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Den nödvändiga kombinationen av lek och disciplin ställer uni-
versitetsverksamhet inför ett unikt dilemma. Den måste ge ut-
rymme åt både påhittighet och pedanteri.

Torsten Hägerstrand

reativitet är ett knepigt begrepp. I sitt bidrag 
till den viktiga boken Milieus of Creativity 
(2009) noterar geografen Peter Meusburger 
att litteraturen uppvisar mer än hundra olika 

definitioner. Men uttrycket kreativ forskningsmiljö är 
möjligen ännu knepigare. Vad är det, egentligen? Är det 
en miljö där det produceras mycket forskning? Eller 
rör det sig om högkvalitativ eller kanske särskilt origi- 
nell forskning? Betyder miljö en fysisk plats, en spatial 
kontext, eller handlar det snarare om en avgränsad kul-
tur i antropologisk mening? Kanske är det allt detta på 
samma gång. Kreativa forskningsmiljöer är i alla händel-
ser något som de allra f lesta lärosäten eftersträvar och 
det finns därför goda skäl att fundera över vad som ut-
märker dem – vad som utgör deras villkor och förutsätt-
ningar.

Kreativitet tillhör moderniteten och det i dubbel be-
märkelse. Samtidigt som det står för förnyelse är begrep-
pet i sig inte särskilt gammalt; det myntades under mel-
lankrigstiden och verkar inte ha blivit vanligt förekom - 
mande förrän efter andra världskriget. Men liknande 
uttryck har förstås funnits betydligt längre än så. Själva 
ordet kommer från latinets creo, som också återfinns i 
svenskans kreera, vilket kort och gott betyder ”att skapa”. 
Att vara kreativ handlar om att skapa tankar, saker eller 
processer som är nya och unika. I den kristna traditionen 
har denna förmåga främst varit kopplad till den gudom-
liga skapelseakten, medan skapandet i den profana tradi-
tionen huvudsakligen har förknippats med den mänsk-
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liga konsten i vid mening, efter hand även 
med vetenskap och teknik. I det senare 
fallet har ett tillägg gjorts: det nya och 
unika bör också vara på något sätt an-
vändbart.

Varifrån kommer den kreativa kraften? 
Går den att begripa sig på? Går den att 
mäta? Kanske inte. I det antika Grekland 
uppfattades kreativitet, i betydelsen inspi-
ration, som något bortom mänskligt för-
nuft; alla försök att rationellt förklara för-
mågan att skapa ansågs dömda att miss - 
lyckas. Platon uttryckte det ungefär så 
här: ”En poet är helig, och aldrig förmö-
gen att skapa innan han blivit inspirerad. 
Han är då bortom sig själv och hans för-
nuft är inte längre med honom. För han 
skapar inte genom konst utan genom gu-
domlig inspiration.”

En nästan lika pessimistisk tolkning 
framfördes långt senare av filosofen Karl 
Popper beträffande vetenskaplig forsk-
ning. Poppers uppfattning var att kreativ 
inspiration kort sagt var något irrationellt, 
och att idéer som leder till vetenskapliga 
upptäckter inte går att förutsäga. De var 
heller inte särskilt filosofiskt intressanta. 
Bakom denna hållning låg Poppers teori 
om att den vetenskapliga processen kort 
sagt består av två delar, upptäckt och rätt-
färdigande. Hur upptäckter i form av nya 
idéer gick till var strängt taget ointressant, 
det väsentliga var huruvida de klarade att 
motstå kritik eller inte.

Men alla kreativitetens uttolkare har 
inte varit lika pessimistiska som Platon 
och Popper. Andra filosofer men även 
forskare inom framför allt psykologi, neu-
rovetenskap, geografi, konstvetenskap och 
historia har mer eller mindre framgångs-
rikt försökt besvara frågorna om kreati-
vitetens natur, inte sällan i relation till 
 sådant som problemformulering och 
problem lösning, innovationsförmåga och 

kun skapsproduktion. Kreativitetslittera-
turen har följaktligen blivit mycket om-
fattande.

En snabb översikt över forskningsläget 
antyder att den absoluta majoriteten av 
kreativitetsforskningen har fokuserat på 
individer, inte sällan med utgångspunkten 
att individer som är kreativa är det på 
grund av att de har en särskild kognitiv 
begåvning och en specifik typ av person-
lighet. Den antika idén om ”geniet”, som 
fick sitt stora genombrott under roman-
tiken i början av 1800-talet, dominerade 
forskningen fram till 1980-talet och före-
faller för all del ännu frodas inom akade-
min. Samtidigt har det med tiden blivit 
allt mer uppenbart att varken forskare 
 eller konstnärer lever i ett intellektuellt, 
socialt och ekonomiskt tomrum; de tar 
intryck av familj och förebilder, ingår i 
traditioner, formas av sociala krafter, mö-
ter och krockar med skilda kunskapspara-
digm, interagerar med kollegor, och för-
håller sig till materiella och rumsliga 
ramar.

Kreativa forskningsmiljöer

Vetenskaplig kreativitet har förvisso med 
intelligens, kunskap och kompetens att 
göra, men inte bara. Kreativiteten påver-
kas också på gott och ont av de samman-
hang i vilka forskare verkar, och just där-
för är det meningsfullt att tala om mer 
eller mindre kreativa miljöer. Att begripa 
sig på denna växelverkan mellan individ, 
kollektiv och miljö är emellertid inte lätt. 
Kanske är det mest fruktbart att se sa-
kerna som växelverkande inom lokala kul-
turer, som författarna till Nobelmuseets 
skrift Cultures of Creativity velat göra. Här 
belyses till exempel Cavendish Laboratory 
i Cambridge, Wiens caféer kring sekel-
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skiftet 1900, och den ekonomiska institu-
tionen vid Chicago University – kulturer 
av helt olika slag men som har det gemen-
samt att de samlat ovanligt många krea-
tiva forskare och andra kreatörer som inte 
sällan har tagit intryck av varandra.

Men vad utmärker då en kreativ forsk-
ningsmiljö, annat än att vi kan se att den 
frambringat eller lockat till sig skapande 
människor? Ett sätt att försöka besvara 
den frågan är att gå till vetenskapshisto-
rien, vilket hänger samman med antagan-
det att det egentligen är först i efterhand 
som vi kan bedöma huruvida en miljö 
 varit kreativ eller inte. Några enkla svar 
hittar man dock inte där.

Ibland har stora miljöer med stora stat-
liga resurser och en tydlig målbild tyd-
ligen fungerat på ett inspirerande sätt. 
Manhattanprojektet under andra världs-
kriget kan duga som exempel på sådan 
”big science”. Ibland har vetenskapliga 
genom brott skett i nära samverken mellan 
universitet och privat näringsliv. En av 
Sveriges genom tiderna mest framgångs-
rika forskningsmiljöer, kemin i Uppsala 
under The Svedbergs och Arne Tiselius 
ledning, är ett sådant exempel. Det finns 
också många intressanta exempel på att 
nyskapande forskning uppstått i gränslan-
det mellan olika vetenskapliga discipliner. 
Men många viktiga och innovativa resul-
tat har även frambringats genom forsk-
ning i liten skala och därtill på platser som 
från dagens horisont kan te sig ganska 
udda.

Tänk på Isaac Newton som gjorde 
några av sina mest kända upptäckter i sitt 
hem i samband med att pesten hindrade 
honom från att vistas i Cambridge. Väl 
tillbaka från resan med Beagle var också 
Charles Darwin rotad i sitt hem, Down 
utanför London, där han under en period 
av närmare fyrtio år författade On the 

 Origin of species och flera andra viktiga 
arbeten. Tänk på Albert Einstein som 
skrev fyra av sina mest kända vetenskap-
liga artiklar, varav en ledde till Nobelpri-
set, under sin tid på patentverket i Bern. 
Och en av världens främsta historiker, 
Fernand Braudel, sammanställde sin väl-
diga studie Medelhavet och medelhavsvärl-
den på Filip ii:s tid i ett fångläger i Tysk-
land vid början av 1940-talet.

Något liknande kan för övrigt sägas om 
den ryktbara svenska så kallade ”snille-
industrin”, den skapades av personer som i 
stort sett saknade anknytning till univer-
sitet eller andra typer av ”centres of excel-
lence”. Det var i vedboden, i garaget eller 
vid mammas diskbänk som snilleblixtarna 
slog ner. Många framstående innovatörer i 
historien har dessutom varit särlingar, och 
så är det väl på sätt och vis än idag. Tänk 
på Håkan Lans eller Steve Jobs.

Man kan förstås tänka sig att Newton, 
Darwin, Einstein och Braudel alla var 
 genier som i kraft av sin inneboende krea-
tivitet hade kunnat prestera sina resultat i 
stort sett var som helst. Men det är det 
faktiskt få vetenskapshistoriker som tror. 
Beläggen för att även de var beroende av 
miljöer, inspiratörer, sammanhang, till-
gänglig teknik och så vidare är överväldi-
gande, även om det är svårt att fastställa 
några kausala samband. Det enda som 
verkar riktigt säkert är att kreativitet kan 
frodas i många olika typer av miljöer. Efter-
som vetenskap bedrivs på många olika 
sätt, med olika metoder och material, är 
det också rimligt att tänka sig att det inte 
finns en enda typ av miljö som passar alla 
typer av vetenskaper, eller för all del alla 
typer av forskare. Sannolikt kan en och 
samma miljö stimulera kreativiteten hos 
vissa och hämma den hos andra.

Det finns emellertid empiriska studier 
av mer nutida forskning, framför allt rö-
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rande naturvetenskap och medicin, som 
gör anspråk på att förmedla generella lär-
domar om forskningsmiljöernas betydelse 
i kreativt hänseende. Dessa lärdomar kan 
i all korthet sammanfattas på följande 
sätt.

För det första: De flesta riktigt viktiga 
genombrott inom dessa vetenskapsområ-
den tycks ske i förhållandevis små fors-
kargrupper (fyra–tio personer), där fors-
karna dagligen möts och samarbetar, och 
samtidigt har tillgång till ändamålsenlig 
infrastruktur och väl utvecklade kommu-
nikations- och kontaktnät. Inte minst det 
senare är viktigt. För en forskargrupps 
veten skapliga resultat kommer aldrig att 
uppfattas och uppskattas som viktiga ge-
nombrott om de inte också kommunice-
ras, uppmärksammas och prisas av andra 
forskargrupper internationellt. Om så inte 
sker drunknar resultaten i mängden.

För det andra: Forskarna i miljön måste 
vara motiverade och kompetenta, men 
helst inte på samma sätt. Heterogena fors-
kargrupper, som består av forskare med 
lagom, skilda erfarenheter och kunskaper 
verkar lyckas bättre med att skapa innova-
tiva arbeten jämfört med mer homogena 
forskargrupper som delar samma kun-
skaper, intressen och epistemologiska ut-
gångspunkter. De senare kan förvisso vara 
betydligt mer produktiva inom sina eta-
blerade fält, men det är inte främst det vi 
talar om här. Lite tillspetsat betyder det 
att kreativa miljöer är i någon mening in-
tellektuellt irriterande: det får inte finnas 
för stor likriktning, det måste finnas ut-
rymme för tankar som skaver och provo-
cerar.

För det tredje: Det verkar vara en fördel 
om den sociala ordningen i miljön inte är 
allt för stel. En viss ”strukturell instabili-

lindellhallen, kreativ miljö vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.
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tet” kan underlätta möjligheten att tänka 
utanför de rådande ramarna och därmed 
bidra till förnyelse. Men det behövs också 
”strukturell stabilitet” för att nya idéer 
ska kunna förverkligas. Chanserna till 
framgång ökar om gruppen har en lång-
siktig finansiering som bygger på ett 
väl grundat förtroende för forskarna. Då 
kan de nämligen fokusera på arbetet och 
göra det under den tid som behövs, inte 
vad som stipuleras av kortsiktiga projekt-
planer. Tvärt emot vad Popper hävdade 
är det så, att vetenskapliga resultat som 
uppfattas som ”upptäckter” sällan upp-
kommer som idéer vid isolerade ögon-
blick. Nog så ofta är upptäckten i själva 
verket resultatet av en gradvis process som 
har pågått och mognat över lång tid, 
 ibland flera decennier. Eftersom originella 
idéer utmanar rådande ståndpunkter och 
ibland även maktförhållanden kan de 
dessutom utsättas för ignorans eller mot-
stånd som ytterligare fördröjer själva ge-
nombrottet.

Forskningspolitik

Om dessa tre punkter stämmer är de vik-
tiga att lyfta fram i en diskussion om hur 
miljöer vid universiteten kan bli mer krea-
tiva, för de rimmar illa med den forsk-
ningspolitik som på senare tid har förts i 
Europa och som har premierat stora kon-
sortier, kluster eller nätverk av forskare (i 
praktiken ofta inom snarlika, specialise-
rade ämnesområden). En liknande ten-
dens har funnits i Sverige, i form av så 
kallade starka forskningsmiljöer, Linné-
stöd, Berzeliusstöd, ramprogram för stra-
tegiska forskningsområden och så vidare. 
De flesta av landets viktigaste forsknings-
finansiärer har därvidlag gått i ungefär 
samma spår.

Sådana storskaliga och genomorgani-
serade satsningar har sina poänger och 
kanske passar de vissa typer av vetenskap-
ligt arbete utmärkt. Det kan till exem- 
pel gälla forskning av en i huvudsak kart-
läggande karaktär som kräver stort 
manskap eller områden som tidigare varit 
splittrade och som behöver bygga upp en 
kritisk massa, som genusforskningen. 
Men det finns f lera skäl att betvivla att de 
entydigt befrämjar universiteten som kre-
ativa och nyskapande miljöer. De kan av 
olika skäl snarare ställa till problem i detta 
av seende.

Eftersom utlysningar görs i öppen kon-
kurrens går anslagen regelmässigt till väl-
etablerade områden som kan hävda sig på 
gamla meriter. Koordineringen mellan 
finan siärerna har varit svag och i konse-
kvens med ”Matteuseffekten” har de som 
tidigare fått mycket därigenom fått ännu 
mer, medan nya och kanske mer riskfyllda 
men också mer innovativa områden som 
saknar kända namn eller ännu inte ham-
nat på den forskningsstrategiska kartan 
haft svårt att hävda sig. Resultatet har bli-
vit ett forskningslandskap som i resurs-
hänseende har många dalar och slätter 
och några få extrema toppar.

Eftersom det i regel är framstående 
forskare som står som huvudsökande ten-
derar samtidigt de beviljade satsningarna 
att medföra att många av dessa konverte-
ras till forskningsadministratörer och mer 
eller mindre slutar bedriva egen forskning. 
Därmed finansierar anslagen en mängd 
forskare som i huvudsak utför forskning 
som andra än de själva har planerat, vilket 
riskerar att hämma både deras egen ut-
veckling som självständiga forskare och 
områdets vetenskapliga förnyelse. Rap-
porten Hans excellens (2011) har med rätta 
fått stor uppmärksamhet för att den på-
talat hur dessa satsningar strukturellt har 
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gynnat män och missgynnat kvinnor som 
sökande. Men rapporten antyder också att 
satsningarna dessutom har verkat nega- 
tivt på själva kunskapsproduktionen. För-
fattarna skriver: ”Trots tilldelningen av 
forskningsanslag av tidigare aldrig skådad 
storlek, finner vi inga belägg för att sats-
ningarna lett till ökad produktivitet hos 
mottagarna – tvärtom sjunker publice-
rings- och citeringsgraden hos dem som 
tilldelats medel lika mycket eller mer än 
hos dem som blivit utan.”

Som bekant har forskningen under 
många år dessutom varit utsatt för ett rätt 
stort misstroende, både från politiker och 
från forskningsfinansiärernas sida. Det 
här visar sig bland annat i den omfattande 
och regelbundna användningen av mät-
ningar, utvärderingar och andra kontroll-
instrument. Det är knappast heller en 
kreativitetsfrämjande praktik, för risken 
är att forskarna då inte vågar ta några 
 risker. Kruxet är också att de förväntas 
producera och publicera resultat snabbt, i 
värsta fall ska resultaten till och med gå 
att förutsäga. Kreativitet och originalitet 
ersätts då lätt av produktivitet och kvanti-
tet. Känslan av kontroll medför dessutom 
att arbetet blir mycket tristare än det 
skulle kunna vara. Det kreativa utrymmet 
krymper.

Politiker i Sverige brukar sträva efter 
att förankra politiska beslut och reformer i 
vetenskaplig forskning, i den mån sådan 
finns. Även dagens forskningspolitik har 
direkt och indirekt tagit intryck av veten-
skapliga studier, men frågan är i vad mån 
det är studier om hur vetenskap utvecklas 
och hur kreativitet bäst främjas. Mellan 
raderna skymtar snarare påverkan från 
ekonomiskt orienterade innovationsteore-
tiska modeller (Mode2, Triple Helix etc.), 
där den vetenskapliga processens sociala 
strukturer är en icke-fråga och fokus istället 

ligger på frågan hur den färdiga kunskapen 
kan omsättas i innovationer.

Det är inte heller djärvt att anta att den 
rådande strategin har hämtat inspiration 
från näringslivet, med dess marknads- 
och konkurrenstänkande, idéer om stor-
driftsfördelar, managementretorik och 
kvar talsrapportering. Det är synd, för det 
finns som bekant väsentliga skillnader 
mellan vetenskaplig forskning och nä-
ringslivsverksamhet. Till detta kommer 
den vitt spridda nyutilistiska ideologin 
som utgår från att syftet med ny kunskap 
är att skapa tillväxt och ökad nationell 
konkurrenskraft på den globala tävlings-
arena som ”kunskapssamhället” antas ut-
göra. Det är också synd eftersom en sådan 
snäv syn på vetenskap – som för en idé-
historiker närmast för tanken till 1700- 
talets merkantilistiska nyttighetsivrare – 
medför att lejonparten av universitetens 
grundforskning hamnar i en forsknings-
politiskt död vinkel.

Avslutningsvis vill vi påminna om att 
forskare i allmänhet inte är annorlunda än 
andra människor när det gäller värdet av 
att verka i ett gott arbetsklimat. Forskning 
är intimt ihopkopplat med känslor och 
när allt kommer omkring är det kanske, 
trots allt, den stämning som råder i en 
forskargrupp, på en enhet eller en institu-
tion som är den allra viktigaste faktorn för 
att kreativiteten i miljön ska frodas. I en 
miljö där forskarna inte trivs utan ständigt 
upplever stress, där de är ängsliga över sin 
försörjning, och där kollegorna ses som 
motarbetare snarare än medarbetare, får 
nog kreativiteten svårt att f löda.

Det måste finnas frihet, glädje, respekt 
och tolerans, både för att man ska våga ut-
trycka nya idéer och för att man på ett 
 seriöst och öppet sätt ska våga kritisera 
desamma. Vetenskapliga ledare som själva 
är nyfikna, entusiastiska, tillåtande och 
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närvarande spelar också en central roll, 
särskilt om de faktiskt deltar i det kon-
kreta forskningsarbetet istället för att 
digna under administrativa bördor.

Kreativa vetenskapliga miljöer kan ut-
ifrån detta humanistiska synsätt beskrivas 
som ganska bräckliga plantor. De tar 
 ibland lång tid på sig för att mogna och de 
kan lätt krossas av inre eller yttre tryck. 
De är organiska till sin natur och kan 
svårligen kommenderas fram. Men de be-
höver ljus och näring i form av stöd, upp-
muntran, resurser och utrymme för att 
utvecklas och blomma. Då kan vad som 
helst hända!
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Summary

Homo ludens at the University
On Conditions for Creative research environments
(Homo ludens på universitet
Om förutsättningar för kreativa forskningsmiljöer)

This essay draws on a paper presented at the Young 
Academy of Sweden’s workshop “Universities as 
Creative Environments?” held at the Royal Swed-
ish Academy of Sciences on October 17, 2011. 
Starting with a brief overview about creativity as a 
concept and as an object of academic study, results 
from a wide range of research on conditions for 
creative research environments, past and present, 
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are summarized and discussed. Three findings re-
garding collaborative scientific research are high-
lighted: 1) small research groups (4–10 scientists) 
seem to be more creative than large ones; 2) het-
erogeneous research groups seem to be more crea-
tive than homogeneous ones; and 3) creativity in 
research groups appears to be stimulated by both 
“structural instability” (concerning organization 
and academic freedom) and “structural stability” 
(concerning trust and long term funding). Fur-
thermore, it is argued that truly creative environ-
ments are vulnerable and difficult to create; they 
typically develop organically, from below, rather 
than being the result of top-down politics or uni-
versity management. If these findings are correct 
– and if creative research is the ultimate goal – 
there may be reasons to re-think the benefits of 

large and strictly organised research programs, 
such as the so-called “centres of excellence”, “strong 
research environments” and “strategic research 
fields” so frequently promoted in current European 
research policy.

Keywords: creativity, research environments,
research policy.
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offentliga diskussioner om barns och ungas medie
bruk förekommer ofta hotbilder och negativa skild
ringar som ökande fetma bland barn och unga. Det 
talas om att barn och unga idag läser för lite littera

tur eller att de tillbringar för mycket tid vid datorer. 
Mediekonsumtion bland barn och unga har hittills till 
övervägande del, både inom forskningen och i offentlig 
debatt, länkats till olika problembilder. Under senare tid 
har det börjat komma mer forskning som betonar me
diernas positiva effekter.1 Samtidigt uppmärksammas 
sällan hur mycket barnen skriver varje dag, och att de 
utvecklar sitt språk genom nya former av kommunika
tion som sms och chatt. Även när det gäller denna nya 
tek nologi är det oftast de negativa effekter som fokuse
ras,  alltifrån överansträngda tummar eller musarmar till 
försäm rad impulskontroll och aggressivitet. Men varken 
den medicinska eller den moraliska och etiska debatten 
om mediernas eventuella skadlighet för barn och unga är 
någon ny företeelse. Det kan finnas skäl att minnas såväl 
den sekelgamla oron för att läsning skulle vara skadligt 
för synen som 1980talets videovåldsdebatter för att utan 
panik kunna hantera dagens diskussioner om nät och 
spelmissbruk bland barn och ungdomar.

Hur hanterar och förhåller sig barn i åldrarna åtta–
elva år till medier idag? Och hur förhåller sig föräldrar 
och andra vuxna till barnens mediebruk? Finns det skill
nader i förhållningssätt och bruk mellan barn som växer 
upp på olika platser i Storstockholm? Den här artikeln 
baseras på semistrukturerade intervjuer och samtal med 
drygt ett hundratal barn, teckningar som barnen har 
gjort på olika teman (bl.a. ”Mina leksaker”) och en lek
saksinsamling inom ramen för projektet Barn och barn. 
Får barn plats? som bedrevs 2007–2008 i samarbete mel
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lan Nordiska museet och Mångkulturellt 
centrum.2 Projektet tillkom som en upp
följning av Eva Lis Bjurmans undersök
ningar av åtta–nioåringars fritidsvanor 
och vardagsliv från fyra stockholmsför
orter under det sena 1970talet (1981) och 
har därmed en historisk komparativ an
sats. Eva Lis Bjurman var intresserad av 
att se hur segregationen i en storstad som 
Stockholm påverkade barnens fritidsva
nor. Hon intervjuade barn i två välbärgade 
villaförorter (i norr) med en högutbildad 
befolkning och två relativt nybyggda mil
jonprogramsområden (i söder) där föräld
rarna oftast hade arbeten som inte krävde 
högre utbildning. Valet av platser motive
rades av att de socialt och ekonomiskt var 
väldigt olika och gav henne möjlighet att 
urskilja tydliga mönster. Bjurmans analys 
domineras av ett klassperspektiv och bar
nen kategoriserades tidstypiskt som an
tingen ”arbetarbarn” eller ”borgarbarn”.

I den här studien har barn på fem olika 
platser i Storstockholm intervjuats. De är 
valda utifrån sin likhet med de områden 
Bjurman studerade på 1970talet genom 
att de representerar de yttersta polerna i 
Storstockholms boendesegregering. Där
emot har inte en lika konsekvent jämfö
relse mellan platserna genomförts – även 
om det finns en komparativ ansats – utan 
målet har varit att teckna en komplex bild 
av det liv som levs bland barn i Storstock
holm i dag. Två av dessa platser är miljon
förorter med stort inslag av invånare med 
utländsk bakgrund (Norrorten och Sö
derorten). Två platser präglas av villabe
byggelse och med välbärgade invånare. 
Den ena av utpräglad högstatuskaraktär 
(Villastaden) och den andra (Småstaden) 
är mer heterogen beträffande exempelvis 
invånarnas utbildningsnivå och yrken 
(småföretagare och hantverkare) och kan 
i mångt och mycket betraktas som en 

 förstad till Stockholm. Slutligen har en 
mind re ort i länet undersökts – Industri
orten – med en äldre industri som domi
nerande arbetsplats, och med relativt lite 
kontakt med staden.

Klass och i synnerhet hur klass görs ge
nom klädval, fritidsaktiviteter och medie
vanor, har således varit ett analytiskt per
spektiv även i den här undersökningen. 
Klass ses som något hela tiden måste ska
pas, inte som något man har. Men vi har 
också varit intresserade av hur sociala 
mönster påverkas av och kanske förändras 
i samverkan med erfarenheter av migra
tion och en allt kraftigare boendesegre
gering (jfr de los Reyes & Mulinari 2005). 
Att ta utgångspunkt i plats för att disku
tera klass är en rimlig väg, i synnerhet då 
det handlar om barn. Platsens utformning 
påverkar också barnens livsvillkor (jfr 
Cresswell 2004). Om det finns trafikse
parering, befolkningens sammansättning 
och förekomsten av grönområden eller 
planerade gårdar har avgörande effekter 
på barnens handlingsutrymmen, och är 
inte samma sak som de effekter som socio
ekonomiska villkor har. Men klassbegrep
pet är komplicerat att använda idag med 
de förändringar som migrationen har 
medfört.

Avstånden mellan rika och fattiga om
råden har blivit allt större de senaste de
cennierna och i dag sammanfaller ofta en 
etnisk segregation med en socioekono
misk segregation (Andersson et al 2010: 
245). Samtidigt visar studien att många 
barn i miljonförorten Norrorten har höga 
ambitioner med sin utbildning och ett 
starkt stöd för detta hemifrån. Det är hel
ler inte lätt att via intervjuer med barn få 
inblick i föräldrarnas utbildningsnivåer. 
Många som migrerat till Sverige befinner 
sig i oavslutade klassresor, både uppåtrik
tade och nedåtriktade. Det är några skäl 
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till varför det inte längre är möjligt att tala 
i termer av arbetarbarn och borgarbarn, 
utan måste vi se till hur olika kategorier 
och maktordningar samverkar. Vad har 
förändrats och vad är beständigt i jämfö
relse med Bjurmans resultat? Vad förenar 
och skiljer barn som växer upp på olika 
platser i dagens Storstockholm? Vilken 
plats har medier i barns liv idag, hur ser 
f lödena ut mellan olika kontexter och hur 
transformeras mediala erfarenheter?

Hotet från masskulturen

”Nya medier – vilka de än må vara – be
traktas ständigt med tveksamhet av de 
människor som vant sig vid att använda 

andra – tidigare medier”, menar Marshall 
McLuhan i sin inflytelserika bok under-
standing media från 1964 (162). Den kom
mersiella marknadens ständiga jakt på 
utveckling av nya utkomstmöjligheter har 
resulterat i ett väletablerad intim relation 
mellan berättelser och leksaksproducen
ter. Idag ställs barn inför hela koncept i 
form av en berättelse, som en bok eller 
film och dess karaktärer som materiali
seras i kedjor av leksaker och allehanda 
andra vardagsföremål (ryggsäckar, pen
nor, kläder, handdukar, lakan etc.) som 
går att köpa i butiker (Latour 1993, 1998). 
I regel utvecklas även berättelsen och 
översätts till andra medier med en högre 
grad av interaktivitet, som exempelvis da
tor och konsolspel. McDonalds Happy 

teckningen illustrerar en förändring av konceptet leksak. Från att ha varit en sak som riktar sig till barn har 
leksak idag transformerats till en sak som man kan leka med, som en MP3 eller mobiltelefon. en flicka berättar 

att hon leker med sina dockor och nallar och låter dem ha olika röster som hon spelat in på sin mobil.



13Den mediala barnkammaren

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:1

Meal med tillhörande leksak är ett gott 
exempel på hur dessa förbindelser mellan 
verksamhetssfärer etableras och byggs (jfr 
Brembeck 2007).

På 1970talet var kommersialiseringen 
föremål för livliga och ofta mycket kritiska 
diskussioner i offentligheten vilket också 
satte avtryck i forskarvärlden. Eva Lis 
Bjurman menade att de kommersiella 
krafterna som översköljde barnen med 
leksaker som var knutna till en berättelse 
var problematiska. De var problematiska 
för att de styrde barnens fria lek och för 
att inte alla barn erhöll kritiska redskap 
hemifrån för att hantera dessa budskap. 
Bjurman skriver att:

Den inneleksak som pojkarna i söder lekte mest 
intensivt med var ’krigsgubbarna’. Det är små 
plastfigurer, som föreställer indianer, cowboys 
och soldater. En mängd tillbehör i plast bjuds 
ut i leksaksaffären: indianläger, fort, prärievag
nar, Vildavästernstäder med saloon, sheriff och 
fängelse etc. kort sagt alla tillbehör för att 
kunna spela upp westernfilmen man såg på fre
dagskvällen (1981:95).

Formuleringen ”spela upp westernfilmen” 
är tidstypisk för kritiken mot masskultu
ren som inte tillskriver barnen någon egen 
agens utan ser dem som passiva mottagare 
av enkla stereotypa budskap om gott och 
ont, män och kvinnor. Kommentaren vi
sar också på en kontinuitet i synen på rela
tionen mellan barn och konsumtion som 
något problematiskt. Den kan ses som ett 
uttryck för diskursen om det ”sårbara bar
net” som uppträdde redan vid mitten av 
1800talet, då fattiga föräldralösa barn 
skulle hjälpas och skyddas av filantropiska 
rörelser (jfr Johansson 2000:145–148, se 
även Rönnkvist 2005:19–21). Barnen sågs 
då som ”offer” ur ett klassperspektiv; 
 under och arbetarklassbarnen behövde 
skyddas mot föräldrars supande och van
vård. Under det senaste seklet har istället 

diskussionen om medias inflytande och 
kommersialiseringen blivit ett allt vikti
gare tema. Bjurman menade att de bor
gerliga föräldrarna i norr på område efter 
område förmedlade till sina barn vad som 
var rätt smak, rätt sätt att bete sig och rätt 
leksaker att leka med. Det vill säga att de 
skolade in barnen i en bildad medelklass. 
I sin bok exemplifierar Bjurman med 
flickorna i norr som inte leker med Barbie 
längre och nämner ”mormors fina docka 
med porslinshuvud” eller en engelsk docka 
som de importerat från ”Hemlins, Eng
lands finaste affär” (1981:96). Flickorna i 
norr kunde hämta inspiration från hela 
Europas leksaksaffärer, medan söderflic
korna fick nöja sig med leksaksaffären i 
centrum för de kände inte till annat.

Bjurman menar att för f lickorna i sö
derområdet blev dockorna, emballagen 
och reklamen vägar till att leva sig in i en 
lyxvärld som låg långt ifrån deras egen 
vardag och verklighet. ”Krigsgubbarna 
med sin värld av tuffa sheriffer och svaga 
och lömska indianer” och ”Barbie och 
Sindys lyxliv kring swimmingpoolen” såg 
hon som starka symboler för masskultu
rens konstlade värld som barnen i söder
området tvingades in i för att de inte er
höll några redskap från vuxenvärlden att 
förhålla sig till och tolka masskulturens 
signaler med vilket barnen i norr försågs 
med kontinuerligt från sina föräldrar 
(Bjurman 1981:98). Bjurmans analys är 
tydligt rotad i ett klassperspektiv och en 
syn masskulturen som något problema
tiskt som översköljde barnen med budskap 
som de inte hade erhållit redskap för att 
hantera. Idag har pendeln svängt och hu
manistisk och samhällsvetenskaplig forsk
ning talar snarade om barn utifrån kon
cept som ”det kompetenta barnet”, som 
kapabel att hantera sin omvärld (Sandin 
& Halldén red. 2003). Forskningen fjär
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mar sig från en syn på barnen som ”bli
vande” något och bortser därmed från att 
ett anlägga utvecklingsperspektiv. Det är 
en kunskapssyn som tar utgångspunkt i 
barnets här och nu, och intar ett barnper
spektiv som samtidigt måste innebära att 
forskaren strävar efter att förstå barns be
rättelser i en samhällelig och historisk 
kontext.

I våra samtal med barnen i Storstock
holm är det påtagligt att vuxenvärldens 
inflytande och kontroll över barnens me
diebruk skiljer sig ganska starkt åt mellan 
de olika platserna. I samtalen med indu
striortsbarnen finns ganska få ekon av 
vuxenröster som uttalar sig om vad som är 
bra och dåligt för barn. De har inga sär
skilda regler kring hur mycket eller vad de 
får se på tv. Här är det vanligt att barnen 
har en egen dator på rummet, ibland med 
internetuppkoppling, vilket gör att barnen 
fritt, utan föräldrarnas insyn, kan besöka 
vilka sidor de vill. Och samma mönster 
gäller för barnen i Småstaden och Söder
orten. I Norrorten är det bara tre f lickor 
på elva år som berättar restriktioner för 
tvprogram. De är inte tillåtna att se pro
gram med kärleksscener. ”Vi byter direkt”, 
berättar Rehzna. Föräldrarnas regler rö
rande omoraliska scener är alltså så pass 
internaliserade att de följer dem även när 
inte föräldrarna är hemma.

I Villastaden finns det istället en cen
tralt placerad ”familjedator” eller så är da
torn ofta ockuperad av en förälder som 
jobbar hemma på kvällen. Barnen i Villa
staden måste i större utsträckning följa 
vissa regler i mediebruk. Några får inte ha 
de kommersiella barnkanalerna (som t.ex. 
Disney Channel) hemma för att föräld
rarna anser att det är ”skräptv” och vill 
inte att barnen ska se så mycket på tv. Det 
är bara i Villastaden som barnen nämner 
kunskapsspel, dvs. datorspel där man 

samtidigt tränar vissa färdigheter såsom 
läsförståelse eller matematik. Barnen har 
också tillgång till ett större utbud av andra 
kulturella aktiviteter och produkter (ex
empelvis teaterbesök och teaterkurser av 
olika slag) än barnen i de andra områdena. 
Barnen visar i samtalen på en stor med
vetenhet om vad som är ”bra” för barn och 
inte. Sixten, tio år, berättar att han själv 
insåg att det ”blev för mycket dataspe
lande” och slutade.

Flera berättar att de har ”godisförbud” 
under ett år. Som motprestation ska de få 
en summa pengar av sina föräldrar. Andra 
berättar att de inte äter godis, bara en bit 
av mammas mörka choklad ibland, som är 
både ”gott och nyttigt”. Vilket kanalutbud 
som finns i hemmet, datorns placering, 
föräldrarnas inflytande över barnens me
diekonsumtion, tillgången till andra kul
turella aktiviteter och kunskapsspel är 
alltså några skiljelinjer mellan de olika 
platserna. Villastadsbarnen har f ler regler 
och har också i hög utsträckning interna
liserat en kulturellt medveten vuxenvärlds 
syn på bra och dålig barnkultur, samtidigt 
som de förmedlar en medvetenhet om vad 
som är ”bra för barn” i form av t.ex.  mindre 
godisätande. Här kan vi alltså se en stark 
kontinuitet i mönstren kring tvvanor och 
föräldrarnas inflytande Bjurman urskilde 
bland borgarbarnen i norr (1981:183–190). 

Gemensamt var att barnen i norr och 
söder tittade mycket på tv, men att det vid 
noggrannare analys fanns vissa skillnader. 
Nästan alla barn i söder tittade på tv varje 
dag, medan endast två av tre barn i norr. 
Bland villafamiljerna styrde föräldrarna 
sina barn även när det gällde tvtittande. 
Många av föräldrarna hade lyckats ”bygga 
in förbuden mot vissa program, internali
serat dem i barnen, precis som med godis
ätandet”, skriver hon. Nästan alla barn i 
söder såg på ”fredags–lördagsdeckaren”, 



15Den mediala barnkammaren

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:1

vilket inte var lika vanligt i norr. För bar
nen i söder var deckaren huvudsamtals
ämnet på skolgården måndagen därpå, 
och hade man inte sett den kunde man 
inte hänga med i diskussionerna den da
gen. Bjurman hävdar att det var skillna 
der i familjemönster och uppfostran gjorde 
att barnen i arbetarfamiljerna ”hamnade 
framför tv:n”. Arbetarfamiljerna firade 
helg genom att titta på tv tillsammans. I 
de borgerliga hemmen förmedlades där
emot en klassisk borgerlig uppfostran som 
innebar skolning i musik och dans, men 
också innebar en starkare styrning av bar
nens handlingsutrymme.

Idag ser ändå det ut som om fler famil
jer än då umgås framför tv:n. Det är inte 
bara ett helgnöje, utan också en vardags
sysselsättning. Barnen i Industriorten och 
Villastadsbarnen berättar om program 
som idol (musiktävling), Från koja till slott 
(ett ”görommigprogram” om hem), 
Bygglov (svenskt inredningsprogram) och 
veterinärerna (realitytv om yrkesgrupp) 
som de ser tillsammans med föräldrarna. 
Bredden i programutbudet har också fått 
som effekt att det inte på samma sätt finns 
ett program som alla ”måste” ha sett, som 
i fallet med ”fredagsdeckaren” på 1970 
talet.

Flöden mellan kontexter och 
gestaltningsformer

En segdragen diskussion under de senaste 
tre decennierna är frågan om barn lägger 
mer och mer av sin fria tid på medier (jfr 
Rönnberg 2006:2). Vissa hävdar det. 
Andra menar att den stora revolutionen 
skedde på 1970talet då marknaden för 
sago och musikkassetter exploderade och 
att den genomsnittliga massmediean
vändningen för barn sedan dess har legat 

på tre timmar om dagen. Medierådet gör 
årligen undersökningar av barns och 
ungas mediebruk (2008). Enligt dem tit
tar nära fyra av fem barn på tv varje dag 
och tv har förblivit den vanligaste medie
formen. Ungefär fyra av tio barn har en 
egen dator på rummet och så många som 
nio av tio barn har en egen mobiltelefon. 
När Medierådet frågar vad barnen värde
rar högst så är det ändå att träffa kompi
sar, snarare än att konsumera medier.

Barnen väver självfallet på olika sätt in 
medierna i sina liv, de jämför fiktion med 
”verkligheten” och omskapar hela tiden 
allt de tar del av. De använder tv och in
ternet både som källor till information 
och som förlagor till lek. I jämförelse med 
de barn Bjurman intervjuade är dagens 
barn mer ”mitt i” nyhetsflödet och har 
stor kunskap om världsläget. Flera av dem 
har sett avrättningen av Saddam Hussein 
i Irak t.ex. och blir ibland rädda av det de 
ser. En flicka väljer att se gamla filmer, 
berättar hon, för det blir inte lika läskigt 
då eftersom det ser ”fejkat ut”.

Barnen berättar om hur de inspireras 
till både rollekar och regellekar av media. 
Flera av f lickorna i tioårsåldern i Söderor
ten berättar att de leker ett tvprogram – 
acemi cadi – som är en turkisk version av 
den amerikanska serien sabrina tonårs-
häxan. Huvudpersonen flickan, Ayşegül 
(Sabrina), lever tillsammans med sina 
fastrar och den talande katten Salem. Se
rien är uppbyggd kring komplikationen 
att Ayşegül/Sabrina försöker leva ett van
ligt tonårsliv samtidigt som hon försöker 
dölja att hon kan trolla. Flickorna leker 
”trollkarl”, ”härmar” det som sker i serien 
och intar olika karaktärer. Tävlingspro
gram som Gladiatorerna och Wild Kids in
spirerar till byggen av hinderbanor på 
miljonprogrammens gårdar. Pojkarna i 
Villastaden leker Cops – ett program de 
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egentligen inte får se – som fungerar pre
cis som Tjuv och Polis. Men det är roli
gare att säga: ”Put your hands back!”. 
Upplösningen av gränsen mellan fiction 
och verklighet blir uppenbar i pojkarnas 
gestaltning av Cops; barnen leker verklig
het utifrån en förlaga som i sig är en dra
matisering av verkligheten. När Torsten, 
tio år, i Industriorten intervjuas i novem
ber 2007 har de just lekt att en mördare 
sköt lärare på rasten. Sex barn lekte. Nå
gon var elev, en var rektor, någon annan 
lärare och en var mördare. Två dagar före 
besöket i Industriorten hade skolmassa
kern i Jokelaskolan i Tusby i Finland in
träffat, då en artonårig pojke dödade nio 
personer. Barn tar givetvis intryck av vad 
de ser på tv, hör på nyheterna och ser på 
löpsedlar, tillgängliga i offentligheten för 

alla som kan läsa. Även så fasansfulla 
händelser som dödsskjutningar får plats i 
lekarna. Att katastrofer och hemskheter 
av olika slag omsätts i barns folklore är 
inget nytt. Innehållet i traditionella gen
rer förnyas ständigt och anpassas till bar
nens omedelbara omgivning. Några ex
empel som Bengt af Klintberg har skrivit 
om är 1970talets ”Biafravitsar” och 
1950talets ”sjuka” historier i dialogform 
om barn som blir fastspikade i golvet, 
överkörda av en ångvält eller nedknuffade 
i hisstrummor (u.å).

I Bjurmans undersökning var det bara 
pojkarna som berättade om lekar inspire
rade av tv. I barnens tappning blev detta 
till lekar som Tjuv och polis, Cowboys 
och indianer och krigslekar (1981:188–
189). Flickornas rollekar däremot, menar 

sabrinas hemliga liv. Formatet sabrina tonårshäxan har också gjorts i en turkisk version, acemi cadi, som flic-
korna i söderorten leker.
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Bjurman, var mer knutna till den verklig
het som omgav dem. De lekte mamma–
barn, skola eller häst. Idag inspireras både 
f lickor och pojkar av tv i sina rollekar. De 
överför, tolkar och omformar tvmediets 
dokusåpor och tävlingar till egna regel
lekar utomhus. Den kreativitet och påhit
tighet som lekmönstren vittnar om visar 
att barnen gör en mängd olika saker med 
de färdiga koncepten och är inte bara pas
siva mottagare av olika budskap – så som 
1970talsparadigmet var rädd för. Kon
cepten utvecklas, transformeras, sönder
faller och sätts samman till nya, oanade 
former och följer därmed det kreativa 
mönster som barns lekar och traditioner 
alltid har gjort.

Barns bruk av medier och kommersiell 
kultur har varit, och är fortfarande, en 
värdeladdad fråga som ofta väcker starka 
diskussioner och känslor. Utbudet för barn 
och unga har en stor spännvidd. Forskare, 
pedagoger, debattörer och föräldrar som 
tar ställning i diskussionerna om vad som 
är bra för barn placerar sig någonstans 
längs skalan mellan god barnkultur och 
dålig barnkultur. Den dåliga barnkulturen 
brukar förkroppsligas av det som tidigare 
kallades masskultur utan ”rätt moral” eller 
pedagogiska ambitioner. Den goda barn
kulturen brukar karakteriseras av att den 
har pedagogiska ambitioner, ett kvalita
tivt innehåll eller uttryck och att den bi
drar till att barnen odlar sin fantasi. Dis
kussionerna om vad som är bra för barn 
kan därför sägas präglas av en intim kopp
ling mellan estetik och etik. I Eva Lis 
Bjurmans studie finns en tidstypisk nega
tiv hållning gentemot masskulturen. För 
Bjur man är masskulturen ett stort hinder 
för 1970talets arbetarbarn att övervinna. 
”Masskulturen inklusive tv som hotar att 
sluka dem och att helt fylla ut deras fri
het”, skriver hon (1981:186). När barn och 

barns bästa diskuteras verkar det vara svårt 
att undvika etiska och moraliska diskus
sioner. Många – föräldrar, debattörer och 
forskare – tycks uppleva att det finns för 
många negativa tendenser i populärkultu
ren. Ett perspektivskifte inom forskning 
och kulturliv har dock medfört ett annat 
förhållningssätt till populärkulturen, som 
inte längre ses som enbart skadlig och 
ond. I barndomsforskningen kommer 
detta till uttryck i diskursen om det kom
petenta barnet (Johansson 2000; Sandin 
& Halldén red. 2003). Från att ha betrak
tat barnen som offer för masskulturen har 
de alltmer kommit att ses som aktörer, 
med egna agendor, kapabla att handla och 
agera självständigt. De transformationer 
av kulturella uttryck och flöden mellan 
olika kontexter och gestaltningsformer 
som jag har visat ovan är goda exempel på 
att barnen gör en mängd olika tolkningar 
av massmediala uttryck. Utmaningen lig
ger i att kunna kombinera synen på det 
kompetenta barnet med en blick för 
ojämna villkor, dvs. att kunna se och lyfta 
klassrelaterade ojämlikheter. Den här stu
dien visar att de klassrelaterade mönster 
som Eva Lis Bjurman uppmärksammade 
i sin studie rörande barnens tillgång till 
kulturupplevelser i viss mån har fortlevt 
och är – med vissa undantag – knutna 
till vissa platser i det geografiska rummet. 
De statistiska mönstren i Storstockholms 
boendesegregation rörande invånarnas 
levnadsstandard, arbetslöshets och sjuk
tal samt utbildningsnivåer går också att se 
utslag av i en kvalitativ studie av barns 
mediebruk. Det är inte så att barn till 
högutbildade föräldrar förvägras tillträde 
till populärkulturens arenor utan de er
bjuds en betydligt bredare palett av kultu
rella uttrycksformer som också innehåller 
teater eller museibesök, kurser i teckning 
eller kunskapsspel till datorn. De lär sig 
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att på ett annat sätt än navigera bland 
olika kulturella uttryck och lär sig ett so
cialt och kulturellt distinktionsspel genom 
sina föräldrar (jfr Bourdieu 1993). Ur ett 
demokratiskt perspektiv och med stöd i 
den senaste kulturpropositionen (2009/ 
10:3) så bör alla barn få tillgång till en 
bredare palett av kulturella uttryck. Och 
här blir det nödvändigt att reformer som 
skapande skola (som syftar till en ökad 
samverkan mellan skola och kulturliv för 
att långsiktigt integrera kulturella och 
konstnärliga uttryck i skolans arbete) 
fungerar tillfredställande i både centrum 
och periferi.

Noter

1 Se Ungdomsstyrelsens rapport unga och nätverks-
kulturer – mellan moralpanik och teknikromantik för 
en sammanställning över forskningsläget.

2 Projektet Barn och barn. Får barn plats? finansie
rades av Kulturrådet. Initiativtagare var Ella Jo
hansson, Mångkulturellt centrum och Birgitta 
Svensson, Nordiska museet. Medel från Kommit
tén för Stockholmsforskning vid Stockholms 
Stadsmuseum har möjliggjort tillkomsten av 
denna artikel. Det är etnologen Karin Günther 
som har gjort merparten av fältarbetet med inter
vjuer, leksaksinsamling och insamling av teck
ningar. Själv har jag under två månader intervjuat 
barn i det södra miljonprogramsområdet. Innan 
barnen intervjuades inhämtades tillstånd från alla 
föräldrar. Barnens namn är fingerade och person
lig information är hållen till ett minimum eller 
förändrad så att de inte ska kunna identifieras.
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elektroniska källor
Acemi cadi: http://www.youtube.com/watch?v= 

sSpEUWKKNck, 8 december 2011.

Summary

the medialized nursery
How children use and relate to media
(Den mediala barnkammaren
Hur barn använder och förhåller sig till medier)

How do children aged eight to eleven relate to and 
handle media today? And how do their parents 
and other grownups relate to the children’s use of 
media? Are there any differences in use and rela
tionship to media between children growing up 
in different places in the greater Stockholm? This 
article is based on interviews with over a hundred 
children in five different places, drawings and toys. 
The study was a follow up by a media critical study 
carried out by Eva Lis Bjurman in the 1970´s that 
studied the effects of segregation on children’s lei
sure activities in different parts of Stockholm. The 
1970’s perspective viewed the children as passive 

receivers of messages and interpreted the working 
class children as victims of mass culture. In this 
study class, or more specifically how class is per
formed in terms of choices concerning media, 
clothes and activities, has guided the analysis. It is 
rooted in a tradition within childhood research 
that sees the child as being in the world and not 
as becoming something. But viewing children as 
capable of interpreting culture isn’t enough. The 
children’s narratives have to be interpreted in a 
 societal and historical context. By doing that the 
study shows that the same structural class related 
patterns showed by Bjurman still is very vivid and 
related to certain places – e.g. that the middle class 
children at every instance receive a much wider 
range of cultural products and experiences than 
other children and are taught to make social and 
cultural distinctions by their parents.

Keywords: media, children, class, segregation, play.

Charlotte Hyltén-Cavallius, PhD, Post Doc, 
Department of  ethnology, History of religions and 
Gender studies, stockholm university, stockholm, 
sweden.



ommaren 2011 inträffade en händelse i Norge 
som gav eko över hela världen. En ensam gär
ningsman mejade ned ett sjuttiotal människor 
på den lilla ön Utöya utanför Oslo. Samme per

son hade dessförinnan utlöst en sprängladdning vid det 
norska regeringskansliet varvid ytterligare åtta männi
skor dödades. Det visade sig att förövaren, en norsk man 
i trettioårsåldern, hörde hemma på yttersta högerkanten. 
Under f lera år hade han haft kontakter med likasinnade 
runt om i Europa.

I en artikel i Aftonbladet ett par veckor senare gjordes 
ett försök att ringa in gärningsmannens inspirationskäl
lor. Bland annat hävdades att den tyske 1800talskom
positören Richard Wagner, dock inte närmare preciserat 
hur, ingick i hans ideologiska bagage.1

Några månader innan de norska attentaten ägde rum 
publicerades i Dagens nyheter en artikel som diskuterade 
just Wagner. Flera personer intervjuades om sitt förhål
lande till den berömde operaskaparen. Genusforskaren 
Tiina Rosenberg menade att Wagners musik hade för
mågan att spela på känslor inom oss som kunde vara 
djupt förledande. Ändå tilltalades hon själv av denna ir
rationella förförelsekonst.2

Två artiklar, tagna ur helt olika sammanhang, med 
det gemensamt att de båda pekar på den tyske operaska
paren som en källa till förföriska, manipulativa eller rent 
av ondskefulla tänkesätt och handlingar. Otvetydigt 
speglar de en vanligt förekommande uppfattning om 
Richard Wagner. Ofta antyds, om än i dunkla ordalag, 
att någon slags kopplingar skulle föreligga mellan denne 
och senare tiders nationalsocialistiska tankevärldar.

Vad är då sanning och vad är myt i dessa påståenden? 
Det torde inte vara helt lätt att ge ett entydigt svar. Un
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der det sena 1900 och tidiga 2000talet 
kom flera uppmärksammade böcker ut 
där frågan ställdes om vilka faktorer ur ett 
äldre tysk kulturarv som gynnat nazis
mens framväxt. Att Wagner, med sina 
rötter i en utpräglat romantisk idétradi
tion, hamnade i blickpunkten blev ofrån
komligt. Några exempel kan nämnas. 

Joachim Köhler hävdar i sin bok Wag-
ners Hitler: Der Prophet und sein Vollstrecker 
att det var dramat och dess uppförande 
snarare än musiken som tilltalade Hitler. 
Iscensättandet av de nazistiska partida
garna och andra politiska manifestationer 
hämtade otvetydigt inspiration ur det 
ideal Wagner hade för sina verk. Operan 
skulle vara ett Gesamtkunstwerk ,ett all
konstverk, där musiken, handlingen, ko
reo grafin och de yttre arrangemangen flöt 
samman i en högre enhet.3

Brigitte Hamann intar en närmast 
motsatt uppfattning. År 2002 utkom hon 
med en biografi över Winifred Wagner, 
svärdotter till den berömde kompositören 
och tillika konstnärlig ledare för Wagner
operans huvudscen i Bayreuth åren 1930–
1945.

Trots att nära vänskapsband förelåg 
mellan Winifred och Hitler förblev Wag
nermusiken mycket av Führerns privatan
gelägenhet. Enligt Brigitte Hamann kom 
operorna i sig knappast att knytas till det 
nazistiska propagandamaskineriet.4

En likartad ståndpunkt hävdar Fredric 
Spotts. Enligt denne var Hitlers förhål
lande till Wagners produktion ingalunda 
friktionsfritt. Vissa av hans operor, fram
för allt Tannhäuser, med sin betoning av 
medlidande och ödmjukhet, möttes med 
direkt avvisande.

Tristan och Isolde samt Ragnarök verkar 
däremot ha fallit honom i smaken. Spotts 
menar dessutom att det var führern prak
tiskt taget ensam som bar upp Wagner

kulten inom partitoppen. Bland övriga 
medlemmar tycks Beethoven rönt större 
uppskattning.5

Trots att mycket forskning gjorts pekar 
alltså de resultat som åstadkommits i helt 
olika riktningar. Dessutom ligger tyngd
punkten i det som skrivits helt och hållet 
på Richard Wagners betydelse för Hitler
tyskland. Händelserna på Utöya liksom 
framväxten av en rad militanta rörelser 
under 1990talet visar dock att rasideolo
giska strömningar av ena eller andra slaget 
är högst levande. Ytterligare forskning ef
terlyses.

Jag kommer i föreliggande text att dis
kutera om det finns något mer konkret i 
Wagners operor, skrifter eller rykte som 
kan ha tilltalat högerextrema sym patisörer 
i det sena 1900 eller tidiga 2000talets 
klimat, och i så fall vad? ett övergripande 
syfte är att vidga diskussionen om den 
tyske kompositörens användbarhet som 
politisk ikon. Sträcker den sig överhuvud 
taget bortom det Tredje riket? Vad säger 
det i så fall om kultursyn, historiebruk 
och identitet inom vår egen tids ytterlig
hetsrörelser?6

En studie av Wagnerbruk inom helt 
andra politiska riktningar, till exempel 
marxistiska, skulle förvisso fylla sin plats. 
Inriktningen har valts därför att det är ex
tremhögerns ofta antydda band till kom
positören som skapat mest kontrovers och 
debatter. Av praktiska skäl har den av
gränsats till att gälla svenska förhållan
den. Källor som använts är tidskriftsartik
lar och nätbaserat material – utgivna av 
svenska högerextrema organisationer un
der 2000talets början – som på ett eller 
annat sätt yttrar sig om personen Richard 
Wagner eller han verk. En utförligare pre
sentation av aktuella publikationer och de 
rörelser som står bakom dem sker längre 
fram i texten.
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Wagner: En bakgrund

Wilhelm Richard Wagner föddes i staden 
Leipzig år 1813. Rastlöshet och oro präg

lade tidigt den blivande tonsättaren. På
började studier vid olika läroanstalter av
bröts hastigt, musikaliskt var han att 
betrakta som i det närmaste autodidakt. 

Richard Wagner.
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Under 1830 och 1840talen förde han en 
kringflackande tillvaro runt om i Europa, 
bland annat i Paris och Dresden. Under 
den perioden tillkom flera av hans mest 
betydande operor såsom Rienzi, Den fly-
gande holländaren, Tannhäuser och lohen-
grin.7

Efter att ha deltagit i barrikadstriderna 
i Dresden revolutionsåret 1848 tvingades 
Wagner i exil. Han hamnade nu i Zürich 
där han gav ut några betydelsefulla teore
tiska arbeten. I Konsten och revolutionen 
hävdade han att det grekiska antika dra
mat utgjorde en fulländad syntes av alla 
tänkbara konstformer, dikt, musik, dans 
och skådespeleri. Operan blev i förläng
ningen det fullbordade uttrycket för detta 
allkonstverk. 1850 utkom hans skrift Ju-
dendomen i musiken, där judiska musiker
kolleger häftigt angreps. Det antisemi
tiska draget som här uppenbaras har 
självklart stärkt den negativa bilden av 
Wagner. Under sin tid i Zürich påbörja
des också den stora operacykeln Nibelung-
ens ring som kom att uppföras i sin helhet 
först år 1876. Vidare tillkom operan Tris-
tan och Isolde.8

I maj 1864 togs han emot i München 
av Bayerns konung Ludwig II. Tonsätta
ren hade oväntat fått en beskyddare i den 
nytillträdde sydtyske monarken. Inga re
surser sparades för att tillfredsställa kom
positörens konstnärliga begär. Tristan och 
Isolde hade premiär i München i juni 1865. 
mästersångarna i Nürnberg, Wagners enda 
komiska opera, framfördes några veckor 
senare på samma scen.9

År 1869 kunde premiären på Rhengul-
det, första delen i den tidigare påbörjade 
Nibelungens ring, ha premiär på München
operan. Följande år sattes andra delen, 
Valkyrian, upp på samma scen. Han bör
jade nu umgås med planer på att låta upp
föra en helt ny teater, enkom avsedd för 

hans egna verk. Kung Ludwig gav frikos
tiga bidrag. Den nya anläggningen i sta
den Bayreuth i norra Bayern kunde slutli
gen förverkligas.10

I augusti 1876 sattes alla delarna i Ni-
belungens ring – Rhenguldet, Valkyrian, 
Siegfried och Ragnarök – upp i följd i Bay
reuth. Konstnärligt blev uppförandet en 
framgång, men ekonomiskt, som så ofta i 
Wagnersammanhang, en katastrof. Vid 
samma tid påbörjade Wagner arbetet med 
det verk som kom att bli hans sista, Par-
sifal. Den nya operan uruppfördes i Bay
reuth i juli 1882. 13 februari 1883 drab
bades Wagner av en hjärtattack och avled 
samma dag.11

En obestridlig länk i relationen mellan 
Wagner och Hitler utgjordes av den brit
tiske skriftställaren Houston Stewart 
Chamberlain. Denne var född i England 
men kom att tillbringa merparten av sina 
ungdomsår utomlands, företrädesvis i 
Frankrike och Schweiz. Han hamnade så 
småningom i Bayreuth. År 1908 ingick 
han äktenskap med Wagners dotter Eva.12 

Chamberlains tankar fick sin slutliga 
form i boken Die grundlagen des neun-
zehnten Jahrhunderts, utgiven 1899. Mer 
och mer, hävdade han, ledde den världs
historiska utvecklingen mot en avgörande 
strid mellan två huvudaktörer, den judiska 
rasen och den germansk–ariska. Cham
berlains skrift blev en försäljningssuccé 
utan dess like.13

Idéhistorikern Lena Berggren, som 
studerat Chamberlain närmare, menar att 
våldet inte hade någon plats i dennes filo
sofi. Det var på den kulturskapande 
arenan arierna skulle hävda sin överläg
senhet. I Wagners gesamtkunstwerk fanns 
den främsta förebilden. Emellertid såg 
ledan de nationalsocialister som Hitler, 
Rosenberg och Goebbles med stort gil
lande på Chamberlains budskap. Sympa
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tin förefaller ha varit ömsesidig. Ända 
fram till sin död 1927 gav han den väx
ande naziströrelsen sitt stöd.14

Wagner var under sin livstid stor över 
hela Europa. Även i Sverige fick han ett 
visst genombrott under 1800talet. Dock 
fanns bara en scen som hade kapacitet att 
kontinuerligt sätta upp hans verk i sin hel
het, kungliga teatern i Stockholm, huvud
stadens operahus. Från premiären på 
Rienzi 1865 kom de tio mest kända av 
hans operor att ingå i teaterns återkom
mande repertoar. Först 1994, när den nya 
Göteborgsoperan invigts, fanns ännu en 
arena tillräckligt stor för hans verk. Den 
flygande holländaren sattes upp på den nya 
scenen samma år. Därefter har hans ope
ror fortsatt att spelas både i Stockholm 
och Göteborg.15

Kultur och musik i 2000-talets 
rasideologiska kontext

Har då den tyske kompositören alls haft 
någon plats i det tidiga 2000talets ex
tremhöger?

Innan frågan besvaras kan en kortare 
beskrivning av aktuella organisationer och 
ideologier vara befogad. Helene Lööw be
skriver 1980talet som en renässans för 
högerextrema tankegångar. Vid denna tid 
utfördes en serie grova våldsattentat som 
gav eko i massmedia. Det visade sig att 
f lera av de inblandade tillhörde det så kal
lade Nordiska rikspartiet, en rörelse grun
dad redan 1956. Partiet kom att fungera 
som en förmedlare mellan en äldre avty
nande och en yngre generation national
socialister.

Med 1990talet lågkonjunktur stärktes 
aggressiviteten bland ytterlighetsrörel
serna. Våldet mot invandrare och flyk
tingar kom att intensifieras. Typiskt för 

dessa yttringar, menar Heléne Lööw, är 
att de i regel inte fungerat som fasta orga
nisationer utan mer som lösliga nätverk. 
Vidare hörde de uppenbart hemma inom 
en utpräglad undergroundkultur, ibland 
benämnd ”Vit maktvärlden”.16

Rörelser på den yttersta högerkanten 
uppvisar i regel ett snabbt föränderligt be
teende. Ständiga fraktionsutbrytningar, 
ombildningar och namnbyten gör att nå
got systematiskt utgivet källmaterial, knu
tet till dessa organisationer, sällan står att 
finna. Dessutom verkar f lera av dessa 
halvt om halvt i det fördolda, vilket ytter
ligare försvårar insynen. Under 2000 
talets första årtionde hade dock några av 
dem lyckats skapa en verksamhet med 
någor lunda kontinuerlig utgivning av 
olika tidskrifter. En mer heltäckande bild 
av de ras ideologiska ställningstaganden, 
världsbilder och visioner har därmed syn
liggjorts.

Två politiska partier som vuxit fram ur 
denna mylla är Sverigedemokraterna och 
Nationaldemokraterna. Det första, som 
för övrigt tog sig in i den svenska riksda
gen 2010, uppstod 1988 ur resterna av en 
tidigare organisation som hette Bevara 
Sverige Svenskt (BSS). Man har tonat ned 
sin tidigare militanta profil och erkänner 
den parlamentariska demokratin. Där
emot är den invandringskritiska håll
ningen (i synnerhet antiislamismen) lik
som motståndet mot EU några av deras 
mest typiska drag. Partiet är numera sna
rast att betrakta som liggande i gränslan
det mot högerextremism.17

Nationaldemokraterna uppstod som en 
utbrytning ur Sverigedemokraterna år 
2002. I likhet med dessa har man kampen 
mot det mångkulturella samhället samt 
den EUskeptiska attityden som huvud
punkter. Åtminstone formellt accepterar 
man ett demokratiskt styrelseskick. Sam
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tidigt betonas betydligt hårdare än hos 
Sverigedemokraterna antisemitismen och 
rent rasideologiska ståndpunkter.18

SD-kuriren är namnet på Sverigedemo
kraterna tidskrift. Ända sedan 1990talet 
har den kommit ut regelbundet f lera 
gånger på år. Under senare år har tidskrif
ten förvandlats till ett mer renodlat forum 
där dagspolitiska frågor står i centrum. I 
början gavs dock utrymme även för histo
riska och litterära analyser. Inte oväntat 

dominerade artiklar om svenska eller 
andra skandinaviska författare såsom Ver
ner von Heidenstam, Selma Lagerlöf eller 
Sigrid Undset, i regler ur ett nationalis
tiskt perspektiv. Författarnas förankring i 
sin hembygd framhävdes liksom partier 
i deras böcker som tog upp kampen mot 
utländska inkräktare. Inlägg om musik 
eller kompositörer däremot var ytterst 
sällsynta. Av allt att döma nämndes aldrig 
Wagner i denna tidskrift.19

Karikatyr ur Punsch 1867.
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Nationaldemokraternas partiorgan be
nämns Nationell idag. Den har haft en be
tydligt mer sporadisk utgivning än SD-
kuriren. Precis som i denna blandades här 
artiklar om massinvandring, EUfrågor 
och bevakning av ultranationalistiska or
ganisationer i andra länder. Tonen var ofta 
mer militant och aggressiv än i Sverigede
mokraternas organ. Sökningar i Nationell 
idag under perioden 2002–2008 har inte 
gett några resultat. Kommentarer om den 
tyske tonsättaren saknas.

Mig veterligen fanns under ovan 
nämnda period även en kanal för konti
nuerlig utgivning av mer utpräglat Vit 
maktalster. Nordiska förlaget var namnet 
på en verksamhet som mellan åren 2004 
och 2007 gav ut tidskriften Nordisk Frihet. 
Den utkom halvårsvis och betonade ”rät
ten till nationellt, etniskt och kulturellt 
självförsvar”.20 Förlaget var även associerat 
till det nätbaserade uppslagsverket meta-
pedia, en hemsida som med Wikipedia som 
förebild gav information om vissa utvalda 
uppslagsord, utifrån sitt eget perspektiv. 
Man ville förmedla kunskaper som be
traktas som ”tabubelagda eller medvetet 
bortglömda” Hemsidan startade i Sverige 
år 2006.21

Band uppgavs finnas till ett lösligt nät
verk benämnt Nordiska förbundet, men 
någon partipolitisk profil angavs inte. Ut
givna alster kan närmast tänkas ha speglat 
värderingar gemensamma för olika ras
ideologiska grupper. Snarare än att yttra 
sig om dagspolitik hade förlaget en tyd 
lig kulturpolitisk inriktning. Frågor om 
konst, musik och litteratur gavs stort ut
rymme såväl i tidskrifts som nätbaserat 
material. Precis som i SD-kuriren fram
hölls gärna svenska kulturskapare som 
Carl Larsson och Heidenstam. Likaså 
fanns ett stort intresse för fornnordiska 
sagor liksom arkeologiska utgrävningar 

och fynd. Betoningen på nationella mo
nument och nationella myter var uppen
bar.22

*

Det visade sig att Nordiska förlaget även 
publicerade texter där man förhöll sig till 
Richard Wagner. I ett nummer av Nordisk 
Frihet från 2004 fanns en dödsruna över 
den svenske författaren och poeten Curt 
Eiberling som hade avlidit samma år. 
Denne var född 1927 och under sitt liv 
medlem i f lera nationellt sinnade rörelser. 
Han producerade en rad diktsamlingar, 
skådespel och politiska essäer i vilka ultra
nationalistiska ståndpunkter artikulera
des. Genom sin omfattande litterära pro
duktion och sin påtagligt stora beläsenhet 
kom han att stå som en intellektuell röst 
inom den svenska högerextremismen.23

Under namnet en germansk ande har 
lämnat jordelivet uppmärksammades hans 
skriftställarskap och andra insatser inom 
nationella organisationer. Dessutom 
nämndes titlarna på de böcker han publi
cerat. Ett återkommande tema i Eiber
lings verk var just Wagner. År 1984 hade 
han utkommit med sin bok Konsten och 
revo lutionen: Tre uppsatser, utgiven på eget 
förlag. Verket utgör översättningar av tre 
av Wagners teoretiska arbeten från mitten 
av 1800talet. I Eiberlings översättning 
benämns de Konsten och revolutionen, Det 
judiska i musiken och Revolutionen. Den 
andra av dessa är som sagt den skrift i vil
ken de antisemitiska utfallen är som tyd
ligast.

Det judiska i musiken kan tyckas ensidig och 
överdriven men essän innehåller många skarp
synta iakttagelser och belyser utmärkt motsätt
ningen mellan tyskt och judiskt väsen. Jämfö
relsen av Bach, Beethoven och Mendelsohn är 
också givande.24
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Tio år senare gav författaren ut en essä
samling kallad germansk ande som efter 
hans död kom att vara tillgänglig på för
lagets bokhandel. I detta ingick ännu ett 
arbete om den tyske kompositören med 

titeln Richard Wagner som revolutionär. 
Här görs fördjupningar i 1850talets 
konstnärliga idévärld och Wagners dröm
mar om en estetisk tysk pånyttfödelse. 
Eiber lings beundran är inte att ta miste 

Illustration ur Wiener Luft, november 1879. ”Jews paying tribute to the mighty Wagner.”
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på. Han avslutar artikeln med att fram
häva kompositörens roll i ett modernt 
samhälle.

Ingen skulle komma på tanken att ge revolutio
nen en högre syftning än den materiella. Men 
det är en vacker utopi. Och vackra utopier hål
ler många människor vid liv. Vi har alla ett be
hov att drömma, även om blott få av oss kan 
följa med, när Wagners fantasi skenar mot 
okända mål.25

Dödsrunan var alltså ett av de få tillfällen 
Wagner nämndes uttryckligen i Nordisk 
frihet, dessutom indirekt. Att Eiberling 
lyfte fram den tyske kompositören torde 
emellertid ha stärkt Wagners renommé i 
dessa kretsar.26

Ytterligare en hänvisning fanns till 
Wagner i Nordisk Frihet. I ett nummer 
från 2006 gjordes en intervju med den 
kände amerikanske före detta Ku Klux 
Klanledaren David Duke. Denne var vid 
tillfället aktuell med boken om den ju-
diska rasismen, i vilken han hävdade att 
judarna utövade ett olycksaligt inflytande 
över världen. I intervjun uttalade han sig 
om sin musiksmak. Till hans absoluta fa
voriter hörde Bach, Beethoven och Wag
ner, ”några av västerlandets stora män att 
beundra och låta sig inspireras av”27

Tittar man på metapedia blev utfallet, 
om inte mer frekvent, så åtminstone mer 
utförligt i vissa avseenden. Under sökordet 
Klassisk musik poängterades att termen av
ser musik som ”är västerländsk, det vill 
säga har sina rötter i Europa”. Söker man 
sig vidare till portalen Kompositörer fanns 
sammanlagt elva stycken angivna, bland 
andra Albinoni, Bach, Berlioz, Händel 
och Wagner.

Av dessa var det den senare som ägna
des störst utrymme. Wagners antisemi
tiska tendens påtalades, likaså att han 
hämtat stoff till sina verk ur den fornger

manska mytologin. Alla hans musikdra
mer stod angivna. I tetralogin Nibelungens 
ring var den avslutande operan, Ragnarök 
föremål för de mest utförliga kommen
tarerna. Handlingen i de tre akterna och 
dess olika gestalter, gudar, människor, 
dvärgar och andra väsen, presenterades 
förhållandevis utförligt. Dramat i sin hel
het gavs ett sammanhang som gjorde det 
lätt att ta till sig. Avslutningen då värl 
dens undergång skildrades, var uppenbar
ligen det parti som tedde sig mest sugge
stivt.

Rhen stiger över sina breddar och Rhendött
rarna hämtar ringen från trädet. Då Alberich 
vill rycka den ifrån dem drar de honom med sig 
ned i djupet medan ett rött skimmer breder ut 
sig över himlen. Valhall står i lågor. Ragnarök, 
världsbranden; har kommit. Världen går under. 
Ur askan skall en ny renad värld uppstå.28

Vad flera forskare pekat på i förståelsen av 
nazistiska och fascistiska ideologier är det 
millenariska draget. I tider av upplevda 
undergångshot uppstår lätt förväntningar 
på ett jordiskt paradis. En inte ovanlig 
uppfattning bland vissa moderna extrema 
grupper har varit att ett raskrig, som en 
gång för alla ska rena mänskligheten, är 
nära förestående. Att just Operan Ragna-
rök rönte största intresset skulle möjligen 
kunna ses mot den bakgrunden.29

Beaktas Nordiska förlagets musikbe
vakning i övrigt låg otvetydigt tyngd
punkten på så kallad Vit maktmusik eller 
därmed besläktade strömningar, patrio
tisk musik och frihetsrock var andra före
kommande beteckningar. Varje nummer 
av Nordisk Frihet innehöll annonser för 
 eller recensioner av album inom denna 
genre. Några av de mest omskrivna ban
den som också nådde stora publikfram
gångar var Nibelungen, Tors mannar, bär-
särkarna, Valkyria, Fyrdung, Ultima Thule 
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och Sigrblot. Hos dessa fanns återkom
mande associationer till vikingar, heden
dom och naturromantik. Till stora de lar 
hämtades näring ur samma mytvärld som 
den tyske operaskaparen.30

Likheterna ska dock inte överbetonas. 
De gestalter som förekommer i Wagners 
verk, i form av gudar, dvärgar eller medel
tida riddare, är djupt sammansatta och 
allt annat än entydiga föredömen. Svart
sjuka, girighet och vankelmod karaktäri
serar i regel deras personligheter. Hat och 
våld är ingenting som idealiseras. Tvärtom 
får sådana yttringar negativa konsekven
ser för de inblandade.31

Inom Vit maktkulturen målar man 
med betydligt grövre penseldrag. Musik
texter från ovan nämnda rockgrupper for
muleras gärna i ord som ”Oden mig bju
der, AsaTor, kallar gudar jag kommer”, 
”Tor han samlar styrkan tung och i iskallt 
regn han bär” eller ”Tor  med åska for han 
fram, Oden  Han var känd som visdoms
man”. Gudarna får symbolisera kraftfulla 
ledargestalter, beredda att dra ut i strid för 
sina ideal. Det forntidsromantiska temat 
förknippas öppet med nationell samman
hållning, väpnad kamp och rasmystik.32 
Kontrasten till Wagneroperan är uppen
bar.

Med andra ord får den utpräglade 
Wagnerkult man såg hos Eiberling be
traktas som ganska exceptionell i dessa 
kretsar. Även metapedias Wagnerartiklar 
har bara utgjort en liten del av deras sam
lade utgivning. När han väl omnämnts är 
det i första hand som företrädare för den 
västerländska kulturens eller vita rasens 
skaparkraft. Som ideolog förefaller Wag
ner mer intressant än som kompositör. Att 
han dessutom var starkt kritisk till det 
 judiska inflytandet bör rimligen ha ökat 
hans status bland rent antisemitiska grup
per.

Avslutande diskussion

Flera uppmärksammade verk har på se
nare år lyft fram de kulturhistoriska fak
torernas betydelse för den tyska nazismen. 
En högst omdiskuterad fråga är Richard 
Wagners roll i sammanhanget. Huruvida 
det är myterna på vilka operorna är base
rade, musiken, eller Wagners rent ideolo
giska ställningstaganden som inspirerat 
nationalsocialistiska tankegångar råder 
högst delade meningar om. Någon klar 
bild av eventuella samband och hur starka 
de i så fall varit, finns alltså inte att tillgå. 
Tyngdpunkten har legat på kompositö 
rens roll i det Tredje riket. I före liggande 
studie diskuterar jag istället huruvida 
han haft någon betydelse för 2000talets 
svenska extremhöger.

Sökningar i några av de högerextrema 
fora som utkommit i Sverige under denna 
period, SD-kuriren, Nationell idag, Nordisk 
Frihet samt metapedia, har inte gett annat 
än enstaka utslag. I de två senare om
nämndes Wagner vid några få tillfällen, 
om än i positiva ordalag. Uppenbarligen 
sågs han som en viktig gestalt inom euro
peisk kulturtradition, utan att i övrigt vara 
föremål för närmare analyser.

Nu saknas inte individer som kan be
tecknas som intellektuella inom extrem
högern. Av allt att döma förefaller emel
lertid det sena 1900 och tidiga 2000talets 
aktivister ha rekryterats ur de lågutbildade 
och lågavlönade skikten.33 För en publik 
som rimligen saknar band till högborger
liga kulturyttringar, måste operakonstens 
symbolvärldar kännas högst främmande. 
Inte heller Wagners musik nämns annat 
än i förbigående i nämnda publikationer. 
Till skillnad från vissa typer av rock och 
militära marscher lämpar den sig föga för 
massmöten eller offentliga politiska ma
nifestationer.
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Att Wagner var tysk torde också minska 
hans attraktionskraft. Visserligen uttrycks 
ibland sympati för närbesläktade rörelser i 
andra länder, men i sökandet efter förebil
der är det ändå svenska, eller möjligen 
nordiska, kulturskapare som värderas 
högst. Inom ultranationalistiska kretsar 
har knappast en centraleuropeisk 1800 
talskompositör med subtila budskap och 
komplexa musikvariationer högsta priori
tet.

Innebär då detta att Wagner helt kan 
avskrivas från den nutida högerextrema 
agendan? Inte nödvändigtvis. Inom den 
brokiga undergroundkultur där politisk 
extremism och musik stundtals tangerar 
varandra – förutom vit maktmusiken kan 
olika varianter av symfonisk rock, hard
core, trash metal och så vidare inkluderas 
inom detta fält – hämtas många gånger 
inspiration ur ett 1800talsromantiskt 
idéarv. Typiskt är att man – såväl i kom
position som i framförande och yttre re
kvisita – lånar vissa element ur en tradi
tion bakom vilka den tyske kompositören 
var en av konstruktörerna. Indirekt kan 
alltså relationer finnas.34

Rent teoretiskt skulle man också kunna 
tänka sig att det förekommer helt andra 
rasideologiska rörelser som verkar i det 
fördolda och inte lämnat några avtryck i 
offentligt material. Vilken relation de i så 
fall har till Wagner kan omöjligtvis fast
ställas. Det ska dock betonas att jag inte 
funnit något empiriskt stöd för att sådana 
grupper finns i sinnevärlden. Att förut
sätta existensen av hemliga nätverk inom 
extremhögern tar sig lätt formen av kon
spirationsteorier.

De direkta banden framstår sålunda 
som få och vaga. Trots detta tycks alltså 
en slags kanon finnas, inte minst i kultur
debatten, om att den tyske kompositören 
bör ses som en allvarlig samhällsfara. ”Om 

jag levde i en annan tid, i en utsatt tid, 
skulle jag följa den ledare som frestade 
mig med samma löfte som Richard Wag
ners musik frestar med.” Citatet är från 
journalisten Eric Schüldt som medver
kade i samma artikel som Tiina Rosen
berg år 2011. Det gjorde även gitarristen 
Kristofer Steen som erkände sin svaghet 
för den tyske kompositören. ”Att lyssna på 
hans musik är att känna det känslomäs
siga ruset av sann förstörelselusta.” Typiskt 
för dessa röster är alltså att man pekar på 
de risker som finns med Wagners musik. 
Det blir dock mest antydningar om att 
den kan användas i politiska samman
hang, men sällan eller aldrig några kon
kreta bevis på att detta faktiskt sker.

Varför är det då så viktigt att upprätt
hålla denna föreställning? Jag kan tänka 
mig att det är just för att det föreligger 
ett mystiskt, till stora delar oförklarat 
samröre med dunkla politiska krafter, som 
det också finns en lockelse. Som kritiskt 
reflek terande intellektuell förväntas man 
samtidigt visa medvetenhet om dessa för
såtliga tendenser. Att fascineras av Wag
ner är accepterat om man också genom
skådar och uttryckligen tar avstånd från 
hans ideal.

År 2013 infaller 200årsminnet av 
Wagners födelse. Trots att det redan finns 
en omfattande forskning på området, 
framstår frågan om hans politiska roll som 
på många sätt komplex och oöverblickbar. 
En rad artiklar, forskningsrapporter och 
böcker kommer sannolikt att dyka upp i 
den så heta frågan utan att nödvändigtvis 
så mycket nytt tillförs. De affektladdade, 
starkt polemiska övertoner som den tyske 
kompositörens namn gärna framkallar 
lär inte skingra dimmorna, snarare kittla 
fanta sin ytterligare och stärka den demo
niska attraktionskraft han är förbunden 
med.35



31mannen, myterna, musiken

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:1

Noter

1 www.aftonbladet.se/nyheter/terrordadinorge/ar
ticle13430637.ab, 7 augusti 2011.

2 www.dn.se/kulturnoje/musik/wagnervurmare
genusforskarentiinarosenberg, 19 april 2011.

3 Joachim Köhler, Der Prophet und sein Vollstrecker, 
München, 1997.

4 Brigitte Hamann, Winifred Wagner oder Hitlers 
bayreuth, München, 2002.

5 Fredric Spotts, Hitler and the power of Aesthetics, 
New York 2002.

6 Begreppet högerextremism är långt ifrån enty
digt, en definition kan vara på sin plats. Med ter
men avser jag en typ av rörelser som ställer sig 
avvisande till den parlamentariska demokratin 
och mer eller mindre öppet förordar någon typ 
av envälde. Vidare inbegripa en ultranationalis
tisk tendens. Den egna nationen ses som den 

högsta formen av gemenskap. Dessutom odlas i 
regel en rasideologisk föreställning. Ett konflikt
förhållande mellan olika etniska grupper, delvis 
beroende på biologiskt betingade skillnader, an
ses föreligga. Kamp för den egna gruppens seger 
blir då ett överordnat mål. En rad olika defini
tioner finns på begrepp som nationalsocialism, 
fascism och högerextremism. De diskuteras 
bland annat av Helene Lööw, Hakkorset och 
Wasa kärven: en studie av svensk nationalsocialism i 
Sverige 1924–1950, Göteborg, 1990, s. 7–12. Se 
även AnnaLena Lodenius & Stieg Larsson, 
extremhögern, Stockholm 1994, s. 7–10, samt 
Göran Dahl & Conny Mithander ”Vem är  fascist 
och vad ska vi göra åt honom?” Tvärsnitt 4, 1998, 
s. 38–49.

7 Ingvar Lundevall, Trollkarlen från bayreuth: en 
biografi över Richard Wagner, Stockholm 1989, s. 
21–24.

Wagner som dirigent. Silhuett av W. bithorn.



KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:1

32 Carl Holmberg

8 Lundevall, 1989, s. 29.
9 Lundevall, 1989, s. 105.
10 Lundevall, 1989, s. 99–102.
11 Lundevall, 1989, s. 145–147.
12 Hamann 2002, s. 42.
13 Lena Berggren, ”Ras och religion: Houston Ste

wart Chamberlains världsåskådning i Die grund-
lagen des neuntzehnten Jahrhunderts”, Historisk 
tidskrift 1, 1996, s. 112.

14 Berggren, 1996, s. 115.
15 Parsifal: Wagner, Operaprogram, Göteborgsope

ran 2007, s. 4.
16 Helene Lööw, Nazismen i Sverige 1980–1999: 

den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, my-
terna, riterna, Stockholm, s. 216–255.

17 http://www.ne.se/lang/sverigedemokraterna, 6 
oktober 2010.

18 http://www.ne.se/nationaldemokraterna, 6 okto
ber 2010.

19 Artiklar i SD-kuriren som diskuterade skandina
viska författare fanns bland annat i nr 35, 1999, s. 
18, nr 37, 1999, s. 16 samt nr 40, 2003, s. 23. 
Arkeologiska utgrävningar diskuterades bland 
annat i nr 39, 2000, s. 20 samt nr 54, 2003, s. 12.  

20 Nordisk Frihet nr 1 2004, s. 5.
21 http://sv.metapedia.org.wiki/Ragnar%C3%B6k, 

24 mars 2008.
22 Den samhällssyn som framträdde i tidskriften 

skulle närmast kunna beskrivas som national
konservativt eller nationalromantiskt präglad om 
än i en ganska vidsträckt bemärkelse. Inte bara 
det svenska utan hela det nordiska kulturarvet 
sågs som ett ideal. De nordiska folkens likartade 
ursprung, traditioner och även rasmässiga in
stinkter framhävdes.

  Se artiklar i Nordisk Frihet till exempel nr 1, 
2004, s. 82, nr 2, 2005, s. 4, 39 eller nr 4, 
2005/2006, s. 20, 26. Parallellt med detta har 
funnits en intensiv bevakning av nationalistiska 
rörelser på andra håll i västvärlden. Beskrivningar 
från ibland annat Tyskland, Ungern, Rumänien 
och USA återkom i de flesta nummer. En bak
omliggande tanke tycktes vara att skilda kulturer 
så långt som möjligt måste utvecklas isolerade 
från varandra för att kunna blomstra. Fenomenet 
diskuteras bland annat i nr 2, 2005, s. 28, nr 3 
2005, s. 34 samt nr 6 2005/2006, s. 14.

23 Nordisk Frihet nr 1, 2004, s. 74–76.
24 Curt Eiberling, Konsten och revolutionen: tre upp-

satser, Hässelby 1984, s. 5.
25 Curt Eiberling, germansk ande: uppsatser och gen-

mälen, Hässelby 1994, s. 59.

26 Nordisk Frihet, nr 1, 2004, s. 1.
27 Nordisk Frihet nr 2, 2005, s. 21.
28 http://sv.metapedia.org.wiki/Ragnar%C3%B6k, 

24 mars 2008. Det bör ännu en gång betonas att 
undersökningen omfattar 2000talets första år
tionde. Hemsidor och dylikt kan mycket väl ha 
ändrats sedan dess.

29 Dessa drag inom högerextrema rörelser diskute
ras bland annat i Dahl & Mithander, 1998, s. 
42–43.

30 http://expo.se/200+3/48 _23/.html, 25 mars 
2008.

31 För en närmare beskrivning av karaktärerna se 
till exempel, lohengrin, Operaprogram, Göte
borgsoperan, 2000, s. 6–15 samt Valkyrian, Ope
raprogram, Göteborgsoperan, 2006, s. 4–9.

32 Ovan nämnda citat är hämtade från följande 
hemsidor, www.lyricsboy.com/fyrdunglyrics
ragnarrokx9nrwng.html, 11 januari 2012, www.
actiontext.com/names_h/hel_lyrics/gudars_lag.
html, html, 11 januari 2012 samt www.hitlyrics.
com/u/ultimathulelyrics4432/sveasagalyrics 
573647.html, 11 januari 2012.

33 Lööw 2000, s. 23–24.
34 I kulturprogrammet Kobra, gavs i ett inslag hös

ten 2010 ett exempel. Där presenterades det 
svenska bandet Therion. Typiskt för denna 
grupp, som för övrigt åtnjuter betydligt större 
popularitet på kontinenten än i Sverige, är att 
man låter tung rock blandas med europeisk 
konstmusik. Bland annat hävdades att vissa in
fluenser fanns från Wagners monumentala verk. 
Bandets gitarrist och förgrundsgestalt Christofer 
Johnsson uppgavs dessutom vara medlem i Sve
rigedemokraterna. Dock förnekade Christofer 
Johnsson att Therion skulle ha några som helst 
politiska syften med sin musik. svtplay.
se/v/2198462/kobra/del_3_av_11?sb,p102859,2, 
f,1, 3 december 2010.

35 I samma avsnitt av kulturprogrammet Kobra 
hävdades även att en oberoende kommission 
skulle tillsättas för att noggrant utreda frågan om 
Richard Wagners betydelse för nationalsocialis
men. Vidare gjordes en intervju med Gottfried 
Wagner, sonsonson till Richard. Gottfried me
nade att det fanns all anledning att förhålla sig 
kritisk till hans förfaders verk. Han ansåg att an
tisemitismen och ultranationalismen genomsy
rade Wagners hela liv. Det borde mer lyftas fram 
i den allmänna debatten. svtplay.se/v/2198462/
kobra/del_3_av_11?sb,p102859,2,f,1, 3 decem
ber 2010.



33mannen, myterna, musiken

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:1

Summary

The man, the myths, the music
Richard Wagner and the Swedish far right
(mannen, myterna, musiken
Richard Wagner och den svenska extermhögern)

In my study I discuss possible connections between 
the German composer Richard Wagner and the 
Swedish far right. Journals and internet pages from 
organizations of the late 20th and early 21st cen
tury are my major sources. When Wagner is men
tioned – his music or theoretical works – it is with 
sympathy and admiration. However, these occa
sions are very rare. The impact Wagner exerts on 
contemporary right organizations seems to be very 
limited. At the same time extreme right music is to 

some extent inf luenced by the 19th century Ro
mantic culture. Indirectly more than directly there 
can be connections to the German composer. 
 Despite these circumstances there is a widespread 
view in the cultural debate that there exist pro
found and obvious ties. Emphazising these ob
scure, unexplained relations gives an opportunity 
to maintain the demonic enchantment associated 
with Wagner. The myths, so to speak, live their 
own lives, despite facts pointing in other direc
tions.

Keywords: Richard Wagner, Swedish far right, 
culture, music.

Carl Holmberg, PhD, assistant professor, Department 
of historical studies, gothenburg University, 
gothenburg, Sweden.



Sen tänker jag okej Vad är jag då? Persisk? Definitivt inte. Och 
svensk? Ja, jag känner mig, men ändå inte. Mina barn är svenska, 
men jag känner inte ändå. Jag kan inte säga att jag är svensk. In-
nerst inne. Det kan jag inte säga. Så jag vet inte vad jag är. Så jag 
kom på att jag är judisk. Det är min identitet.

å resonerar Rakel kring frågan om vad det inne-
bär för henne att vara judinna. Rakel är en ju-
dinna i åttioårsåldern, en änka med fem barn 
och elva barnbarn, som bor i Stockholm. Hon 

föddes i Österrike på 1920-talet, f lydde undan nazismen 
med sin yngre syster till England och senare till dåva-
rande Palestina. Hon levde under en tid i Irak och kom 
till Sverige på 1950-talet. Rakel är en av de judinnor jag 
intervjuat under mitt arbete med en studie om identitets-
skapande bland judinnor i Sverige. Vi har träffats vid 
f lera tillfällen hemma hos henne då hon har berättat om 
sitt liv för mig och min bandspelare.

När jag första gången intervjuar Rakel berättar hon en 
historia om några möbler från hennes barndomshem för 
mig. I den här artikeln vill jag visa hur denna historia 
återspeglar identitetsprocessen som Rakel summerar i ci-
tatet ovan. Syftet är att analysera historien med avseende 
på hur det materiella är en del av berättandet.

Det är också en ganska rolig historia.
  Du vet vi hade ett, mamma och pappa hade ett sovrum i 
Wien, som min pappa beställde. Jag ska visa dig. Jag har delar 
här. Och min mamma tyckte inte om det. Hon var mycket mer, 
lite mer modern. (S: Mm) Hon var mer som jag, vet du. Davids 
smak. (S: Mmm)
  Sen när dom skulle f lytta. De skulle f lytta och packade ihop 
allt från Wien, då tänkte hon sovrummet. Det där sovrummet det 
kommer man aldrig att kunna ha i ett annat land, för det var så 
barock. (S: Ja) Man hade ju såna här jättestora containrar, vet du, 
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såna där transportbilar som fylldes och skicka-
des iväg till Trieste, för då kunde man i alla fall 
fortfarande ta med sånt, inte så mycket, men 
möbler och sånt kunde man ta. (S: Mm)
  Och från Trieste skulle mina föräldrar sen 
se var de hamnade och så skulle det inte vara så 
svårt. (S: Mm) Så det skickades iväg och de där 
gamla möblerna lämnade, dom lämnade mam - 
ma i sina föräldrar. Vad hette det? (S: I  lager) 
Ja, i lager då.
  Sen efter kom. Kriget med Italien bröt ut. 
Då tog tyskarna i beslag allt som var, allt som 
mamma hade skickat iväg. (S: Ja) Sen när hon 
kom tillbaka till Wien, det enda som var kvar 
var de där möblerna hon inte gillade. Hahaha 
(S: Haha) och jag älskar de här möblerna!
  S: För dom påminner dig om din barndom 
då.
  R: Just det ja, och sen är de vackra. Nu har 
jag för rörigt i rummet, så jag kan inte visa dig 
alltihopa. Jag kan visa dig en del. (S: Ja, ja)
  Och sen hade hon en liten lägenhet du vet, 
på två rum, hon möblerade allt med möblerna 
för det fanns säng, en liten soffa att ligga på da-
gen, det fanns frukostbord med stolar, det fanns 
toalettbord, det fanns jättestor garderob. Det 
var två rum.
  S: Komplett då?
  R: Komplett ja, så att så var det.

Det var alltså Rakels judiske far som be-
ställde sovrumsmöbeln till deras hem i 
Wien. Rakels mor tyckte aldrig om möb-
lerna, berättar Rakel. Mamman hade en 
annan, mer modern smak, än pappans ba-
rocka. När föräldrarna insåg att de var 
tvungna att lämna Österrike placerade de 
alla sina ägodelar i en container som togs 
till Trieste. Endast sovrumsmöblemanget 
fick stanna kvar i ett lager i Wien, hos 
Rakels morföräldrar, för mamman ansåg 
att det inte skulle passa i något annat land. 
När även Italien drogs in i Andra Världs-
kriget beslagtogs containern i Trieste. 
Sovrumsmöbeln däremot fanns kvar i 
Wien och kunde många år senare fylla 
mammans tvårumslägenhet.

Av den utskrivna berättelsen verkar det 
som om jag vid tillfället fick se de möbler 

Rakel berättade om. Så var inte fallet. 
Hon svepte bara med handen i riktning 
mot ett rum som angränsade till det där vi 
satt, och eftersom jag inte förstod betydel-
sen av berättelsen, bad jag inte om att få se 
möblemanget. När jag senare började fun-
dera över berättelsen om möblemanget 
och bad Rakel att få titta på möblerna 
ville hon inte visa mig dem. Det var allt-
för rörigt i det rum där de f lesta av möb-
lerna befann sig, och det enda jag kunde 
få se var en sänggavel.

Jag upprepade inte min fråga den 
gången och fick inte heller se sänggaveln. 
När jag så f lera år senare var på besök hos 
Rakels dotter Sonja meddelade Rakel via 
sin dotter att rummet med möblerna var 
städat och jag kunde få se dem om jag 
ville. Jag tog då Sonja med mig till Rakels 
våning.

Rummet med möblerna är placerat 
längst bort i en korridor som inleds som 
en äldre serveringsgång och mynnar ut i 
en slags smal hall. Vi passerade matsalen, 
köket där någon skramlade med kastrul-
ler, ett tv-rum där några barnbarn befann 
sig, väggar klädda med bokhyllor, en smal 
passage med flera stängda dörrar och kom 
så slutligen till det lilla rum (troligen en 
pigkammare) där den största delen av 
möblerna var placerade. Möblerna är ljust 
gråmålade, rikt smyckade med träsnide-
rier föreställande blomrankor och keruber. 
I möblemanget ingår enligt Rakel ett 
femtontal delar. Ett toalettbord, några 
stolar, två sänggavlar, ett linneskåp, ett 
skrivbord och en mindre skänk fanns i det 
lilla rummet vid vårt besök.

Varför tog det så lång tid innan jag fick 
se möblerna? Och varför var de placerade 
så avlägset och undangömt i den stora 
lägen heten, trots att Rakel sa att hon äls-
kade dem? Varför inledde hon berättelsen 
med att säga att hennes smak liknade 
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mammans moderna och sedan avsluta be-
rättelsen med att hon älskade möblerna, 
som ju representerade faderns barocka 
smak? Och varför genrebestämde Rakel 
berättelsen som en rolig historia?

Berättande och materialitet är oupplös-
ligt förenade processer. Dels ger föremål 
upphov till berättande, dels ger berättande 
upphov till föremål. Man kan uttrycka 
det så att föremål laddas med betydelser 
genom berättelser (Gustafsson Reinius 
2005), likväl som att berättelser blir till 
genom föremål (Miller 2008). Att låta 
tingen tala, eller tala genom tingen, kan 
till exempel vara sätt att undvika smärt-
samma minnen, likväl som att bevara kära 
sådana (Wettstein 2008). Föremålen kan 
också hjälpa till att uttrycka det som kan-
ske är svårt eller rentav omöjligt att ut-
trycka muntligen eller skriftligen (Hirsch 
och Spitzer 2010:294–295, Jackson 2002). 
Detta menar jag är fallet med sovrums-
möbeln i Rakels muntliga berättelser. 
Möbeln får i dem representera och sym-
bolisera det som för henne är betydelse-
fullt, men svårt att tala om.

Sovrumsmöbeln införskaffas av pap-
pan, som var född jude och, som enligt 
Rakel, hade en annan smak än mamman, 
som var född österrikiska. Sovrummet i 
den borgerliga våningen i Wien inreddes 
med möblerna och de hade ungefär samma 
status som judiskheten hade för familjen 
innan Anschluss, då Österrike i mars 
1938 annekterades av Nazityskland. De 
fanns där i bakgrunden men bestämde 
inte familjen. Att det var just sovrummet 
som inreddes med möblerna är kanske 
också symboliskt, för det var ju där som 
det judiska reproducerades.

Mamman avfärdade sedan möblerna 
och stoppade undan dem i ett lager i Wien 
hos sina föräldrar. Där gömdes möble-
manget som en judisk f lykting avstängd 

från världen men skyddad av morföräld-
rarna, som ju inte var judar. Mamman 
ville inte kännas vid sin judiska tillhörig-
het och agerade som om hon kunde välja 
bort den. Möblerna fick inte följa med på 
f lykt ut i världen, för det fanns inget annat 
land där de kunde passa in. När mamman 
sedan återvände till Wien fyllde hon en 
hel tvårumslägenhet med de femton de-
larna.

Det judiska dominerade. Det var inte 
längre något som skulle gömmas undan. 
Det hade tagit över och definierade nu 
hennes liv. I det borgerliga Wien levde 
mamman i en lägenhet som var helt ” ju-
disk”. Vi ser alltså hur möblernas bety-
delse och placering korresponderar med 
det judiska arvets roll i Rakels levands-
historia.

Ytterligare aspekter som stärker en så-
dan tolkning är att Rakel kan älska möb-
lemanget trots att det inte är i hennes 
smak. Hon tycker också att de är vackra, 
samtidigt som hon verkar påpeka att det 
inte är de estetiska aspekter som är avgö-
rande för om man upplever sig som judisk 
eller ej. Rakel styr också när och i vilken 
situation och placering jag ska få se möb-
lerna. De är placerade avsides i lägenhet. 
Periodvis finns vissa av de femton delarna 
på andra platser i våningen. På samma sätt 
som hon under intervjuerna var noga med 
att ge sin syn på vad det är att leva som 
judinna är hon noggrann med hur möb-
lerna visas för mig.

Hur möblerna är placerade och vad som 
förvaras på, och i dem, säger också mycket 
om deras symboliska betydelse. Det tycks 
som om hela Rakels släkt huserar i och på 
dem, främst i form av fotografier, men 
också äldre arvegods som små syskrin, 
dokument, dukar och vaser. Alla dessa är 
ting som genom Rakels berättelser place-
ras in i den judiska släkthistorien som är 
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så betydelsefull för Rakel (Nylund Skog 
2011). Ett exempel på ett sådant föremål 
är ett litet etui för nagelvård. Detta visar 
Rakel mig samma dag jag får se möble-
manget. Hon hejdar mig när jag är på väg 
att lämna pigkammaren och leder mig in i 
matsalen där hon varsamt och med lite 
darrande händer öppnar det lilla etuiet. 
Det är av läder och snillrikt konstruerat 
med små fack för nagellack, krämer, bom-
ullstussar och orangepinnar i elfenben. 
Präglat i skinnet anas en hotellogga. 
 Etuiet visar sig också vara från Rakel och 
makens besök i Paris på tidigt femtiotal. 
Rakel har sparat det för att det var så 
vackert och för att det påminner henne 
om en lycklig tid. Rakel gifte sig med Da-
vid mot hans föräldrars vilja och det var 
just i Paris som Rakel första gången fick 
träffa Davids föräldrar och alla syskon 
(Nylund Skog 2008, 2011). Innan dess 
hade hon bara träffat en av Davids äldre 
bröder. Det går att betrakta Parisbesöket 
som en symbolisk manifestation av att 
Rakel då verkligen tillhörde den judiska 
släkten.

Vi ser också att sammanhanget här be-
stämmer möblemanget, genom de ting 
som omger och placeras i dem. De funge-
rar här som en slags tidlösa förvaringskärl 
för judiska släktminnen, men också som 
katalysatorer för den historia av f lykt och 
resa som Rakel är en del av. Det går, me-
nar jag, att förstå Rakels tvekan att visa 
upp möblerna som ett sätt att reglera hur 
det judiska bör presenteras. Hon ville att 
rummet där de stod skulle vara städat och 
att möblerna skulle vara placerade så att 
de kom till sin rätt. Kanske ville inte Ra-
kel att det judiska skulle framstå som kao-
tiskt och oorganiserat. Det var säkert hel-
ler ingen slump att jag fick se möblerna 
när de, så att säga, var i bruk, när några av 
barnbarnen var på besök och bodde i rum-

met. Det var först då, när det judiska var 
aktivt, när den viktiga släkthistoriens togs 
i bruk av samtidens judiska barn, som jag 
tilläts se dem.

Som Rakels berättelser vittnar om har 
möblemanget ändrat betydelse när det 
f lyttats runt, samtidigt som det också be-
varat något av det förflutna. Ur ett per-
spektiv passar det fortfarande inte in. När 
jag frågar dottern Sonja om varför hon 
tror att möblerna placerats så avsides i den 
stora våningen, svarar hon att det är för 
att de inte passar in någonstans. De är för 
mycket, påpekar hon.1 Under intervjuerna 
uttryckte även Rakel att möblemanget var 
stort och svårplacerat med alla sina fem-
ton delar. Ur det perspektivet framstår det 
judiska som överväldigande och som 
omöjligt att stoppa undan och dölja. Förr 
eller senare kommer det i alla fall fram, 
om man får tro intervjuerna med Rakel, 
och kanske blir det som i mammans fall så 
att hela livet fylls av det judiska.

När jag i ett tidigare arbete analyserade 
Rakels skrivna minnen skrev jag att de 
bör förstås som en av de berättelser som 
reproducerar den judiska diaspora hon är 
en del av (Nylund Skog 2011). Jag skrev 
också att hemlandet i denna diaspora är 
en mytisk plats utan återvändo, en plats 
som inte existerar på annat sätt än i en 
mytisk föreställningsvärld (Brah 1997:192, 
se även McLeod 2000:210–211). Kanske 
är det möjligt att betrakta möblemanget 
som en materialisering av hemlandet, som 
en plats av tillhörighet. Jag tror det. Möb-
lemanget får i Rakels berättelser härbär-
gera alla de motsträviga och längtansfulla 
känslor av tillhörighet och utanförskap 
som det judiska hemlandet har i den 
 judiska diasporan. Sammanhanget inom 
vil ket berättelsen kom till stånd stärker 
också denna tolkning. Rakel berättar sin 
roliga historia om möblemanget när vi 
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under intervjun samtalar om hur det kom 
sig att hon och David bosatte sig i Sverige. 
Då placerar hon också tydligt sig själv, 
och i förlängningen möblemanget, i en 
 judisk diaspora.

S: Men en stor del av Davids familj hamnade ju 
i London, så ni var inte på väg dit och tänkte att 
ni skulle bosätta er där?
  R: Det var frågan om det, men jag undrar 
om inte ändå David tyckte det var för mycket 
släkt där. Han ville ju vara lite fri, befria sig lite 
grand från familjetryck. Å andra sidan, jag hade 
uppskattat om min familj funnits nära. Du vet, 
vi är spridda över hela världen, dom som över-
levde. I Australien, i Canada, i Frankrike, i Is-
rael. Jag är här.
  S: Mm, men din mor kom hit när hon blev 
äldre.
  R: Ja, hon kom hit. Det var ju så att pappa, 
vet du nittonhundrafyrtiosju efter kriget, vid 
första tillfälle ville han tillbaka till Wien. Och 
då var det en grupp österrikiska judar som då 
åkte tillbaka till Wien och alla fick vad dom 
ägde förut, nästan, (S: Hm) allt som var i eng-
elska, franska eller amerikanska zonen. Min 
pappas egendom var i ryska zonen. Så man fick 
ingenting och när man äntligen fick, då hade 
dom tömt hela fabriken på alla dyrbara maski-
ner, så det var ett TOMT skal, som dom fick en 
spottstyver för bara, för. (S: Mm) Vad heter 
det? Tomten (S: Mm) och en tom byggnad (S: 
Oj). Så det var, jag tror han blev väldigt besvi-
ken (S: Ja). I alla fall, han dog fyrtionio, fyrtio-
nio år gammal (S: Oj) i följderna från koncen-
trationslägret. De hade sparkat honom i nju - 
rarna, så han hade alltid blödningar och högt 
blodtryck och allt som det innebar. Så han dog 
på grund av det han hade varit med om (S: 
Usch!). Väldigt ont, vet du. Fyrtionio år, det är 
ju ingenting. Nitton hundrafyrtioåtta, så han 
fick aldrig träffa David och barnen.
  S: Tragiskt, men din mor stannade hon i 
Wien?
  R: Då stannade hon i Wien och sen min 
syster var då i armen fyrtioåtta, men sen kom 
hon. Jag tror mamma åkte en gång till, till Is-
rael. Hon stannade för att hon då, det var inte 
klart än med vår egendom där, så pappa dog 
innan han visste att de tömt fabriken på allt.
  S: Kanske var lika bra.

  R: Ja, så att, och mamma bodde då i Wien. 
  Det är också en ganska rolig historia.

Här framgår det att den roliga historien är 
att betrakta som en del av Rakels släkt-
historia och som ytterligare en av de be-
rättelser som håller diasporan samman. 
Rakel beskriver här hennes judiske fars 
för tidiga död och hur de inte hade någon 
egendom kvar efter kriget. Bara ett tomt 
skal, säger hon med hög röst. Det enda 
som fanns att fylla skalet med var möble-
manget.

Det tycks vara det enda beständiga i en 
föränderlig värld. När jag sedan frågar när 
Rakels mamma kom till Sverige får jag 
den roliga historian om möblemanget till 
svar.

Här har vi också ett möjligt svar på frå-
gan om varför Rakel bestämde berättelsen 
som rolig. Exakt vari det roliga ligger är ju 
lite svårt att förstå. Kanske handlar det 
om att det inte gick att göra sig av med 
möblerna, eller att de var så många att de 
kunde fylla en hel tvårumslägenhet. Det 
roliga handlar kanske om att det inte går 
att smita från sitt judiska arv. Det är 
ingen ting man bara kan skaka av sig och 
igno rera, då slår det bara tillbaka med 
våldsam kraft och tar över hela ens liv, 
som i Rakels mammas fall.

Under en intervju fem år senare kom-
mer möblemanget åter på tal. Det är när 
jag frågar Rakel hur hon tänkt när hon 
skapat sitt hem.

R: Det fanns ju ingenting när vi f lyttade utan 
dom möblerna som min sängkammarmöbel, 
som min mamma inte tyckte om. Så det var 
där. Faktiskt det är sant. enormt stora. Du får se 
det en gång (S: Ja, nån gång) ja, och passa in till 
modernt och samhälle. Som hon fick lämna ju 
då Österrike under dom omständigheterna jag 
berättat förut. Då tyckte hon det var lika bra att 
lämna dom i Wien i förvar och hennes föräldrar 
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skulle bevaka dom. Då lyckades dom (S: Mm). 
Sen när mamma kom tillbaka till Wien hade 
hon ju ingenting annat. Hyrde hon en våning så 
kunde hon möblera faktiskt en våning med 
sängkammarmöblerna. Hahaha (S: Haha) Så 
det är det, också när jag inte hade möjlighet.
  S: När kom dom hit? Hur kom dom hit? 
När kom dom till Sverige, möblerna?
  R: När mamma f lyttade hit sedan. 
  S: Så då blev det
  R: Och då, då fanns det plats för dom. Då 
kom dom hit. (S: Jaa) Så dom var då kvar i 
Wien (S: Ja) och mamma möblerade lägenhet 
med dom, men jag tror hon hade inte plats för 
den stora garderoben. Men i all fall, så att min 
man han hjälpte henne att ta hit alltihopa. Hon 
möblerade sin lilla lägenhet och det andra hade 
han i förvar här i källaren och nu har jag tagit 
upp alltihopa.

Tidigare har jag hävdat att Rakels pappa 
ersattes av hennes andra make David, att 
det var via dem som det judiska löpte (Ny-
lund Skog 2011). I det här avsnittet ser vi 
att Rakels mamma ofrivilligt blivit stadd 
att förvalta det judiska, innan denna länk 
mellan Rakels pappa och David är etable-
rad, och att det är David som hjälper Ra-
kels mamma att föra möblemanget till 
Stockholm och till Rakel. Jag kan inte låta 
bli att undra om tidpunkten då Rakel och 
David i Sverige började berätta om sitt 
 judiska ursprung sammanfaller med tid-
punkten då Rakels mamma och möble-
manget anlände till Stockholm. Rakel 
poängterar också, som vi minns, att Da-
vid och hennes far hade likadan barock 
smak och inte modern som hennes och 
mammans.

Intressant här är också att de delar av 
möblemanget, som inte ryms i mammans 
bostad i Stockholm, magasineras i källa-
ren i huset där Rakel och David bor. När 
sedan David dör tar Rakel upp möblerna 
från källaren. Det är som om möblerna nu 
symboliskt får ersätta både mamman och 
maken.

Det är också intressant att Rakel här 
med emfas poängterar möblernas storlek. 
Hon har nu verkligen försökt att få plats 
med dem i lägenheten och inte riktigt 
lyckats. Det är inte förrän några månader 
efter denna intervju som jag äntligen får 
möjlighet att se möblerna. Först då tycks 
Rakel ha hittat ett sätt att kontrollera och 
presentera det judiska möblemanget för 
mig.

En av Rakels döttrar bor i samma fas-
tighet som Rakel. När Rakel första gången 
kom på besök dit blev hon väldigt för-
tjust.

Och jag kom in i entrén. Det var precis som vårt 
hus i Wien där vi bodde. Vi bodde ju också mitt 
i stan. Det var samma entré, nästan, och dörren 
var ungefär samma, bara det var mörkt. Här är 
det ljust trä. Och sen några trappor och hiss, 
precis samma hiss.

Fastigheten i Stockholm var en kopia av 
den i fastigheten i Wien där Rakel växt 
upp. Hon försökte övertala David att 
också f lytta till fastigheten i Stockholm 
dit en av döttrarna f lyttat, men han var 
motsträvig, han tyckte att de hade det bra 
där de bodde. Rakel sade till honom ”Jag 
gör i ordning våningen. Tycker du om det, 
okej. Om inte, så får det vara.” Hon berät-
tar att hon var så nervös. Två veckor innan 
de skulle f lytta sa han okej, och en kort 
tid efter f lytten sa han till henne att det 
var det bästa hon gjort. De fick ett par 
underbara sista år tillsammans i våningen 
avslutar Rakel sin berättelse.

Om vi symboliskt betraktar fastigheten 
med porten, trappuppgången och hissen 
som Rakels ursprung, som ett litet förflu-
tet Wien, och möblemanget som deras 
gemensamma judiska arv, det som binder 
dem och deras spridda släktingar sam-
man, ser vi hur Rakel mitt i Stockholm 
och Sverige skapat ett tryggt hem där de 
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centrala ingredienserna i hennes identitet 
och liv finns med. Jag citerar henne åter 
från den första intervjun:

Sen tänker jag okej Vad är jag då? Persisk? De-
finitivt inte. Och svensk? Ja, jag känner mig, 
men ändå inte. Mina barn är svenska, men jag 
känner inte ändå. Jag kan inte säga att jag är 
svensk. Innerst inne. Det kan jag inte säga. Så 
jag vet inte vad jag är. Så jag kom på att jag är 
judisk. Det är min identitet.

Jag har i artikeln velat visa att Rakels 
identitetsprocess avspeglas i möblemanget 
och dess öde. Då har det blivit tydligt att 
det materiella är en oupplöslig del av be-
rättandet, eller annorlunda uttryckt; att 
materialitet och berättande är relaterade 
processer, där berättelser ger upphov till 
ting och ting ger upphov till berättelser. 
Rakels möblemang bär på berättelser om 
judiskhet och dess plats, rörelser och bety-
delser.

Det omvända förhållandet råder också; 
Rakels berättelser framkallar möble-
manget och ger det mening. Materialite-
tens betydelser är också länkade på f lera 
samverkande nivåer: dels handlar det om 
vad som är placerat på och i möblemanget, 
dels var möblemanget är placerat i lägen-
heten, och dessutom handlar det om lä-
genhetens placering i fastigheten, och den 
betydelse själva fastigheten ges. Ännu ett 
betydelselager handlar om fastighetens 
pla cering i geografin, i Stockholm och 
Sverige, där Rakel nu på ålderns höst  lever 
sitt liv bland möbler som länkar henne 
med det förflutna och med framtiden.

Not

1 Det är intressant att fundera över parallellerna 
mellan möblemanget och hur judar uppfattats 
och beskrivit genom historien. Judar tycks an-
tingen vara för lite eller alldeles för mycket kvin-

nor och/eller män. De kännetecknas av motsatsen 
till måttlighet och balans (se t.ex. Boyarin 1997, 
Boyarin m.fl. 1996, Levitt 2002:163–164).
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Summary

The Jewish Bedroom Furniture
Narrativity, Materiality and Identity
(Den judiska sängkammarmöbeln
Berättande, materialitet och identitet)

The article explores the meaning of a story about 
bedroom furniture, told by a Jewish woman in her 
eighties. The story serves as an illustrative example 
and starting point for an investigation of how ma-
terial objects in narratives are used symbolically 
and imaginatively, as well as concretely. The story 
about the bedroom furniture highlights many as-

pects of the interrelated processes of narrating and 
materialization. It also illustrates the complexity of 
the process of materialization in itself. The furni-
ture in the story function as a timeless containers 
for Jewish memories, but also as catalysers for the 
stories of escape and travels that characterize Jew-
ish life in the Diaspora.
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Jag är nu osäker på den ex-
akta tidpunkten, men någon 
gång när jag var arton eller 
nitton år gammal gick jag 
och en kamrat på bio, bara 
för att vi inte hade något an-
nat att göra, som man ofta 
gjorde på den tiden. Min 
kompis hade körkort men 
var svår på att hålla tider, så 
vi missade regelmässigt de 
 första minuterna på alla fil-
mer. (Länge kunde jag t.ex. 
inte förstå varför man pratade 
om Betty Blue som en så vå-
gad erotisk film, tills jag fick 
reda på att vi måste ha kom-
mit in i salongen exakt när 
kärleksscenen som pågick i 
filmens fem första minuter 
var över.) Den film som vi 
denna gång missade början 
på var en film som på den ti-
den gick under beteckningen 
B-film, men som gjorde ett 
mycket starkt intryck på mig. 
Senare har den också kommit 
att framstå som en kultfilm, 
och brukar visas på filmfesti-
valer som en slags avantgar-
distisk biljaktsfilm.

Filmens svenska titel var 
Jakten mot nollpunkten, på 
engelska hette den Vanishing 
Point. Den gjordes 1971 och 
jag såg den troligen våren 

1972. Den handlar om en 
desillusionerad före detta po-
lis och racerförare, Kowalski, 
som får i uppdrag att köra en 
ny Dodge från Colorado ge-
nom Nevada till Kalifornien. 
Eftersom han bryter mot 
hastighetsbegränsningar och 
trafikregler börjar polisen en 
hetsig jakt för att stoppa ho-
nom. Med schaktmaskiner, 
polisbilar och lastbilar har 
man i sista scenen arrangerat 
en mäktig avspärrning av vä-
gen. Kowalski stannar och 
tycks överväga oddsen, men 
så tar han sats och kör allt 
snabbare fram mot väghind-
ret. Polisen skjuter mot ho-
nom och som åskådare vet 
man ju att han inte har en 
chans. Trots detta är det ett 
öppet slut. När kollisionen 
egentligen borde inträffa är 
det som om Kowalski har 
gått upp i rök. Det är ju ingen 
tillfällighet att filmen heter 
försvinnandets punkt.

Ända sedan jag såg filmen 
har jag ofta använt den som 
en referenspunkt för olika 
händelser i samhället. På se-
nare tid har jag gjort bruk av 
den i anslutning till utveck-
lingen inom universitetsvärl-
den. Det faktum att allt mer 

tid går åt till att jaga externa 
medel som åtråvärda troféer, 
ständigt visa att man är ex-
cellent och att man hellre 
ömt vårdar sin curriculum vitæ 
än att forska och skriva, gör 
att jag börjat tala om hetsen 
som en slags febril jakt mot 
nollpunkten.

Ett skäl till att handlingen 
i filmen så väl lånar sig till 
sådan metaforik är naturligt-
vis att intrigen i Jakten mot 
nollpunkten verkar enkel och 
bär en allegorisk tematik som 
handlar om utvecklingens 
inneboende dödsdrift. Fast 
vid närmare eftertanke stäm-
mer det inte riktigt att filmen 
är enkel.

I själva verket kan man 
säga att historien om Kowal-
ski i filmen även fungerar 
som en allegori för filmens 
övriga karaktärer. Efter att 
jakten på Kowalski inletts får 
en blind radiopratare reda på 
hans öde via polisradion och 
skickar ut det i etern. Hans 
berättelse förvandlar Kowal-
ski till outsider och rebell, 
och snart är det massor av 
människor som samlas runt 
radiostationen för att följa 
jakten och delta i hyllandet av 
honom. För dem framstår 

Antecknat

Berättandet och jakten mot nollpunkten
Av Anders ÖhmAn
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Kowalski som den tragiske 
hjälten som drar alla samhäl-
lets värden till sin spets, och 
som därför måste offras som 
syndabock. Kowalski möter 
även f lera personer på sin 
resa, som alla har sina histo-
rier att berätta.

Ju mer jag ref lekterar över 
Jakten mot nollpunkten, desto 
mer karakteristisk framstår 
den som ett exempel på att 
förhållandet mellan intrig 
och karaktär är den mest cen-
trala dimensionen i alla be-
rättelser. Det är också ett för-
hållande som jag mer eller 

mindre ständigt varit uppta-
gen av som romanhistoriker. 
Balansen mellan intrig och 
karaktär är inte bara viktig i 
berättelserna. Den avgör även 
vad som räknas till god och 
dålig litteratur, vilket visas av 
det faktum att berättelser 
som sätter intrigen i centrum 
ofta betraktas som en sämre 
slags litteratur. Fortfarande 
tål den amerikanske littera-
turforskaren Peter Brooks 
fråga i Reading for the Plot att 
upprepas: Varför är det fult 
att läsa för intrigens skull?1

Går man tillbaka till den 

klassiska texten om berättel-
ser, Aristoteles Om diktkons-
ten från cirka 350 f.Kr. finner 
man en helt annan syn på in-
trigen. Den viktigaste be-
ståndsdelen i en berättelse är 
intrigen eller fabeln, kompo-
sitionen av händelseförloppet. 
Den är berättelsens innersta 
syfte och det är viktigast av 
allt. Karaktärerna är mindre 
viktiga, menar Aristoteles, 
eftersom man kan tänka sig 
en berättelse utan karaktärer 
men inte utan intrig. Intrigen 
innesluter ju karaktärerna i 
sig, men bara karaktärer utan 

Destination: Vanishing Point.
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en handling blir ingen berät-
telse. De blir inte bara orör-
liga, utan har ingen förbin-
delse med varandra eller med 
sin värld.

Det är intressant att nar-
ratologen Marie-Laure Ryan, 
som i sin bok Avatars of Story 
från 2006 behandlar berät-
tande i datorspel, tv-serier 
etc., i allt väsentligt har en 
liknande syn som Aristoteles 
på intrigen. Komponerandet 
av händelser är en helt avgö-
rande del av berättandet, me-
nar hon och fortsätter: ”En 
text utvecklar inte sin fulla 
narrativa potential om den 
bara beskriver olika scener 
 eller rapporterar händelser. 
Det måste finnas en övergri-
pande plan, några förklarande 
teman, några urvalsprinciper 
– kort sagt, att det på något 
vis är nödvändigt att återge 
händelserna.”2

Intrigen tycks således vara 
nära förknippad med vårt be-
gär efter mening och sam-
manhang i tillvaron, även om 
denna mening bara skulle be-
stå i den latenta och hotande 
meningslösheten. Intrigens 
varför kan därför ses som ett 
botemedel mot det sönderfall 
av livssammanhang som den 
amerikanske historikern Ric-
hard Sennett menar präglar 
vår samtid.3

Mari-Laure Ryan uppe-
håller sig också vid förhållan-
det mellan intrig och karak-
tär. Hon menar att i de nya 
tv-serierna med deras många 
parallellhandlingar och sido-
intriger blir berättelsen mer 
karaktärsinriktad och episo-
disk. Det vill säga, det tycks 

finnas ett slags samband mel-
lan grad av komplexitet och 
grad av meningsfullhet. Ju 
f ler karaktärer desto mer epi-
sodisk och osammanhäng-
ande blir berättelsen. Det 
verkar alltså vara fråga om en 
ömtålig balans mellan det jag 
vill kalla intrig och karak- 
tär. Blir intrigen alltför enkel, 
får aldrig karaktärerna någon 
chans att utvecklas och be-
rättelsen blir naiv och 
tvärtom, blir karaktärerna för 
många och komplexa, riske-
rar berättelsen att falla sönder 
i en krönika utan mening.

Emellertid är intrigen inte 
bara ett sätt att förbinda hän-
delser med varandra för att 
skapa mening. Intrigen är 
också ett medel att upptäcka 
förbindelser och samband. 
Marie-Laure Ryan är inne på 
det när hon i anslutning till 
sin analys av berättandet i da-
torspel kallar intrigen för ett 
slags ”discovery path”. Det är 
en term som är svår att över-
sätta, men poängen är att 

man med hjälp av intrigen 
utforskar den fiktiva världen, 
inte bara ger den samman-
hang.

Att intrigen också funge-
rar som ett sätt att utforska 
miljöer och karaktärer, kan 
man se i Jakten mot nollpunk-
ten. En viktig aspekt av be-
rättelsen är hur olika männi-
skor förhåller sig till Kowal-
skis färd mot nollpunkten. 
Förhållningssättet är beroen - 
de av från vilken position, ur 
vilket perspektiv de betraktar 
hans resa. Perspektivet beror 
av geografiska, sociala, etiska 
och moraliska faktorer. Så 
om intrigen fungerar som en 
väg man färdas på och därför 
har utsträckning i tiden, är 
karaktärerna ett slags posi-
tioner vid sidan om av en 
mera rumslig art. Det är ett 
sätt att tänka om förhållandet 
mellan intrig och karaktär 
som jag tror är väsentligt.

Det är alltså intrigen som 
utgör berättelsens motor, som 
skapar mening och samman-

Affischen till filmen Vanishing Point.
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hang. Samtidigt är intrigen 
en vägvisare till händelserna. 
Som om intrigen vore vägen 
genom byn, den man går 
för att se och besöka husen, 
åkrarna, människorna, men 
som också låter en betraktas 
från dem som sitter i fönst-
ren. Intrigen är aldrig enkel-
riktad. Men trots att det är 
förhållandena vid sidan om 
som är minst lika väsentliga, 
är det ofta intrigen man kom-
mer ihåg bäst. Precis som jag 
i Jakten mot nollpunkten först 
bara mindes Kowalskis bil-
resa över den amerikanska 
kontinenten, inte människor - 
na som följde hans självför-
brännande resa.

Till sist är det kanske det 
som är det mest utmärkande 
med intriger. De är nödvän-
diga för att vi ska kunna upp-
täcka saker i vår omvärld, de 
är nödvändiga för att skänka 
oss mening, men samtidigt är 
de så färggrant utstyrda att 
de riskerar att dra uppmärk-
samheten från allt annat. Det 
är så intrigen riskerar att bli 
en jakt mot nollpunkten trots 

att berättelsen innehåller så 
mycket mer. Det är berättel-
sen i sin helhet som ger oss 
den fullständiga bilden. För-
mågan att se något annat än 
jakten mot nollpunkten är 
därför också ett försvar för 
humaniora.

Noter

1 Peter Brooks, Reading for the 
Plot, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1984, s. 4. 

2 Marie-Laure Ryan, Avatars of 
Story, Minneapolis: University 
of Minneapolis Press, 2006, s. 
81, (min övers.).

3 Richard Sennett, The Culture 
of the New Capitalism, New 
Haven: Yale University Press, 
2006.

Summary

Narration and the Pursuit
of the Vanishing Point
(Berättandet och jakten mot
nollpunkten)

In this article I discuss the im-
portance of plot not only in nar-

ratives but as a means of creating 
coherence and meaning in exist-
ence. There is a delicate balance 
of plot and characterization that 
is crucial in every narrative. The 
plot is a guideline, a means of 
discovery, and the characters 
and the content of the narrative 
are the stations that the plot vis-
its, so to speak. It is crucial to 
acknowledge both plot and con-
tent in a narrative.

Keywords: Plot, narrative, 
characters.

Anders Öhman, professor of 
Literary Studies and The Teaching 
of Literature, The Department of 
Culture and Media Studies, Umeå 
University, Umeå Sweden.



Lena Marander-Eklund & 
Ann-Catrin Östman (red.). 
Biografiska betydelser: Norm 
och erfarenhet i levnadsberät-
telser. Gidlunds förlag, Mö-
klinta 2011.

Denna antologi handlar om 
norm, betydelse och berät-
tande. Med biografi avses 
nedskrivna berättelser base-
rade på erfarenheter, såväl 
egenhändigt skrivna som 
ned tecknade av andra. I fokus 
står diskussionen om hur lev-
nadsberättelser kan användas 
forskningsmässigt. Forskare 
främst från etnologi och hi-
storia, men även från littera-
turvetenskap, sociologi och 
filosofi, diskuterar med oli- 
ka metodologiska ingångar 
kring självpresentationens 
kulturella och sociala villkor. 
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Syftet med antologin är bl.a. 
att låta de olika disciplinerna 
närma sig ytterligare i sitt ge-
mensamma intresse för bio-
grafier. 

I sin inledning betonar 
Lena-Marander Eklund och 
Ann-Catrin Östman biografe-
ring som en aktiv handling, 
ett sätt att förhandla om sin 
position i samhället. Sam-
tidigt sätter den sociala och 
kulturella kontexten ramarna 
för vad som kan uttryckas. 
Tidsperiod, kön och klass är 
dimensioner som styr berät-
tandet.

Birgitta Svensson kritiserar 
tolkningar av levnadsberät-
telser där diskurserna och de 
narrativa strukturerna blir 
helt dominerande. Hennes 
ut gångspunkt är att det finns 
en verklighet som går att få 
kunskap om. Hon menar 
dock inte att lösningen är att 
återgå till en naivt realistisk 
tolkningsmetod, snarare att 
relatera temana i berättel-
serna till något som hon kal-
lar för en kulturell gramma-
tik, dvs. de omgivande struk-
turerna, utan att förlora kom-
plexiteten i människors erfa-
renhetsberättelser. Historisk 
kontext står i fokus för Svens-
sons metodologiska ingång 
till biografin.

Marianne Liljeströms arti-
kel handlar om könat förfat-
tarskap och ämnet är so vje-
tiska kvinnors levnadsberät-
telser på 1960- och 1970-ta-
len. Hon jämför de offentligt 
sanktionerade, ideologiska 
berättelserna med de nedtys-
tade, marginaliserade berät-
telserna om erfarenheter från 
fånglägren. De två narrativa 
figurerna, Den Revolutionära 
Kvinnan och Den Lidande 
Kvinnan, uttrycker båda he-
roism, men på skilda sätt. 
Den Revolutionära Kvinnan 
vill vara ideologiskt använd-
bar, medan Den Lidande 
Kvinnan berättar för att över-
leva, berättandet blir en över-
levnadsstrategi. Liljeströms 
kunskapssyn tydliggörs i föl-
jande citat: ”Erfarenhet är 
alltid redan tolkning och i 
be hov av tolkning: den är 
subjektens historia”.

I nästa artikel kritiserar 
Bengt Kristensson Uggla upp-
fattningen om att människan 
kan ses som en berättelse. In-
spirerad av Paul Ricoeurs se-
nare verk menar han att min-
net har en sanningsambition, 
minnet skapar en representa-
tiv relation mellan nutid och 
det förf lutna.

Ville Kivimäki pläderar för 
en alternativ krigshistoria. 

Anmälningar och notiser

Perspektiv på levnadsberättelser
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Inom det militär- och krigs-
historiska forsningsfältet har 
man i Finland länge skrivit 
historia på ett traditionellt 
sätt där militärstragier har 
stått i fokus. Kivimäki visar 
hur man kan ta avstamp i be-
greppet trauma och utgå från 
finländska soldaters vardags-
berättelser om frontlivet och 
på så sätt vidga krigshistorien 
mot den mänskliga erfaren-
heten.

Susanne Nylund Skog dis-
kuterar intextualitet och lev-
nadsberättande. Hon exem-
plifierar med Rakel som län-
kar samman sina egna indivi-
duella erfarenheter med be-
rättelser om andra personer 
och med samhälleliga berät-
telser om t.ex. Förintelsen 
och Judarnas uttåg ur Egyp-
ten. I sitt biografiska skri-
vande ger Rakel uttryck för 
kollektiv tillhörighet i en ju-
disk diaspora samtidigt som 
hon uttrycker sin individua-
litet.

Livet som hemmafru på 
1950-talet i Svenskfinland är 
ämnet för Lena Marander Ek-
lunds artikel. Materialet är 
livshistorier insamlade år 
1995 av Kvinnoforsknings-
institutet vid Åbo Akademi. 
I berättelserna framträder 
hem mafruarna som osjälv-
ständiga och förtryckta. Ma-
rander Eklund diskuterar den 
inverkan som ”beställaren” 

kan ha haft på innehållet i 
berättelserna. ”På vilket sätt 
återspeglar erfarenheterna 
1950-talets tidsanda och på 
vilket sätt tidsandan på 
1990-talet?”

Anna Möller-Sibelius har 
analyserat retoriken i Bertel 
Gripenbergs memoarer. Gri-
penberg var en respekterad 
författare med klassiskt in-
riktad utbildning som man 
numera inte hör talas om 
 särskilt mycket, möjligtvis 
be roende på hans politiska 
inställning. Möller-Sibelius 
syn liggör hur författaren med 
retoriska medel konstruerar 
levnadsberättelsen och skapar 
sin identitet.

Peter Olausson har med 
hjälp av en brevsamling re-
konstruerat en Amerikaemi-
grants liv. Olausson drivkraft 
som forskare utgörs, förutom 
av lusten att berätta om ett 
levnadsöde, även av ett käns-
lomässigt engagemang. Ar-
tikeln handlar därför också 
om reflexivitet, att analysera 
forskarsubjektet position i 
levnadsödesrekonstruktio-
nen.

Det finns inte många lev-
nadsberättelser bevarade från 
bondesamhället, men Ann-
Catrin Östman har hittat en 
biografi skriven av bondso-
nen Johan Inborr, född 1867 i 
Österbotten. Inborr var riks-
dagsman och i hans berättelse 

möter det gamla bondesam-
hället det mer moderna ur-
bana samhället. Inborr tar 
avstånd från sin far och be-
skriver hur en ny, mer mo-
dern, bildad och civiliserad 
manlighet växer fram.

Jutta Ahlbeck-Rehn har stu-
derat mentalpatienters lev-
nadsberättelser, dels baserat 
på patienternas brev, dels på 
de medicinska dokumentens 
framställning. I de konfiske-
rade breven kommer de ned-
tystades röster till tals, med 
berättelser om fattigdom, ut-
satthet och vanmakt.

Biografiska betydelser: Norm 
och erfarenhet i levnadsberät-
telser är en rik och givande 
bok för alla som arbetar med 
levnadsberättelser i och med 
att den diskuterar vad en 
levnads berättelse är och hur 
man ska betrakta begreppet 
erfarenhet och att den gör 
detta utifrån en rad olika äm-
nestraditioner. En av antolo-
gins mest spännande fråge-
ställningar är: Hur har de 
marginaliserades och trau-
matiserades levnadsberättel-
ser betraktats inom olika dis-
cipliner? Hur ska man för-
hålla sig till minnets selekte-
rande verkan i samband med 
de nedtystades berättelser?

Marianne Liliequist,
professor i etnologi
vid Umeå universitet
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Tanten,  vem är  hon? En (t)antologi
marianne liliequist & karin lövgren .  red

Tanten, vem är hon? Hon är oftast en äldre kvinna. Hon tillskrivs i regel ganska 
motsägelsefulla egenskaper: trygghet och beständighet, men också osynlighet 
och maktlöshet. Hon är både tidlös och evig, överspelad och föråldrad. Att 
definiera sig själv som tant är inte särskilt populärt, samtidigt som det är ett 
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Par i  vetensk ap och politik
annika berg, christina florin & per wisselgren .  red

Äkta par har spelat viktiga roller i svensk politik och vetenskap. Ändå har par-
relationen, som  fenomen, inte uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. 
Genom att studera ett antal gifta par som var verksamma under 1900-talets 
första hälft, illustrerar denna bok hur genusordningar skapats,  reproducerats 
och om förhandlats. Varför gifte sig dessa personer? Vilka förväntningar 
fanns på äktenskapet? Fungerade det som resurs eller hinder i karriären?
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