror på. Tre typer av förkla-
ringsmodeller förekommer: sociala/psykologiska, kognitiva och bio-
logiska. 

Förklaringsmodeller som lägger huvudvikten vid sociala och 
 psykologiska faktorer bygger på att barn är mer motiverade att lära 
sig omgivningens språk än vuxna, att de lättare utvecklar positiva 
attityder mot den nya kulturen och dess språk och talare, samt att 
det språk som riktas till dem är enklare och därför mer inlärnings-
bart än det språk som riktas till äldre inlärare. 

Bland de kognitiva förklaringsmodellerna bygger en uppfattning 
på att äldre andraspråksinlärare utnyttjar allmänna kognitiva förmå-
gor för språkinlärning, medan yngre inlärare har kvar förmågan att 
lära sig ett andraspråk med hjälp av samma särskilda språkinlärnings-
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mekanismer som användes vid inlärningen av förstaspråket, en för-
måga som utlöses av den naturliga exponering för språket som de 
utsätts för i vanlig kommunikation. Denna uppfattning är knuten 
till begreppet modularitet, det vill säga att språk hanteras av en av-
gränsad modul av mänsklig kognition. En annan kognitiv förkla-
ringsmodell avvisar modularitet och antar att språket vid såväl för-
sta- som andraspråksinlärning hanteras av allmänna kognitiva för-
mågor (för varseblivning, tänkande, problemlösning och inlärning). 
Dessa allmänna kognitiva förmågor förändras dock över levnads-
loppet, vilket ger skilda språkinlärningsresultat vid olika åldrar. 

Biologiska förklaringsmodeller utgår ifrån att människan har en 
medfödd specifik potential för språktillägnande och att modularitet 
är ett faktum. Denna uppfattning gäller bland annat inom en av de 
dominerande språkvetenskapliga riktningarna, nämligen den gene-
rativa språkteorin, men även forskning med annan språkteoretisk 
bas förutsätter och anser sig ha stöd för modularitet. Biologiska för-
klaringsmodeller stöds också av såväl traditionell som aktuell forsk-
ning om hjärnans utveckling. Aktuella hjärnavbildningsmetoder kan 
till exempel visa att hjärnan hanterar språk som lärts in från början 
på ett delvis annat sätt än språk som lärts in senare. 

Medan det finns en tämligen hetsig debatt mellan forskare som 
förordar den ena eller andra modellens korrekthet, anser vi det vara 
en intressantare teoretisk utmaning att förstå hur de olika fakto-
rerna samspelar och bidrar till individuella språkinlärningsresultat. 
Den teoretiska modell som vi arbetar med går i korthet ut på att det 
i huvudsak är biologiska faktorer som bestämmer barns framgångs-
rika språkinlärning. Den jämförelsevis höga graden av uniformitet 
mellan olika individer är ett av de grundläggande argumenten för 
denna tanke. Hjärnans successiva mognad över barndom, tonår och 
in i tidigt vuxenliv innebär allt mindre gynnsamma förutsättningar 
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för språkinlärning. Dess höga grad av känslighet för språkliga stimu-
li tidigt i livet förminskas efter hand. Detta kan ha ett samband med 
att hjärnans utveckling under den aktuella perioden också påverkar 
de allmänna kognitiva förmågorna, inte minst för varseblivning, 
uppmärksamhet och inlärning, vilket leder till att språkstimuli hos 
äldre kommer att hanteras kognitivt annorlunda. Men mognads-
begränsningarna leder inte uniformt till att vuxna är dåliga språk-
inlärare. Man kan se det så att begränsningarna i språkinlärnings-
förmåga kan kompenseras av andra faktorer, vilket är förklaringen 
till att vissa vuxna uppnår en mycket god behärskning av ett andra-
språk. En hög grad av språkbegåvning är en sådan faktor, men även 
andra faktorer som motivation, intensiv träning samt öppenhet och 
förmåga att skapa tillfällen för kommunikation kan göra skillnad. 
Sådana faktorer kan också bidra till att förklara de smärre skillnader 
som förekommer mellan olika unga andraspråksinlärare, kanske sär-
skilt språkbegåvning om våra resultat får stöd i andra studier. 

De forskningsresultat som jag här redogjort för är intressanta 
 huvudsakligen teoretiskt och pekar på en fenomenologisk skillnad 
mellan första- och andraspråksinlärning. Men resultaten kan också 
visa sig ha praktiska implikationer, till exempel för förståelse av och 
empati med alla de människor som lever sina liv, professionellt och 
i vardagen, på ett andraspråk. Inte minst det förhållandet att andra-
språksanvändare – till och med när deras språkbehärskning är så 
avancerad att de uppfattas som förstaspråkstalare – har större svå-
righeter än infödda med att uppfatta vad som sägs i bullriga miljöer, 
tyder på att andraspråksanvändning utnyttjar mer än förstaspråks-
användning av den ändliga kognitiva kapacitet som individen är 
utrustad med. Detta kan också ligga bakom en känsla av trötthet som 
en del andraspråksanvändare upplever efter att ha kommunicerat på 
andraspråket till exempel under en hel dag. 
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Man kan tolka detta så att det under normala omständigheter inte 
finns några egentliga skillnader i kommunikativt hänseende mellan 
förstaspråkstalare och nästan infödda eller andra avancerade andra-
språksanvändare. Det är först när omständigheterna för kommuni-
kation är mer påfrestande som skillnaderna gör sig påminda. Bull-
riga miljöer är en sådan omständighet, men det kan också vara frå-
gan om tillstånd hos individen själv, till exempel trötthet, stress eller 
drogpåverkan, för att inte tala om patologiska tillstånd som demens. 
I en annan gren av vår forskning, nämligen just omkring tvåsprå-
kiga dementa invandrare, har vi klart kunnat belägga att första-
språket på flera olika sätt fungerar bättre i kommunikation än andra-
språket, även när andraspråket varit det viktigaste dagliga kommu-
nikationsspråket under större delen av personernas vuxna liv. De 
begränsningar i kognitiv kapacitet som demensen innebär sätter 
mindre spår i förstaspråket, vars processning måste antas kräva mind-
re kognitiv kapacitet, än andraspråket. En uppmuntrande dimension 
i en kanske för övrigt dyster glimt av verkligheten är att ju högre 
behärskningsnivå i andraspråket dessa personer haft tidigare i livet, 
desto mer robust är det för sjukdomens påfrestningar, en iakttagelse 
som också är kompatibel med idén om ändlig kognitiv kapacitet. ■
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 i i .  tankeutbyten  





 är  kristendomen     
 kroppsfientlig?

 Ola Sigurdson

 Det påstås ibland, i akademiska såväl som i mer populära 
sammanhang, att kristen tro och den kristna kyrkan är kroppsfient-
liga. Ofta uttrycks detta mot bakgrund av en förståelse av vår egen 
tid och vår egen kultur som mer kroppsbejakande. När exempelvis 
nyandlighetens syn på kroppen skall belysas på Svenska	Dagbladets 
Idagsida den 17 juli 2002 inleder journalisten med att kontrastera 
denna mot ”den lutheranska kristendomens tunga, mörka och 
kroppsförnekande arv”. Liknande formuleringar om andra delar av 
den kristna traditionen är lätta att finna, och det finns flera anled-
ningar till att de är problematiska – för att inte säga häpnadsväck-
ande. I denna essä vill jag undersöka om det verkligen finns fog för 
att tala om en kristen kroppsfientlighet eller om det kanske snarare 
rör sig om en avledningsmanöver för att skyla en samtida kroppsfixe-
ring.

Till att börja med kan vi konstatera att påståendet – även om det 
skulle ha fog för sig – går emot en av den kristna kyrkans centrala 
uppfattningar, nämligen att Gud i Kristus själv vunnit mänsklig 
kropp. Läran om inkarnationen, som den kallas på teologiskt fack-
språk, utgår från början av Johannesevangeliet 1:14, ”Och Ordet blev 



människa och bodde bland oss”, och utvecklar en förståelse av Guds 
närvaro hos oss människor som är så radikal att Gud också själv i 
Ordet blivit människa. Det grekiska grundordet för människa i ver-
sen är sarx och översätts ibland till ”kött”, och med ”kött” avses här 
just människan i all hennes kroppsliga förgänglighet och sårbarhet. 
Om nu den kristna kyrkan, i historien eller i vår tid, skall förstås som 
kroppsfientlig är detta en anmärkningsvärd, och beklaglig, utveck-
ling av en religion vars begynnelse åtminstone var allt annat än just 
detta. Till skillnad från andra med den unga kristna kyrkan samtida 
religioner och vishetsläror utgår dess föreställning om mänsklig 
frälsning från att frälsning sker genom och av människans kropps-
lighet snarare än bort från denna kroppslighet.

Vidare är påståendet om den kristna kyrkans kroppsfientlighet 
också en smula problematiskt när det avser hela den kristna traditio-
nen. Vad man än vill säga om denna är det viktigt att inse att den 
kristna traditionen erbjuder en mängd olika föreställningar om män-
niskans kroppslighet som är intimt sammanknippade med den om-
givande tiden och kulturen. Skälet till att tala om kristendomens 
kroppsfientlighet är inte sällan att man vill påvisa ett eller annat 
samband mellan kroppsligheten i den kristna traditionen och i sam-
tiden. Det samtida kroppsföraktet skulle då kunna förstås som en 
effekt av en sedimenterad historia av religiös förträngning av krop-
pen. Men om kontinuiteten mellan samtid och historia visar på ett 
beroende av forna tiders föreställningar om kroppen måste man 
betänka att även dessa är tämligen skiftande. 

I den kristna traditionen utgör Kristi kropp om man så vill en 
central arena för att undersöka den egna identiteten. Så förekommer 
en mängd olika former av kroppslighet redan i Nya testamentet, 
former som erbjuder identifikationsmöjligheter för uttolkaren: den 
hungriga och törstiga kroppen som vandrar med lärjungarna, den 
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kropp vars beröring helar andra människor, den lidande kroppen 
som pryglas och korsfästs, den förklarade kroppen som mirakulöst 
stiger fram ur gravens mörker och som inte längre lyder normala 
fysiska lagar, och inte minst den sociala kroppen som genom natt-
varden blir en kropparnas gemenskap – den kristna församlingen 
som Kristi kropp. Och alla dessa olika former av kroppslighet har 
genom historien tolkats, förvandlats och blandats med varandra på 
ett sådant sätt att någon entydig form av kroppslighet knappast låter 
sig återfinnas i den kristna kyrkans historia. I stället finner vi en 
serie ömsesidiga och motstridiga variationer av en kroppslighet som 
utgår från Kristi kropp i alla dess dimensioner som ett paradigm. 
Givetvis kan vi någonstans i denna historia finna föreställningar om 
människans kroppslighet som förtjänar att kallas kropps-
fientliga, som i de återkommande sadomasochistiska 
föreställningarna om att ingen njutning får finnas 
utan en legitimerande smärta. Men mer intres-
santa blir egentligen de frågor som historien 
ställer till vår tid och till dess påstådda kropps-
bejakande. Är det så säkert att vår samtid 
är kroppsbejakande i kontrast till forna 
tiders kroppsfientlighet? Jag skall åter-
vända till den frågan, men denna in-
ledande diskussion pockar på att vi
först klargör en annan fråga litet 
utförligare: vad menar vi när vi 
talar om kroppen?
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 kroppslighet 

 –  en definit ion?

 Vad är kroppen? Enligt	Nationalencyklope-
dins definition under uppslagsordet ”kropp” 
kan man läsa följande förklaring: ”människans 
yttre, fysiska varelse i motsats till hennes 
inre, andliga”. Här finner vi en vanlig förkla-
ring av begreppet ”kropp” som ställer krop-
pen jämte anden som två olika aspekter eller 
substanser vilka tillsammans utgör männi-
skan. Förutom att en sådan förklaring verkar 

fullfölja en viss filosofisk traditions förståelse 
av kroppen i kontrast till själen eller anden 

lämnar den flera frågor obesvarade: Är krop-
pen en automat som styrs av de nervimpulser 

som medvetandet skickar ut eller skall man säga att 
kroppen själv är levande och medveten? Är kroppen ett medium för 
människans kommunikation med och relation till omvärlden och i 
så fall hur? Är kroppen ett privat eller ett socialt fenomen? Inte ens 
i Nationalencyklopedins korta mening var det alltså möjligt att gå rik-
tigt fri från ett ställningstagande.

Men även bortsett från frågorna är definitionen knappast tillfreds-
ställande. Här tenderar kroppen närmast att bli ett objekt för det 
som människan egentligen är: anden. Det låter möjligen ”kristet” 
men är snarast en konsekvens av den franske 1600-talsfilosofen René 
Descartes som radikalt ville skilja mellan res	cogitans och res	extensa, 
alltså människan som ett tänkande ting (medvetande) och männi-
skan som ett utsträckt ting (kropp). Människans egentliga jag var 
hennes tänkande, medan kroppen tillhörde den rent mekaniskt för-
stådda utsträckta världen. På så sätt banade Descartes väg för en 



substansdualism där kroppen kom att förstås som en livlös meka-
nism, medan medvetandet blev den livgivande och dynamiska prin-
cipen. En sådan substansdualism hörde inte till de givna utgångs-
punkterna för den tidigare teologiska traditionen som snarast utgick 
från något slags psykosomatisk helhet. Descartes uppfattning om 
kroppen som en maskin låg emellertid i linje med en större social 
strävan att organisera och kontrollera det mänskliga livet på ett mer 
omfattande sätt. Liknande föreställningar om kroppen hittar vi till 
exempel i den engelske läkaren William Harveys forskning om blod-
omloppet som ett slutet system, liksom hos den politiske filosofen 
Thomas Hobbes där den fysiska kroppen blir en del av den sociala 
kroppens maskineri.

Att skilja mellan kropp och medvetande eller själ är inte gripet ur 
luften. Åtskiljandet motsvarar den erfarenhet man kan göra vid 
smärta och sjukdom. När smärtan tar över kroppen är det som om 
den lydde en annan vilja än min egen, en vilja som vill mig ont, och 
därmed förvandlas kroppen till något som är främmande för mitt 
eget jag. Då uppstår i min egen organism en skillnad mellan det jag 
erfar som mitt jag och min egen kropp. Flera liknande iakttagelser 
kunde räknas upp. Men det uttömmer knappast våra erfarenheter av 
kroppen. Erfarenheten av kroppen är inte primärt en erfarenhet av 
en mekanisk apparat i vilken vi själva sitter vid rodret och styr hur 
exempelvis en arm skall samverka med en bål för att kasta ett spjut, 
utan av olika tillstånd som bestämmer hela människans existens. Jag 
kan visserligen uppleva hur mitt huvud och mina armar är trötta 
efter en arbetsdag men samtidigt är det snarare hela jag som är trött, 
inte vissa delar av kroppen. Ett annat, mer rikare sätt att uppfatta 
kroppen – och som det i rättvisans namn skall sägas att Descartes till 
viss del föregrep i sin Avhandling	om	själens	passioner från 1649 – har 
således utvecklats av fenomenologin.
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Den franske filosofen Michel Henry har i sin bok Incarnation:	Une	
philosophie	de	la	chair gjort en fundamental distinktion mellan å ena 
sidan kroppen (le	corps) och å andra sidan köttet (la	chair) och på-
pekat att om kroppen går att dela i olika delar eller reducera till 
atomer, är det omöjligt att göra detsamma med köttet. Föregångare 
till Henry på denna punkt finner vi i Gabriel Marcel, Edmund Hus-
serl och Maurice Merleau-Ponty. Gemensamt för dessa fenomeno-
loger är att de menar att kroppen är en del av världen som inte kan 
undersökas oberoende av hur undersökningens subjekt självt kropps-
ligt erfar världen. Vad Descartes talar om är inte kroppen som grun-
den för vår erfarenhet av och interaktion med omvärlden utan en idé 
om kroppen. Det är visserligen lätt att uppfatta kroppen som ett 
objekt eller som något mekaniskt eftersom vi blir medvetna om vår 
kropp via interaktionen med andra kroppar och objekt i världen. 
Men en sådan kropp förblir en abstraktion. Med Henry kan man tala 
om det mer ursprungliga köttet som består av ”njutningar och 
 lidanden, hunger och törst, begär och trötthet, styrka och glädje”. 
Kroppen – eller med Henrys terminologi köttet – är med andra ord 
vårt själv såsom vi erfar oss själva och erfars av andra i tid och rum. 
I vissa specifika fall går det utmärkt att tala om kroppen som objekt 
– till exempel inför ett kirurgiskt ingrepp – men denna kropp har 
ingen historia och kan inte vara del av en berättelse. Om vår historia 
däremot kan läsas som vår kroppslighets historia, undandrar sig 
kroppen varje slutgiltig definition eftersom den är ett dynamiskt 
snarare än statiskt fenomen.

Lägg märke till hur dessa olika definitioner av kroppen och 
kroppsligheten leder till olika föreställningar om var vi skall leta 
efter en uppfattning om kroppen. Om den är en maskin definierad 
i kontrast till medvetandet faller det sig naturligt att förhålla sig till 
mer teoretiska filosofiska eller teologiska diskussioner om kroppen. 

70 · Ola Sigurdson



Men om den är våra njutningar och vårt lidande, och alltså vår his-
toria, blir det mer relevant att vända sig till narrativa och visuella 
representationer av erfarenheter av kroppslighet. För den kristna 
kyrkans föreställningar om kroppslighet blir då inte bara teologernas 
lärda diskussioner viktiga utan även hur kroppsligheten framställs i 
helgonlegender, redogörelser för mystika erfarenheter och i bilder. 
Samma sak gäller i vår tid.

 den samtida kroppen

 För att göra en mindre undersökning av hur vi föreställer 
oss kroppen i samtiden gick jag till Press Stop på Drottninggatan i 
Göteborg och valde tillsammans med butikspersonalen ut ett antal 
livsstilsmagasin för kvinnor och män, bland annat Vanity	Fair, In	
Style och King. Dessa magasin, särskilt deras annonser (skillnaden 
mellan annonser och redaktionell text och bild är inte alltid så stor), 
utgör ett slags modern biktspegel. Här visualiseras kroppen på ett 
idealiserande sätt, när fotomodellernas (digitalt retuscherade) släta 
hud hålls fram som en skärande kontrast till hur vi själva ser ut. De 
kroppar som visualiseras i annonserna är individuella och strängt 
avgränsade gentemot varandra. Deras kompakta yta och utslätade 
kropp får en avgörande betydelse som gräns för den slutna indivi-
dualiteten som inte låter sig förenas med andra kroppar eller med 
världen. Representationen av kvinnor och män följer inte särskilt 
förvånande till stor utsträckning de konventionella könsmönstren. 
Kvinnan framställs med passiv blick som ett erotiskt objekt, ofta med 
en handväska som enda skydd mot att låta den totala nakenheten 
exponeras inför betraktarens blick – blicken som åtrår både kropp 
och konsumtionsvara. Mannen framställs också som ett erotiskt 
 objekt, men mer aktiv och erövrande än kvinnan. Han är åtråvärd 

Är kristendomen kroppsfientlig? · 71          



genom att inte vara helt domesticerad eller tämjd, vilket signaleras 
av en återkommande skäggstubb. För att erövra mannen behöver vi 
så att säga inte ta oss förbi handväskan först – han kommer för att 
hämta oss.

En sådan undersökning kan givetvis utföras mer systematiskt än 
vad jag gjort, men det som är slående med detta stickprov är att 
kroppen framställs som en version av vad den ryske litteraturforska-
ren Michail Bachtin kallar den	klassiska	kroppen, som utmärks av att 
vara en ”helt färdig, fullbordad, strängt avgränsad, sluten, utifrån 
visad, icke blandad och individuellt-uttrycksfull kropp”. Denna 
kropp försöker undvika eller jämna till alla utbuktningar och kavi-
teter för att sluta sig gentemot omvärlden. Häri skiljer den sig från 
vad jag skulle vilja hävda är den vanligaste representationen av Kris-
ti kropp i kyrkans visuella framställningar av Kristus, nämligen det 

Bachtin kallar den	groteska	kroppen. En sådan kropp är ”ald-
rig färdig, aldrig fullbordad: den formas och ska-

pas ständigt och den formar och skapar själv 
en annan kropp: vad mer är, denna 

kropp slukar världen och slukas 
själv av världen”. Här utspelas 

det kroppsliga dramat 
vid kroppens grän-
ser, och dessa över-
skrids ständigt, så 
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att det här omöjligt kan vara fråga om en kropp som är färdig och 
tydligt avgränsad gentemot andra kroppar. 

För att helt kort nämna två olika exempel: en ikon är också ett 
föremål för åtrå, liksom reklambilden, men det rör sig om ett annat 
slags begär där den stiliserade ikonografin tjänar till att föra betrak-
taren bortom själva bilden – den här gången inte till handväskan, 
utan till det gudomliga. Lägg också märke till ikonens perspektiv: 
det är inte, som i centralperspektivet, betraktaren som är cent-
rum, utan Kristus. Likaså kan man nämna renässans-
målaren Caravaggios skildring av Tomas tvivlaren från 
1601–02: här skildras Kristi kropp inte som slät, klassisk 
och individuell, utan som möjlig att penetrera, men 
samtidigt föremål för ett tydligt intresse som grän-
sar till åtrå.

Exemplen kan mångfaldigas. Vad som är vik-
tigt att notera är emellertid slutligen att den 
kristna traditionen i all sin mångtydighet inte 
har framställt kroppen som ett objekt utan 
snarare som ett medium för mänsklig kommu-
nikation. Det som i den kristna traditionen kan 
uppfattas som kroppsfientlighet rör snarare 
radikaliteten hos dess kroppsliga uttryck än 
ett förnekande av mediet som sådant. 
Det handlar om kommunikation 
med andra människor men inte 
minst med Gud. Horisonten för 
kroppen är Gud själv, och det 
är genom kroppsliga erfarenhe-
ter och handlingar som männi-
skans begär skolas för att kom-
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ma närmare Gud. Därmed blir horisonten oändlig och inte, som hos 
den samtida reklamen, till en ändlig bild som hånfullt hålls fram 
både som föremål för vår åtrå och som en spegel för våra kroppsliga 
tillkortakommanden. Genom att underkasta sig kroppsliga praktiker 
försökte asketer och mystiker komma närmare Gud, men eftersom 
Gud är oändlig kunde detta ske endast genom att ständigt över-
skrida gränserna för vad som hörde till det kroppsliga. Någon stabil 
idealbild av kroppen blev aldrig möjlig. För den askes som reklamen 
vill underkasta oss i jakten på den perfekta kroppen är målet oupp-
nåeligt av andra orsaker: fysiska begränsningar, ålder, barnafödande 
etcetera. Kroppen är inte heller för oss något av naturen givet utan 
har blivit ett individuellt projekt där vi måste välja hur vi skall se ut 
i relation till vår kunskap om diet, medicin och motion.

Det finns ingen anledning att idealisera de kristna kroppar vi fin-
ner genom historien; dessa, i likhet med vår tids kroppar, är ett 
slagfält. Men frågan är om inte vår tids kroppsfixering är mer obarm-
härtig än den kristna kyrkans tidvis har varit. I den kristna traditio-
nen är kroppen inte en fast och stabil punkt, utan en dimension av 
oss själva vars gåtfullhet ständigt vetter mot det osynliga. Handlar 
inte samtidens kroppslighet snarare om en flykt från kroppens 
 obeständighet och sårbarhet, vad Michel Henry beskriver som dess 
”njutningar och lidanden, hunger och törst, begär och trötthet, styr-
ka och glädje”? ■ 
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 kroppen och kristendomens  
 förbryllande mångfald

 KG Hammar

 Ola Sigurdson har i den här årsboken försökt göra det omöj-
liga, att på några få sidor sammanfatta frågan om kristendomens 
eventuella kroppsfientlighet – om vilken han själv har skrivit ett 
gediget verk på 700 sidor med titeln Himmelska	kroppar.	Inkarnation,	
blick,	kroppslighet (2006). Jag svettades själv med uppgiften när jag 
ombads att recensera boken i Göteborgs-Posten i juni 2007, och kan 
känna en viss tillfredsställelse över att författaren också tvingats dela 
känslan av otillräcklighet, otillräckligt utrymme och otillräcklig tid 
till förfogande. 

Samtidigt kan ju detta förhållande, relationen mellan den nöd-
tvungna förkortningen och den stora boken, tjäna som ett pedago-
giskt exempel på den tolkningssituation vi alla ständigt befinner oss 
i. Det finns alltid mer att säga om allting! Alla förenklingar blir med 
nödvändighet missvisande, för att inte säga lögnaktiga. Inte minst 
blir detta påtagligt i en tid som är så överfull på information, texter, 
bilder och budskap som vår. Samtidigt som vi alltså skulle kunna 
veta mer om allting än tidigare generationer, måste vi välja för att 
överleva. Men då är vi också mer utlämnade åt desinformation och 
manipulation än någon före oss. 



I detta sammanhang blir frågan om humanioras ställning i vårt 
samhälle relevant. Och då menar jag humaniora i vid mening: kun-
skapen och förtrogenheten med vad generationer före oss har erfarit, 
känt och tänkt om detta att vara människa. Orkar vi med också 
deras perspektiv? Tycker vi att deras tankar kan ha sitt värde för oss 
eller vet vi bäst själva? Om vi ser oss själva som delaktiga i ett samtal 
utan slut om vad det är att vara människa, vilka bjuder vi in till det 
samtalet och tycker att det är värt att lyssna till? Är äldre sämre? Kan 
andra tiders sätt att hantera frågorna om livet ge oss nya perspektiv 
och infallsvinklar? Vad jag vill med mitt liv blir då en viktig fråga. 
Vill jag rörelse och förändring eller vill jag ha bekräftelse? Vill jag att 
allt ska förbli som det är nu eller vill jag mer? Vill jag utöva makt 
över andra människor eller vill jag växa som människa i samspel med 
andra? Det går att i det förflutna inhämta argument för nästan all-
ting. Frågan är vad jag vill och hur jag vill använda det. Den herme-
neutiska grundhållningen är ansvarstagande. Vill jag ta ansvar för 
mitt sätt att förhålla mig till det förflutna, för mitt sätt att lyssna och 
välja vem och vad jag vill lyssna till? 

Vår tid har ett problematiskt förhållande till kroppen, åtminstone 
inom den västerländska kultursfären. Ola Sigurdsons huvudärende 
synes mig vara att relatera denna problematik till den samtida, täm-
ligen vanliga uppfattningen att kristendomen är kroppsfientlig. Man 
kan se denna uppfattning som en avledningsmanöver, ett sätt att 
dölja den egna problematiken genom att hänvisa till en mörk histo-
risk horisont som man själv minsann gjort sig kvitt. Vårt problem 
idag kan vara att vi å ena sidan tycks väldigt kroppsbejakande, men 
att å andra sidan detta bejakande främst tycks handla om en ideali-
serad bild av kropp, relation och sexualitet. Den verkliga kroppen, 
den som jag själv är eller lever i symbios med, den förnekas eller i 
värsta fall föraktas. 
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Upplägget är som skräddarsytt för en konsumtionsinriktad kultur. 
Vad Sigurdson gör i detta läge är ingalunda att besvara frågan om 
kristendomens eventuella kroppsfientlighet med ett enkelt ja eller 
nej. Det finns inget slutgiltigt svar på den frågan, det finns många 
olika svar och kanske framför allt problematiserande nya frågor. Han 
vill snarare smula sönder det förenklade diskussionsupplägget. Det 
finns alltid mer att säga om allting. Det går alltid att hämta fram 
många olika svar och perspektiv ur det förflutna. Religionstraditio-
ner utgör inget undantag. Vi får själva ta ansvar för de val av sam-
talspartners ur det förflutna vi gör och för de tolkningar vi låter 
påverka våra egna. Förhoppningsvis är vi också villiga att låta våra 
förenklade frågeställningar problematiseras genom fördjupad kun-
skap om det förflutna.

 
 jesus gudomliga mänsklighet

 Min meditation över kristendomens dubbla roll som vän 
och fiende till kroppslighet, inspirerad av Ola Sigurdsons artikel, 
men än mer av hans synnerligen innehållsrika och imponerande bok, 
följer spåret med våra egna val. Ingen kan säga vad ”kristendom” är. 
Det finns alltid andra tolkningar. Som jag ser det har ingen patent 
på den ”rätta” kristendomen, även om givetvis inte allt är lika rimligt 
eller konsekvent. Kristendomen som trostradition präglades från 
första början av mångfald, tydligast illustrerad av de fyra evangelier-
na med delvis olika Jesusbilder. Den fortsatta tros- och läroutveck-
lingen förde denna mångfaldstradition vidare. Där man försökte 
begränsa mångfalden är det lätt att ana bakomliggande maktambi-
tioner och kontrollbehov. Mångfalden tvingar oss att välja, och vi 
undkommer inte vårt ansvar för de val vi gör. Att hänvisa till ”en 
enda sanning” är bara ett sätt att fly undan detta ansvar. 
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Att läran om inkarnationen är en central del av den kristna trostra-
ditionen bejakar jag självklart. Men samtidigt som den första punk-
ten på min hermeneutiska karta är att det alltid finns mer att säga 
om allting, skulle kanske den andra kunna formuleras så att allt 
hänger samman. Det betyder att förståelsen av skapelsen, frälsning-
en, människan, framtiden och så vidare också påverkar förståelsen 
av det vi kallar inkarnationen. Det finns en risk i det traditionella 
uppdelandet av trostraditionen i olika läropunkter som innebär att 
den dynamiska karaktären i traditionen fördunklas. Detta leder lätt 
till en intellektualisering, som i sin tur leder till en förståelse av tron 
som en anslutning till, eller ett förnekande av, mentala föreställ-
ningar bundna till begrepp. Min tes i detta sammanhang är att en 
sådan betoning av kristendomens intellektuella sida går ut över 
kroppsligheten. Det positiva bejakandet av människans kroppslighet 
som ligger i skapelsetanken, inkarnationstanken och tanken på en 
kroppens uppståndelse omintetgörs därmed i praktiken. 

Det framgår tydligt av Sigurdsons framställning att ingenting 
är självklart genom en hänvisning till läran om inkarnationen. 
Det finns så många perspektiv på vad denna kan innebära, och 
för den teologihistoriskt intresserade kan utvecklingen fram mot 
400- och 500-talen te sig mer spännande än en deckare. Därvid 
bör vi nog också öva oss i att se att alla positioner tillhör den 
kristna trostraditionen, inte bara den position som vid ett givet 
tillfälle förklarades ”ortodox”, det vill säga som rätt lära. Kombi-
nerar vi denna historiska del av kartan med nutidens olika försök 
att skriva kristologi, har vi ett brett fält där det inte främst handlar 
om rätt eller fel. Snarare handlar det kanske om ”frukten” (jämför 
Jesus ord i Bergspredikan, Matt 7:15–21), resultat och konsekvenser 
av träffade val, och det är där vårt ansvar för de val vi gör kommer 
in i bilden.
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Två tankar vill jag utveckla närmare i detta sammanhang. Den 
första handlar om det vi fackteologer kallar låg- respektive högkristo-
logi. Med detta avses förståelsen av Jesus som ett med oss människor 
och samtidigt som ett med Gud. Med lågkristologi avses de tankar 
där tyngdpunkten ligger på det förra och med högkristologi det 
 senare. Den position som ”segrade” vid konciliet i Kalcedon 451 
hävdade att Jesus är både-och till hundra procent (man kan här jäm-
föra med dagens debatt om betydelsen av arv och miljö!). Formule-
ringarna var ett försök att undvika att Jesus gudomlighet och mänsk-
lighet ställdes emot varandra som ”konkurrenter”.  I praktiken blev 
det dock oftast viktigare att betona Jesus gudomlighet än hans 
mänsklighet. I relation till vårt tema om kristendomens kroppslighet 
vill jag utifrån ett historiskt perspektiv påstå, att det från lågkristo-
logiska utgångspunkter torde ha varit lättare att se kroppens värde 
än från högkristologiska. 
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Den andra tanken handlar om hu-
ruvida vi ska tolka inkarnationen 
som en unik engångsföreteelse knu-
ten till den historiska personen Jesus 

av Nasaret eller om inkarnationen 
också kan förstås metaforiskt, 
symboliskt, mytiskt, sakramen-
talt som ett förtätat tecken på 
en gudsnärvaro i skapelsen och 
mänskligheten som gäller över-

allt och i alla tider. Min ten-
tativa förståelse är att med 

en betoning på det ex-
tremt unika i inkarna-

tionen som en en-



gångsföreteelse blir det svårare att upprätthålla en positiv syn på 
kroppslighet i kristendomen än om betoningen ligger på det senare. 
Det måste vara svårare att visa ett kroppsförakt om det man i så fall 
skulle förakta samtidigt utgjorde en boning för gudomlig närvaro.

 i  himmelen,  så  ock på  jorden?

 Det finns en bibelteologisk tendens i dagens nytestament-
liga forskning som ger en minst sagt kritisk kommentar till den 
fornkyrkliga dogmutvecklingen och därmed också till kristendo-
mens syn på kroppslighet. Det handlar om den fördjupade förståel-
sen av kristendomens lösgöring från sitt judiska ursprung under 
början av andra århundradet. När det uppstod ett behov att betona 
kristendomens icke-judiska karaktär föll tyngdpunkten på den hög-
kristologiska tolkningen av Jesus från Nasaret. Därmed följde en 
misstanke mot människans kroppslighet som inte hör hemma i ju-
diskt tänkande men väl kan göra det i grekiskt. Om allt hänger sam-
man med allt är det lätt att se att detta också påverkade frälsnings-
förståelsen. Denna, liksom tolkningen av ”Guds rike”, lämnade den 
jordiska mylla den tycktes befinna sig på i de synoptiska evange-
lierna – Matteus, Markus och Lukas – och blev till en för-
väntan om något bortom den fysiska och kroppsliga 
verkligheten. Kroppen kunde betraktas mera som ett 
fängelse för anden än som ett Andens tem-
pel (exempelvis i 1 Kor 6:19).

Det går inte att undvika att 
också se tanken om celibatet 
i detta sammanhang. Samme 
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Paulus som talade så varmt för kroppen som ett Andens tempel 
tyckte samtidigt att det var bäst att leva i celibat, även om detta inte 
var möjligt för alla (1 Kor 7). ”Vanliga kristna” kunde få leva på 
”kroppens villkor”. Men de som verkligen ”gav allt för Kristus” 
valde i viss bemärkelse bort kroppen genom att leva i celibat. Att 
askesen kunde ses som en samhällsprotest hindrar inte att den sam-
tidigt förstärkte intrycket av att det var mera andligt att leva i celibat 

än att inte göra det. Det kroppsförnekande draget i kristen-
domen har härigenom fått starkt stöd. Det lever också vi-
dare i de kyrkostrukturer som delar in kyrkans folk i två 

klasser, de utvalda prästerna och det vanliga folket. Kropps-
lighet anses höra mera hemma i den senare 

klassen.
Kvinnors kroppslighet och mäns skräck 

för att förlora kontroll hör också hit i ett 
långt, historiskt perspektiv. Om män förknippades mera 
med andlighet än kvinnor, och kvinnor mera med kropps-

lighet än män, garanterades mäns överordning och kvin-
nors underordning på ett sätt som lett till skräck för både 

beroende, beröring och erotik i den kristna traditionen – all 
positiv skapelseteologi till trots. Den verkliga kvinnoföre-
bilden var den ”rena jungfrun” Maria som antogs vara född 

utan arvsynd och därmed befriad från den kroppslighet som 
kunde leda till mannens frestelse och fall. Den dubbla synen 

på kvinnan som madonna eller hora bidrog givetvis till en kris-
tendomsförståelse med negativ syn på kroppslighet. Kyrkofadern 
 Augustinus historiska betydelse i detta sammanhang torde vara 
oomtvistad. Även om det finns många sätt att tolka Augustinus, är 
det inte svårt att finna stöd hos honom för en nedvärderande syn på 
kvinnan som i sin tur bidragit till en negativ syn på människans 
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kroppslighet. Om detta har exempelvis Rosemary Radford Ruether 
skrivit i sin bok Sexism	 and	 God-Talk.	 Towards	 a	 Feminist	 Theology 
(1983). 

Kristendomens kroppslighet illustreras också av dess sakraments-
förståelse. Med sakrament avses en särskild dimension av inkarna-
tionstanken: att jordiska ting betecknar gudomlig verklighet och kan 
fungera som instrument för gemenskap med det gudomliga. Men 
liksom när det gäller inkarnationstanken i stort kan också sakramen-
ten tolkas som isolerade och exklusiva handlingar på ett tämligen 
statiskt sätt, alternativt på ett mera dynamiskt sätt. I det förra fallet 
rör sig diskussionen oftast kring antalet sakrament, restriktioner 
kring vem som får utföra handlingarna och regler för hur dessa ska 
mottas. I det senare fallet kan hela tillvaron ses utifrån ett sakramen-
talt perspektiv – full av hemlighetsfulla möjligheter där det gudom-
liga kan bli synligt. En sådan syn, att allt jordiskt och kroppsligt bär 
på denna latenta möjlighet att synliggöra det gudomliga, torde enligt 
min förståelse samtidigt innebära en uppvärdering av människans 
kroppslighet och av den materiella naturen.

Så kan vi finna den kristna trostraditionen motsägelsefull. Sigurd-
son kallar den i sin avslutning för ett ”slagfält”. Vad jag velat visa 
med mina reflexioner är att den inte bara innehåller kroppspositiva 
och kroppsnegativa föreställningar och begrepp. Också de mest 
grundläggande kristna föreställningarna kan tolkas i båda riktning-
arna. Men om vi tror att vår tid är mindre motsägelsefull bedrar vi 
nog oss själva. Också däri delar jag Sigurdsons ifrågasättande. Vad 
återstår då för oss? Som jag ser det: att undvika förenklingar, svart-
vita bilder av såväl historiska företeelser som nutida fenomen; att 
efter bästa förmåga se och acceptera verkligheten sådan den möter 
oss i sin förbryllande mångfald. Men också att se potentialen, möjlig-
heterna, de öppna dörrarna och de tillgängliga resurser som erbjuds 
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oss, både från en historiskt given trostradition som den kristna och 
från en dagsaktuell debatt om människans villkor och möjligheter. 
Hur vi använder oss av dessa resurser och möjligheter, religiösa eller 
sekulära, är en utmaning för vårt ansvarstagande, i nuet och inför 
framtiden. ■
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 den beväpnade freden

 Charlotta Brylla

 På kullen plötsligt stod han, räven
och igelkotten stod där även.
Och räven skrek: ”Kanalje, hej,
känner du kungens order ej?
Sen länge råder nu i landet
påbjuden fred, hör upp, då kan det
ej tålas att du rustad står.
I majestätens namn du går
nu hem och klipper dina taggar!”
Men igelkotten kroppen vaggar:
”Låt först dra dina tänder ut!
Så kan vi talas vid till slut.”
Och gör sig rund på högre bud
och sluter sig i taggig skrud
och trotsar världen med besked,
beväpnad, dock en vän av fred.

Fabeln om den beväpnade freden stod att läsa i medlemsbladet för 
Förbundet Sverige-DDR 1983. Förbundet, vars uppgift var att sprida 
kunskap om den tyska demokratiska republikens kultur och politik 
i Sverige, ville fästa läsarnas uppmärksamhet på fredens betydelse i 
de östtyska barnens vardag och anförde som exempel texten om igel-



kotten och räven ur en läsebok för årskurs 3. Den	beväpnade	freden av 
Wilhelm Busch (1832–1908) hörde till klassikerna i DDR och var ett 
stående inslag i sagostunden redan i förskolan.

Igelkotten som beväpnad fredshjälte var den självbild som kulti-
verades i det ”andra” Tyskland, öster om järnridån. Dagisfröknar, 
grundskollärare och pionjärledare förklarade med hjälp av det tag-
giga lilla djuret hur ivrigt DDR försvarade freden, men ändå måste 
beväpna sig som skydd mot det imperialistiska hotet i väst. Förutom 
den nationella folkarmén (NVA), som officiellt existerade sedan 
1956, symboliserade taggarna också cirka 500 000 sovjetiska solda-
ter samt en försvarlig mängd kärnvapenraketer på östtysk mark. Den 
militärt rustade staten kom inte minst till uttryck i de återkom-
mande militärparaderna till republikens ära, som givetvis skulle 
signalera både utrikes- och inrikespolitisk styrka. I gränslandet mel-
lan Nato och Warszawapakten var det nödvändigt, hävdade man, att 
ha ett militärt skydd. Inför den egna befolkningen skulle militären 
fungera som en disciplinerande varning, så att en situation som folk-
upproret den 17 juni 1953, när hundratusentals människor demon-
strerade på olika platser i DDR, inte upprepades. I det offentliga 
språkbruket rättfärdigades upprustningen med hjälp av kampen för 
freden, som var ett av de mest populära slagorden i vokabulären hos 
det socialistiska enhetspartiet (SED). Freden genomsyrade allt. Ar-
betsplatsen var en kamp	för	freden, de framgångsrika idrottsmännen 
tävlade i	fredens	tjänst, NVA var en fredens	armé. Med andra ord var 
freden från början i stort sett synonym med den socialistiska staten 
DDR. Den tyska demokratiska republiken som utropades den 7 
 oktober 1949 koncipierades från början som ”den första tyska freds-
staten”, vars viktigaste mission var att uppfylla Potsdam-avtalets 
grundläggande krav på demilitarisering och demokratisering, i syfte 
att krig aldrig mer skulle uppstå på tysk mark.

86 · Charlotta Brylla



 det  socialistiska 

 fredsbegreppet

 Freden var således allestädes närvarande, men vad stod 
egentligen begreppet för? Bruket av fredsbegreppet i DDR hade sina 
rötter i det bolsjevistiska slagord som sedan 1917 stått i centrum för 
den kommunistiska agitationen. Ännu efter andra världskriget be-
höll freden sin höga status i det kommunistiska språkbruket. Freden 
hade blivit en positiv identifikationssignal som det gällde att hålla 
fast vid. Otaliga sammansättningar med fred- som komponent bil-
dades: fredsarmé, fredsavtal, fredsgräns. Bruket av ordet blev ett sätt att 
uppvärdera ett fenomen. Enligt ett traditionellt vän-fiende-schema 



betecknades alla kamrater som fredsälskare, medan fienderna var 
krigsivrare. Ett sådant språkbruk präglade socialismen i DDR och det 
var en socialistisk fostran som började i unga år. Medan ungpionjä-
rerna (ty. Jungpioniere) i första till tredje klass fick lära sig att älska	
freden fick Thälmann-pionjärerna (årskurs 4–7) även begrunda fre-
dens motståndare:

Vi Thälmann-pionjärer älskar och beskyddar freden och hatar 
krigsivrarna.

Genom flitiga studier och goda gärningar stärker vi socialismen 
och hjälper fredskrafterna i hela världen. 

Vi motsätter oss alltid imperialisternas hets och lögner överallt.

Medan den egna staten proklamerades som fredsstat stigmatiserades 
Västtyskland konsekvent som en krigsivrande amerikansk vasallstat. 
SED:s partiprogram från 1963 konstaterade att DDR hörde till fre-
dens läger och den västtyska republiken till krigets	läger. Samma reto-
rik användes för den militära upprustningen: NVA:s uppgift var att 
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försvara freden, medan det västtyska Bundeswehr däremot var en 
armé med ”revanschistiska och imperialistiska syften”.

Nu var ju freden ett honnörsord även i väst och på så vis uppstod 
en ideologisk konkurrens om begreppet. Vem skulle ha tolknings-
företräde? Vem kunde lägga beslag på ordet i det politiska språkbru-
ket och fylla det med sitt innehåll? Både väst och öst gjorde anspråk 
på freden som politisk huvudlinje och det användes flitigt tillsam-
mans med andra honnörsord som bidrog till ett positivt signalvärde: 
Fred	och	frihet och Fred	och	demokrati var paroller som gick hem över-
allt i världen. I en tysk efterkrigskontext cirkulerade också konkur-
rerande paroller som positionerade sig i den så kallade tyska frågan, 
det vill säga Tysklands delning. På västsidan hette det Fred	och	natio-
nens	väl eller Fred	och	respekt	för	hela	Tysklands	intressen. I öst möttes 
man av parollerna Fred	och	nationell	enhet och Fred	och	Tysklands	enhet. 
Visserligen tyder denna retorik på en viss enighet när det gällde 
Tysklands framtid, men samtidigt är det uppenbart att fredsbegrep-
pet i första hand fungerar som en symbol eller ett ordskal med im-
plikationen att fred är utgångspunkten för allt politiskt handlande. 
Själva uttolkandet och formulerandet av fredsbegreppets innebörd 
skilde sig emellertid åt i väst och öst. 



I DDR var freden nära förknippad med socialismen. I själva verket 
var förhållandet i det närmaste symbiotiskt. I språkbruket tog det 
sig uttryck i fasta formler som ständigt återkom: Fred	och	socialism; 
Fred, demokrati	och	socialism; Fred,	frihet	och	socialism. Grundläggande 
för det socialistiska fredsbegreppet är att socialism är en förutsätt-
ning för freden. Orsaken till krig står alltid att finna i att kapitalis-
tiska intressen kommer i konflikt med varandra. Krig mellan socia-
listiska stater är visserligen möjliga, men då handlar det om att anti-
socialistiska och revisionistiska krafter hotar den politiska kursen, 
till exempel genom en ”kontrarevolution”, vilket kräver militär in-
tervention. Kända exempel är Ungern 1956, Prag 1968 och Afgha-
nistan 1979–1989.

Den ideologiska dimensionen i fredsbegreppet leder till en in-
tressant betydelseglidning, vilken särskilt kommer till uttryck i be-
tydelsemomentet ’försvarande av freden’. Å ena sidan utgör freden 
traditionellt ett motsatsord och en positiv pendang till kriget. Å 
andra sidan är det uppenbarligen möjligt att föra krig i fredens namn, 
dels som ”försvar mot krig” (jämför fredsbevarande styrkor), men 
också för att militärt försvara ett ideologiskt tillstånd (som socialis-
men). För en språkbrukare som likställer fredsarbete med pacifism 
blir detta synsätt absurt: det är en omöjlighet att försvara freden 
militärt utan att själv handla i motsats till fredsprincipen. Nu är 
kampen för fred emellertid inte per definition detsamma som paci-
fism, vilket för övrigt inte bara gäller den socialistiska fredsuppfatt-
ningen. För SED var pacifism inte något eftersträvansvärt, utan 
kunde tvärtom till och med definieras som statsfientlig verksamhet, 
vilket den alternativa fredsrörelsen i DDR bittert fick erfara.

Att det positivt laddade fredsbegreppet i princip var synonymt 
med bevarandet av socialismen fick konsekvenser för motiveringen 
av realpolitiken. Motståndaren var den som angrep freden, vilket i 
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sin tur var liktydigt med klassfienden. För att befolkningen inte 
skulle glömma bort vän-fiende-schemat, inskärptes det gång på gång 
i partiorganet Neues	Deutschland,	så exempelvis i februari 1965:

Att skydda freden innebär idag att med alla krafter befästa det 
socialistiska systemet som ett bålverk för världsfreden, att med 
alla medel stödja utvecklingen av den nationella befrielserörelsen 
och den internationella arbetarklassen, att mobilisera och föra 
samman alla fredsälskande krafter på jorden, att engagerat be-
kämpa imperialismen och dess starkaste kraft, USA-imperialis-
terna…

 kampen om tolknings-

 företrädet

 En handling som bar fredens namn var uppförandet av Ber-
linmuren, som påbörjades den 13 augusti 1961. Efter en flykting-
ström på flera tusen om dagen var den politiska ledningen i DDR 
tvungen att vidta åtgärder. I annat fall hade den socialistiska tyska 
staten inte kunnat fortsätta att existera. I det officiella språkbruket 
lades tonvikten istället på ideologisk avgränsning. SED:s 6:e parti-
kongress 1963 kunde konstatera att säkrandet av gränsen innebar att 
den första tyska fredsstaten konsoliderades. Muren skulle skydda 
”den antifascistiska arbetar- och bondestaten DDR” mot ”de im-
perialistiska, militaristiska och revanschistiska krafterna i väst”. 
Antifascismen var ett annat honnörsord i DDR som tillsammans 
med freden bildade ett moraliskt fundament som kunde användas 
effektivt i kampen mot oppositionen. Konsekvensen av att sådana 
honnörsord genomsyrade den ideologiska retoriken blev att det var 
svårt att ifrågasätta partikursen. Oppositionella beskylldes omedel-
bart för att vara motståndare till de socialistiska värdena fred och 
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antifascism, vilket med statens logik innebar att man var för krig och 
fascism. Konceptet opposition stigmatiserades, kriminaliserades och 
blev överflödigt: en opposition kunde inte existera, eftersom den 
skulle vända sig mot ett samhälle som ville medborgarnas bästa. 
Oppositionella dömdes därför nästan alltid för statsfientlig verksam-
het med stöd i författningens artikel 6, enligt vilken det var brottsligt 
med krigisk propaganda och hets mot staten.

”Partiet, partiet har alltid rätt” hette det i en 
sång från 1950 av författaren och kompositö-
ren Louis Fürnberg (1909–1957). Att det var 
SED som bestämde vad som kunde kategorise-
ras som fred och fredsarbete stod klart när kon-
kurrens uppstod om begreppet. I slutet av 
1970-talet formerade sig en alternativ freds-
rörelse med utgångspunkt i den evangeliska 
kyrkan. Här formulerades kritik som rörde 
den allmänna upprustningen och militarise-
ringen av samhället. Fredsrörelsen vände sig 
inte bara mot imperialismen utan mot kapp-
rustning i allmänhet. Flera av fredsgrupperna 
knöt an till plogbillsrörelsen, som åbe-
ropade ett bibelcitat ur Jesaja, där 
svärden ska smidas till plogbillar. Sär-
skilt oppositionella ungdomar bar mär-
ket med denna symbol, vilket kunde innebära 
relegering från skolan och andra repressiva åt-
gärder. Ungdomarna med plogbillsmärket 
betraktades med argusögon och stämplades 
av staten som en anti-rörelse med anarkistiska 
och asociala drag.
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I motsats till tidigare oppositionella kretsar vinnlade sig freds-
rörelsen om att försöka verka i offentligheten. Man organiserade 
seminarier, aktioner och konserter för allmänheten. I och med den 
politiskt känsliga situation som uppstod genom Natos stationering 
av Pershing II-raketer i Västtyskland fick fredsrörelsen fler medlem-
mar och dessutom initierades ett samarbete med fredsgrupper i väst. 
Dessa kontakter blev sedan betydelsefulla för arbetet med den senare 
medborgarrättsrörelsen som kom att spela en viktig roll i DDR:s 
slutskede. Fredsrörelsen fick stöd från vissa dissidentkretsar som vis-
serligen intresserade sig mer för en politisk förändring än för religiös 
tro och pacifism, men som gärna gjorde gemensam sak med freds-
aktivisterna och kyrkan. Ett exempel på det är Robert Havemann 
som tillsammans med prästen Rainer Eppelmann författade öppna 
brev till Erich Honecker och Leonid Brezjnev och bland annat kräv-
de en avmilitarisering av DDR.

Problemet med fredsrörelsen ur SED-regimens synvinkel var att 
man kämpade för ”fel” fred, eftersom man angrep statens politik och 



dessutom samarbetade med fredsgrupperna i väst (”underrättelse-
tjänster” i SED-vokabulären). Att det inte bara var Natos kapprust-
ningspolitik utan även Warszawapaktens stridskrafter som kritise-
rades var otillbörligt och stämplades därför som ”anti-sovjetisk 
hets”, vilket gick in under artikel 6. Ett tidsvittne berättar om den 
uppståndelse som väcktes av det oerhörda och provocerande bud-
skap som i början av 1980-talet stod skrivet på en skolbyggnad i 
Gera, en stad i Thüringen: Skrota Pershing och SS-20!

 den exporterade freden

 Det var inte bara på hemmaplan som freden fick fungera 
som ideologisk ledstjärna. Även i bilden av DDR som presenterades 
i utlandet stod freden i centrum. Under 1950- och 1960-talen hand-
lade den östtyska PR-verksamheten i det ”kapitalistiska” utlandet i 
första hand om en strävan efter diplomatisk legitimitet. När Grund-
lagenvertrag undertecknades av företrädare för BRD och DDR den 
21 december 1972 var det viktigaste målet uppnått. Det blev upp-
takten till en rad staters erkännande av DDR.

Efter det diplomatiska erkännandet gällde nya mål för verksam-
heten i utlandet. Den 27 mars 1973 klubbade SED:s politbyrå igenom 
uppdaterade målsättningar för utlandspropagandan. På första plats 
kom fredspolitiken. De diplomatiska förbindelserna med de kapita-
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listiska länderna innebar helt nya möjligheter, som måste utnyttjas 
för att kunna garantera fred och säkerhet i hela världen. Fredspro-
pagandan var en del av den ideologiska offensiv som socialismens 
företrädare nu måste inleda. Västrelationerna innebar nämligen 
också nya kontaktytor, där imperialismen måste bekämpas. Särskilt 
farlig var den ”ideologiska diversion” som klassfienden riktade mot 
DDR och den socialistiska gemenskapen, och vars övergripande mål 
var att undergräva den socialistiska fredspolitiken.

I de diplomatiska relationerna med Sverige spelade freden en sär-
skilt viktig roll. I Olof Palme menade sig SED-regimen ha en bunds-
förvant i kravet på en kärnvapenfri korridor i Nordeuropa. I kontak-
terna med svenska politiker stod fredsfrågan högst upp på agendan. 
Vid Olof Palmes besök i Stralsund i juni 1984 dominerades pressen 
av det gemensamma arbetet för fred som ansågs förena de båda 
 länderna. Förstasidan på Neues	 Deutschland pryddes av en leende 
Honecker som skakar hand med Palme. Rubriken löd: DDR	och	Sve-
rige	 för	 att	 trygga	 freden	 på	 lång	 sikt	 och	 befria	 Europa	 från	 kärnvapen. 
Fredsfrågan är en punkt där DDR:s utlandspropaganda måste sägas 
ha haft viss framgång i Sverige. När Erich Honecker var på statsbesök 
i Sverige sommaren 1986 stod diskussionerna om nedrustning och 
handelsförbindelser i centrum för mediernas bevakning, medan frå-
gor om demokrati och mänskliga rättigheter hamnade i skymundan.

 
 det  mil itariserade 

 språkets  absurditet

 Situationen i DDR under kalla kriget var extrem ur många 
aspekter. Som Warszawapaktens yttersta utpost mot väst var landet 
rustat till tänderna med sovjetiska kärnvapen. Men även systemkon-
kurrensen med väst, och därmed den politiska kommunikationen, 
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var en kamparena där det gällde att försvara socialismen mot kapi-
talism och imperialism. Politbyråns protokoll beskriver utförligt 
vikten av att propagera för freden som den viktigaste socialistiska 
landvinningen. Det intressanta är hur de militäriska metaforerna 
helt genomsyrar framställningen trots att det handlar just om att 
uppnå fred. Freden ska säkras genom en ideologisk	offensiv, genom 
kampsolidaritet och genom en mobilisering av de anti-imperialistiska 
krafterna. I samma anda lärde sig de unga Thälmann-pionjärerna att 
hata krigsivrarna i fredens namn, medan de fredsaktivister som ville 
smida plogbillar av svärd riskerade fängelse. Här blir parallellen till 
George Orwells dystopi 1984, där partiets slogan lyder: ”War is 
 peace”, mycket tydlig. Kanske blev framtoningen i fredsretoriken 
särskilt aggressiv, eftersom SED-ledningen innerst inne visste att 
fabeln om den beväpnade freden inte förtäljde hela sanningen. Ett 
rovdjur med tillräckligt vassa klor och tänder kan nämligen besegra 
en igelkott, även när den rullat ihop sig med taggarna utåt.

Politik, ideologi och propaganda är beroende av språket. I en dik-
tatur blir språket gärna absurt – en uppsättning ord och fraser som 
rättfärdigar ett visst handlande och fördömer ett annat. Ett stats-
bärande parti kan slå fast vem som är vän, vem som är fiende, vem 
som är fredsälskare och vem som är krigshetsare. Den ungerske för-
fattaren och nobelpristagaren Imre Kertész återkommer ständigt till 
temat om diktaturens absurda språk. Vi har tvingats uppleva, skriver 
Kertész i boken Ich	–	ein	anderer (originaltitel Valaki	más), hur vissa 
ideologier endast byggde på ett slags ordlekar, och att just detta drag 
gjorde dem till ett verksamt instrument för terrorn. ■
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 den förrådda freden

 Richard Swartz

 Våren 1945 sker ett av historiens mest fullständiga och fruk-
tansvärda militära nederlag för vad som på goda grunder måste be-
tecknas som den effektivaste krigsmaskin världen någonsin skådat. 
Det tyska sammanbrottet är totalt; i det verkar också alla preussisk-
martialiska traditioner utplånas. En av konsekvenserna är att just 
”fred” – som tillstånd och begrepp – efter 1945 kommer att uppfat-
tas som överordnat (nästan) allting annat av det tyska folket. Freden 
som föreställning kommer att prägla dess kollektiva medvetande. 
Ingen politik blir efter den villkorslösa kapitulationen möjlig utan 
att just denna fred ställs i dess centrum.

Detta blir emellertid mycket snart problematiskt eftersom det 
snart kommer att finnas två stater på tysk mark, som efter delning-
en av Europa dessutom är frontstater. Skulle ett nytt stort europeiskt 
krig bryta ut är det just här, i hjärtat av Europa, som slagfältet kom-
mer att ligga, alltså i samma del av kontinenten där just de allra mest 
mardrömslika krigserfarenheterna någonsin gjorts. Återupprustning-
en av de båda tyska staterna – inom ramen för Nato eller Warszawa-
pakten – sker därför tvekande och utan någon folklig entusiasm. 
Dessa två arméer tar sig bäst ut på papper eller under parader; 
de östtyska förband som deltar i invasionen av Tjeckoslovakien i 



augusti 1968 blir raskt hemkallade, demoraliserade och utsatta för 
tjeckers och slovakers särskilda hat, och västtyska stridskrafter kom-
mer för första gången efter 1945 till insats så sent som under Kosovo-
kriget 1999, men då mycket symboliskt. Det är min djupa övertygel-
se att det tyska traumat från andra världskriget skapat så starka 
 pacifistiska strömningar hos befolkningen att de skulle ha gjort tyska 
stridskrafter i öst eller i väst mer eller mindre oanvändbara under en 
allvarlig, långdragen konflikt i Europa.

 en förlorad befolkning

 Det lönar sig också att titta litet närmare på denna befolk-
ning. Den del av Tyskland som 1949 blev DDR var i praktiken, fram 
till det att muren byggdes 1961, ett utvandringsområde. Från öst 
emigrerade man till väst, årligen och stundligen alltsedan vintern 
1944–45. Miljoner gav sig iväg västerut och inte bara från de för-
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lorade tyska områdena i öst utan snart också från die	sowjetische	Be-
satzungszone och senare DDR. Och de som flyttade för att aldrig 
återvända tillhörde den samhälleliga eliten: de förmögna, de bildade 
och utbildade skikten, de unga, de företagsamma och de som av 
övertygelse ville leva i ett demokratiskt samhälle.

Denna ”inre emigration” (vilket då inte längre betyder en reträtt 
till privatlivet) under åren 1945 till 1961 är ett förbisett fenomen i 
modern tysk historia och till sin omfattning dessutom unikt, med få 
ens tillnärmelsevis liknande paralleller på annat håll i världen. Jag 
vill dessutom hävda att den var en av de viktigaste orsakerna till det 
västra Tysklands ekonomiska tillväxt, modernisering, decentralise-
ring och i viss mening ”avhistorisering”, samtidigt som folkvand-
ringen i det östra Tyskland förorsakade en rakt motsatt utveckling 

mot utarmning, stagnation och – trots den real-
socialistiska retoriken – ett småborgerligt sam-

hälle med museala drag. Under några de-
cennier ”siktades” den östtyska befolk-

ningen tills ett slags koncentrat upp-
stod, en stationär, förnöjsam befolk-
ning utan adel, borgare, entreprenörer 

eller starka individualister, och som 
med sin apolitiska inställning underlät-
tade för den politiska diktaturen – till 

och med gjorde det möjligt att åtmins-
tone tidvis och på vissa områden 
uppnå en samexistens som i hög ut-
sträckning var byggd på samför-
stånd. Arbetarupproret i juni 1953 

var före 1989 den sista – och egent-
ligen enda – stora manifestationen av 
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politisk protest; det vore intressant att veta hur många av dem som 
deltog i den som senare emigrerade västerut.

Men denna politiska desarmering genom utvandring hade ett 
högt pris. Den första ”arbetar- och bondestaten” på tysk mark var 
på väg att kollapsa genom att bokstavligen förlora sin befolkning så 
när som på de gamla eller anpassliga och den funktionärsapparat 
som förvaltade denna stat under sovjetisk regi. I ett sådant perspek-
tiv framstår byggandet av muren 1961 som en absolut nödvändighet, 
som en livräddning i allra sista ögonblicket. Men muren – ”den anti-
fascistiska skyddsvallen” – hade trots all retorik och alla vackra om-
skrivningar inget annat syfte än att just sätta stopp för emigrationen 
västerut. Några formulerade det öppet och brutalt. ”Om muren revs 
skulle bara Ulbricht och jag bli kvar här”, sade Wolf Biermann i 
samtal med mig i Östberlin 1974. Denna mur och stängda gräns 
skulle dock bli förutsättningen för ytterligare nästan trettio år av 
statlig existens; att muren skulle rivas först efter att en ny emigration 
västerut börjat ta fart är något av en ödets ironi.

Det är nödvändigt att dröja ett slag vid denna mänskliga åderlåt-
ning av den östtyska staten. Mer än något annat gjorde den – och de åt-
 gärder som vidtogs emot den – DDR till ett unikt fall i den realsocialis-
tiska världen. Ingen annan stat befann sig där i en liknande situation: 
det fanns inget Västpolen, Västungern eller Västtjeckoslovakien med 
en i åratal öppen (zon-)gräns, ett förtroget ”utland” dit man kunde 
flytta när som helst och pröva sin lycka, ett faktiskt existerande alter-
nativ där språk, kultur och sedvänjor var desamma. Och efter murens 
tillkomst var denna gräns visserligen hermetiskt stängd, men möj-
ligheterna till emigration ändå inte helt stängda; tiotusentals öst-
tyska medborgare blev av regeringen i Bonn in i det sista ”friköpta”.

De unika förutsättningar som gällde för DDR resulterade därför 
i att 1) statens existens endast kunde räddas genom en rigorös av-
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skärmning från omvärlden vars motsvarighet vi annars bara finner 
i Albanien, samt att 2) ingen opposition mot regimen, som på annat 
håll i Östeuropa, egentligen uppstod.

Det senare är en paradox, främst förorsakad av den sociologiska 
deformering av samhället som den ohejdade emigrationen fram 
till 1961 innebar; de personer som kunde ha blivit potentiella öst-
tyska motsvarigheter till Václav Havel, Adam Michnik eller György 
Konrád hade redan utvandrat till Förbundsrepubliken (i ett senare 
skede av DDR:s historia skulle potentiella dissidenter i växande ut-
sträckning köpas fria eller tvingas till just utvandring). Vad som 
ideligen slog oss korrespondenter i Östeuropa var denna frånvaro 
av dissidenter i DDR: med undantag för det balkanska Europa, 
 präglat av det ottomanska imperiet, var DDR ensamt om att i Öst-
europa inte kunna visa upp några ansatser till ett civilt samhälle, 
någonting motsvarande Charta 77 i Tjeckoslovakien eller Solidaritet 
i Polen.

De få dissidenterna var isolerade och lämnade inga avtryck i det 
östtyska samhället. Och nästan alltid representerade de variationer 
på den rådande socialistiska världsåskådningen och politiken: men 
i stället för den en ”äkta” socialism, mer konsekvent eller med ”ett 
mänskligt ansikte”. Förutom den evangeliska kyrkan – och detta 
först under senare år – fanns ingen institution som hade kunnat 
erbjuda dem ett minimum av skydd, inte heller någon miljö där 
borgerlig-demokratiska värden hölls levande som i till exempel 
Kraków, Warszawa, Prag eller Budapest. Östberlin var i denna 
 mening en stad berövad sitt förflutna, ett slags provisorium utan 
kollektivt minne. Mordet på judarna, Berlins fysiska utplåning under 
kriget liksom den senare och här skildrade inre emigrationen, verka-
de ha lämnat kvar ett arv bestående enbart av oanvändbara wilhel-
minska eller nazistiska traditioner.

Den förrådda freden · 101          



Detta DDR utan dissidenter, alltså utan manifesterat missnöje, 
kunde för en oinformerad eller till önsketänkande tenderande be-
traktare se ut som ett förhållandevis komfortabelt samhälle. Och 
denna välvilliga betraktare var nästan alltid västtysk: vad han eller 
hon menade sig se var beskedliga medborgare någorlunda nöjda med 
sin lott, anpassade och stillsamma, visserligen klara över bristen på 
varor och tjänster, men ofta stolta över daghem, sjukvård och från-
varo av arbetslöshet. Om frihet talades sällan eller aldrig.

En hel västtysk litteratur av ett sådant välvilligt betraktande står 
i mina bokhyllor, kanske ytterst en produkt av ett slags fantom-
smärta över den tyska delningen och önskan att inte göra den mer 
plågsam än den redan var, därför redo att hitta ”nischer” och ”frizo-
ner” i detta DDR där det (nästan) gick att leva som i vilket normalt 
samhälle som helst. Men det är ändå i grunden en litteratur som 
skylde över och bagatelliserade. Den skrevs av högt ansedda publicis-
ter och journalister ur det socialdemokratiska lägret eller av liberala 
intellektuella kring tidskriften Die	Zeit. Åtskilliga författare hörde 
också dit, den senare nobelpristagaren Günter Grass var en av dem.

Förutsättningen för detta betraktelsesätt var dock att det aldrig 
– mer än möjligen i en bisats – nämndes att DDR var en diktatur, en 
stat som målmedvetet bekämpade och undertryckte just demokra-
tiska värden och yttringar, och att befolkningen i denna stat i stor 
utsträckning accepterade detta. En hel del tid hade då dessa med-
borgare ändå haft på sig att tänka över detta tillstånd; att bestämma 
sig för att stanna kvar i denna stat måste, åtminstone fram till 1961, 
betraktas som ett medvetet beslut och ställningstagande. Kanske 
inte alltid ett lätt beslut att fatta (författaren Christa Wolf gjorde i 
romanen Der	geteilte	Himmel ett försök att beskriva också våndan hos 
den som till sist ändå väljer DDR) – men ändå en lyx man var ganska 
ensam om i Östeuropa.
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 en östtysk mentalitet?

 Kan vi tala om en speciell östtysk mentalitet, ett slags arke-
typisk medborgare i DDR som skulle ha skiljt sig från de andra real-
socialistiska staternas innevånare? Jag tror det. Som korrespondent 
under några decennier i denna del av Europa hade jag åtskilliga till-
fällen till jämförelser, självfallet impressionistiska och jag är klar över 
att konturerna hos en sådan arketyp måste förbli vaga. Men den 
tyska historien under 1900-talet tillsammans med efterkrigstidens 
Drang	nach	Westen (sic) föreföll att ha resulterat i en undersåte långt 
mer än i en citoyen, mer anpassad till sin stat än besjälad av att vara 
med och gestalta den, mer intresserad av trygghet än av konkurrens 
och prestation, i grunden konservativ, obenägen till förändring och 
– inte minst! –  utan någon brinnande längtan efter demokrati. Helt 
säkert är att den speciella östtyska provinsialism som framkallades 
av fysisk och ideologisk isolering bidrog till att förstärka denna men-
talitet; ingen annanstans i det realsocialistiska Centraleuropa var 
denna isolering lika strängt upprätthållen som i just frontstaten 
DDR, där smittorisken från Förbundsrepubliken alltid – och med 
rätta – sågs som en överhängande fara.

En sådan arketypisk medborgare är naturligtvis en kliché, trubbig 
även som analytiskt instrument. Men åtminstone kan så en del 
 väsentliga skillnader pekas ut: hos en östtysk arketyp saknas helt 
visst den aristokratisk-feodala aktivism utan vilken utvecklingen i 
Polen och Ungern inte går att förstå, likaså den mimetiska talang 
som i Tjeckoslovakien tillät medborgaren att leva i cynisk isolering 
från makten, och inte heller finns där något av den bysantinska tra-
dition av absurt skådespel som kännetecknade det realsocialistiska 
Rumänien. Och mer än någon annanstans hörde till denna östtyska 
mentalitet ett slags naivitet eller, om man så föredrar, ett visst (be-
gränsat) förtroende för partiet och för dem som utövar makten. På 
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annat håll i Östeuropa var man också mycket medveten om sådana 
skillnader och talade ofta föraktfullt om östtyskarna; de uppfattades 
som aningslöst lydiga, fogliga automater i en preussisk tradition där 
man gör vad man blir tillsagd att göra och även är nöjd med att göra 
det (Vilhelm Ekelund skriver någonstans att tysken känner sig 
 förolämpad om man inte ryter åt honom).

Men denne östtyske medborgare hade också ärvt den pacifism som 
jag vill hävda var hans viktigaste arvedel från det totala nederlaget 
och den villkorslösa kapitulationen 1945. Denne medborgare må ha 
varit bara ljumt intresserad av frihetens olika former, men hans av-
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sky för uniformen var stark och äkta. På Balkan blir man först i 
uniform en riktig människa, men i DDR representerade för många 
unga människor uniformen en förlängning av den tyska militarism 
som tycktes ha fått sin fortsättning i regimens slagord som ”beväp-
nad fred”, ”kamp för freden” och liknande exempel som också åter-
finns i Charlotta Bryllas bidrag. Här skulle komma att uppstå en över 
tiden allt allvarligare konfliktyta mellan regim och samhälle, para-
doxalt nog ännu en av dessa konflikter där medborgarnas motstånd 
kristalliserades kring ett begrepp som man ville fylla med ett ”bätt-
re” innehåll än det regimen erbjöd.

Vad som skulle växa ut till en östtysk alternativ fredsrörel-
se (även om ”rörelse” ger en fel- aktig uppfattning om dess 
proportioner) föregicks av en kon-
frontation med regimen på den 
litterära scenen, men av orsaker 
som hade med den politiska cen-
suren att göra, huvudsakligen för-
lagd till Förbundsrepubliken. Förfat-
tare som Reiner Kunze i Die	wunder-
baren	Jahre (1976) eller Jürgen Fuchs 
i Fassonschnitt (1984) skildrade vardags-
livets militarisering och chocken över 
den martialiska inskolning den östtyska 
värnplikten innebar; förmodligen bidrog 
ingen annan institution så som den natio-
nella folkarmén (NVA) till det östtyska 
missnöjet. Här rörde det sig om erfaren-
heter nästan alla unga östtyska medborga-
re tvingades göra, påtvingade erfarenheter i 
fredens namn, en retorisk logik som för alltfler 
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av dem föreföll förljugen och därför uppfordrande till omtolkningar 
och snart protester.

I efterhand kan det se ut som om det inte var någon tillfällighet 
att det var i just DDR som det officiella språkbrukets ”fred” ideligen 
dök upp i allsköns sammanställningar, avledningar eller anspelning-
ar som också Charlotta Brylla återger; regimen var naturligtvis med-
veten om pacifismens styrka hos den tyska nationen. Den friade till 
den, ville utnyttja den för egna ändamål. Det är visserligen sant att 
medborgarna också i andra realsocialistiska stater stoppades fulla 
med samma fred som mål och medel, men ingenstans uppfattades 
den som väsensskild från övrig kommunistisk propaganda, ingen-
stans förmådde den erövra mark eller hjärtan bortom banderollernas 
slagord så som i DDR.

Likväl skulle just detta faktum, paradoxalt nog, bidra till DDR:s 
undergång. Det har sagts att bananer och D-mark fick östtyskarna 
att ge upp sin stat. Säkert är det en överdrift. Ty minst lika viktig 
blev med tiden den växande bristen på förtroende för regimen, käns-
lan av att vara manipulerad och rentav lurad, och som allra tydligast 
går denna process att studera med hjälp av de sprickor som uppstår 
i språket. Orden betyder inte längre samma sak för regim och med-
borgare och inte minst gäller det själva fredsbegreppet. När till sist 
något som ändå halvvägs ser ut som en dissidentrörelse tar form i 
DDR, är det just genom att den officiella föreställningen om fred 
tagits över och givits ett helt annat innehåll; av den ”beväpnade 
freden” har blivit svärd som ska smidas om till plogbillar, för regi-
men ett contradictio	in	adjecto. Diskret och i bästa fall halvhjärtat be-
skyddade av den evangeliska kyrkan började unga människor, säkert 
mer pacifistiskt än kristet inspirerade, att ge ord och vändningar en 
mening som inte längre var regimens. Klyftan mellan sken och verk-
lighet, mellan ideologi och praktik, manipulation och äkta delaktig-
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het skulle snart inte längre gå att överbrygga. Men som i ingen annan 
öststat skulle missbruket av just begreppet ”fred” i DDR komma att 
inleda den konflikt mellan regim och befolkning som inte lät sig 
reformeras bort. Denna strid om freden – vad den egentligen innebar 
och inte minst vem den tillhörde – kan sägas ha varit början till 
slutet för staten DDR. ■  





 tankar om polit ikens    
 medialisering

 Gunnela Björk

 Att politiken och medierna är beroende av varandra är 
 ingenting nytt. Undan för undan har människors föreställningar om 
politik i allt större utsträckning kommit att baseras på uppfattning-
ar som de fått genom press, radio och tv, och därtill under det senaste 
årtiondet genom webben. Om vi betraktar politik och medier som två 
samhälleliga verksamheter med olika uppdrag, är de flesta forskare 
överens om att det har skett en maktförskjutning från den politiska 
sfären till medierna och att 1960- och 1970-talen utgjorde en brytpunkt 
i den här processen. Men vad var det som orsakade förändringarna?

Låt oss blicka tillbaka till förra hälften av 1900-talet. För Hjalmar 
Branting var pressfotografiet ett medel för att kommunicera ett bud-
skap till medborgarna om socialdemokratins trovärdighet och aukto-
ritet. Bilderna var oftast tagna snett underifrån, på tillbörligt av-
stånd, och konnoterade makt och auktoritet. Brantings tal trycktes 
ofta in	extenso. När Per Albin Hansson skulle lansera sin folkhems-
politik förstod han att väl använda sig av både TT och SF:s journal-
filmer. Innehållet bestämde han i princip själv. Tage Erlander i sin 
tur mötte det ökande trycket från medierna som följde på televisio-
nens genombrott med nyordningar som månatliga presskonferenser, 



där chefredaktörerna satt på rad och lyssnade till vad statsministern 
hade att förtälja.

Länge var det alltså i huvudsak politikerna som bestämde vad 
medierna skulle publicera. Men en rad samverkande faktorer bidrog 
på 1960-talet till en maktförskjutning. Televisionens genombrott, 
partipressens död, journalistikens professionalisering och föränd-
ringar i formerna för politiskt deltagande tvingade politikerna att i 
allt högre grad anpassa sig till mediernas arbetssätt och villkor.

Forskningen har i huvudsak fokuserat på mediernas roll i den här 
utvecklingen, som ibland kan framstå som Davids kamp mot Goliat 
eller historien om skönheten och odjuret. Men frågan är om det inte 
är befogat att ägna politikernas bidrag litet mer intresse.

	 olof palme och 

 den informella stilen

 Det var under Olof Palmes tid som medierna blev självstän-
diga aktörer som inte längre tillät politikerna att själva bestämma 
vad som skulle publiceras. Olof Lagercrantz har vid något tillfälle 
träffande beskrivit hur journalisten under 1900-talets gång flyttat 
från en plats nere vid dörren till en plats jämte makthavarna framme 
på podiet. Palme bidrog till att underlätta den vandringen. I likhet 
med många yngre journalister anammade han den informella stilen. 
Vänlig, jämställd, tillmötesgående och, som en journalist skrev 1968, 
du och bror med alla. I statsrådskretsar var detta något nytt. Stats-
minister Tage Erlander liksom statsråden tilltalades annars normalt 
med ni eller (stats)ministern av journalisterna, åtminstone i alla offi-
ciella sammanhang. 

Tv-mediet fick snabbt genomslag på 1960-talet och bidrog starkt 
till att det i fortsättningen framför allt var genom medierna som 
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människor skapade sig uppfattningar om politik. Tv är ett intimise-
rande medium som upphävde distinktionen mellan politikern och 
personen – en utveckling som Palme också bidrog till, och utnytt-
jade. Till skillnad från många andra politiker vid den här tiden drog 
han sig inte för att ställa upp när tv-journalisterna kallade, vilket 
ledde till ständiga diskussioner både om hans person och om 
hans motiv för att medverka. 

Olof Palme trivdes i umgänget med mediefolk, det 
har många vittnat om. Även om han i princip aldrig 
umgicks privat med journalister så samtalade, åt och 
reste han med dem under förhållanden där gränsen 
mellan arbete och avkoppling var diffus. Han var 
nästan alltid tillgänglig för reportrar och foto-
grafer, beredd att gå dem långt till mötes för 
att åstadkomma en nyhetsartikel, ett inslag 
eller en bra bild, förutsatt att han i gen-
gäld fick publicitet som han inte upp-
levde som felaktig, illvillig eller uttryck 
för en dold politisk agenda. Då var han 
inte sen att kräva dementi eller frysa 
ut den journalist som inte levde upp 
till förväntningarna. 

Palme behövde journalister för att 
få ut sina politiska budskap och de behövde honom 
för att få bra nyheter. I den bemärkelsen var jour-
nalisterna hans verktyg, men tidvis också kolleger 
och kamrater i vad som kan kallas ett gemensamt 
politiskt projekt. Under den radikalisering som 
präglade samhället i slutet av 1960-talet framstod 
Olof Palme för många i den relativt unga journa-

Tankar om politikens medialisering · 111          



listkåren mer som en symbol för det växande motståndet mot aukto-
riteter, orättvisor och USA:s krig i Vietnam än som en makthavare 
att kritiskt granska. Att hans person och politik framställdes i positiv 
dager var ett gemensamt intresse för Olof Palme och de journalister 
som inte sällan själva var en del av den radikala rörelsen.  

Men vänstervinden mojnade och de journalistiska idealen föränd-
rades. Journalisterna började betrakta Palmes kollegiala inställning 
och beredvillighet att ställa upp med större misstänksamhet. Det var 
särskilt fallet sedan vänstervågen i slutet av 1970-talet klingat av och 
de kritiska frågorna och distansen till makthavare blivit något av 
journalistikens adelsmärke. 

Undan för undan blev Olof Palmes umgänge med journalisterna 
mer formaliserat och distanserat. Allt fler av statsministerns/parti-
ledarens medarbetare fick till uppgift att hantera mediefrågor. Hans 
tid blev allt mer uppbokad, journalisterna blev fler och fler och säker-
hetsrutinerna – inte minst efter ockupationen av västtyska ambassa-
den 1975 – mer rigorösa. Det bidrog till att de informella kontaktytor-
na blev färre och presskonferenserna och pressmeddelandena fler. 

Framför kameror och mikrofoner blev nu journalisterna snarare 
Palmes motspelare än hans medspelare. Men den motsättning mellan 
granskare och granskad som spelades upp i intervjuer och utfråg-
ningar var delvis en iscensatt konflikt, en uppvisning för publiken, 
ur vilken bägge parter hämtade sin legitimitet. Förhållandet mellan 
Palme och de politiska journalisterna var även fortsättningsvis oftast 
informellt och personligt, med tydliga inslag av kollegialitet. Om 
detta har många journalister vittnat. Samspel och samarbete tycks i 
längden ha gynnat bägge parter, även om det till syvende och sist 
handlade om en kamp om makten över den politiska dagordningen. 
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	 polit ikens medialisering 

 och professionalisering

 Det var inte bara mediernas bevakning av politiken som 
ökade, den politiska apparaten ökade också sin bevakning av medier-
na. Idag är en partiledare för ett aldrig så litet riksdagsparti omgiven 
av en hel stab av pressekreterare och medierådgivare. I det perspek-
tivet är det slående hur Olof Palme under sin tid vid makten i stor 
utsträckning var sin egen mediestrateg, för det mesta ett par steg före 
både medarbetarna och partiet. 

Olof Palmes intresse för journalistik och förståelse för mediernas 
betydelse som arena för politisk kommunikation präglade de dag-
liga diskussionerna i hans kansli. Uppfattningen att politiken och 
politikerna måste ha ett offensivt förhållningssätt till medierna och 
deras logik blev under den här tiden en allt tydligare uttalad och 
integrerad del av det politiska arbetet. Pressekreteraren blev en given 
följeslagare till Palme var denne än befann sig. I början av 1980-talet 
anställdes ytterligare en pressekreterare i Palmes kansli. Andra med-
arbetare drogs också in i arbetet för att klara medietrycket och för 
att så långt möjligt se till att behålla kontrollen över vad som publi-
cerades och sändes.

På motsvarande sätt expanderade och systematiserades arbetet i 
den socialdemokratiska partiledningen och partiorganisationen. Om 
presskontakterna i mitten av 1960-talet sköttes av en eller ett par 
medarbetare på partiexpeditionen, som en uppgift bland många, 
hade SAP tjugo år senare en väl fungerande informationsavdelning, 
en partiet närstående reklambyrå och en presstjänst rustad att möta 
tidens krav på kontakter, information och mediestrategier.

Olof Palme var alltså verksam som politiker i en turbulent tid då 
förändringar i medielandskapet kraftigt bidrog till att också förut-
sättningarna för politisk verksamhet förändrades. Om hans företrä-

Tankar om politikens medialisering · 113          



dares talarstolar stått i Vasaparken och i riksdagen var det främst 
genom televisionen som Palme nådde medborgarna. Genom att an-
vända medierna som kanal för politisk kommunikation i en förut 
aldrig skådad omfattning, bidrog han (och andra politiker) aktivt till 
den utveckling som vi brukar kalla politikens	medialisering. 

Under hela sin tid som politiker fick Olof Palme kritik både för 
att vara alltför synlig i medierna och för att vara alltför intresserad 
av vad som publicerades om honom. Idag är det betydligt vanligare 
att en politiker får kritik för att han eller hon inte syns i medierna, 
inte förstår vikten av mediestrategiskt tänkande. Det har med andra 
ord blivit en accepterad del av det politiska uppdraget att kunna 
hantera medierna så att man själv och budskapet framstår i en för-
delaktig dager.

Den här utvecklingen avspeglas i många politiska självbiografier. 
Medieforskaren Mats Ekström har påpekat att Bertil Ohlin och Tage 
Erlander i sina memoarer beskriver ett politiskt arbete som i allt 
väsentligt utspelar sig utanför och oberoende av medierna. När 
pressen någon gång nämns handlar det oftast om vad som skrivits 
på ledarsidorna. I Ingvar Carlssons bok Så	tänkte	jag (2003), som i 
huvudsak handlar om 1990-talet, har medierna en helt annan plats 
i det politiska vardagsarbetet. De framställs som självständiga aktö-
rer som Carlsson och andra politiker hela tiden måste förhålla sig 
till och kunna hantera. Mediernas betydelse för medborgarnas upp-
fattning om och förtroende för ledande politiker blir ännu tydligare 
i Göran Perssons Min	väg,	mina	val (2007). Där beskriver Persson 
ingående vilka strategiska överväganden han och medarbetarna gör 
innan han leker ”arga leken” med Kristian Luuk och dansar med 
kossan Doris i Bolibompa. För att ändra på den negativa mediebilden 
av statsministern skulle den privata sidan visas upp: Personliga 
 Persson.
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 i  det  mediala gränslandet

 I ett demokratiskt system är politik i hög grad en fråga om 
förtroende. När direktkontakten mellan politiker och medborgare 
minskat har medierna blivit allt viktigare arenor för enskilda politi-
ker att etablera förtroende för sin person och för sin politik. Det är 
en utveckling som inte är entydigt negativ eller positiv. Kritikerna 
argumenterar för att gränserna mellan politik och underhållning 
håller på att fullständigt suddas ut. Andra forskare hävdar istället att 
vi tack vare medierna aldrig har haft så politiskt välinformerade och 
aktiva medborgare som idag. 

Statsvetaren Gullan Gidlund har, bland annat i en uppsats i en 
vänbok till Ingvar Carlsson i samband med hans 70-årsdag, pekat 
på den elitisering som skett i partierna, det vill säga ett slags profes-
sionalisering där yrkespolitiker tar en allt större del av ansvaret för 
den politiska verksamheten. Det gäller både den centrala och den 
lokala nivån. Partimedlemmarnas position och roll i partiarbetet har 
minskat avsevärt, en förändring som enligt Gidlund började bli 
märkbar redan på 1970-talet. Idag prioriterar partierna sina (poten-
tiella) väljare framför sina medlemmar – och därmed blir medierna 
den centrala arenan för politiskt agerande. 

Vi behöver alltså undersöka inte bara förändringarna i mediesfä-
ren utan också vad som hänt i de politiska organisationerna under 
andra delen av 1900-talet; när blev väljarna viktigare än medlem-
marna, när blev mediala utspel viktigare än att ”lyssna på rörelsen”? 
Eller är det rent av så att bilden av politiska partier, byggda på med-
lemsdemokrati, där ståndpunkter förankras bland medlemmarna 
innan de torgförs, är en idealtyp som aldrig haft någon motsvarighet 
i verkligheten?

Det saknas också jämförande studier av hur politiker i olika länder 
har handskats med relationen till medierna. Så har till exempel Väst-
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tysklands förbundskansler 1968–1974, socialdemokraten Willy 
Brandt, kallats ”der erste Medienkanzler”. Den tyska historikern 
Daniela Münkel, som har undersökt Brandts förhållande till medier-
na, ser 1960-talet som en vändpunkt då mediernas makt började öka 
på politikens bekostnad. Den med Olof Palme samtida Willy Brandt 
samspelade med journalister på ett helt annat sätt än sin företrädare 
Konrad Adenauer. Münkels slutsats är att Willy Brandts förhåll-
ningssätt till medierna satte en ny standard för efterföljande politi-
ker, journalister och regeringar som i det långa loppet gynnade 
mediernas inflytande över den politiska åsiktsbildningen.

Sedan Palmes och Brandts dagar har mycket hänt. Dagens politi-
ker har en annan mediesituation att förhålla sig till. Olof Palme hann 
aldrig uppleva den nya våg av förändringar som inträffade på 1990-
talet. Då upphörde det radio- och tv-monopol, som Palme själv ihär-
digt försvarat, med en tilltagande konkurrens och kommersialisering 
av mediesfären som följd. IT-utvecklingen har bidragit till att för-
ändra förutsättningarna för samhällelig kommunikation över huvud 
taget samtidigt som väljarna, enligt den senaste valundersökningen 
från Göteborgs universitet, är mer otrogna än någonsin. Därtill 
kommer den växande armada av lobbyister och PR-konsulter som 
ofta verkar i det fördolda, i gränslandet mellan information, journa-
listik och politik. 

Men somt är sig också likt. Precis som på Palmes tid är relationen 
mellan journalister och politiker ett kärt diskussionsämne, ständigt 
närt av bloggar, hemliga e-postlistor och annan ryktesspridning. 
Överenskommelsen mellan Erik Fichtelius och Göran Persson om 
kontinuerliga intervjuer, som skulle användas först sedan Persson 
avgått, väckte livlig debatt om vad som är förenligt med det journa-
listiska uppdraget att bevaka makten, men märkligt nog mindre 
diskussion om vad som är förenligt med det politiska uppdraget. 
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Det kan förefalla som om politikens medialisering skulle ha kom-
mit till vägs ände när statsministern dansar i tv med kossan Doris 
för att ändra mediebilden av sig själv. På frågan om vem det är som 
bestämmer turerna i den dansen finns det inget självklart svar. De 
senaste decennierna har mediekonkurrensen om tittare, lyssnare, 
läsare och inte minst annonsörer ökat markant. I likhet med de 
flesta andra arbetstagare har journalisterna fått ett allt sämre ackord. 
Idag förväntas de producera mer och snabbare (och helst roligare!) 
vilket inte alltid är förenligt med uppdraget att kritiskt bevaka mak-
ten. Den politiska sfären har å sin sida inte bara anpassat sig till 
medielogiken utan lärt sig att utnyttja den till egen fördel, samtidigt 
som webben idag erbjuder nya möjligheter för politiker att tala 
 direkt till medborgarna, utan att klippas, tolkas, avbrytas eller be-
höva svara på kritiska frågor. Det återstår bara att fundera över vad 
detta betyder för demokratin! ■
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 en kamp om den polit iska   
 dagordningen

 Ingvar Carlsson

 En höstdag 1958 började jag arbeta för Tage Erlander som 
politisk sekreterare i statsrådsberedningen. Förutom statsministern 
och hans rådgivare Olof Palme fanns där bara en sekreterare och en 
vaktmästare. Som femte hjul under vagnen, och bara 23 år gammal, 
kom jag till. 

Vid denna tid var också en del av regeringskansliets juridiska 
granskning förlagd till statsrådsberedningen. Politiska utnämningar 
på departementen var dessutom sällsynta. Även statssekreterarna 
rekryterades vanligtvis bland tjänstemännen. Det fanns statsråd som 
inte trodde sig ha en enda socialdemokrat på sitt departement – och 
då hade ändå socialdemokraterna regerat i ganska många år.

Mediebevakningen var med dagens mått mätt beskedlig. En hand-
full journalister, nästan bara från Stockholms morgon- och kvälls-
tidningar, bevakade kontinuerligt statsministerns ledning av landet. 
Presskonferenser var sällsynta. Kontakterna sköttes genom att jour-
nalisten ringde statsministern som själv svarade i telefonen. Ibland 
ledde det till ett samtal på tu man hand, vid andra tillfällen skickades 
skriftliga frågor som Olof Palme och jag bearbetade innan statsminis-
tern godkände svaren.



Tonen från medierna var hövlig, på gränsen till vördnadsfull, och 
frågorna följdes sällan upp. Samtidigt upplevde säkerligen denna 
grupp ledande svenska journalister att de jämfört med sina kollegor 
utomlands var privilegierade, eftersom Tage Erlander gav sig tid till 
långa samtal, ibland långt utanför det ursprungliga ämnet.

En särställning intog chefredaktörerna i den socialdemokratiska 
A-pressen. De fick med jämna mellanrum träffa statsministern och 
andra ledande företrädare för regeringen för att få särskild informa-
tion och möjligheter till förtroliga samtal. Jag anser att ledarsidorna 
vid den tiden hade långt större opinionsbildande effekt än i dag. I de 
borgerliga tidningarna bedrevs ofta en hård kritik mot regeringen 
från ledarskribenternas sida. Chefredaktör Herbert Tingsten i Dagens	
Nyheter var det främsta exemplet. Tage Erlander kände verkligen inte 
att han levde en fredad tillvaro, även om granskningen av regeringen 
hade en helt annan karaktär än i dag.

De resurser som står till mediernas förfogande för granskning av 
regeringen – och naturligtvis oppositionen – har sedan 1950-talet 
växt enormt. Motsvarande ökning har ägt rum på den politiska 
 sidan. Pressekreterare, informationssekreterare, politiskt sakkunniga 
och talskrivare står till tjänst med information från ansvariga poli-
tiker och gör dem tillgängliga för journalisterna. Men i vissa lägen 
bildar de å andra sidan en effektiv mur kring beslutsfattarna. Jämfört 
med de förhållanden som rådde när jag trädde in i statsrådsbered-
ningen för 50 år sedan är det en helt annan värld.

Enligt min mening inträffade dock den avgörande förändringen 
redan under Tage Erlanders tid. I 1966 års valrörelse utfrågades Erlan-
der av ”de tre O:na” – Gustaf Olivecrona, Lars Orup och Åke Ortmark 
– i tv. De införde en fränare, mer kritisk och mer uppföljande utfråg-
ningsteknik, som principiellt sett var den viktigaste förändringen i 
relationerna mellan medierna och politiken under efterkrigstiden.
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Till detta kan läggas att politikens ansvarsområde har ökat kraftigt 
under de senaste 50 åren, vilket i sig har motiverat en väsentlig ut-
byggnad av regeringskansliet. Andra faktorer har också haft stor 
betydelse. Behovet av snabbhet	i det politiska beslutsfattandet ställer 
nya krav på statsråden och deras medarbetare, vilket medför att det 
demokratiska berednings- och förankringsarbetet riskerar att skjutas 
åt sidan. Internationaliseringen och globaliseringen	kräver nya över-
väganden och bedömningar jämfört med den tid då nationalstaten 
var helt dominerande. Det kräver också att den svenska regeringens 
representanter finns på plats i främmande länder vid möten och 
konferenser. EU ställer extra stora krav på engagemang och närvaro.

Sammanfattningsvis innebär utökningen av politikens ansvars-
område, den ökade takten i beslutsfattandet, det vidgade ansvaret 
utanför nationalstaten och mediernas ökade styrka att politikerna 
har ställts inför nya och svårare uppgifter.

Jag tror inte att det funnits någon gemensam och samlad plan från 
mediernas sida för att flytta fram sina positioner på politikens be-
kostnad. Ändå är det slående hur journalisterna har ökat sin makt 
och sitt inflytande. Det gäller i kommuner och landsting, men i syn-
nerhet inom rikspolitiken, och det blir särskilt tydligt om vi jämför 
dagens valrörelser med hur det fungerade för 25 år sedan, under 
senare delen av Olof Palmes statsministerperiod. Då var det en själv-
klarhet att partierna ansvarade för uppläggning och innehåll. Parti-
sekreterarna gjorde upp om debatter, ämnen och platser. Vanligen 
ägde debatterna rum inför jättepublik någonstans ute i landet, och 
journalisterna var givetvis mer än välkomna att referera dessa möten. 
Traditionen bjöd sedan att den avslutande partiledardebatten skulle 
hållas i radio, sedermera i tv, fredagen före valet. Med tiden blev det 
också debatter om fackämnen, främst ekonomi, och olika utfråg-
ningar i tv. 
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I dag är medierna de dominerande aktörerna i valrörelserna. 
Framför allt tv-kanalerna bestämmer om de viktiga debatterna. De 
avgör ämnen, deltagare och form och därmed styr de över valrörel-
sens viktigaste inslag. De har ett avgörande inflytande över vad som 
skall diskuteras och hur det skall gå till.

Politikerna är förvisso medansvariga för denna maktförskjutning. 
De hade kunnat bjuda bättre motstånd. Det hade i så fall krävt en 
enad front från partiernas sida. Men medierna har kunnat locka med 
möjligheter att nå ut till stora väljarskaror som traditionell parti-
verksamhet inte kommer i närheten av. Det har alltid funnits några 
partier som frestats av de mediala möjligheterna att få ut budskapet. 
Vem som haft mest nytta av de nya möjligheterna har däremot väx-
lat – och medierna har skickligt spelat på detta.

Den här maktförskjutningen gäller inte bara valrörelserna utan 
har ägt rum över hela det politiska fältet. I kampen om den poli-
tiska dagordningen står medierna som vinnare. 

    mina erfarenheter som 

    partiledare och statsminister 

   I sin bok Olof	 Palme	 och	 medierna har 
historikern Gunnela Björk på ett synnerli-
gen förtjänstfullt sätt skildrat relationerna 

mellan journalister och den socialdemo-
kratiske partiledaren. Björks vetenskap-
liga analyser och slutsatser stämmer väl 

överens med de iakttagelser jag gjor-
de som Olof Palmes kollega 
och vän i den löpande poli-
tiska vardagen.
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Det ömsesidiga beroendet mellan medierna och Olof Palme inne-
bar både fördelar och nackdelar sett från politikern Palmes utgångs-
punkter. Min uppfattning är att priset med tiden blev allt högre och 
jag tror att Palme kände på samma sätt. Hade han fått fortsätta ännu 
en tid som statsminister hade detta mycket väl kunnat få konsekven-
ser för hans umgänge med journalister.

När jag tillträdde 1986 ville jag av flera skäl ha en annan ordning. 
Från statsvetenskapen i Lund hade jag tagit med mig intresset för 
mediefrågor till riksdagen, där jag motionerade i ämnet. Min ut-
gångspunkt var att medierna höll på att utvecklas till en allt star-
kare maktfaktor, som i ett demokratiskt samhälle måste uppmärk-
sammas. 

Jag ansåg att det skulle vara ett misstag av mig att försöka kopiera 
Olof Palmes ledarstil. Vi hade i 30 års tid samarbetat nära och för-
troendefullt med en ömsesidig tillit. Ändå var vi olika varandra. Jag 
måste utgå från mina förutsättningar och min inställning till ledar-
skap och i hög grad gällde detta hur jag ville förhålla mig till medier-
na. Förmodligen spelade det också en roll att jag hade känt obehag 
inför dreven mot Olof Palme.

Jag hade inte för avsikt att införa någon bunkermentalitet, dock 
ville jag inte lika aktivt som min företrädare söka publicitet. Jag tänk-
te sätta en absolut gräns för min privata sektor. Den upprätthöll jag 
stenhårt vid lägenheten i Tyresö, sommarhuset på Gotland och un-
der skidåkningen i Lofsdalen, trots försök till övertalningar och över-
rumplande, oförberedda besök. Jag försökte hänvisa till andra statsråd, 
oftast utan framgång, för att bredda kontaktytorna till regeringen.

Själva umgänget med journalisterna försökte jag strama upp. Jag 
tilltalade dem aldrig vid förnamn och jag försökte undvika en för-
trolig ton under intervjuerna – ett inte ovanligt knep från en del 
politikers sida. Samtal off	the	record, det vill säga möten på tu man 
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hand där politikern lämnar journalisten viktig information mot 
löfte att inte citeras, avstod jag i princip helt från. Mina uttalanden 
fick alltid återges och åberopas. Jag avstod också från gratispoäng 
genom att i den politiska turnébussen gå runt och ”gulla” med jour-
nalisterna.

Å andra sidan tror jag inte att någon journalist kan påstå att jag 
var svår att få kontakt med. Jag fanns tillgänglig vid mängder av 
utlysta presskonferenser och begärda intervjuer, efter möten och 
debatter i riksdagen, vid resor i Sverige och utomlands, i anslutning 
till VU- och partistyrelsemöten och i många andra sammanhang. På 
Publicistklubben deltog jag i debatter om relationen mellan medier 
och politiker trots att jag ofta gick därifrån besviken över resultatet. 
Mina svar på frågorna betraktades nog som ärliga och raka.

Ändå fick jag liksom Olof Palme betala ett pris för min mediestra-
tegi men på ett annat sätt. Sammantaget fick jag mindre uppmärk-
samhet. Både journalister och allmänhet upplevde mig som tråki-
gare och mindre spännande. Även mina egna medarbetare tyckte 
ibland att jag skulle vinna på att vara mer aktiv i mediespelet.

	 problem och möjligheter

 För mig är det en väsentlig skillnad om journalisten i en 
fråga agerar som granskare eller som aktör. Tidigare har jag visat att 
journalister i de svenska valrörelserna har gått från att ha varit gran-
skare till att också ha skaffat sig ett inflytande över innehållet och 
uppläggningen. Därmed överskrider medierna en principiellt viktig 
gräns. Dessa gränsöverskridanden sker inte bara i valrörelser – de 
sker på allt fler områden och allt oftare. 

Ett speciellt problem har lyfts fram av statsvetaren Kent Asp, pro-
fessor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs univer-
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sitet. Han har i sin rapport Rättvisa	nyhetsmedier (2006) visat att det 
i nio val sedan år 1979 finns ett klart samband mellan å ena sidan 
mediernas bild av partierna och valrörelserna och å andra sidan par-
tiernas valresultat. Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid 
Mittuniversitetet, har gjort en näraliggande reflexion i sin bok Den	
medialiserade	demokratin (2004). ”Ett tydligt mönster om man stu-
derar förstasidesrubrikerna under de två sista veckorna före valet”, 
skriver Strömbäck, ”är att många av dem handlar om det politiska 
spelet eller politiska personer snarare än politikens innehåll eller om 
förhållanden i verkligheten med relevans för politikens sakinnehåll.”

All makt i en demokrati skall granskas och kontrolleras. Men om 
medierna blir aktörer, vem skall då sköta den granskningen? Medier-
na ägnar denna fråga ett förstrött intresse. Jag är inte emot att jour-
nalister	intervjuar	journalister för att belysa en fråga. SR:s Eko-redak-
tion sköter exempelvis detta på ett professionellt sätt när man följer 
upp händelser i andra länder genom kompletterande frågor till någon 
av sina utrikeskorrespondenter. Men när en makthavare ställts inför 
några korta frågor i tv och sedan stort utrymme lämnas åt en av 
redaktionens journalister att betygsätta svaren är det en märklig 
behandling både av den intervjuade och av oss tittare. Pressa i stället 
makthavaren med ytterligare frågor och låt oss som ser programmet 
själva avgöra vad vi skall tycka.

Antalet lobbyister har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Det gäl-
ler i Stockholm, Bryssel, Washington och i närheten av många andra 
maktcentra. Många av dessa grupper företräder helt legitima intres-
sen och söker ytterligare en väg att få fram sitt budskap. De allt 
större summor som satsas på denna verksamhet tyder på att man 
ofta når framgång.

Hur mycket av lobbyverksamheten som riktar sig mot mediernas 
representanter är svårt att bedöma. Just detta är en viktig del av 
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problemet, eftersom denna verksamhet ofta utmärks av att kontak-
terna sköts diskret och att resultatet är viktigare än formerna. Tyvärr 
deltar nog politiska partier i detta spel och försöker plantera sina 
egna budskap som nyheter. Jag tror att de flesta journalister ser ris-
kerna med denna form av påtryckning. Men återigen tycker jag inte 
att problemet får tillräcklig uppmärksamhet.

Väl utförda och analyserade opinionsundersökningar kan ge viktig 
information om vitt skilda samhällsområden. Inte minst de politiska 
partierna använder sig av dem för att utvärdera sin egen och mot-
ståndarnas politik och för att förbereda framtida budskap. Självfallet 
har också medierna rätt att både göra egna undersökningar och 
 kommentera andras. Jag vet emellertid inte om bristande kunskaper 
eller längtan efter häftiga rubriker är den främsta orsaken till att 
opinionsundersökningar blivit en av mediernas sämsta grenar. Men 
i dag pågår ett missbruk av opinionsundersökningar som raserar 
trovärdigheten både hos instituten som genomför undersökningarna 
och hos medierna. De partier som för tillfället gynnas tar tacksamt 
emot hjälpen. Jesper Strömbäck har i sina undersökningar kommit 
fram till att 90 procent av opinionsredovisningarna i 1998 års val 
och 80 procent i 2002 års val direkt bidrog till gestaltandet av poli-
tik som spel. 

Vid en internationell jämförelse tror jag dock att såväl medierna 
som de politiska partierna i Sverige fyller sina roller relativt väl. 
Eftersom båda är avgörande för demokratins förmåga att uppfylla 
sina mål måste ändå båda utsättas för en fortlöpande granskning och 
inte minst när det gäller deras förhållande till varandra. 

Historiker och statsvetare har producerat en rad intressanta under-
sökningar och analyser som skulle kunna ge underlag för en vital och 
spännande debatt mellan politiker och journalister. En sådan debatt 
har hittills i stort sett uteblivit, men den borde ha som främsta upp-
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gift att tydliggöra politi-
kernas och mediernas
skilda roller och an-
svarsområden i det 
demokratiska sam-
hället. Oklarheten har
ökat när medierna flyttat 
fram sina positioner och poli-
tiken trängts tillbaka. När medierna 
på en gång vill vara poliser, åklagare och 
domare har de överskridit gränsen för det rimliga.

Debatten måste naturligtvis föras mot bakgrund av den snabba 
tekniska, kommersiella och kulturella utveckling som skapar nya 
förutsättningar för politik och journalistik. Villkoren för politiker 
och journalister har förändrats när nya aktörer etablerar sig genom 
bloggar och på andra sätt via Internet. President Barack Obama 
 visade i sin kampanj på möjligheter att vid sidan av gamla medier nå 
direkt ut till väljarna. 

Dialogen mellan politiker och medier skulle underlättas om par-
terna visar varandra ömsesidig respekt. Jag avser då inte den gamla 
vördnaden för makthavare, utan en insikt om att såväl politik som 
granskande journalistik utgör hörnstenar i en modern politisk demo-
krati. ■





 i i i .  mötesplatser 

och mellanrum





 kosmopolit isk      
 konflikthantering

 Annika Björkdahl

 ”Kosmopolit” har en klang av världsmedborgare från tidigt 
1900-tal. I dag när världen är global ser vi de ofrivilliga kosmopoli-
terna – flyktingarna som flyr de nya, utdragna, våldsamma konflik-
terna. Globaliseringsprocessen har bidragit till att väcka frågor om 
huruvida ansvaret för och solidariteten med andra människor sträck-
er sig bortom statens gränser, som exempelvis till konflikthärdar i 
Sudan och Demokratiska Republiken Kongo. Inom den kosmopo-
litiska åskådningen betraktas alla människor som del av en total 
gemenskap på grundval av att de är människor. Därmed har vi som 
människor i en gemensam värld ansvar för varandra.

Mot denna bakgrund antog FN:s medlemsstater en ny och bety-
delsefull princip om ”skyldigheten att skydda” vid världstoppmötet 
i New York 2005. Denna princip avser att stärka folkrätten och ska-
pa nya möjligheter för det internationella samfundet att värna en 
hotad och utsatt civilbefolkning mot storskaliga övergrepp på 
mänskliga rättigheter, väpnade konflikter, folkmord, etnisk rensning 
och andra krigsförbrytelser. Genom att världens ledare vid detta 
världstoppmöte ingående diskuterade ”skyldigheten att skydda” 
skulle medlemsstaternas politiska vilja, förmåga och möjlighet att 



förebygga eller avvärja grova brott mot mänskligheten, så som folk-
mordet i Rwanda, massmorden i Srebrenica och den etniska rens-
ningen i Kosovo, förstärkas. Detta förutsätter emellertid att ”skyl-
digheten att skydda” inte stannar vid en vidlyftig idé och moraliskt 
tilltalande retorik utan också omsätts i praktisk handling.

Den framväxande normen om skyldighet att skydda bygger på en 
moralisk övertygelse om att alla suveräna stater har ett ansvar gent-
emot den egna befolkningen. När en befolkning är utsatt för svåra 
lidanden – orsakade av inbördeskrig, uppror, förtryck från statens 
sida eller statens sammanbrott – och staten i fråga inte vill eller kan 
förebygga eller stoppa lidandet, då faller ansvaret att skydda på det 
internationella samfundet. När staten misslyckas med att skydda sin 
egen befolkning förlorar medborgarskapet till stor del sin betydelse. 
”Skyldigheten att skydda” är ett försök att överbrygga spänningen 
mellan mänskliga rättigheter och statssuveräniteten och kan komma 
att utgöra en grundläggande princip för kosmopolitisk konfliktlös-
ning. Den kosmopolitiska konfliktlösningen raderar gränsen mellan 
det lokala och det globala, och strävar efter att skapa en allians mellan 
moderata krafter verksamma i konfliktområden och transnationella, 
globala organisationer. Territoriella gränser spelar mindre roll. Skilje-
linjen går mellan dem som stödjer kosmopolitiska värderingar så 
som öppenhet, inkluderande, tolerans och deltagande, och dem som 
företräder partikulära, exkluderande politiska positioner.

I denna essä vävs kosmopolitisk konfliktlösning samman med den 
aktuella principen ”skyldigheten att skydda”. Att omsätta denna 
skyldighet i praktisk handling är en stor utmaning som kräver en 
mängd olika aktörer, instrument och strategier. Utifrån ett kosmo-
politiskt perspektiv diskuteras fredsfrämjande operationer som ett 
sätt att omsätta skyldigheten att skydda i praktisk konfliktlösning. 
Mot bakgrund av den dagordning som FN förordar bör fredsbeva-
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rande soldater inte bara ha kapacitet att skydda civila från väpnade 
konflikter, det vill säga upprätthålla en så kallad negativ fred, utan 
också ha kapacitet att bidra till att säkerställa mänsklig säkerhet, med 
andra ord medverka till skapandet av en positiv fred. Den framväxan-
de diskursen om kosmopolitisk demokrati och kosmopolitism, som 
i huvudsak baseras på David Helds, Ulrich Becks och Mary Kaldors 
forskning, ger förutsättningar för ett nytänkande kring konfliktlös-
ning och fredsfrämjande operationer och möjlighet att förespråka en 
starkare fredsfrämjande styrka. En ”kosmopolitisering” av FN:s 
fredsfrämjande verksamhet skulle innebära att FN-soldater i blå bask-
rar bättre kan agera i dagens komplexa, kroniska konflikter för att 
skydda civilbefolkningen som hotas, terroriseras och dödas av krigs-
herrarna. 

 kosmopolit ism som 

 et isk  universalism

 Kosmopolitism är en term som används på olika sätt av 
olika människor. I den här essän betraktas kosmopolitism inte bara 
som en politisk filosofi utan också som ett teoretiskt perspektiv för 
att förstå, förklara och förändra internationella relationer. Kosmo-
politiska teorier omfattar både ”maximalister”, som föreslår en 
världsregering och ett globalt, progressivt skattesystem, och ”mini-
malister”, som förespråkar ett minimum av internationella insti-
tutioner för att tillgodose grundläggande mänskliga behov inom 
ramarna för existerande folkrättsliga principer. Det är uppenbart att 
det finns tolkningsutrymme inom det breda kosmopolitiska per-
spektivet. Jag argumenterar för att en pragmatisk kosmopolitism 
kan bidra till att förändra vår syn på hur fred kan och bör främjas 
med hjälp av konfliktförebyggande åtgärder, konflikthantering och 
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konfliktlösning i en tid då krig mellan stater i stor utsträckning har 
ersatts av krig inom stater. 

Kosmopolitisk konfliktlösning vilar i huvudsak på den politiska 
kosmopolitismen och Immanuel Kants tankar om den eviga freden. 
Denna fred skulle uppnås genom att medborgare byggde ett sam-
fund, en fredlig federation, där krig som en fortsättning på politiken 
fast med andra medel förkastades. Kosmopolitisk konfliktlösning 
vidmakthåller Kants ideal och strävar efter att etablera ett politiskt 
rum där medborgare från olika delar av världen kan mötas för att 
lösa de grundläggande nationella, transnationella och internatio-
nella problem som skapar våldsamma konflikter. Denna kosmopo-
litiska konfliktlösning tillhandahåller ett normativt ramverk som 
vilar på en moralisk, juridisk, humanistisk och politisk grund. Inter-
nationell humanitär rätt och internationella mänskliga rättigheter 
omfattar grundprinciper som stater har accepterat och därmed har 

en skyldighet att leva upp till. Kosmopolitisk konfliktlösning tar 
sin utgångspunkt i alla människors rätt att tillfredsställa grund-
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läggande mänskliga behov, så som säkerhet och erkännande oberoen-
de av var i världen de lever. Att se till att detta efterlevs är en gemen-
sam skyldighet för det internationella samfundet. I ett nationellt 
perspektiv finns stor förståelse för att solidaritet med andra med-
borgare är en naturlig del av samhället och att alla medborgare i 
detta samhälle har vissa medborgerliga rättigheter och skyldigheter. 
En sådan förståelse är mer sällsynt i ett internationellt perspektiv. 
Kosmopolitismen breddar emellertid denna solidaritet till att om-
fatta alla människor, och framhåller att alla människor har rättig-
heter och behov som måste skyddas, samtidigt som alla och envar 
har en plikt att tillhandahålla detta skydd. 

Kosmopolitism är grundad på en etisk universalism som är pas-
sande i en global tidsålder där det internationella statsbaserade sam-
fundet har en reell möjlighet att utvecklas till ett internationellt 
samhälle. Kosmopolitismen kan betraktas som en universell berät-
telse som konkurrerar med krig och terrorism, och som utmanar den 
partikulära etiken genom att erkänna alla människors lika värde. Det 
framväxande kosmopolitiska, institutionella ramverk som FN och 
den internationella krigsförbrytartribunalen utgör delar av, kan i 
någon mening betraktas som tecken på att verkligheten ”kosmopo-
litiseras”. En kosmopolitisk utblick kan ge oss möjlighet att bättre 
förstå på vilket sätt världen är sammanlänkad och hur olika verklig-
heter och motsättningar karakteriserar vår samtid.

 skyldigheten att  skydda

 FN-stadgan hyser en inneboende motsättning mellan mänsk-
liga rättigheter och statens suveränitet. Individens och statens säker-
het kan sägas stå i ett motsatsförhållande, då staten i många aukto-
ritära, förtryckande eller krigsdrabbade länder är det främsta hotet 
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mot individens säkerhet. För att bättre kunna hantera spänningen 
mellan de två motsägande principerna tillsattes 1999 en internatio-
nell kommission, ICISS (International Commission on Intervention 
and State Sovereignty). Kommissionen presenterade 2001 sitt för-
slag i den banbrytande rapporten Responsibility	to	Protect där begrep-
pet ”skyldighet att skydda” myntades. Idén, som kan härledas till 
kosmopolitismens grundläggande värderingar att alla människor är 
del av samma gemenskap, fick genomslag i FN-systemet och togs 
upp i FN:s högnivåpanel (High Level Panel on Threats, Challenges 
and Change) och av generalsekreteraren Kofi Annan i hans rapport 
In	Larger	Freedom. 

Folkrätten, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter, 
FN-stadgan och nationell lagstiftning samt praxis utgör den rätts-
liga grunden för principen om ”skyldigheten att skydda”. Trots att 
suveränitetsprincipen i inomstatliga konflikter ofta uppfattas som 
ett hinder för det internationella samfundets möjlighet att tillämpa 
mänskliga rättigheter ligger skyldigheten att skydda i själva suverä-
nitetsbegreppet. Enligt FN-stadgan har FN:s medlemsstater en för-
pliktelse att ”rädda kommande släktled undan krigets gissel”.

Principen skyldigheten att skydda kan i den ursprungliga versio-
nen betraktas som en kosmopolitisering av förhållningssättet till 
krig och fred eftersom den omfattar ett helhetsperspektiv på kriser 
och konflikter. Tre pelare utgör grunden för principen: förebygga,	
reagera	och återuppbygga. Konfliktdynamiken och konfliktintensiteten 
avgör vilken typ av ingripande det internationella samfundet bör 
tillämpa. Konfliktförebyggandet är den kanske viktigaste dimensionen 
i skyldigheten att skydda. Om konflikter framgångsrikt avvärjs ge-
nom att både direkta konfliktorsaker och strukturella grundorsaker 
behandlas, kan intervention och andra kraftfulla reaktioner från det 
internationella samfundet undvikas. Möjligheten att förebygga väp-

136 · Annika Björkdahl



nade konflikter bör alltid uttömmas innan mer tvingande åtgärder 
och resurser sätts in. Skyldigheten att försöka förebygga en konflikt 
bör således alltid föregå skyldigheten att reagera. Ansvaret vilar 
främst på den individuella staten, men då dess vilja, resurser eller 
kapacitet brister flyttas detta ansvar över till det internationella sam-
fundet.

I situationer då förebyggande insatser är verkningslösa har om-
världen en skyldighet att reagera. Under sådana omständigheter bör 
de mindre inkräktande och tvingande åtgärderna föregå de mer 
tvingande. Militär intervention för skydd av människor bör betrak-
tas som en extraordinär åtgärd och en sista utväg. En sådan inter-
vention är endast berättigad då allvarlig och obotlig skada för män-
niskor föreligger, som till exempel vid verklig eller befarad förlust av 
människoliv i stor skala, etnisk rensning genom dödande, förvisning, 
terrorhandlingar eller våldtäkter med eller utan uppsåt att begå folk-
mord. Sådana situationer kan uppkomma som resultat av uppsåtligt 
handlande, försumlighet eller oförmåga att handla från statens sida 
eller av att staten har fallit samman och upplösts. Staten har under 
sådana omständigheter inte uppfyllt sin skyldighet att skydda sin 
befolkning och ansvaret förflyttas då till det internationella sam-
fundet. 

Frågan om hur det internationella samfundet bör agera har dis-
kuterats och ett antal principer har utkristalliserats. ”Skyldigheten 
att skydda” anses som en rättfärdig orsak att ingripa också med 
tvingande, militära medel. Principen om rättfärdig orsak är förknip-
pad med rätt avsikt, vilket innebär att huvudsyftet med en interven-
tion skall vara att stoppa eller avvärja mänskligt lidande. En annan 
princip som lyfts fram är att militära interventioner bör övervägas 
och är berättigade endast som en sista möjlighet då alla andra medel 
och metoder varit eller bedömts vara verkningslösa. Principen om 
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proportionella åtgärder hämtar in-
spiration från teoribildningen kring 
rättfärdiga krig och hävdar att omfatt-

ningen, intensiteten och varaktigheten 
av den militära interventionen inte skall 

överskrida vad som betraktas som nöd-
vändigt för att skydda människor och 
skapa säkerhet. Till detta läggs principen 

om rimliga utsikter. Detta innebär att det 
måste finnas rimliga utsikter att stoppa det 

lidande som befolkningen utsätts för och som mo-
tiverade interventionen. Utifrån det kosmopoli-

tiska perspektivet på konfliktlösning skall resultatet av att 
ingripa naturligtvis inte skapa en sämre säkerhetssituation än om 
det internationella samfundet förhållit sig passivt. Att den kosmo-
politiska konfliktlösningens principer efterlevs garanteras genom 
legitima beslutsprocesser där beslut fattas av formellt korrekt auk-
toritet och där multilaterala interventioner har stöd från de berörda 
offren.

Omvärlden har också enligt principen om ”skyldighet att skydda” 
ett ansvar att återuppbygga konfliktdrabbade samhällen. Många kon-
flikter har sitt ursprung i asymmetriska fredsavtal vilka uppfattas 
som orättvisa och därmed saknar legitimitet. Samhällen söndertra-
sade av krig löper därför stor risk för återfall i väpnad konflikt om 
det internationella samfundet inte fullgör sin plikt att återuppbygga 
samhället. Institutioner bör reformeras så att lokala och fredliga 



konfliktlösningsmekanismer kan hantera de konflikter som ound-
vikligen uppstår i ett samhälle. Återuppbyggnaden av den politiska 
auktoriteten bör ges högsta prioritet. Stöd till alternativa politiska 
grupperingar bortom de skiljelinjer som den väpnade konflikten 
skapat är centralt för att övervinna etniskt baserat hat, stereotyper 
och rädsla. Omvärldens skyldighet att skydda kräver ett långsiktigt 
engagemang där FN tillsammans med andra aktörer arbetar med 
fredsbyggnad för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, 
rättsstatens principer och fredlig konfliktlösning. I detta arbete är 
det viktigt att överbrygga skillnaderna mellan de hjälpande interna-
tionella och de hjälpsökande lokala aktörerna. Genom en dialog med 
lokala företrädare för civilsamhället kan kosmopolitiska värden som 
öppenhet, humanism och tolerans spridas och en inkluderande, del-
tagande politik börja gro. ”Kosmopolitiserade” 
fredsbyggare, inklusive soldater i blå baskrar, 
kan under speciella förutsättningar fungera 
som bärare och förespråkare av kosmopo-
litiska värderingar i krigshärjade samhäl-
len där det exkluderande och parti-
kulära perspektivet tenderar att 
dominera.
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Formaliseringen och institutionaliseringen av denna kosmopoli-
tiska konfliktlösningsprincip har skett i huvudsak inom FN-syste-
met. Skyldighet att skydda omfattar tre pelare – förebygga, reagera 
och återuppbygga – och ambitionen är att föra in begreppet som en 
naturlig del av arbetet inom FN. Detta är dock något som kommer 
att ta lång tid. Sedan Ban Ki Moon övertog posten som general-
sekreterare har han lyft fram principen som en av sina kärnfrågor. 
Ban Ki Moon har också tillsatt en speciell rådgivare för förebyg-
gande av folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheter-
na. Även inom de fredsbevarande operationerna kan man se visst 
 genomslag eftersom ”skyldigheten att skydda” ingår i de säker-
hetsrådsresolutioner som ger styrkorna deras mandat. Arbetet med 
att omsätta principen i handling är emellertid kontroversiellt och 
går trögt.

Det slutdokument som antogs av statsöverhuvud och regerings-
chefer vid New York-mötet bär få spår av det nytänkande som finns 
i ICISS-rapporten. Så till exempel talar rapporten om en skyldighet 
att intervenera vid ”storskalig förlust av människoliv eller etnisk 
rensning”. En sådan formulering accepterades inte under världstopp-
mötet, utan det snävare begreppet ”folkmord i linje med FN-stad-
gan” kvarstår. Inte heller reformförslaget som skulle ge generalför-
samlingen större inflytande fick gehör. Förslaget avsåg öka general-
församlingens möjlighet att ta upp brådskande ärenden då säkerhets-
rådet är blockerat av veto enligt den så kallade ”Uniting for Peace”-
resolutionen från 1950. Vid toppmötet fastslogs istället att det 
fortfarande är enbart säkerhetsrådet som kan fatta beslut om när 
”skyldigheten att skydda” kan åberopas, och huruvida en militär 
fredsstyrka skall upprättas i enlighet med FN-stadgans kapitel VII 
om användandet av tvingande åtgärder. Toppmötet slog också fast 
att beslut skall tas från fall till fall eftersom varje konflikt är unik. 
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Deklarationen som antogs innehåller vaga formuleringar som kan 
tolkas på flera sätt och många frågor lämnades obesvarade. Detta har 
föranlett en omfattande debatt om tillämpningen av ”skyldigheten 
att skydda”. Man diskuterar exempelvis när, det vill säga under vilka 
omständigheter, det internationella samfundet skall agera för att 
skydda, och hur FN och andra aktörer i så fall skall agera. En mino-
ritet av FN:s medlemsstater, Kanada och Sverige kan nämnas som 
exempel, har införlivat principen om ”skyldigheten att skydda” i sin 
utrikespolitik. Även regionala sammanslutningar som EU har anta-
git principen som vägledande i den gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitiken. Den största tveksamheten har stått att finna bland de 
afrikanska länderna. Något förvånande har emellertid Afrikanska 
unionen anammat principen och dess fredsoperationer har givits 
uppgiften att skydda.

 kosmopolit iska fredsbevarande 

 operationer

 Hoten från de ”nya” konflikterna – de utdragna, ibland kro-
niska, inomstatliga konflikterna med etniska förtecken – utgör en 
enorm utmaning för det internationella samfundet och dess freds-
främjande verksamhet. Många av dagens krig är krig mot civilbe-
folkningen. Krigens syfte är att med hjälp av terror, systematiska 
massvåldtäkter och grova kränkningar av mänskliga rättigheter 
sprida hat och skräck för att kontrollera befolkningen. Sudan, Soma-
lia och Demokratiska Republiken Kongo är exempel på konflikter 
där civilbefolkningen är måltavla. För att kunna möta dessa utma-
ningar krävs omfattande reformer av fredsbevarande operationer. 
Principen om ”skyldigheten att skydda” har fått visst genomslag i de 
fredsfrämjande operationerna, men för att dessa operationer skall 
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kunna bidra till kosmopolitisk konfliktlösning krävs emellertid mer 
omfattande förändringar. 

I kosmopolitisk konfliktlösning kan det inte vara vattentäta skott 
mellan fredsbevarande och fredsframtvingande	operationer. Fredsbeva-
rande är baserat på att det finns ett fredsavtal mellan parterna i kon-
flikten och att den fredsbevarande operationen skall övervaka ge-
nomförandet av avtalet. Traditionella principer för fredsbevarande 
vägleder dessa operationer, så som opartiskhet, neutralitet, statens 
samtycke och icke-tvingande medel. Fredsframtvingande å andra 
sidan hämtar sitt mandat från FN-stadgans kapitel VII om använ-
dandet av tvingande åtgärder. För att hantera dagens komplexa inom-
statliga konflikter räcker det ofta inte med fredsbevarande operatio-
ner, utan det krävs fredsframtvingande, militära interventioner för 
att se till att kosmopolitiska normer och värderingar efterlevs, det 
vill säga att internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter 
upprätthålls. 

Under omständigheter då staten inte vill eller kan skydda civilbe-
folkningen krävs det att omvärlden agerar kraftfullt, med militära 
medel om så behövs, för att etablera säkerhetszoner och humanitära 
korridorer, samt avväpna de stridande och arrestera och ställa krigs-
förbrytare inför rätta. Kosmopolitiska fredsfrämjande operationer 
befinner sig således någonstans i gränslandet mellan polisiära och 
militära uppgifter. Till de polisiära uppgifterna hör bland annat att 
garantera individers säkerhet, speciellt flyktingar som återvänder, och 
att arrestera krigsförbrytare. Generellt sett har militären varit obenä-
gen att ta sig an dessa polisiära uppgifter, samtidigt som det har varit 
svårt att rekrytera poliser för dessa uppdrag; få stater har ett överskott 
på poliser att ställa till förfogande för fredsfrämjande operationer. 

För att de fredsfrämjande soldaternas säkerhet skall kunna garan-
teras krävs bland annat att deras närvaro betraktas som legitim och 
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att de har stora delar av befolkningens samtycke och stöd. Risken 
finns annars att de upplevs som part i konflikten. Krav på samtycke 
från alla parter i en konflikt är dock orealistiskt. Om ett avtal fram-
förhandlas med krigsherrar och potentiella krigsförbrytare förlorar 
den fredsfrämjande operationen sin trovärdighet i lokalbefolkning-
ens ögon, samtidigt som de kosmopolitiska värderingar som det 
internationella samfundet förespråkar urholkas. 

Opartiskhet och neutralitet har tidigare varit vägledande principer 
i fredsbevarande operationer. I de situationer som kräver kosmopo-
litiska fredsfrämjande interventioner är dessa principer inte längre 
gångbara. I konflikter där civilbefolkningen är offer för storskaliga 
och grova kränkningar får det anses omöjligt att agera opartiskt och 
neutralt. Fredsfrämjande soldater skall under sådana förhållanden 
skydda befolkningen och förhindra brott mot mänskligheten. Här 
bör den ”kosmopolitiserade” fredsfrämjande soldaten ha samma 
förhållningssätt som poliser som upprätthåller nationell lag. Inter-
nationell humanitär rätt skall efterlevas, mänskliga rättigheter skall 
respekteras, och krigsförbrytare skall fångas och ställas inför rätta. 
Att insistera på neutralitet och opartiskhet kan underminera opera-
tionens och det internationella samfundets legitimitet. 

Fredsfrämjande operationer som del av den kosmopolitiska kon-
fliktlösningen är inte riskfria. Hittills har diskussionen ofta rört ovil-
jan att riskera fredsbevarande soldaters liv för att rädda främmande, 
civila offer för inbördeskrig i ett fjärran land. Tendensen att värdera 
fredsbevarande soldaters liv framför den lokala civilbefolkningens 
baseras på ett nationalistiskt snarare än ett kosmopolitiskt tänkande. 
Detta tänkande måste förändras till förmån för att betrakta alla män-
niskor som del av en total gemenskap, enbart på grundval av att de 
är människor.
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 när normen möter verkligheten

 Entusiasmen och optimismen från toppmötet i New York 
2005 har på senare tid fått ge vika för modlöshet och resignation. 
Den akademiska och politiska debatten om vad som krävs för att en 
situation skall föranleda en insats för att tillämpa ”skyldighet att 
skydda” har gått i stå. Den politiska viljan att omsätta principen i 
praktik har mattats av. Flera stater som tidigare ställde sig bakom 
skyldigheten att skydda har nu dragit tillbaka sitt stöd och uppvisar 
en mer reserverad inställning. Många afrikanska stater har till exem-
pel uttryckt oro för att principen skall öppna för militära interven-
tioner och nyimperialism, det vill säga att vissa stater i väst skall 
använda den som förevändning för att blanda sig i utvecklingslän-
dernas inre angelägenheter. USA:s utrikespolitiska agerande och 
dess intervention i Irak och Afghanistan har skapat 
en allmän motvilja mot interventioner hos 
världsopinionen. Detta försvårar möjligheten 
att omsätta ”skyldighet att skydda” i prak-
tisk handling i situationer där grova och 
storskaliga övergrepp mot civilbefolkning-
en sker.

Sudan är ett aktuellt exempel på hur en 
regim kapitalt fallerat att skydda sin befolk-
ning från de fasor och lidanden som år-
tionden av inbördeskrig medfört. I 
Darfur i västra Sudan pågår sedan 
2003 en utdragen inomstatlig 
konflikt där civilbefolkningen 
blivit särskild måltavla. Mer 
än två miljoner människor har
tvingats på flykt och trehundra-
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tusen beräknas ha dödats eller dött av umbäranden till följd av kri-
get. Regimen i Khartoum lever inte upp till sina suveräna skyldig-
heter enligt lagarna om mänskliga rättigheter och internationell 
humanitär rätt. Janjaweed-milisen härjar ostraffat bland civilbefolk-
ningen och kvinnor och barn får betala ett högt pris. Förutom de 
erkända rebellgrupperna finns det kriminella gäng som sprider 
terror i hela Darfurprovinsen och som inte låter sig styras av någon. 
Stamkrig, stridigheter mellan rebellgrupper och mellan rebeller och 
kriminella blossar upp utan förvarning. Sudans regering har på 
många punkter inte uppfyllt sin ”skyldighet att skydda” sin egen 
befolkning och måste därför acceptera att det internationella sam-
fundet tar över. USA och vissa mänskliga rättighetsorganisationer 
har kallat situationen i Darfur ett folkmord. FN har skickat en un-
dersökningskommission som fastslog att grova krigsförbrytelser 
och brott mot mänskligheten begås, men trots det kunde situatio-
nen enligt FN-stadgans snäva tolkning inte betraktas som ett 

Kosmopolitisk konflikthantering · 145          

 folkmord. Det är främst Sudans 
regerings ansvar att stoppa 

milisen och rebellgrupperna 
och se till att de avväpnas.

 Sudan måste samarbeta 
med den internationella 

brottsmålsdomstolen och  
utlämna krigsförbrytare. 

Den allt djupare konflikten 
i Darfur skulle kunna betraktas 
som ett lämpligt testfall för 
världssamfundets vilja att om-

sätta ”skyldigheten att skydda” i 
handling. Afrikanska unionen har 



på kort tid visat att den har anammat principen om ”skyldighet att 
skydda”, bland annat genom att skicka övervakningsstyrkan AMIS 
till Sudan 2004. Den afrikanska lösningen har fått stor uppbackning 
från det internationella samfundet. AMIS har emellertid saknat kapa-
citet att tvinga parterna i konflikten att följa mänskliga rättigheter 
och internationell humanitär rätt. FN har också vid ett flertal till-
fällen varnat Sudans regering för att dess vägran att acceptera FN:s 
fredsbevarande styrkor kommer att äventyra världssamfundets stöd 
för fredsavtalet för Darfur. Situationen i Sudan betraktas som ett hot 
mot internationell fred och säkerhet, och säkerhetsrådsresolution 
1706 om Sudan är baserad på FN-stadgans kapitel VII, vilket ger 
FN-styrkan UNMIS mandat att ta till tvingande medel vid behov. 
Resolutionen refererar också explicit till principen om ”skyldigheten 
att skydda” och kan betraktas som försök till en mer kosmopolitisk 
konfliktlösning. 

I praktiken ter sig Afrikanska unionens fredsstyrka, FN-styrkan 
och den gemensamma, efterföljande hybridmissionen UNAMID i 
Darfur tandlösa. Till stor del beror det på att de fredsbevarande 
soldaterna tvingas följa den sudanesiska regeringens regler och be-
stämmelser. De 9 000 fredsbevarande soldaterna och poliserna, 
som utgör mindre än hälften av den utlovade styrkan på 26 000, 
saknar utrustning och har inte lyckats skydda civilbefolkningen 
mot bland andra janjaweed-milisen; istället har styrkan själv blivit 
måltavla för milisens attacker. Mot denna dystra bakgrund verkar 
”skyldigheten att skydda” vara tomma ord. Det internationella 
 samfundet saknar den nödvändiga politiska viljan och är obenägen 
att riskera fredsfrämjande soldaters liv för att rädda utsatta civila i 
Darfur. Fredsfrämjandet behöver ”kosmopolitiseras” så att liv vär-
deras lika och det skapas en politisk vilja att rädda främlingar i fjär-
ran länder. 
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Den internationella brottmålsdomstolen ICC är i dag en av de 
internationella organisationer som agerar utifrån en kosmopolitisk 
värdegrund. Den strävar efter att skipa rättvisa åt offren för folk-
mord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser oberoende av 
var i världen brotten har begåtts. ICC:s åklagare har fört fram an-
klagelser mot Sudans president Omar al-Bashir, bland annat för 
brott mot mänskligheten, och har utfärdat en arresteringsorder. För 
första gången har ICC anklagat en sittande president och detta kan 
bli ett prejudicerande fall där kosmopolitisk rättvisa utmanar grän-
serna för statssuveräniteten. Kritikerna hävdar att domstolens age-
rande undergräver möjligheterna att förhandla fram ett fredsavtal 
med al-Bashir. Utsikten att ställas inför internationella brottmåls-
domstolen torde minska al-Bashirs intresse av ett fredsavtal som inte 
innehåller amnesti för krigsförbrytelser, menar man. I Darfur finns 
ett tydligt dilemma mellan krav på rättvisa och möjligheter till fred. 
Rättvisa och fred måste förenas för att freden skall bli hållbar, och 
kosmopolitisk konfliktlösning erbjuder möjligheter till detta.

Att stärka det internationella regelverket för att skydda en befolk-
ning utsatt för krig och mänskliga umbäranden är ett moraliskt im-
perativ. Att principen ”skyldighet att skydda”, eller på FN-jargong 
”R2P”, antagits av FN:s medlemsstater visar att det finns en solida-
ritet bortom nationella gränser. ”Skyldigheten att skydda” är att 
betrakta som en central del i den kosmopolitiska konfliktlösningen. 
En ”kosmopolitisering” av fredsfrämjande verksamhet skall inte be-
traktas som en banal form av kosmopolitism. Internationellt militärt 
samarbete för att främja freden kan ge ökad möjlighet att omsätta 
”skyldigheten att skydda” i praktiken. Fredsfrämjande styrkor som 
omfattar såväl civila som militära och polisiära funktioner har en 
större möjlighet att förebygga väpnade konflikter och förhindra att 
krig bryter ut. Denna typ av fredsoperationer har också en bättre 
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möjlighet att bidra till en ordning där en positiv fred kan utvecklas. 
Många gånger handlar det om att säkerställa ett politiskt klimat där 
alternativa politiska rörelser kan verka och utmana den partikulära 
identitetspolitik som ofta dominerar samhällen drabbade av inbör-
deskrig. ”Skyldigheten att skydda” är emellertid inte en juridiskt 
bindande skyldighet utan en moralisk och politisk skyldighet och det 
bidrar till svårigheten att mobilisera det internationella samfundet 
för att kraftfullt främja freden. Civilbefolkningens långvariga lidan-
de i krigets Darfur visar svårigheten att skapa en politisk vilja att 
omsätta den moraliska förpliktelsen om att skydda i effektivt freds-
främjande agerande.  ■
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 språklig mångfald 
 i  södra lappmarken

 Lars-Erik Edlund

 Den språkliga mångfalden i norra Sverige har funnits länge. 
Här har nämligen samiska, finska och svenska dialekter existerat sida 
vid sida sedan avlägsna tider, och i varje fall under de senaste århund-
radena dessutom en praktisk behärskning av något slags standard-
svenska (rikssvenska), använd i mer officiella sammanhang. Därtill 
finns enstaka exempel på ryska ortnamn i norra Sverige, namn som 
säkerligen följt med rysktalande nybyggare. 

I Överkalixområdet har det, som bland andra språkforskaren 
Björn Collinder lyft fram, in i vår tid funnits en reell fyrspråkighet: 
förutom överkalixmål har samisk och finsk dialekt behärskats av 
många liksom en standardsvensk varietet. Flerspråkigheten har 
säkerligen varit långt vanligare än man i allmänhet föreställer sig. 
Om den vittnar inte minst de nordsvenska ortnamn som översatts 
eller språkligt påverkats i olika riktningar, och där de olika språkliga 
lagren ibland kan avläsas intill varandra. Fokus ligger i denna essä 
på Lycksele i den södra delen av Lappland och jag börjar med en 
liten tidsbild från början av 1700-talet.



 ett  boksvenskt samtal på 

 en lappländsk myr år  1732

 Det var en nyfiken och mycket observant tjugofemårig man 
med rötterna i södra Småland som i maj 1732 gav sig i väg från Upp-
sala med siktet ställt mot Lappland. Hans namn var Carolus (Carl) 
Linnæus. Uppdragsgivare var den vetenskapliga sammanslutningen 
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Framför Carl låg nu några 
strapatsrika månader. 

I sin dagbok, Iter	lapponicum, i folioformat, noterade Linnæus hän-
delser och upptäckter. På denna resa hade han inte med sig sekrete-
rare eller medhjälpare på det sätt som han senare skulle komma att 
ha, nej, det var han själv som höll i pennan. Den småländska dialek-
ten slog därför igenom i hans anteckningar.

Höjdpunkterna under den lappländska resan var många och hans 
äventyr ute på en lappländsk myr i mitten av juni 1732 hörde onek-
ligen dit. Vår resenär hade hamnat ute på Lycksmyran. Myren lär 
bära ett i grunden samiskt namn som syftar på att den gungar när 
man går över den, men om det visste Linnæus antagligen ingenting. 
Lycksmyran – ”cur non Olycksmyran?” (”varför inte Olycksmy-
ran?”) – liksom andra lappländska myrar blev emellertid nästan 
 oövervinnliga utmaningar för honom och hans sällskap. Det var nu 
som en samekvinna dök upp. Linnæus blev ”rädd af hennes första 
åskodande”, men så sade hon:

O du stackars karl, hvar för en svår ödets hvilkor har drifvit dig 
hit ingen för vågat sig, jag har ännu ej sedt främat? Du stackars 
karl hur har du komit hit äller hvar vill tu, ser tu hvad for bo-
ningar vij hafvom, ser tu med hvad for möda vij kunnom koma till 
kyrkian?
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Det vi här möter är det första samtalet som upptecknats i Västerbot-
ten. Det är inget prov på dialekten som vid den tiden talades i Lyck-
sele – nej, samekvinnan talade här med en främmande man och tog 
därför, för att kunna kommunicera med honom, till det språk hon 
kände från predikstolen, den så kallade boksvenskan. Samekvinnan 
talade säkert till vardags sin samiska dialekt, och den kunde hon ju 
inte använda om hon ville göra sig förstådd hos främmandet. Men 
även om hon talat den svenska dialekten, som hon kanske också 
 kunde, hade samtalet blivit svårt. Därför grep hon alltså till bok-
svenska.  

Landskamreraren Joh. Öhrling uppgav för den topografiske fors-
karen och resenären Abraham Hülphers under senare delen av 1700-
talet att det i socknarna norr om Piteå ”talas med främmande Folk 
och Herrskaper aldeles efter tryck och bokstafwen”, alltså boksvens-
ka. Söder därom skulle enligt samma källa däremot ”hwardags dia-
lecten” ha använts ”äfwen med främmande”. Om detta verkligen var 
fallet kan emellertid ifrågasättas – att dåtidens västerbottniska dia-
lekter skulle ha kunnat användas i kontakter med främmande är inte 
troligt. De var helt enkelt för svårbegripliga för det.

Boksvenska känner vi inte bara från norra 
Sverige utan från åtskilliga andra håll 
inom det svenska språkområdet. Gam-
malsvenskbyborna borta i Ukraina 
talade exempelvis ”högsvenska” i 
kyrka och skola – man lärde sig 
detta språk i skolan vid sidan om 
ryskan – medan man däremot 
använde den fornärvda svenska 
dialekten i hemmen och tyska 
med grannar. 

Språklig mångfald i södra lappmarken · 151          



 de  svenska dialekterna 

 –  kustdialekter och nybyggarmål

 Även om det är ett boksvenskt samtal som är det äldsta vi 
känner från Lycksele, har naturligtvis de olika svenska dialekter som 
utvecklats genom århundradena varit det västerbottniska talspråket 
i en äldre tid, vid sidan av de på samma sätt nedärvda samiska dia-
lekterna. Svenska dialekter användes av de svenska nybyggarna, men 
säkerligen också av många samer; å andra sidan behärskade många 
svensktalande nybyggare samiska.

De svenska kustdialekterna i norra Sverige innehåller många ålder-
domliga drag. En del av dem har sina rötter i det västligt nordiska 
områdets mylla, det kan man se i exempelvis ljudförrådet, syntaxen 
och ordförrådet. Man kan hitta ord som endast finns i norska eller 
isländska dialekter och sedan på nordnorrländskt område. Ett så-
dant är nederkalixmålets fiva, den dialektala benämningen på ängs-
ullen men också på ”ullen” som flyger omkring från mjölkört och 
fastnar på exempelvis hallon, vilket alldeles svarar mot fornisländs-
kans (och den moderna isländskans) fífa ’ängsull, tuvull (Eriopho-
rum)’.  Sådana exempel är inte många, men att det verkligen finns 
sådana är alldeles klart. Det är, som jag ser det, uppenbart att de 
nordnorrländska kustdialekterna, liksom de norrländska dialekterna 
i allmänhet, sedan gammalt ingått i ett västnordiskt språksamman-
hang, men att dessa mönster senare överflyglats av sydligare språk-
liga influenser.

De svenska dialekterna i lappmarkerna hör samman med målen i 
bygderna längre ned efter respektive vattendrag som från medeltiden, 
och kanske även dessförinnan, varit bebyggda. Expansionen skedde 
ofta uppefter älvdalarna, något som man kan läsa sig till i historiker-
nas och kulturgeografernas undersökningar. Dialekten i Åsele upp-
visar sålunda släktskap med målen i nordvästra Ångermanland, 
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främst Junsele men också Fjällsjö och Ramsele, och dialekten i 
 Örträsk i sydöstra delen av Lappland har drag som är gemensamma 
med de ångermanländska nordmalings- och bjurholmsdialekterna 
men även med det angränsande lyckselemålet. 

Lycksele är en utbrytning från Umeå storsocken, och detta inne-
bär att åtskilliga drag i målet återfinns i umemålet. Men eftersom 
Lycksele också berörs av Öreälvens och Vindelälvens dalgångar med 
andra språkliga mönster, skiljer målen sig från varandra i olika delar 
av Lycksele. Dialekten i Lycksele kommer därför att låta lite olika på 
olika ställen inom socknen. 

Men det finns även andra orsaker till nybyggardialekternas speci-
ella utformning. Nybyggarna kom inte alltid från det allra närmaste 
området utan kunde härstamma också från helt andra delar av Norr-
land, eller för den delen från Dalarna eller Värmland, ja, ibland från 
Norge. I denna språkliga ”smältdegel” utvecklades språkdrag som 
avvek från kustdialekterna. Ljud- och formmässigt mindre komplice-
rade former valdes framför mer komplicerade, och detta gjorde att 
vissa drag som karakteriserar kustdialekterna i Västerbotten – såsom 
dativböjning av substantiv och fornärvda diftonger – saknas i nybyg-
garmålen. De senare saknar till och med ett så karakteristiskt drag 
som den västerbottniska cirkumflekteringen, det vill säga den sti-
gande–fallande accenten i kaast som utgör det dialektala uttalet av 
verbet kasta. 

Den svenska dialekten i lappmarken har undan för undan utjäm-
nats, och numera är det främst regionala språkdrag, vilka hör till ett 
mera vidsträckt nordsvenskt område, som finns kvar. Till dessa drag 
hör, förutom på vanligt sätt sega strukturer i ordaccenter och sats-
intonation, -er-bortfall i presens (alltså: sitt för sitter) liksom det 
mycket karakteristiska draget då predikatsfyllnaden i plural är oböjd; 
man säger alltså  däm (dåm) ä	sjukli istället för dåm ä	sjukli(g)a. 
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Till annat som skvallrar om att talarna kommer från norra Sve-
rige hör användningen av det mycket funktionella verbet häva (hä, 
hädde, hätt) i betydelsen ’sätta, ställa, lägga’ – det motsvarar med 
andra ord engelska put – samt det ymniga bruket av ”norrländska 
sammansättningar” som gamm-gubben,	vit-bilen	och gamm-vit-volvon, 
’den gamla, vita volvon’. 

 när möten skapar nya språk

 Umesamiska är den traditionella benämningen på den sa-
miska dialekt som talas (och framför allt tidigare talats) väster om 
lappmarksgränsen mellan Umeälven och Piteälven, med undantag 
för området med arjeplogssamiska. Lycksele utgjorde umesamiskans
kärnområde men dialekten talades säkerligen också 
närmare kusten. De flesta som numera talar 
umesamiska finner vi i Ammarnäs och i 
Arvidsjaur, medan språkets ställning i 
Malå är svag.  
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Umesamiska uppvisar vad gäller vokalismen sydliga drag medan 
konsonantismen har nordligare karaktär. Ändelseskicket och ordför-
rådet visar såväl sydliga som nordliga drag. Man har tidigare hävdat 
att umesamiskan successivt fått  en nordligare prägel. För något år 
sedan framlade dåvarande professorn i samiska vid Umeå universitet, 
Mikael Svonni, en hypotes om umesamiskans ursprung och äldsta 
historia. Svonni menar att den samiska befolkningsgrupp, som fram 
i medeltiden – åtminstone fram till 1300-talet – troligen bodde vid 
Bottenviken och där ägnade sig åt säljakt och fiske, till en början hade 
talat en nordligare (centralsamisk) varietet. De har under sina jakt- 
och fiskefärder uppefter älvdalarna mött en befolkning som talat syd-
samiska. Detta språkmöte har resulterat i umesamiskan. Hypotesen 
kräver naturligtvis ytterligare vetenskaplig underbyggnad för att kun-
na göras trolig, men visst är det spännande att tänka sig umesamiskans 
bakgrund i ett språkmöte av detta slag? 

Ett arbete har under senare år satts igång för att söka återuppliva 
och revitalisera umesamiskan, vars existens varit hotad. En eldsjäl i 
detta arbete är Henrik Barruk. Han har dokumenterat äldre talare 
av umesamiska, men har också skapat praktiska möjligheter för 
yngre samer att lära sig språket. För detta arbete belönades Barruk 
2008 med Gollegiella – det nordiskt samiska språkpriset. 

 
 borgarspråket  –  ett  p idginspråk

 I sin bok Beskrifning	Öfwer	de	til	Sweriges	Krona	lydande	Lap-
marker (1747) skriver prosten Pehr Högström om språksituationen 
i de södra lappmarkerna dit också Lycksele hör. Här, konstaterar 
han, förstår en stor del av samerna svenska språket, och många 
svenskar samiskan. Men ”somligstädes kunna mäst alla utreda sig i 
det språk, som de kalla Borgarspråket”, eller ”Borgarmålet”.  
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Borgarspråket var det språk – ett slags pidgin – som utvecklats i 
mötet mellan samerna och borgerskapet i städerna ”som handla med 
Lapparna och på deras wanliga marknadsplatser årligen hafwa at 
göra med dem”. Detta språk blandade svenska och samiska. Hög-
ström lämnar några exempel på borgarspråket: 

Du stick uti mäg din skin, så ja sätt uti däg min bränwin ’Du gifwer 
mig dina skinwaror, så gifwer jag dig bränwin igen’;
 Du släpp din räf uti min wåm, så få du din bak den pelsomesak, 
’Du ger denna rot eller rofwa åt min maga, så gifwer jag dig til-
baka detta muddskin’.

Som vi ser dominerar svenskan. Högström fortsätter: 

Och, emedan Lapparna tagit i akt at detta språket icke är rätt 
Swenska, så swara de gemenligen, då man frågar dem om de äro 
det Swenska tungomålet mägtige, at de kunna ej annat än Borgar-
målet, eller sådant som de lärdt af Borgerskapet. 

Vi vet inte mer om borgarspråket än det som Högström relaterat, 
men får väl anta att detta språk användes på marknaderna i Lyck-
sele i äldre tid. Några senare spår av borgarspråket är veterligen inte 
kända, vilket visar att språket tidigt fallit i glömska. 

Borgarspråket har samma karaktär som russenorsk som utveckla-
des i mötet mellan de norrmän och ryssar som hade handelsförbin-
delser i området från Vadsø i öster till Bodø i väster, alltså bland dem 
som deltog i den så kallade pomorhandeln (av pomor, benämningen 
på rysktalande från Kolahalvön). 

Så här kunde ett samtal på russenorsk låta: 
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Norrmannen: Drasvi, gammel go ven på moja. Tvoja fisk kopom? 
(’Goddag min gamle, gode vän. Köper du fisk?’) 

Ryssen: Da. (’Ja.’) 
Norrmannen: Kak pris? (’Vilket pris?’) 
Ryssen: En voga mokka, så to voga treska. (’Det är en våg mjöl 

mot två vågar torsk.’) 
Norrmannen: Eta mala. (’Det är för lite.’) 
Ryssen: En å en halv voga treska, så en voga mokka. (’En och en 

halv våg torsk mot en våg mjöl.’) 

Språk av denna typ uppstår när grupper som inte äger ett gemensamt 
språk tvingas kommunicera med varandra. Bägge parterna förenklar 
då sitt språk och kompromissar för att kommunikation överhuvud-
taget skall bli möjlig. Grammatiken är påtagligt förenklad – russe-
norsk hade exempelvis bara en preposition, på.

 nybyggarnas f inska 

 Från mitten av 1600-talet bosatte sig finsktalande nybyg-
gare i de södra lappmarkerna. Inflyttningen stimulerades av kronans 
försök att kolonisera området genom de så kallade lappmarksplaka-
ten. Ättlingar till dem som anlade nybyggen i Örträsk lockades allt 
längre in i lappmarken, och under 1800-talet fortsatte kolonisatio-
nen ända upp emot den norska gränsen.

Går man noggrant igenom lantmäterimaterial finner man en del 
finska ortnamn i området. Från den gamla finnbyn Agnäs i Bjurholm 
har den kunnige lokalforskaren Tyko Lundkvist noterat namn som 
Mattilampstjärn, Pahalam(p)smyran och Lillpalam(p)smyran från sekel-
skiftet 1800. Man kan dessutom nämna namn som Pajosaari och 
Mustagumbu från Örträsk. Jämför man med de talrika finska ortnamn 
som finns i andra norrländska finnbygder slås man av att finska 
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namn i de södra lappmarkerna är mycket, mycket få. Man har därför 
skäl att anta att kolonisatörerna här inte behållit sin finska lika länge 
som man gjorde i de sydligare finnbygderna i Norrland och exem-
pelvis Värmland. Vi vet att de finska nybyggarna tidigt gifte in sig i 
de svensktalande bondesläkterna i lappmarkerna, varigenom de 
 säkerligen snabbt bytte språk. 

Domböcker innehåller en del skärvor av information om finskan. 
Från 1711 finns exempelvis uppgift om att en finne ifrån Nord-
malingsbyn Brattsbacka använt en finsk besvärjelse, vilket dock inte 
säger något om användningen av finska som talspråk i bygden. 
 Richard Gothe, som tagit fram mycken dokumentation om finn-
bygderna, framhåller på basis av en uppgift från 1731 att de finska 
nybyggarna i Umeå lappmark både talar, förstår och till större delen 
läser svenska. På 1750-talet noteras från samma område att ”nybyg-
garena – i synnerhet mansfolket – redligt och godt [gjorde] besked, 
icke allenast på allmänna katechesfrågor, utan äfven för flera grund-
rikare frågor i Theologien”.  Man får av detta bilden att finskan tidigt 
varit ett språk på retur i området.

Det finns dock en del finska ord i de svenska nybyggardialekterna 
i södra lappmarken, ord som ibland har vidsträckt spridning på 
svenskspråkigt område. Ordet sellak exempelvis, beteckningen för 
’sikyngel’, ’småsik’ i lappmarkerna både i Västerbotten och Norr-
botten, har lånats in från finskans silakka, ’strömming’. Detta finska 
ord har en spännande förhistoria. En del forskare har hävdat att 
ordet har inhemsk östersjöfinsk bakgrund men detta är inte så tro-
ligt. Istället kan det äldre finska sill-laka-kala, som innehåller finskans 
kala, ’fisk’, ha lånat sin första led från svenskans sill-lake, ’saltlösning 
till konservering av sill’. Möjligen kan sedan den konkreta sprid-
ningen av sellak ha samband med den finska kolonisationen i lapp-
markerna. 
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 språklig mångfald 

 genom århundradena

 Med språkets hjälp får man 
en fascinerande bild av den mångfald 
som under århundradenas lopp präglat 
Lycksele, och naturligtvis också ett stör-
re sydlappländskt område. Männi-
skor med olika språk har här mötts 
och påverkat varandra. Flerspråkig-
heten har säkerligen snarare varit 
regel än undantag. 

Umesamiskan har här funnits se-
dan länge, och har kanske sitt ursprung 
i urgamla språkliga möten. Den svenska 
nybyggardialekten uppstod i den smältdegel där språkliga varieteter 
från när och fjärran mötts, men rottrådarna går också ner till kust-
dialekterna. Finskan kom in med kolonisationen, men avtrycken är 
idag egentligen inte så tydliga. Vi ser också hur ”borgarspråket” en 
gång skapades för att klara behoven av fungerande handelskontakter 
mellan samerna och kuststädernas svenskspråkiga befolkning. På 
boksvenska klarade lokalbefolkningen sina behov av en fungerande 
kommunikation med den svenska överheten. Och det var just 
boksvenskan som gjorde det möjligt för Carl Linnæus att samtala 
med samekvinnan på Lycksmyran den där junidagen för mer än 275 
år sedan.  ■

 





 realismens estetik

 Sara Danius

 Mot slutet av sitt liv upptäckte Goethe färgen. Han var när-
mare sjuttio. En hel världsbild började knaka i fogarna. Färg hade 
visserligen alltid intresserat Goethe. Han hade ägnat mycken tid åt 
sin Färglära (1820), produkten av tjugo års studier, och han hade 
noggrant färgsatt rummen i sitt hus vid Frauenplan i Weimar efter 
italienskt mönster. 

Men nu stod något annat och betydligt allvarligare på spel: den 
förebildliga antiken. Antikforskningen hade tagit en oanad vänd-
ning. Nya fynd visade att den gamla skulpturkonstens vita marmor 
inte alls hade varit vit. Den hade varit bestruken med färg. Många 
färger. 

Goethes förståelse av antiken ställdes på huvudet. Det har den 
tyske litteraturforskaren Ernst Osterkamp visat i Gewalt	und	Gestalt.	
Die	Antike	im	Spätwerk	Goethes (2007). Den grekiska skulpturen hade 
länge ansetts stå för den rena formen. Hur förena denna idé med 
kunskapen om att skulpturen faktiskt var polykrom? Kunde före-
ställningen om den antika konstens idealitet överleva den gryende 
insikten om dess rötter – i verkligheten?

Det är svårt att tänka sig en mer talande bild för hur idealismen i 
början av 1800-talet börjar trängas tillbaka till förmån för det som 
inom kort skall komma att kallas realism. Realismen innebär en 



strömkantring inom kulturens område. Den har i så hög grad präg-
lat vår syn på konstens uppgift att det är svårt att se hur radikal, ja, 
till och med skandalös 1800-talsrealismen en gång var. 

Ett av realismens främsta redskap är just färgen. När madame de 
Chasteller slår upp sina fönsterluckor i Stendhals roman Lucien	Leu-
wen är de papegojgröna. När Theodor Fontane beskriver den unga 
Effi Briest understryker han att hennes skärp är brunt. När George 
Eliot gestaltar floden Floss är hon noga med att tala om att strän-
derna är ljust purpurfärgade. När Gustave Flaubert placerar ut en 
tvål på Felicités nattygsbord är den blå – då har han redan sagt att 
kakelugnen nere i matsalen är gul. Ingenting kan som färgen för-
ankra det givna i det verkliga. Färg är en lysande verklighetseffekt.

Alla dessa färger, kulörer och nyanser träder fram inom ramen för 
en ny sorts roman, den realistiska romanen. Och realismen inleds på 
allvar med en bok som kommer ut 1830 och som är skriven av en man 
vid namn Stendhal. Romanen hade stora ambitioner. Den ville vara en 
krönika över det nittonde seklet. Så står det på försättsbladet. Boken 
heter – just det – Le	Rouge	et	le	noir.	Eller på svenska: Rött	och	svart.

 startskottet  för 

 den moderna l itteraturen

 Vad handlar realismen om? Det är enkelt. Realismen vill 
visa hur saker och ting är, inte hur de borde vara. För oss är det en 
självklarhet. Då var det en mindre revolution. Det är därför Flaubert, 
Charles Baudelaire, Eugène Sue och andra romanförfattare drogs 
inför rätta, och det är därför Gustave Courbet, Édouard Manet och 
andra målare orsakade skandal.

Om man tänker efter är det ganska lätt att övertygas om att 1800-
talet bär vittne till en svårmatchad strömkantring inom kulturens 
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område och att det märks framför allt i litteraturen och måleriet. 
Realismen växer fram vid olika tider beroende på plats och land, 
senare i Skandinavien och Tyskland än i Frankrike och England, men 
det händer som regel under 1800-talet. Först och främst bryter rea-
lismen fram i efterdyningarna efter upplysningen och franska revo-
lutionen: sekularisering, demokratisering och framväxten av en röst-
stark borgerlighet. Men man bör också sätta realismen i samband 
med snabb urbanisering och uppkomsten av metropoler, varusam-
hällets genombrott, växande läs- och skrivkunnighet i de breda folk-
lagren, billigare, raskare och smartare tryckteknik, dagspressens 
 expansion, i synnerhet under seklets senare del, genomslaget för en 
kommersiell litterär marknad med mera. De historiska förutsätt-
ningarna talar nästan för sig själva.

Och här kommer då en viss Henri Beyle, numera känd som Stend-
hal – han hade många hundra pseudonymer – och skriver en pamflett 
som får heta Racine	et	Shakespeare. Han är bildad, vida berest och en 
konversationens mästare. Han är anhängare av Napoleon. Han har 
författat en traktat om kärleken, utvecklat en teori om kristallisation 
och skrivit reseskildringar och en hel del journalistik. I övrigt är han 
en dilettant. Få vet vem han är, och noga taget är han heller ingen.

Denne Beyle har ett ärende. Kommer någon att lyssna? Han vill 
klargöra förutsättningarna för den nya tidens litteratur. Framför allt 
vill han reformera det franska dramat, själva hjärtat i den representa-
tiva franska kulturen. Den otvivelaktigt störste dramatikern är ännu 
Jean Racine, 1600-talsförfattaren som fulländade den svåra konsten 
att skriva alexandriner, det sexfotade, parvis rimmade versmåttet 
med taktvila i mitten av varje rad. Ingen förkroppsligade klassi-
cismens ideal så väl som Racine och hans sublimt heroiska tragedier.

Nu tar Stendhal till orda. Bort med Racine. ”Från och med nu 
bör tragedierna skrivas för oss, vi förnuftiga, seriösa och en smula 
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avundsjuka unga människor i nådens år 1823. Dessa tragedier bör 
skrivas på prosa. I våra dagar är alexandrinen sällan föga mer än ett 
sätt att dölja dumhet.”

Ut med klassicismen, in med romantiken. Året är 1823. Men vad 
betydde romantik? ”Romantiken”, skrev Stendhal, 

är konsten att tillhandahålla folk de litterära verk som, mot bak-
grund av deras aktuella vanor och trosföreställningar, kan skänka 
dem största möjliga nöje. Klassicismen å andra sidan tillhandahål-
ler den litteratur som skänker största möjliga nöje åt gammelfarfar.

Två år senare var striden mellan klassicister och romantiker ett fak-
tum. Bara ett år därefter, 1826, förekommer ordet realism för första 
gången i kulturdebatten, visserligen i ett helt annat sammanhang, 
men i alla fall. Trettio år senare lanseras en tidskrift som får heta Le	
Réalisme och debatten cirklar i hög grad kring Courbet, målaren som 
sade att han inte kunde måla änglar eftersom han aldrig hade sett 
några. 

Det intressanta med Stendhals pamflett av år 1823 är att han före-
språkar en genuint samtida konst, en konst som riktar sig till sin 
samtid – och som låter samtida. Alltså måste alexandrinen skrotas, 
de antika motiven läggas på hyllan, folk tala som de låter. Detta är 
Stendhals modernitet. Här hör vi startskottet för den moderna litte-
raturen. 

Stendhal talade förvisso om dramat, om tragedi och komedi, och 
det var inte dramat som skulle bli bärare av det nya. Det var roma-
nen, den toleranta, böjliga och opretentiösa genre som kallas roman. 
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Och om det var någon som bidrog till att förnya romanen, så var det 
Stendhal. Då tyckte nästan ingen det, utom möjligen Balzac, och på 
det hela taget passerade Stendhals författarskap obemärkt, ungefär 
som en Finlandsfärja i tät dimma.

 estetiken som sinnlighetslära

 Realismen hör till de mest undersökta strömningarna i kul-
turhistorien. Det går tretton realismforskare på dussinet. Dessutom 
har en rad bemärkta humanister skrivit högintelligenta ting om 
realism och verklighetsåtergivning, forskare som Erich Auerbach, 
Georg Lukács, Gérard Genette, Theodor W. Adorno, Walter Benja-
min, Ernst Gombrich, Svetlana Alpers, Linda Nochlin, T. J. Clark, 
Michael Fried med flera.

Finns det över huvud taget mer att säga? 
Det gör det. Men att bara byta perspektiv är inte nog. Vi behöver 

byta kritisk terminologi, ja, till och med teoretisk horisont.
Om det finns en tanke som har behärskat förståelsen av realismen 

är det tanken på mimesis, ett begrepp som ytterst härleder sig till 
Aristoteles poetik. Mimesis betyder ungefär efterbildning. Realis-
men blir då en ”mimetisk” litteratur. 

Ofta är beteckningen rent beskrivande, som hos den store littera-
turhistorikern Auerbach. Han betraktar 1800-talsrealismen som en 
epok inom ramen för en lång mimesis-tradition som går tillbaka till 
Homeros och Bibeln. 1800-talsrealismen är alltså bara en	form av 
verklighetsåtergivning bland andra.

Men lika ofta är beteckningen normativ – vilket i praktiken bety-
der att man för realismens ”mimetiska” roman på tal när man vill 
framhäva en annan, föregivet mer raffinerad romankonst, till exem-
pel den modernistiska romanen. Med mimesis menar man då en naiv 
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framställning, ungefär som när något återkastas i en spegel. Realis-
men antas bygga på en oskuldsfull tilltro till språkets betecknande 
förmåga. 

Så blir 1800-talsrealismen till en ”mimetisk” konst, medan 1900-
talsmodernismen tvärtom är en självmedveten och därför mer sofis-
tikerad konst. Kort sagt: realismen är kusinen från landet, moder-
nismen den ironiske, självmedvetne, ibland till och med nihilistiske 
stadsbon. 

Teorin främjar kanske förståelsen av modernismen, dock inte av 
realismen. Till stor del kan detta förklaras av att denna realismteori 
baserar sig på just mimesis-tanken. Men ett helt annat perspektiv på 
realismen, och i förlängningen även på modernismen, börjar av-
teckna sig så snart en aesthesis-baserad teori får ligga till grund för 
förståelsen.

Det är här estetiken kommer in i bilden. Den filosofiska estetiken 
kan göra mycket för föreställningen om den litterära realismen. Men 
det förutsätter att vi närmar oss estetiken i dess ursprungliga form, 
inte som en lära om det sköna eller som en teori om konsten, utan 
som ett tänkande om hur sinnena förmedlar mellan människa och 
värld. Estetiken handlar om sinnlig varseblivning, det vill säga om 
den mänskliga kroppens förmåga att via sinnena närma sig världen, 
antingen för att hämta kunskap om den eller för att njuta och beha-
gas av den. Estetiken i denna grundläggande mening kretsar kort 
sagt kring sinnena. Så leder också ordets etymologi till estetikens 
grunder. ”Estetik” går tillbaka på till grekiskans aisthesis,	ett vardag-
ligt ord som betyder ungefär varseblivning, sinnlig uppfattning.

Denna ursprungliga inriktning återfinns framför allt hos Alexan-
der Baumgarten, den tyske 1700-talsfilosof som i ett teoretiskt verk 
om poesin myntade begreppet ”estetik”. Baumgartens aesthetica	av-
såg en lära om perceptionen, det vill säga en sfär av sinnlig kognition 
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i mer omedelbar mening – till skillnad från mer abstrakta former av 
begreppsligt tänkande. 

Förstår man estetiken i Baumgartens anda, är den snarast en sinn-
lighetslära. Litteraturteoretikern Terry Eagleton har i The	Ideology	of	
the	Aesthetic (1990) betonat att denna tidiga förståelse av estetiken 
för med sig en avgörande distinktion – intressant nog inte mellan 
konst och liv, utan ”mellan det materiella och det immateriella: 
 mellan saker och tankar, mellan sinnesupplevelser och idéer, det som 
hänger ihop med vår kreaturliga tillvaro till skillnad från det som för 
ett skugglikt liv någonstans där bak i medvetandet”. Distinktionen 
är omedelbart relevant för realismen, i synnerhet Stendhals realism, 
som i så hög grad kretsade kring la	sensation och som också bör förstås 
mot en bakgrund av 1700-talets materialistiska filosofi, så som den-
na kommer till uttryck hos Etienne Bonnot de Condillac och Dénis 
Diderot.

 stendhals realism

 Var Stendhal verkligen realist? Man kan tänka sig flera tungt 
vägande invändningar.

För det första var realismbegreppet ännu okänt i litteraturkritiska 
sammanhang under Stendhals livstid. Termen förekom över huvud 
taget inte.

För det andra pläderade Stendhal själv för romantiken. Vi har 
redan sett att Racine	et	Shakespeare är ett försvar av romantiken.

För det tredje hyste Stendhal en hjärtlig avsky mot beskrivning. 
Att beskriva hur saker och ting ser ut är ingen konst, menade han. 
Däremot är det en konst att återge en känsla, en stämning eller en 
människas inre. Stendhal höll Madame de La Fayette, författaren till 
La	Princesse	de	Clèves, oändligt mycket högre än flertalet samtida för-

Realismens estetik · 167          



fattare. Synpunkten är för övrigt återkommande under hela 1800-
talet, alldeles särskilt när realismen blir föremål för kritik. Att be-
skriva detaljer är en sak, heter det, men att skildra det inre och be-
driva analys är något helt annat.

För det fjärde hyste Stendhal ett utomordentligt svalt intresse för 
det vardagliga, genomsnittliga och låga. 

För det femte hade han föga förståelse för idén att litteraturen 
skulle uppröra, fostra eller vara till nytta för läsaren. Lika litet var 
litteraturen till för att sätta saker under debatt.

Allt detta är sant. Men det är icke desto mindre sant att Stendhal 
är realist. Jag är långt ifrån den första att se saken så. För Auerbach 
är Stendhal 1800-talsrealismens stora portalfigur. Också Lukács, den 
ungerske filosofen och litteraturteoretikern, betraktade Stendhal 
som realist. Även Hugo Friedrich, ytterligare en namnkunnig tysk 
litteraturhistoriker, såg Stendhal som realist. Han talade om ”den 
nya verkligheten i 1800-talets franska roman” och där kom Stendhal 
först, följd av Balzac och Flaubert. Friedrich uppehöll sig särskilt vid 
Stendhals ”psykologiska realism”. Och för Yves Ansel, samtida fransk 
1800-talsforskare och specialist på Stendhal, är Stendhal realismens 
grundare, en fondateur. Ansel säger till och med att Stendhals roman-
tik är en realism.

Men hur såg samtiden på saken? Går man till den tidens littera-
turkritik, upptäcker man något intressant. Stendhal var visserligen 
inte så omskriven som Balzac, långt därifrån, men i artiklarna som 
följde på Stendhals bortgång år 1842 ser man att litteraturkritiken 
lyfte fram just sådana egenskaper som vi vanligen förknippar med 
realismen. Det visar Bernard Weinberg iDet visar Bernard Weinberg i French	Realism:	The	Critical	
Reaction	 (1937). Kritikerna lade vikt vid Stendhals observations-Kritikerna lade vikt vid Stendhals observations-
förmåga, liksom man betonade att han var hängiven det verkliga 
och uppmärksammade detaljer. Kort sagt: hans författarskap hörde 
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 hemma i det verkligas domäner snarare än i fantasins och föreställ-
ningens. Därtill underströk den tidens kritiker att Stendhal var en 
starkt intellektuell författare, med tydlig filosofisk böjelse. Till ytter-
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mera visso var denna filosofiska böjelse påfallande materialistiskt 
orienterad. Hans verk vilade på en sensationernas filosofi.

Men inte nog med det. Går man lite längre fram i tiden, till åren 
mellan 1853 och 1855, upptäcker man också att samtiden kopplade 
samman Stendhal med Balzac. Realismbegreppet må alltså inte vara 
etablerat än – först några år senare kan man tala om en sannskyldig 
debatt om realismens beskaffenhet, och då kretsar den i hög grad 
kring Courbet inom måleriets område och kring Flaubert inom 
 litteraturens – men samtiden såg ett uppenbart släktskap mellan 
Stendhal och Balzac. 

Varför? Litteraturkritikerna pekade på den beskrivande tekniken, 
den högt utvecklade observationsförmågan och det analytiska sättet 
att närma sig romangestalterna. En kännare, Emile Chasles, uttryck-
te sig så här:

Dessa författare har vissa beröringspunkter och utan att veta det 
ansluter de sig till samma litterära rörelse. Genom att envist stu-
dera det moderna Europas samhälleliga liv och skildra oroliga 
gestalter i en period av förfinad civilisation har bägge två skänkt 
romanen ett nytt djup och en ny betydelse.



År 1830 betraktas i allmänhet som det år då romantiken triumfe-
rar i Frankrike. Men detta är också sant. År 1830 är året som inleder 
det som så småningom skall komma att kallas realism. Det är året 
för Stendhals Rött	och	svart, det är också året för Balzacs första i egent-
lig mening realistiska berättelser.

 polit iseringen 

 av  retoriken

 Det finns mer att säga om Stendhals modernitet. Inte nog 
med att han pläderar för en genuint samtida litteratur och ser till att 
bereda väg för realismen innan begreppet är uppfunnet. Enligt Yves 
Ansel är Stendhal också den förste att förbinda stil med politik. 

Fram till franska revolutionen skrev man bra eller dåligt, det var 
allt. Retoriken fällde utslaget, och retoriken allena. Under 1800-talet 
börjar dock de litterära verken värderas även från politisk synpunkt. 
Det är nu stilen börjar betraktas som en bärare av sociala och poli-
tiska kännetecken, en förändring som inträffar mycket tidigare än 
man hittills trott. 

Ty det är författaren till Racine	et	Shakespeare som först vågar be-
teckna en stil som ”politisk”. Vem före Stendhal skulle ens komma 
på tanken att förbinda den alexandrinska versens styre med den ab-
soluta monarkins, vem före honom förknippade ”emfasen” med 
”jesuitismen”, de ”sonora fraserna” med den ”religiösa och aristo-
kratiska reaktionen”? Att allt var politiskt, till och med stilen, det 
var Stendhal den förste att säga och illustrera, hävdar Ansel.

Med Stendhal träder stilen in i misstänksamhetens tidsålder. Sti-
len upphör att vara endast en fråga om estetik. Den värderas inte 
längre i uteslutande konstnärliga termer. Man ser detta tydligt i de 
chroniques Stendhal skrev för engelska tidskrifter, där han talar öppet 
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om sin politiska ståndpunkt i litterära sammanhang. Vad vi här be-
vittnar är ingenting mindre än en politisering av retoriken. 

I det revolutionerade samhället har det blivit uppenbart, åtmins-
tone för Stendhal, att den höga stilen i praktiken är en stil med 
 politiska kännetecken. En lång rad egenskaper – klarhet, enkelhet, 
emfas, vaghet, dunkelhet, tyngd, allvar och så vidare – hänvisar inte 
längre enbart till rent stilistiska värden utan står också för en eller 
annan ideologisk tendens, en eller annan politisk hållning.

Ansel vill placera in Stendhal i en tradition, ja, han vill rent av se 
honom som ursprunget till den litteraturteoretiska tradition som har 
Jean-Paul Sartres Qu’est-ce	 que	 la	 littérature och Roland Barthes Le	
degré	zéro	de	 l’écriture som höjdpunkter. Det är alltså 1789 som är 
märkesåret, inte 1848 som Sartre och Barthes vill göra gällande. De 
texter det handlar om är i första hand Stendhals ”engelska brev”, 
hans ovan nämnda krönikor. 

Men om man skärper blicken kan man se Stendhals stilistiska 
ideal också i romanerna, menar Ansel. När Stendhal för in brev och 
andra texter i handlingen, uppstår ofta en metadiskussion om språk 
och stil. Förebildliga eller på annat sätt intressanta personer som 
Chélan, Pirard eller markis de la Môle, skriver (1) enkelt! (2) klart! 
och (3) kort! Alltmedan hycklarna, jesuiterna, lärdomsgiganterna, 
den religiösa eliten, politikerna med flera är vaga, ordrika, emfatiska, 
dunkla, obegripliga…

 från mimesis  t ill  a isthesis

 Låt oss lyssna till Stendhal. Jag saxar ett stycke ur Rött	och	
svart. Ingenting hos Stendhal är så berömt som dessa rader. Berät-
taren kliver fram ur kulisserna och förklarar sin syn på romankons-
ten. Stycket har tolkats som en realistisk programförklaring. En ung 
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aristokratisk dam har betett sig olämpligt. Ändå har berättaren inte 
fördömt hennes handlande. Varför?

Ty, min herre, en roman är en spegel som förs längs allfarvägen. 
Än återger den himlens blå, än dypölarnas smuts. Och den man 
som bär spegeln beskyller ni för att vara omoralisk! Spegeln visar 
dyn, och ni anklagar spegeln! Anklaga hellre vägen där dypölen 
är, och än mer väginspektören som låter vattnet stå och ruttna och 
dypölen bli till.

Stendhal, Rött	och	svart, övers. Tage Aurell (1955)

Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une 
grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l’azur des cieux, tantôt 
la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le miroir 
dans sa hotte sera par vous accusé d’être immoral! Son miroirSon miroir 
montre la fange, et vous accusez le miroir! Accusez bien plutôt le 
grand chemin où est le bourbier, et plus encore l’inspecteur des 
routes qui laisse l’eau croupir et le bourbier se former.

 Stendhal,Stendhal, Le	rouge	et	le	noir, red. Michel Crouzet (1997)

Realismen ville mer än något annat skildra verkligheten. Det är ju 
också därför denna strömning inom 1800-talets konst och litteratur 
kallas som den gör. Tänk bara på Courbet och Manet, eller på Balzac 
och Flaubert. Men är det bara realismen som är ute efter att avbilda 
det verkliga, för att inte tala om det vardagliga? Hur skall vi då 
 karakterisera det holländska 1600-talsmåleriet, för att inte nämna 
en mästare som Vermeer?

Realismen har i hög grad fattats i mimesis-termer, ett tänkande 
som ytterst går tillbaka till Aristoteles poetik. Aristoteles utövade ett 
mäktigt inflytande på allt tänkande kring litteratur långt in på 1800-
talet. Men hans mimesis-tanke var långt mer komplicerad än folk i 
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gemen vill tro. Det visar antikspecialisten Stephen Halliwell i sin 
stora studie The	Aesthetics	of	Mimesis:	Ancient	Texts	and	Modern	Pro-
blems	(2002). Halliwell hävdar att Aristoteles mimesis-tanke inte bör 
förstås som imitatio eller avbildning alternativt efterbildning. Det 
vore riktigare att översätta mimesis med ”representation” eller 
”framställning”. Varför? Därför att mimesis-begreppet är dubbel-
sidigt: å ena sidan reflekteras världen, å andra sidan simuleras	världen. 
Det är ett komplementärt synsätt. 

För att uttrycka det lite annorlunda: Aristoteles var lika intres-
serad av att förstå konstverket i dess egenskap av skapad, materiell 
artefakt, alltså konstverket som medium, som dess förmåga att be-
teckna och så att säga stadfästa ett eller annat mönster i en verklighet 
som antas existera. Och inte minst viktigt: för Aristoteles existerar 
bägge dessa sidor samtidigt. Vi befinner oss med andra ord mycket 
långt från idén om en naiv återspegling.

Också av detta skäl – det vill säga på rent filologiska grunder – är det 
vilseledande att tala om den realistiska 1800-talsromanen som en mi-
metisk	romantradition. Aristoteles syn på mimesis var aldrig så enkel. 
Och går man till Stendhal, Balzac, Flaubert, Eliot, systrarna Brontë 
och andra 1800-talsförfattare, hittar man heller inget stöd för en så 
simplistisk förståelse av mimesis, vare sig i teorin eller i praktiken. 

Det hindrade inte att 1800-talsromanen gärna förstod sig själv 
som en spegel, till och med när den ville vara fräck. Det har vi redan 
sett i Stendhals Rött	och	svart:

Ty, min herre, en roman är en spegel som förs längs allfarvägen. 
Än återger den himlens blå, än dypölarnas smuts. Och den man 
som bär spegeln beskyller ni för att vara omoralisk! Spegeln visar 
dyn, och ni anklagar spegeln! Anklaga hellre vägen där dypölen 
är, och än mer väginspektören som låter vattnet stå och ruttna och 
dypölen bli till.
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Passagen har traderats från generation till generation. Den framstår 
som inbegreppet av realismens strävan efter sanning och trohet mot 
det givna. Man ser det hos forskare som Hugo Friedrich, Ann Jef-
ferson, Lawrence Schehr och Christopher Prendergast.  Romanen 
bör vara en spegling av världen sådan den är, inte som den borde 
vara. Så kommer det sig att romanen bör återge inte bara himlen 
utan också jorden, inte bara det höga utan också det låga, inte bara 
det rena utan också det fula, och så vidare. I förlängningen innebär 
det att realismen överger den absoluta idealismen till förmån för en 
empirism, som förutsätter att den enda vetbara världen är den värld 
som vi faktiskt erfar och som uppenbarar sig för oss via sinnena.
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Det är ett rimligt sätt att närma sig Stendhals rader, åtminstone 
så länge vi tänker i mimesis-termer, det vill säga anlägger ett per-
spektiv som tar sikte på frågan om konstens avbildningsförmåga och 
det litterära verkets sanningsanspråk. 

Men vi skulle också kunna lägga snittet på ett helt annat vis. Vi 
skulle kunna ta fasta på att passagen kretsar kring synliggörande. 
Stendhal säger att det inte räcker med att bara gestalta himlen. Lit-
teraturen bör också göra plats för den söliga marken, till och med 
synliggöra dyngan, som i en spegel. Romanen måste få läsaren att se 
mer, rent av se annorlunda. 



Så kan man också läsa passagen. Och därmed har vi bytt ben. Vi 
har flyttat oss från mimesis till aisthesis, från frågan om verklighets-
återgivning till frågan om estetisering i bokstavlig mening, det vill 
säga sinnliggörande.

Estetisering skall alltså inte förstås som esteticism, heller inte som 
förskönande, utan som just försinnligande. Realismen är en utpräg-
lat anti-allegorisk strömning, fotad i ett starkt intresse för det sinn-
liga. Som aldrig förr strävar den realistiska litteraturen efter att 
 förmedla hur världen träder fram för människan och hennes fem 
sinnen – och alldeles särskilt synen. Realismens värld är en värld med 
 visuellt överflöd.

Men den hörbara världen är lika väsentlig. Realismen är den litte-
rära rörelse som på allvar tar sig för att återge hur folk faktiskt låter 
när de talar – med dialekt, sociolekt och allt. Kort sagt: 1800-tals-
realismen ger det sinnliga ett egenvärde. Eller för att uttrycka det lite 
annorlunda: realismens genombrott innebär ett genombrott för este-
tiseringen av den seriöst syftande berättande litteraturen. Ser man det 
så, ja, då kan man gå ytterligare ett steg och säga att realismen inle-
der den sinnliga vändningen inom den moderna konstens område.
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 realismens s innlighetslära

 Det pågår alltså en hel del mellan raderna hos Stendhal. Vad 
vi också ser i den citerade passagen – och nu lånar jag en tanke av 
den franske filosofen Jacques Rancière – är ett nytt ”delande av det 
sinnliga”. På franska heter det le	partage	du	 sensible, vilket betyder 
både delande av och deltagande i. Tanken är i grunden enkel. Litte-
raturen, liksom de övriga konstarterna, gör den gestaltade världen 
synbar och hörbar på ett sätt som gör den potentiellt gemensam, 
tillgänglig och delbar för alla, ja, till och med handlingsbar, och 
 poängen är att en sådan värld också är en värld av potentiellt görande 
och handlande. 

Enligt Rancière är detta den djupare funktionen hos all estetisk 
gestaltning. Han argumenterar väl för sin sak. Däremot erbjuder 
hans teori mindre om man vill förstå hur estetiseringen fungerar i 
olika tider, och hur den under vissa perioder – som realismens – 
 alstrar en rad nya former och gestaltningssätt, till och med genrer. 
Vad jag själv vill föreslå är att det är 1800-talsrealismen som inleder 
denna estetisering.

Men vilken är den större poängen? Poängen är att realismens este-
tisering kan ses som ett led i den demokratiseringsprocess som i 
Europa inleds med franska revolutionen. Ser man det så, ja, då ställs 
en vanlig föreställning på huvudet. Estetisering förknippas annars 
med en konstuppfattning där verket är autonomt, intresselöst och 
utan nytta. Här kopplas tvärtom det estetiska till det politiska. Este-
tiken blir en angelägenhet för mycket mer än bara konsten. Estetiken 
blir en världslig angelägenhet. Förbluffande nog är det detta som blir 
konsekvensen av att man skjuter mimesis-perspektivet i bakgrunden 
och aesthesis-begreppet i förgrunden. 

En sak är i alla fall säker. Det synliga har en litteraturhistoria, och 
denna synlighetens historia inleds på allvar med den realistiska roma-
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nen. Huvudpersonen i Rött	och	svart är en ung man, son till en enkel 
snickare i landsorten. Han är lika äregirig som han är naiv, en livsfar-
lig kombination. Han lyckas klättra långt upp på den sociala stegen 
och via en längre sejour på ett prästseminarium tar han sig så små-
ningom in i den parisiska aristokratin. Från det lilla samhället i 
landsorten till det mäktiga prästerskapet och den franska huvudsta-
dens adelskretsar: huvudpersonen, den unge snickarsonen, är mer 
än bara en romangestalt, han är Stendhals förevändning för att 
 skildra tre olika samhällssfärer och avslöja hur de verkligen fungerar. 

Och hur får Stendhal detta till stånd? Genom att åskådliggöra. 
Genom att ta fasta på den pregnanta detaljen. Genom att ställa 
 sinnesförnimmelsen i relief, la	sensation.	Ingenting var så viktigt för 
Stendhal som la	sensation.

Ändå var han som sagt ingen vän av beskrivning. Att skildra hur 
en livegen man är klädd är den enklaste sak i världen, sade han en 
gång. Det behöver man ingen författare till. Men att gestalta hur 
denna person tänker, känner och handlar – där sätts den sanna för-
fattaren på prov.

Stendhal ville inte beskrivning, men han ville exakthet. Hur går 
det ihop? Hans exakthet har inget att göra med Balzacs underbart 
svullna, hyperboliska detaljbeskrivningar, inte heller Flauberts fritt 
svävande, fint ciselerade bilder. Stendhals exakthet var matemati-
kerns exakthet.

”Politik mitt i fantasins angelägenheter är ett pistolskott mitt i en 
konsert”, heter det i Rött	och	svart.	Det låter som en apologi för kons-
ten, för konsten som en zon bortom det politiska livet. Ändå har få 
1800-talsförfattare gjort så mycket för att skjuta in romanen i sam-
hällets mitt som Stendhal. Inte nog med att han är en av de första 
att förbinda stil med politik. Hans realism går längre än så: den vitt-
nar om upptäckten av samhället som sådant, det postrevolutionära 
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samhället. Den ökande sociala rörligheten är i färd med att förändra 
nationens utseende, inklusive de teckensystem som bidrar till att 
göra människor, klasser och handlingar läsbara. Så kommer det sig 
att den värld som Stendhal skildrar är en i högsta grad synlig värld. 
Ändå är den allt annat än genomskinlig. Samhället är ett chiffer. Det 
är ingen slump att Stendhal är så upptagen av klädsel, masker och 
förställning. 

Vi kan ana konturerna av en sociologi på den litterära horisonten, 
långt innan ordet är uppfunnet. Och det är i detta nyupptäckta tom-
rum, innan sociologin, etnologin och psykologin ens är påtänkta, 
som den realistiska romanen ser till att skaffa sig en självklar plats. 
Bara några år senare skall Balzac sätta sig ned och skriva ett storartat 
försvar för romanen, romanen som en gigantisk kartläggning av det 
mänskliga samhället, komplett med teori och metod och allt, och 
han skall själv hinna ett gott stycke på väg med detta encyklopediska 
projekt.

1800-talet är abstraktionens årtionde, menar den franske filosofen 
Pierre Rosanvallon. För hur skall man föreställa sig den nya politiska 
enhet som är folket? Makten hos den gamla suveränen, kungen, 
kunde man visualisera med hänvisning till hans kropp, men hur 
åskådliggöra denna nya suverän – folket? Det är inte för inte som 
1800-talet såg statistikens födelse. Eller som vetenskapshistorikern 
Ian Hacking uttryckt saken: omkring 1820 börjar en lavin av siffror 
rulla genom seklet.

Men 1800-talet är inte bara abstraktionens århundrade utan ock-
så estetiseringens. Ytterst kretsar dessa processer kring samma fråga: 
hur kan det postrevolutionära samhället bli gripbart? Romanen och 
måleriet gör världen syn- och hörbar längs nya linjer, och gör den 
därmed till föremål för kännande, vetande, kunnande, delande och 
handlande på ett historiskt sett nytt sätt.
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Vad är realismen om inte ett jättelikt pistolskott mitt i den sublima 
konserten? Vad är realismen om inte en politisk angelägenhet? 

Det fordrar förstås att vi har en generös definition av det politiska. 
Men har vi det, och varför skulle vi inte ha det, ja, då inser vi att 
estetiken, som en teori om sinnena och sinnliggörande med rötter 
hos Alexander Baumgarten och andra 1700-talsfilosofer, inte längre 
kan nöja sig med att vara en angelägenhet enbart för esteter.  ■
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