
Tema:
• Perspektiv på döden



Stora Nygatan 31 
Box 2112, 103 13 Stockholm 

08-545 254 80  
info@carlssonbokforlag.se

Läs mer om böckerna och 
vår övriga utgivning på 
www.carlssonbokforlag.se

S om ma rl ä sn i ng  f r å n Ca rls son B ok f örl a g 

c a r l s s o n  b o k f ö r l a g

Hur kunde det ske
Barbro Eberan 

Hur kom det sig att nazismen kunde fängsla 
stora delar av en hel nation, stora delar av 
Europa, med sina budskap om folkutrotning 
och dåraktig ideologi? Eberan går igeonm de 
många svaren, allt från krigsslutet fram tills 
idag. Hon diskuterar förintelsens framväxt, 
folkfördrivningar och hur en till synes van-
lig människa kan bli massmördare. Hon tar 
upp den kollektiva skulden och skammen 
över att Förintelsen kunde ske.

Döden i medierna
Anja Hirdman red. 

För de flesta av oss idag är vår erfarenhet av 
död och döende i hög grad präglat av medi-
erna. Där ser vi människor dö – i nyheter 
och i fiktionen. Dödens plats i medierna 
har aldrig varit så omfattande som nu. Ny-
hetsmedierna rapporterar från alla delar av 
världen, deckare och underhållningspro-
gram frossar i död och döende. Boken visar 
genom ett brett spektrum hur döden och 
döendet hanteras i olika medier. 
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ycket har skrivits om döden och många 
försök har gjorts att definiera vad den 
är. Enligt svensk lag inträder döden när 
hjärnverksamheten upphört och det är 

läkare som bestämmer när detta har inträffat. Det tycks 
dock finnas en ovilja, eller bara en svårighet, att tala di
rekt om döden. Wikipedias beskrivning av döden inleds 
med orden: ”Döden är när livet är slut” (Wikipedia: Dö
den). Döden är här definierad som det den inte är: liv 
(jfr Luper 2009). Tittar man på vardagliga beskrivningar 
av att dö får man syn på en enorm uppfinningsrikedom 
som erbjuder möjligheter att undvika ordet döden: trillat 
av pinnen, lämnat in, kolat vippen, gått bort, tagit ner 
skylten, kilat vidare – för att bara nämna några. Ut
trycken är ibland krassa, ibland humoristiska.

Kontingent död

Den kanske mest dominerande diskursen om döden i se
kulariserade samhällen i dag relaterar den starkt till 
kroppen (hjärnan och hjärtat) och menar att döden är 
oundviklig och evig – den drabbar alla och när den väl 
inträffat är man död för alltid. Det kan tyckas märkligt 
att på detta sätt tala om döden som diskurs (jfr Carpen
tier & Van Brussel 2012). Men perspektivet gör det möj
ligt att visa hur det finns en kamp om betydelserna vad 
döden är. För att döden är oundviklig är ingen given 
sanning. Tanken om att människor ”lever vidare” på 
olika sätt är stark, oavsett om man tänker sig att detta 
sker i form av efterlevandes minnen, genom reinkarna
tion, i ett himmelrike, eller genom framtida medicinsk–
teknologiska upptäckter. Inom populärkulturen, liksom 
inom folktron, erbjuds dessutom en mängd ytterligare 
möjligheter: varulvar, vampyrer, spöken, andar och zom
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bier. Diskursen om döden som en ound
viklig och evig motsats till livet är således 
kontingent såtillvida att den ständigt 
tycks utmanad av alternativa föreställ
ningar, alternativa möjligheter.

Sådana alternativ opererar ofta inom 
ramen för det symboliska. Resandet av 
minnesmonument och författandet av me
moarer kan betraktas som mänskliga stra
tegier för att ”övervinna” döden, men det 
är praktiker som, såvitt vi vet, endast 
 levande är involverade i. I tvprogram som 
”Det okända”, ”Hemsökta hus” eller ”Li
vet på andra sidan” antyds dock kommu
nikation med avlidna, ofta mellan medier 
och så kallade osaliga andar.

Att döden som kulturellt koncept är 
kontingent blir också synligt om man tit
tar på hur döden förståtts historiskt. Ariès 
(1978) och Bauman (1992) refereras ofta 
för exposéer över hur dödens betydelser 
varit föränderliga över tid. Ariès driver 
 tesen att döden tidigare var ständigt när
varande i vardagen och en kollektiv ange
lägenhet, men att moderniteten föränd
rade detta och innebar att döden medi  
ka liserades och flyttade in till sjukhusen. 
Därmed blev döden både mer privat och 
mer osynlig. Denna förändring innebar 
också att döden mystifierades som mo
dernitetens motsats – hemlig och svårkon
trollerad, på samma gång romantiserad 
och förnekad (se även Bauman 1992). 
Detta är paradoxalt för när döden flyt 
tade till sjukhusen blev den samtidigt ett 
 objekt för offentligt vetande (Armstrong 
1987).

Att döden snarare än privat blivit yt
terligt offentlig, särskilt i det senmoderna 
samhället, är också något som antyds av 
den medierevolution som tog fart under 
senare delen av 1900talet. Döden finns 
nu ständigt tillgänglig i både traditionella 
och nya medier (jfr Hirdman 2012), och 

skildras såväl på avstånd som i närbild. 
Filmsekvenser på amerikansk precisions
bombning under Kuwaitkriget samsas 
med ”close up”bilder på offer under den 
så kallade Arabiska Våren. Även med 
publi cerade övervakningsbilder görs dö
den offentlig (Carlsson 2009). Dödens 
ständiga närvaro och en sekulariserad 
frånvaro av ett liv efter detta är måhända 
anledningar till den västerländska medel
klassens fixering vid kropp och hälsa. En 
del av det individuella livsprojektet tycks 
gå ut på att med alla tillgängliga medel 
hålla kroppen vid liv och mota döden 
framför sig. Det tidigare nämnda intresset 
för medium, varulvar och vampyrer, inte 
minst i tvserier, filmer och skönlitteratur, 
är kanske även det en reaktion på en seku
lariserad värld.

Döden har som sagt en symbolisk 
funktion. Den har på olika sätt gestaltats 
inom konsten och i religiösa kontexter – i 
det senare fallet har den också fungerat 
som moraliskt rättesnöre. Den är symbo
liskt närvarande i museala sammanhang 
och i historiska rekonstruktioner av me
deltida fenomen i form av tornerspel på 
Gotland. Döden som symbol återfinns 
även i vetenskapen. Med postmodernis
men kom döden att fungera som ett cen
tralt tecken på uppgörelsen med den me
tafysiska traditionen och dess strävan efter 
en fast kunskapsbas (se Lyotard 1984). 
Begreppet ”metafysikens död” represente
rade frånvaron av ett sant vara som grund 
för tänkandet. Här talades också om män
niskans död, hon blev ”bara” en konstruk
tion eller position i språket. Både förfat
taren och subjektet gick hädan i traditionell 
bemärkelse och framstod kanske främst 
som diskursers fångar. Med ”historiens 
död” poängterades att historien saknar 
mål och att en sammanhängande berät
telse om det förflutna är utan giltighet.
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Döden är också närvarande genom att 
den flitigt används som metafor i olika 
sammanhang. När man siar om någots 
död handlar det ofta om ett slags profetia 
som sätter ett fenomens nedgång eller 
upphörande i ett större sammanhang. Det 
som ”dör” i dessa profetior gör detta på 
grund av att de ersatts av något annat i en 
historisk och obönhörlig rörelse. ”Lands
bygdens död” förknippas med den samtida 
handelns storskalighet (Värmlands Folk
blad 18 december 2012), medan ryktet om 
”blandekonomins död” sägs vara överdri
vet (www.captustidning.se 18 december 
2012). Med ”anställningens död” före
språkas nätverksekonomi och ”friare” an
ställningsformer (www.cvskolan.se 18 de
cember 2012) och man antyder samtidigt 
att en epok har gått i graven. ”Gammel
medias död” får beskriva hur exempelvis 
papperstidningen får stå tillbaka för nya 
mediers framgång (www.flashback.org 18 
december 2012). Att proklamera ”histo
riens död” är paradoxalt nog att skapa hi
storia.

”Death Studies”

”Death Studies” eller dödsstudier kan be
skrivas som ett brett internationellt fält 
som samlar forskare från olika discipliner: 
medicin, samhällsvetenskap och huma
niora. Flera av fältets tidskrifter har en 
medicinsk och/eller psykologisk samt 
kvantitativ inriktning. Det gäller t.ex. 
Journal of Cell Death, Omega: The Journal 
of Death and Dying, Death Studies och 
Journal of Near-Death Studies. Men trots 
en viss slagsida mot naturvetenskapliga 
perspektiv finner man artiklar som äm
nesmässigt kan intressera även kultur och 
samhällsforskare. Exempelvis kan näm
nas studier av hur människor använder 

Facebook för att upprätthålla en relation 
med avlidna (Degroot 2012), vad musiken 
betyder vid nutida begravningar i Eng
land (Adamson & Holloway 2012) och 
hur makt och status signaleras i turkiska 
dödsannonser (Ergin 2009–2010).

I en svensk kultur och samhällsveten
skaplig kontext finns mycket skrivet som 
berör döden på ett eller annat sätt. Här 
finns bara möjlighet att nämna ett fåtal 
studier. En del har ett historiskt perspek
tiv och beskriver föreställningar och bruk 
kring döden, till exempel hur döden 
kunde förutspås eller undvikas och hur 
man kunde agera för att de döda inte 
skulle gå igen (se t.ex. Bringéus 1983; 
1987). Andra teman i ”dödsstudier” är 
historiska perspektiv på relationen mellan 
föreställningar om ”riktig” död och ut
vecklingen av livförsäkringar (Eriksson 
2011), de dödas mobilitet (Marjavaara 
2013), självmordet som en form av kultur
kritik och modern upproriskhet (Ekström 
1999) och hur moderniseringen av Sverige 
innebar en ny syn på och hantering av dö
den och den döda kroppen (Åhrén Snic
kare 2002).

I den sistnämnda framgår hur publika 
visningar av konserverade kroppsdelar 
och porträttfotografering av döda ersätts 
med institutionaliserad hantering av döda 
via begravningsbyråer, krematorier och 
bårhus. Hur döda kroppar hanteras och 
förstås både praktiskt och existentiellt är 
teman som speglas i studier av Åkesson 
(1996; 1997; 2006) och Gustavsson 
(2011). Svensson (2007) beskriver hetero
sexualisering av döda genom begravnings
ceremonier, medan Lundgren (2006) be
handlar sorgeprocesser i samband med 
oväntad död och svåra olyckor. Inom 
konstvetenskap har döden studerats på en 
rad skilda sätt, genom studier av målade 
epitafier (Gillgren 1995), kyrkogårdars 
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arkitektur och utformning (Schönbäck 
2008, Constant 1994) för att ta några ex
empel inom en svensk kontext.

Som synes har forskare närmat sig dö
den på olika sätt. Ibland är det döden ”i 
sig” som studeras, men oftare är det hur 
döden konceptualiseras, gestaltas och 
hanteras kulturellt som står i centrum.

Döden figurerar även i medier. I anto
login Döden i medierna (Hirdman 2012) 
diskuteras hur döden har gestaltats i både 
traditionella och moderna medier. Döden 
som underhållning i massmediala popu
lärkulturella sammanhang behandlas i 
Den mediala döden (Nilsson & Persson 
2008), medan Självmord och Internet 
(Wes terlund 2010) behandlar nya medier 
och hur internet fungerar som en arena 
för kommunikation om självmord av olika 
och konkurrerande aktörer.

Detta nummer

I det här numret av Kulturella Perspektiv 
presenteras artiklar skrivna av medarbe
tare vid institutionen för kultur och me
dievetenskaper i Umeå. Temanumret är 
resultatet av en seminarieserie på temat 
”Döden” och skribenterna kommer från 
olika discipliner: etnologi, konstveten
skap, litteraturvetenskap, medie och 
kommunikationsvetenskap samt museo
logi. Det visade sig att f lera av oss kunde 
relatera våra olika forskningsprojekt till 
detta tema. För en del var det uppenbart 
från början att en sådan koppling fanns, 
för andra var det en upptäckt som kom i 
och med att ämnet började diskuteras. 
Numret visar på en kulturvetenskaplig 
bredd inom fältet dödsstudier. En del pro
jekt är i begynnelsestadiet och kan läsas 
som förslag på forskningsområden, medan 
andra är mer resultatbaserade.

Ett par artiklar berör representationer 
av döden. Medie och kommunikations
vetaren Eric Carlsson granskar ”strax
föredödensekvenser” speglade i över
vakningsbilder, medan konsthistorikern 
AnnCatrine Eriksson undersöker bety
delsen av Jungfru Marias sorg i ett av mo
tiven i Kristi passionshistoria, Pietà. Ett 
sakralt anslag finns också i museologen 
Helena Wangefelt Ströms artikel som be
handlar den omladdning som sker när re
liker överförs från en sakral sfär till kul
turarvssfären.

Två etnologiska författare har riktat in 
sig på icke mänsklig död och fokuserar 
vad det betyder när döden används som 
metafor. Anna Sofia Lundgren skriver om 
hur processer på landsbygden omtalas som 
”landsbygdens död” i intervjuer och med
iematerial och hur metaforvalet har spe
ciella betydelser. I sin artikel om matsvinn 
undersöker Matilda Marshall vad som 
händer när matens väg till, genom och 
från våra hem omtalas i termer av dess 
livsprocess och död.

Vissa artiklar behandlar livet bortom 
”döden”. Jonas Danielsson är etnolog och 
intresserar sig för zombier och deras be
tydelser. Vad är de och vad är det egentli
gen zombiefilmen problematiserar? Andra 
artik lar berör transhumanism och/eller 
kryonik (nedfrysning av ”döda” kroppar). 
Litteraturvetaren Britt Farstad skriver om 
transhumanismen och dess framtidssce
narier med en avskaffad död, medan et
nologen Bo Nilsson undersöker den upp
märksamhet som riktats mot kryonik i 
amerikanska medier.

Kryonik bygger på tron att döden kan 
övervinnas teknologiskt, men det handlar 
egentligen inte om återuppståndelse efter
som den nedfrysta inte betraktas som död 
i en slutgiltig bemärkelse. Återuppstån
delse är däremot ett tema i etnologen 
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AnnCristin Winroths artikel som utreder 
betydelser av människors tro på reinkar
nation. Marianne Liliequist, som också är 
etnolog, skriver om sina upplever under en 
svår sjukdomstid och hur hon och hennes 
anhöriga förhöll sig till en hotande död.
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Summary

Perspectives on Death Studies
(Perspektiv på döden)

This text introduces the special issue of Kulturella 
Perspektiv called “Perspectives on death”. Since the 
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topic of “death” has been extensively researched 
from a cultural and social science perspective, one 
would think there is nothing “new” to say about 
the subject. The ten writers try, however, to use 
the concept of “death” to see where it takes them. 
It is obvious that “death” was a productive tool to 
work with. The texts show how death as a cultural 
concept seems to be firmly rooted in understand
ing of an absolute ending, and yet, almost all con

tributions reveal an ongoing elaboration with the 
concept.

Keywords: death studies, contingency, symbolic death, 
interdisciplinary studies.

Bo Nilsson, Professor, Ethnology, Department of 
Culture and Media Studies, Umeå University, Umeå, 
Sweden.



en 9 januari 2013 sändes första avsnittet av 
den fyrtiosjätte säsongen av TV3:s reality 
crime-serie Efterlyst (programmet är tydligen 
”Sveriges äldsta kommersiella TV-pro-

gram”).1 Där visas övervakningsbilder på tre män som 
misshandlar en ung kille från Vallentuna så illa att han 
senare avlider på sjukhuset. Bilderna förmedlar, inte bara 
en rå och obearbetad version av verkliga skeenden, utan 
även en obehaglig och passiv väntan på det oundvikliga. 
Döden. Man vet vad som kommer att ske på grund av 
den information programledaren ger innan klippet, men 
det har ännu inte inträffat i bildsekvenserna tittarna får 
ta del av. Men gör inte denna vetskap samtidigt att be-
traktaren kan tillåtas känna ett visst hopp genom att 
hållas kvar vid tidpunkten innan allt är för sent, innan 
döden inträffar?

Syftet med den här artikeln är att diskutera gestalt-
ningar av döden med utgångspunkt i mediers använd-
ning av övervakningsbilder. Fokus är att undersöka bil-
der av döden, inte som någonting vars mening är av 
naturen given, utan som mediala konstruktioner (se även 
Hirdman 2012). Eller snarare: hur döden symboliseras i 
brottsjournalistik tiden innan den faktiskt inträffar.

Ett återkommande tema i mediers framställningar av 
brottsoffer är representationer av döden innan det är för 
sent. Inte minst framträder detta tema i material hämtat 
från övervakningskameror.2 Det finns många exempel 
när man använder bilder av offer som filmats av övervak-
ningskameror tiden före ett våldsbrott. Ett av de kanske 
mer uppmärksammade fallen handlar om mordet på en 
tvåårig pojke som filmades av en mängd kameror när 
han blev bortförd från en galleria i Liverpool, och senare 
ihjälslagen (McGrath 2004). När polisen gick igenom 
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övervakningsfilmer från köptcentrat kun - 
de de se brottsoffret promenera hand i 
hand med två lite äldre pojkar som senare, 
skulle det visa sig, hade misshandlat två-
åringen till döds och lämnat den svårt 
sargade kroppen på ett järnvägsspår i om-
rådet. Händelsen slogs upp stort i tid-
ningar och television. Mediepublikerna 
kunde inta en position som ögonvittne till 
bortförandet genom att betrakta bilderna 
från övervakningskamerorna. Dramatur-
gin tycktes bygga på att tittarna skulle 
förstå att tiden var på väg att rinna ut för 
offret. Den lilla pojken gick mot sin död 
utan att någon kunde ana det.

Kopplingen till tid är ett centralt inslag 
i sekulära diskurser om döden menar Nico 
Carpentier och Leen Van Brussel (2012). 
Tidsbegreppet är inte så viktigt efter att 
döden inträffat men i dess motsats – livet 
– är tiden mer central eftersom den upp-
fattas som dyrbar och att den oundvikli-
gen tar slut. Enkelt uttryckt: när ens tid är 
slut dör man. En reflektion som knyter an 
till sammanlänkningen mellan tid och 
död gör även Roland Barthes i boken 
 Camera  lucida när han resonerar kring 
det binära förhållandet mellan livet och 
döden i hi storiska bilder (1982). I varje 
foto grafi som avbildar en människa är 
 döden alltid närvarande, menar Barthes. 
Ett foto på en människa berättar för be-
traktaren både vad som är dött, och vad 
som kommer att dö i framtiden.

Efter terroristdåden i London 2005, 
när fyra brittiska män tog livet av sig själva 
och ett femtiotal andra människor genom 
att spränga bomber i kollektivtrafiken, 
före kom bilder i nyhetsrapporteringen 
som bygger på en innan-döden-tematik. 
På brittiska BBC news webbplats an-
vändes exempelvis en övervakningsbild 
från en kamera på perrongen i Essex. Bil-
den visualiserar ett av attentatens döds-

offer tillsammans med sin mamma någon 
timme innan döden inträffade. Så här 
skriver de:

Essex 07:48 – June cherishes the final CCTV 
image of her and Carrie. [. . .] “We didn’t know 
where she was. If she had gone straight to work 
she wouldn’t have been on the bombed train, 
but she had mentioned she had to buy some-
thing on the way which would have delayed 
her”.3

Förutom att bilden (se bild 1) represente-
rar ett minne av offret uttrycks en för-
hoppning om att döden kunde ha undvi-
kits på något sätt bara kvinnan hade agerat 
annorlunda. Texten berättar hur de anhö-
riga önskade att offret hade tagit en annan 
väg och på så sätt undflytt bombdådet. 
Den exakta tidsangivelsen 07:48 signale-
rar även nedräkningen till den annalkande 
döden.

Gärningsmännen bakom terrordåden i 
London framställdes enligt samma logik 
där tiden tillsammans med männens all-
daglighet framstår som centrala inslag i 
rapporteringen (se bild 2). I många av 
medieberättelserna om attentaten leds 

Bild 1: sista bilden av offret.
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man från ett läge där allt är som vanligt 
till ett tillstånd av kaos, förstörelse och 
död. Vi vet att något hemskt håller på att 
hända men vi är ännu inte där. Så här 
skriver till exempel Expressen:

Här börjar dödsresan. Här är bilden som visar 
självmordsbombarna innan de attackerar Lon-
don. Dödsresan har precis börjat. 89 minuter 
senare spränger dom sig själva – och tar med 55 
personer i döden.4

Här är kontrasten mellan liv och död tyd-
ligt närvarande. I både texten och i bilden 
tillskrivs tiden betydelse för berättelsen. 
Denna förankring av betydelse görs dels 
genom den exakta tidskod som står in-
präntad i det vänstra hörnet av övervak-
ningsbilden på de fyra männen, dels i 
 texten där läsaren får veta att om ”89 mi-
nuter [. . .] spränger dom sig själva – och 
tar med 55 personer i döden”.

Även i den svenska brottshistorien har 
innan-döden-bilder varit framträdande. 
Ett av de vanligaste motiven i rapporte-
ringen av mordet på Sveriges utrikesmi-
nister 2003 var bilder på den så kallade 
NK-mannen som fångats av övervak-
ningskameror i varuhuset NK i Stock-
holm, minuterna innan han högg ner 
Anna Lindh, som senare dog av skadorna. 
Övervakningsbilden nedan, hämtad från 
Dagens nyheters webbsida, är en av de bil-

der som cirkulerade i svenska medier på 
NK-mannen.5

Men på vilket sätt kan man säga att 
detta är en representation av döden? Likt 
sekvensen som visar den tvåårige pojken 
gåendes sida vid sida med två andra barn 
på ett köpcentrum i Liverpool, eller bil-
derna på männen med ryggsäckar på väg 
att spränga bomber i Londons kollektiv-
trafik, kunde man väl inte på förhand ana 
att döden var på ingående? Det finns inget 
i bilderna som signalerar våld och död. 
Tvärtom utgör de ögonblicksbilder av var-
dagshändelser. Att de kan läsas som re-
presentationer av döden är bara möjligt 
eftersom att vi i retrospektiv mening har 
tagit del av medieberättelser om händel-
serna. På det sättet tillskrivs ny betydelse 
till bilderna och de kan komma att repre-
sentera döden på ett symboliskt plan.

Den innan-döden-tematik som jag i 
denna artikel försöker beskriva är förstås 
inte något unikt för just övervaknings-
film. Temat har, menar Barbie Zelizer, en 
lång tradition, inom såväl journalistik som 
bildkonst där kanske det mest välkända 
exemplet är Kristus på korset, lidande och 
fortfarande vid liv men på väg att lämna 
jordelivet (2004). Andra journalistiska 

Bild 2: londonbombare på väg.

Bild 3: nK-mannen.
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bilder som fått mycket stor uppmärksam-
het, skriver Zelizer, är ögonblicksbilden 
av den misstänkte presidentmördaren Lee 
Harvey Oswald just innan han i novem-
ber 1963 skjuts ned av Jack Ruby, eller 
 bilden på den sydvietnamesiska polische-
fen som avrättar en förmodad fiende på 
öppen gata i Saigon 1968.

I de sociala medierna förekommer 
ock så exempel på visuella framställningar 
av döden som följer en liknande tematik. 
Efter skolskjutningen i Kauhajoki i Fin-
land 2009 publicerades en video i form av 
en självpresentation gjord av gärnings-
mannen på videodelningssiten YouTube 
(se även Lindgren 2011). I filmen avfyrar 
gärningsmannen bland annat ett vapen 
mot kameran och uppträder mycket hot-
fullt. I detta fall kan man kanske inte säga 
att videon inte avslöjar förövarens farlighet 
utan tvärtom kan den läsas som både ett 
slags visuellt självmordsbrev och som en 
varning för det framtida våldsdåd som 
 senare utfördes.

Bilder som föreställer människor på väg 
att dö har även gett de sociala medierna 
en viss politisk kraft. YouTube-videon på 
den iranska demonstranten Neda Agha-
Soltan som sköts i bröstet och dog inför 
mobiltelefonkamerornas blick är ett ex-
empel. Videon spreds snabbt till andra 
traditionella medier världen över och kom 
att fungera som ett brutalt bevis på regi-
mens våld mot sin egen befolkning (Carls-
son 2012).

Slutsatser

Syftet med den här artikeln har varit att 
diskutera hur övervakningsbilder används 
i medier för att på ett symboliskt plan ge-
stalta döden. Det finns många förkla-
ringar till slagkraftigheten i bilder som 

visar tiden innan döden inträffar. En 
 aspekt som gör just övervakningsbilder 
speciella när det gäller brottsrapportering 
är föreställningen om att de är äkta – att 
de utgör ett råmaterial av verkligheten. 
Det finns inte något aktivt subjekt bakom 
kameran. Det finns ingen fotograf som 
har tagit bilden och bestämt dess innehåll 
och komposition. Innehållet kan snarare 
ses som ett resultat av ett mer eller mindre 
kontinuerligt f löde av bilder registrerade 
av blicken från en passiv observatör – 
övervakningskameran. Visserligen sätts 
kameror upp på strategiska platser, och i 
vissa fall kan det finnas enskilda opera-
törer (säkerhetspersonal exempelvis) med 
möjlighet att styra kamerornas blickfång. 
Skillnaden är ändå slående i jämförelse 
med exempelvis nyhetsfotografier tagna 
av professionella fotografer där bilders 
innehåll formas av både individuella och 
institutionella faktorer. Övervakningsbil-
der däremot, ger ett intryck av att vara 
opåverkade av såväl fotografers intentio-
ner som den institutionella kontext där de 
publiceras. Därför kan program som Ef-
terlyst (vilka ofta använder övervaknings-
film i sin produktion) skapa ett intryck av 
att de återspeglar brott, våld och död på 
ett mer autentiskt sätt än andra typer av 
medier.

En annan aspekt som rör mediedrama-
turgin i dessa innan-döden-bilder handlar 
om identifikation. I ett historiskt perspek-
tiv har fotografier av brottslingar möjlig-
gjort för medier och dess publiker att läsa 
om, samla kunskap och fascineras av det 
kriminella avvikande subjektet (Jermyn 
2003). Offret har haft en mer undan-
skymd plats i dessa berättelser. Inom 
brottsjournalistik har emellertid gestalt-
ningar av förövare och offer allt mer kom-
mit att figurera sida vid sida (Nilsson 
2003). Våldsverkaren eller brottslingen är 
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den som vi fascineras av men inte gärna 
identifierar oss med medan offerbilder i 
högre utsträckning handlar om igenkän-
ning. Mediala framställningar av döden 
där offret är i centrum kan därmed ses 
som en produktiv kraft vars funktion inte 
i huvudsak är att uppvisa avvikande 
brotts lingar utan att försöka anspela på 
det gemensamma. Man tycks sträva efter 
att finna en punkt där publiken kan iden-
tifiera sig känslomässigt med det brotts-
journalistiken berättar om.

En tredje förklaring till att innan-dö-
den-bilder kan anses vara så effektiva, 
menar Zelizer (2004), beror på att de illu-
strerar ett fryst ögonblick i en berättelse 
om döden innan dess slutgiltiga upplös-
ning. De är slagkraftiga eftersom betrak-
tarna egentligen vet vad som väntar. Sam-
tidigt möjliggör de en läsarposition där 
man tillåts hysa ett irrationellt hopp om 
att döden skulle kunnat ha undvikits. 
 Livet och döden följs således åt i dessa bil-
der. Men det betyder inte att deras vägar 
nödvändigtvis måste korsas. Betraktaren 
tillåts istället hänga kvar i tiden innan 
 döden är ett faktum, och därigenom kan 
förhoppningar uppstå om att händelseut-
vecklingen hade kunnat se annorlunda ut 
om bara någon hade upptäckt att allt inte 
stod rätt till. Fortfarande återstår möjlig-
heten till ett lyckligt slut även om den 
möjligheten ju aldrig kan infrias. Denna 
spänning mellan hopp och förtvivlan – 
mellan liv och död – är kanske inte bara 
ett dramaturgiskt grepp utan också ett ut-
tryck för bilders kontingenta karaktär. 
Det vill säga bilders betydelse är föränder-
liga och kan inte slutgiltigt bestämmas 
(Carpentier och Brussel 2012). Övervak-
ningsbilder (och andra mediebilder) på 
våld och död avspeglar alltså aldrig värl-
den på ett neutralt och passivt sätt. Den 
mening som tillskrivs döden är alltid 

 öppen för att uttryckas och förstås på en 
mängd olika vis, vilket inte minst detta 
temanummer illustrerar.

Noter
1 www.tv3play.se/program/efterlyst (9 januari 

2013).
2 Denna artikel bygger till en del på resonemang 

publicerat i Medierad övervakning. Betydelser av 
övervakning i svensk dagspress (Carlsson 2009).

3 news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5098448.stm.
4 www.expressen.se/nyheter/har-borjar-dodsresan/.
5 www.dn.se/nyheter/sverige/bilder-pa-eftersokte-

mannen-slappta.
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Summary

The Media’s Use of CCTV-images of Death
(innan döden inträffar 
Övervakningsbilder och brottsjournalistik)

This article discusses the construction of death in 
popular media’s use of surveillance footage, and 

more specifically images depicting the time before 
death occurs. There are many explanations why 
these kinds of images of death seem to fit the me-
dia format: They are assumed to be authentic, they 
potentially produces a point of identification for 
spectators, and finally they represent the time be-
fore it is all too late – before death occurs. Hence, 
they paradoxically represent also hope.

Keywords: death, surveillance, crime, media.
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nder högmedeltiden kom ett motiv att bli 
oerhört populärt inom Västkyrkan: Mater 
Dolorosa. Den sörjande Jungfru Maria vid 
korset gav från 1200-talet upphov till dikt-

ning, sånger, dramatiseringar och ett nytt visuellt motiv 
inom den gotiska konsten: Pietà.1 Det vill säga en fram-
ställning av hur Maria håller sin döde sons kropp i fam-
nen och en bild av sorg som än idag kan dyka upp som 
modell i dokumentärfotografier från krigs- och kata-
strofområden. Den känslosamhet som Pietà uppvisar, 
finner man även i medeltida texter, exempelvis i medita-
tioner och uppenbarelselitteratur. Samtidigt, i den teolo-
giska diskussionen, framhölls en mer återhållsam fram-
toning av Jungfru Marias känslor vid korset som i högre 
grad fokuserade på behärskning, lydnad och ödmjukhet. 
Dessa egenskaper framhålls som Marias förebildliga 
dygder vilka människor borde försöka efterhärma och 
som tydligt framställs i en äldre romansk konst (Vissch-
ner 2007). Eftersom Gud genom sin nåd bestämt att 
mänskligheten skulle räddas från evig fördömelse genom 
offret av den ende sonen, fanns egentligen inget utrymme 
för att låta modern uttrycka personlig sorg. Motivet blir 
ett exempel på den komplexitet som finns inom medel-
tidskyrkan vad gäller döden och sorg över de avlidna. 
För samtidigt som döden är förutsättningen för att nå 
nåden, himmelriket och det eviga livet, så är den också 
kopplad till synd och rädslan för fördömelse till hel-
vetet.

Inom svensk medeltidskonst från 1300- och 1400-ta-
len kan man finna uttryck som skildrar både den åter-
hållsamma romanska typen av jungfruns sorg, liksom 
den mer känslosamma gotiska stilen. Båda uttrycken kan 
dessutom vara närvarande i samma kyrka. Scener från 
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Korsfästelsen, Korsnedtagningen, Pietà 
och Gravläggningen är intressanta att 
jämföra och undersöka i syfte att försöka 
förstå hur skillnaderna uttrycks. Vad är 
gestaltat i olika framställningar när det 
gäller sorg och död? Vilken roll spelar 
Jungfru Maria i denna del av Passionshis-
torien? Vad kan man idag säga om moti-
vens funktion i svensk medeltid? 

Denna studie avgränsar sig till konst-
verk med motivet Pietà som är nytt för 
senmedeltiden. I motivet går både jung-
fruns sorg och Kristi döda kropp att stu-
dera ingående. Ett antal olika verkstäder 
står bakom verken utförda som skulptur, 
fristående eller som del av altar- eller hel-
gonskåp, och kalkmåleri.2

Pietà som motiv

Motivet Pietà är starkt schematiserat inom 
bildkonsten. Figuren utgörs av en sittande 

Jungfru Maria med sin sons döda kropp i 
knät. Under medeltiden håller hon honom 
vanligtvis med en hand om nacken och 
den andra på hans ofta korslagda armar 
och den dödes kropp exponeras som ett 
offer.

Den mest kända framställningen av 
motivet är troligen Michelangelos skulp-
tur (1498–1499) i Peterskyrkan i Rom. 
För att förstå den väldigt känslomässiga 
dramaturgin bakom motivet kan man läsa 
Heliga Birgittas vittnesmål i Uppenbarel-
serna (1370-tal):

Hans fromma moder slöt honom i sina allra-
heligaste armar och han lades sedan i hennes 
knä, sargad, sårig och blå. Hon tvådde honom 
med sina tårar och Johannes och de andra kvin-
norna grät. Och då torkade hans bedrövade 
moder hela kroppen och dess sår med en linne-
duk och under kyssar slöt hon hans ögon och 
svepte honom i ett rent tygstycke. Och så förde 
de bort honom under klagan och med stor 
smärta och lade honom i en grav (Heliga Bir-
gitta 2004:195).

Bild 1. korsnedtagning, Pietà och gravläggning i Hamra kyrka (Gotland). Foto: författaren.
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Pietà skildrar alltså Jungfru Marias 
mänskliga sorg över sin son och över hans 
öde, även om hon sedan Jesus födelse ve-
tat vilken roll sonens död ska komma att 
spela i frälsningshistorien. Sorgen är också 
uttryck för det offer och lidande som so-
nen måste genomlida för att lindra mänsk-
lighetens synder. 

Motivet brukar härledas till Italien när 
det gäller måleri och Tyskland för skulp-
tur, där det fungerar som kollektiv eller 
privat andaktsbild (Rubin 2010, Forsyth 
1995). Konstverken beställdes ofta av pri-
vatpersoner eller lekmannasällskap, ut-
ifrån svenska avlatsbrev kan man se att 
skulpturerna alltid hade brinnande ljus 
intill vilket visar att de var särskilt viktiga 
(Källström 2011). En Pietà ger möjlighet 
att meditera över Kristus lidande, död och 
den nåd som hans offer ger människor 
som vill tro och ödmjukt lyda Guds bud. 

I materialet som här föreligger åter-
finns skulpturerna uteslutande i Öster-
götland, medan motivet utförda som 
kalkmålningar är del av större program 
föreställande Passionshistorien på Got-
land och i Uppland. En första generell 
uppdelning ger vid handen att dessa mål-
ningar skildrar en mer återhållsam sorg 
hos Jungfru Maria, hon drar ihop de lin-
järt tecknade ögonbrynen, medan sorgen 
är mer levande och realistiskt gestaltad i 
de valda skulpturerna. Här är hon både 
rödögd, har en mer uttrycksfull mimik 
och tårar kan ses rinna nerför kinderna. 
Den dödes kropp är i både målningar och 
skulptur realistiskt märkt av likstelhet och 
alla tillfogade sår redovisas tydligt. Ge-
mensamt är också att Jungfru Maria fram-
ställs som ung, ungefär jämnårig med so-
nen. Hon bär dok som en gift kvinna, är 
vanligen klädd i blått och rött enligt tra-

Bild 2. Pietà i tensta kyrka (Uppland). Foto: C. Lindhé.
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ditionen. Skulpturerna kan vara förgyllda 
i olika grad.

Perceptionen av Pietà

Vad beror då skillnaderna i uttrycken på? 
Målningarna är del av program som är 
kristocentriska, dvs. de har Kristus pas-
sionshistoria som centralt tema, varför 
Jungfru Marias gestalt aldrig är det pri-
mära i historien även om hon är centralt 
placerad i själva motivet liksom i exem-
plen från kyrkorna i Hamra och Tensta 
(bild 1 och 2). Men Mariafiguren är vik-
tig för att leda läsningen av bilden, då hon 
i hennes egenskap av vittne för händel-
serna gör dem enklare att levandegöra för 
betraktaren. Jungfrun flankeras dessutom 
av någon av de Marior som enligt Bibeln 
var närvarande, och/eller Johannes 
Evangelisten, och de bevittnar hennes 
sorg.

I skulptur får Jungfru Maria får ett mer 
levande kroppsspråk och utformningen 
gör att hon därmed blir mer central i mo-
tivet eftersom en skulptur kan ta fysisk 
plats i ett rum. I de f lesta fall saknas dess-
utom flankerande figurer liksom i exem-
plet från Klockrike kyrka (bild 3). Vi kan, 
beroende på hur skulpturen är placerad, 
gå runt den och se den som en närvarande 
gestalt i rummet. Hennes utlevande sorg 
ger betraktaren än större möjlighet att ge-
nom egen erfarenhet känna och uppleva 
samma känsla. Ännu viktigare i vissa fall 
är att betraktaren också kan röra vid henne 
och den döde sonen (Källström 2011). 
Skulpturer var oftast taktila objekt, dels 
för att de i sig själva kunde vara undergö-
rande och dels för att de kunde fungera 
som relikvarier (Boss 2007). Men det sist-
nämnda gäller inte Maria av skäl som jag 
återkommer till senare.

Gemensamt för både måleri och skulp-
tur är att betraktaren bevittnar det som 
Jungfru Maria ser, känner och upplever. 
Det blir en slags visuell retorisk förståelse 
av död och sorg. Betraktaren ska genom 
meditation förflyttas i tid och rum, se 
Kristus döda kropp in sitú, och därigenom 
nå kunskap, andlig rening och öka sin för-
måga att ta emot Guds kärlek.

Genom införandet av Pietà-motivet 
under högmedeltiden händer någonting 
med läsningen av Passionshistorien, som 
också hör samman med den växande Ma-
riakulten (Rubin 2010). Från att fokus i 
berättelsen (oavsett medium) har legat på 
Kristi upplevelser vänder perspektivet nu 
till Jungfru Maria. Det är hennes klagan, 

Bild 3. Pietà i klockrike kyrka (Östergötland). Foto: 
författaren.
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sorg och omsorg som betraktaren får er-
fara. På ett plan är det naturligt då den 
dödes perspektiv inte längre kan upplevas 
– det får anstå till Uppståndelsen. Hon får 
istället föra Guds talan när sonen är död. 
Genom hur motivet är komponerat åter-
kopplas även gestaltningen till ett annat 
motiv, Jungfru Maria med Jesusbarnet, 
man kan nästan tala om ett citat (Bal 
1999). Även i detta sistnämnda motiv har 
hon fått förmedla budskap när barnet inte 
kan tala, framför allt i legenden om He-
liga tre konungar (Kyhlberg 1940). Det är 
en konsekvens av hennes roll i Frälsningen 
och synliggör den hierarki som byggs upp 
kring kristendomens portalgestalter, där 
Jungfru Maria är den viktigaste efter 
Kristus. Men det har också betydelse för 
motivets emotionella innehåll och hur 
man tänker sig Jungfru Maria som före-
bild. Genom att Maria agerar som en kär-
leksfull mor blir hon mänsklig, vilket gör 
hennes reaktioner och budskap enkla att 
relatera till. Samtidigt är Jungfrun också 
väldigt unik; Kristus kan dö för att han 
tar på sig våra synder – men Jungfru Ma-
ria hon dör aldrig.

Eftersom Maria enligt den kristna lä-
ran är helt fri från synd kan hon inte dö, 
utan hon blir upptagen till himlen efter 
att ha somnat in. Det är en belöning och 
ett äretecken som visuellt uttrycks genom 
hennes eviga ungdom och att hon inte blir 
nerblodad av Kristus pryglade kropp (Ru-
bin 2010). Hon upphör därigenom att 
vara mänsklig och blir samtidigt männi-
skornas viktigaste språkrör för böner och 
frälsning (se t.ex. Gersons Ars Moriendi 
från 1408). Hon efterlämnar ytterst få 
kroppsliga reliker, bröstmjölk och hår-
strån, det finns dock inga dokumenterade 
exempel i Sverige. Därför tycks avbild-
ningar bli extra viktiga – i vissa fall un-
dergörande – när kombinationen av det 

visuella och konstverkets materialitet blir 
centralt för kulten kring Jungfru Maria.

Konklusion

En stor anledning till Pietá-motivets ut-
veckling och popularitet kan förklaras 
med den historiska kontexten, främst ut-
brotten av Digerdöden under i mitten av 
1300-talet och Hundraårskriget. Konse-
kvenserna av detta blev, förutom rent per-
sonliga förluster, social och ekonomisk oro 
både på kontinenten och nationellt (t.ex. 
Forsyth 1995). Döden var oerhört närva-
rande och en gemensam erfarenhet oav-
sett status. Samtidigt skulle man påmin-
nas om att människans plågor i jordelivet 
inte alls kunde jämföras med vare sig 
Kristus lidande, eller den pina man riske-
rade i Skärselden ifall man syndade.

Att Jungfru Maria fick stor betydelse i 
motivet kan förklaras med hennes redan 
givna roll som Gudsmoder, att hon är den 
som står Kristus närmast och därför sörjer 
honom mest. I den kristna trosföreställ-
ningen är hon högst i rang efter Kristus, 
vilket alla framställningar av Jungfru Ma-
ria visar och Pietà är inget undantag (t.ex. 
Boss 2007). Genom hennes status som 
främsta språkrör, och i detta motiv som 
ställföreträdare för Kristus, hjälper hon 
människor att förstå och uppleva sonens 
död. Med hjälp av hennes berättelse, er-
farenhet och djupa sorg ska människan 
finna sin egen ödmjukhet och kärlek inför 
den nåd som utlovas. Det människan upp-
lever i jordelivet ska sättas i ett evigt per-
spektiv, den jordiska döden kan vara 
tecken på synd medan Kristus död inne-
bär syndens frälsning för den som tar emot 
budskapet. Döden vänds då till nåd och 
blir en förutsättning för det eviga livet i 
himmelriket.
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Noter

1 Pietá kommer från italienskan och betyder ”from-
het”.

2 De aktuella verken: helgonskåp i Ask kyrka (Ös-
tergötland), kalkmålning i Gerums kyrka (Got-
land), kalkmålning i Hamra kyrka (Gotland), 
skulptur i Herrestads kyrka (Östergötland), skulp-
tur i Klockrike kyrka (Östergötland), altarskåp 
i S. Laurentii kyrka (Östergötland), kalkmåleri i 
Odensala kyrka (Uppland), kalkmåleri i Rone 
kyrka (Gotland) och kalkmåleri i Tensta kyrka 
(Uppland).
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Summary

Pietà – the Grief of Virgin Mary
and the Death of Christ in Medieval sweden
(Pietà – Jungfru Marias sorg
och kristi död i svensk medeltid)

The Pietà was introduced in Swedish medieval art 
during the late fourteenth century and this article 
is focussing on its expressions of grief and death. 
The popularity of the Pietà can be explained by 
the historical context (the Black Death and the 
Hundred Years War), hard times that made death 
and despair extremely present, connected to sin, 
and a common experience for all no matter of so-
cial hierarchies. Virgin Mary is a vital part in the 
Pietà as she is both an intercessor for humans who 
wants forgiveness for their sins and the voice of her 
son’s message since he can speak no more. It is 
through her story, experience and grief that hu-
mans can both understand and find the merciful 
love Christ has promised after death that will 
guarantee eternal life in Heaven.

keywords: virgin Mary, pietà, grief, passion.

Ann-Catrine Eriksson, PhD, Art History, 
 Department of Culture and Media studies, Umeå 
University, Umeå, sweden.



Museums are about death.
(P. D. James, The Murder Room)

Död, var är din seger? Död, var är din udd?
(1 Korintierbrevet 15:55)

ur hamnade Heliga Birgitta på museum och 
Katarina av Siena i souvenirbutiken? Döden 
spelar huvudrollen när kristna reliker produ-
ceras och hanteras, liksom när kulturarv ska-

pas. Såväl reliker som kulturarv kan sägas vara dödens 
och dödandets restprodukter, men även dess mål, och 
båda har starka laddningar som återfödda till nytt liv och 
nya laddningar. I den här artikeln vill jag undersöka vad 
som händer i omladdningen när reliker förflyttas från 
den sakrala sfären till kulturarvssfären – och därifrån på 
förunderliga vägar vidare till storpolitik, turistnäring 
och en plats bland solfjädrar och vykort i souvenirbuti-
ken.

I de teorier kring kulturarvsproduktion, eller ”kultur-
arvifiering”, som sedan några år växer fram i ett snabbt 
expanderande internationellt forskningsfält, är döden 
och dödandet centrala nyckelbegrepp. Den avsiktliga 
förflyttningen av något – ett föremål, en plats, en bygg-
nad, en stad, en sång, en tradition, eller nästan vad som 
helst i vår omgivning – till kulturarvssfären liknas av 
f lera forskare vid ett dödande, ett fragmenterande och 
ett dränerande på befintligt liv.1 Här, liksom i den  sakrala 
sfären, sker förvandlingar och omladdningar som är 
osynliga för ögat men innebär ett alldeles förändrat till-
stånd enligt de troende eller, när det gäller kulturarv, 
de invigda. Bröd och vin förvandlas i mässan enligt de 
troende till Kristi kropp och blod, och ett bruksföremål 
som igår användes i det dagliga livet för dess egentliga 
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ändamål utses genom ett expertbeslut till 
museiföremål eller kulturarv. Det får där-
med framleva återstoden av sin materiella 
tillvaro i perfekta luft- och ljusförhållan-
den, det hanteras med vita bomullshand-
skar och förses med förklarande berättel-
ser – men, sannolikt, utan tillåtelse att 
för ändras eller att någonsin mer brukas 
som förr.

Så fungerar kulturarvsskapandet: det 
hittillsvarande livet utsläcks, fragment 
ska pas genom urskiljande från det ur-
sprungliga sammanhanget och en överfö-
ring till kulturarvssfärens klimatsäkrade 

tillvaro genomförs. Ett nytt liv har fötts – 
död och återuppståndelse.

Mark O’Neill menar att teorier kring 
döende och dödlighet är nödvändiga för 
att bättre förstå museernas natur och 
 ur sprung, och att museernas framväxt 
egent ligen handlar om en respons på 
människors behov av att planera för sin 
egen död.2 Etnologen Owe Ronström 
skriver i sin bok Kulturarvspolitik:

Alla slags bevarandesträvanden, allt historie-
återbruk, all slags revival, förutsätter och byg-
ger på försvinnande och död. Att minnas är ett 
förspel till att glömma; för kulturarvsindustrin 

Italienskt relikskåp, 1300-tal, idag i kyrkan Santa Croce di gerusalemme i Rom.
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är det inte minnet utan glömskan som är cen-
tral, därför att det är av glömda och döda ting 
som kulturarv tillverkas. (. . .) Kulturarv och 
museer frammanar det levande därför att de 
förutsätter och bygger på det överblivna, det ut-
sorterade och det döda.3

Kulturarvsproduktionen kan alltså fram-
ställas som ett av experter, politiska beslut 
och ekonomiska intressen motiverat och 
systematiserat dödande – men även som 
ett återfödande. Mot denna bakgrund är 
det särskilt intressant att titta lite närmare 
på relikhanteringen och dess roll i kultur-
arvssfärens historia.

Reliker – dödens biprodukter,
eller en ny produktkategori?

Att spara reliker efter döda människor, 
ladda dem med en stor symbolisk bety-
delse och tillskriva dem särskilda krafter 
är inte något exklusivt för kristendomen, 
och att vörda de dödas gravar och kroppar 
genom att exempelvis uppföra ett altare 
vid en hjältes eller en älskad väns grav har 
rötter i antiken.4 De kristnas vördande 
och bruk av reliker började i Roms kata-
komber, där man samlades för bön och 
mässfirande vid de första kristna marty-
rernas gravar. Så småningom började man 
använda fragment av martyrernas kvar-
levor vid invigningen av en ny kyrka eller 
som autenticitetsförstärkare och samman-
länkning till kristna på andra platser vid 
etablerandet av en ny församling, som en 
kontinuitet av firandet vid de första mar-
tyrernas gravar.5 Att mura in reliker i eller 
under altaret ingår än idag i den katolska 
kyrkans rit för altarinvigning.6 Reliker av 
Kristi kors och de första martyrerna spreds 
över den kristna världen från 300-talet 
och framåt, och kunde fungera som skyd-
dande amuletter eller souvenirer från he-

liga platser.7 Under högmedeltiden hade 
relikhanteringen utökats till att omfatta 
ben och andra kvarlevor av helgon. Av 
praktiska skäl ”ossifierades” kropparna 
 efter personer som ansetts heliga direkt 
efter döden, genom att mjukdelarna av-
lägsnades och bara skelettet återstod. 
Detta skedde t.ex. med Heliga Birgittas 
kvarlevor inför färden från Rom till Sve-
rige, påbörjad i december 1373 och avslu-
tad med s.k. skrinläggning i Vadstena den 
4 juli 1374.

Relikerna kom att spela en viktig roll 
för de troende som en materiell och andlig 
närvaro och legitimering, som minne av 
heliga personer och platser, och som en 
materiell länk till det gudomliga och hin-
sides. Den materiella aspekten blev allt 
viktigare under medeltiden, och de ofta 
konstfullt utförda skrin där reliken förva-
rades kom att förändras med synen på 
själva materien: det blev viktigt att med 
egna ögon kunna se själva reliken, t.ex. en 
benbit. Reliken var innesluten i sin him-
melska dimension bakom ett tjockt lager 
av bergskristall, men ändå fullt synlig 
 genom den transparenta stenen.8 Det blev 
även viktigt att verklighetstroget avbilda 
den aktuella kroppsdelen i ett konstfullt 
relikvarium. Avbildandet av kroppsdelar 
som arm-, huvud- och handrelikvarier 
följer tidsmässigt högmedeltidens ökande 
intresse för köttslighet som även tog sig 
uttryck i naturtrogna och detaljerade 
framställningar av den lidande Kristus på 
korset eller helgonens ofta plågsamma sätt 
att möta döden.

Reliker har genom historien även haft 
en stor ekonomisk och politisk betydelse 
som attraktion för att locka besökande 
pilgrimer till staden, eller som konsolide-
ring av en biskops eller en furstes makt.9 
Vördandet och samlandet av reliker ökade 
i betydelse och omfattning under hög-
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medeltiden och renässansen, och högre-
ståndsfamiljers och påvars reliksamlande 
kom i praktiken att bli en modell för det 
västerländska museisamlandet. Relikerna 
kunde samlas i kabinettskåp med många 
små fack, som exempelvis det här avbil-
dade i kyrkan Santa Croce in Gerusa-
lemme i Rom. Denna form utvecklades 
senare till barockens kuriosakabinett, som 
kunde innehålla dyrbara eller häpnads-
väckande föremål i små lådor, och ibland 
– som i det Augsburgska konstskåpet i 
Uppsala universitets konstsamling – i sig 
representera ett mikrokosmos, en förmins-
kad och kontrollerbar version av världen. 
Ibland, som i skåpet i Uppsala, ingick en 
andlig del i dessa skåp där reliker kunde 
förvaras (i Uppsalaskåpet finns en bit av 
Kristi kors och en av korsets spikar) – men 
då inskriven i ett kuriosa- och museisam-
manhang.10

Reliker på museum

Om vi återvänder till Birgitta av Vadstena, 
vars skelett (förutom några bitar som man 

fick behålla i Rom) alltså hade burits på 
mödosam väg i en träkista genom Europa, 
och på vägen enligt berättelser utfört 
många mirakler, var resan inte över när 
hennes ben väl kom till Sverige och Vad-
stena. Helgonreliker har spridits, och 
sprids än idag, över hela världen och med 
olika laddningar: som sakrala vittnesbörd, 
som kulturhistoria eller som kuriosa, och 
Birgitta är inget undantag. Förutom i Bir-
gittaklostret i Rom och i klosterkyrkan i 
Vadstena kan man idag exempelvis finna 
henne som relik (en liten f lisa av höft-
benet) i Uppsala domkyrka dit reliken 
skänktes av Birgittasystrarna i slutet av 
1980-talet, eller som museiföremål på 
Skoklosters slott några mil därifrån. I 
Skoklostersamlingen har Birgittareliken 
inventarienummer 3315, är försedd med 
påvligt äkthetsintyg och benämns ”relik” 
och ”amulett”. Dateringen anges till år 
1840, sannolikt det år då reliken anskaf-
fades, och kopplingen till Skokloster är 
att den dåvarande ägarfamiljen Brahe – 
visserligen felaktigt, men dock – hävdade 
att de var släkt med Heliga Birgitta.11

Birgitta av Vadstena är inte ensam om 

Relik av S:t Valentin i kyrkan S:ta Maria in Cosmedin i Rom.
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att ha fått sina fysiska kvarlevor spridda, 
omladdade och uppvisade i de mest skilda 
sammanhang långt efter döden, och hel-
gonreliker utgör även idag viktiga besöks-
mål såväl för troende pilgrimer som för 
kulturarvsturister. På 1680-talet gör Mår-
ten Törnhielm sin bildningsresa eller pe-
regrination i Europa, och beskriver utför-
ligt hur han i Köln (som var och ännu är 
en berömd pilgrimsort tack vare relikerna 
efter Tre Konungar, de tre vise männen i 
Bibeln) blir välkomnad av en jesuit som 
förevisar ett stort antal reliker efter kända 
och mindre kända helgon som alla räknas 
upp i resedagboken.12 I vår tid kan turister 
och troende i souvenirbutiker köpa mass-
tillverkade medaljonger med några korn 
jord från den helige Franciskus grav, eller 
en pytteliten tygbit som snuddat vid något 
som i sin tur snuddat vid den heliga Kata-
rina av Siena.

En enkel sökning på webhandelsplat-
sen eBay ger nära tvåtusenfemhundra 
träffar på reliker av olika slag som är till 
salu: tygbitar som nuddat ett helgon, ett 
helgons bandage, en benbit, en medal-
jong.13 I en webshop speciellt ägnad det i 
Italien och Latinamerika mycket populära 
helgonet S:ta Gemma Galgani, en ita-
liensk kvinnlig mystiker som dog i tuber-
kulos i början av 1900-talet och helgon-
förklarades 1940, säljs relikamuletter i 
olika utförande innehållande reliker av 
S:ta Gemma ”ex capsa”, dvs. träflisor från 
hennes begravningskista.14 Detta är ex-
empel på det som i katolsk tradition kallas 
”andra gradens” eller ”tredje gradens” reli-
ker, där den fysiska kontakten med hel-
gonet, dess tillhörigheter eller dess grav, 
eller med något som i sin tur haft fysisk 
kontakt med en sådan relik, genom denna 
kontakt får del av den kraft och de osyn-
liga egenskaper som reliker har – en smitt-
sam helighet, om man så vill.15 Att på 

detta sätt tillskriva fysiska och i en eller 
annan mening döda objekt starka och 
smittsamma egenskaper är inte unikt för 
reliker, utan återfinns även i samband med 
andra starkt laddade föremål, inte minst i 
kulturarvssfären.

Lager på lager av död
(och ett helgon i plånboken)

Jag har velat lyfta fram en av dödens bi-
produkter, relikerna, och belysa den kedja 
av död och pånyttfödelse som förenar reli-
kerna med kulturarvssfären. I båda fallen 
är döden från det gamla livet en förutsätt-
ning för den nya identiteten, även om det 
är fullt möjligt att ha f lera identiteter sam-
tidigt – exempelvis kan en relik på mu-
seum fortfarande betraktas som sakralt 
laddad av den troende (som då möjligen 
finner museimagasinet vara en mindre 
lämplig inramning för heliga föremål, 
men det är en annan fråga).16 Kulturarvi-
fieringens förvandlande och förflyttande 
funktion kan alltså föra det redan en gång 
transformerade föremålet till en ny identi-
tet med nytt sammanhang och nya berät-
telser. Måhända kan vi konstatera att så- 
väl kulturarv som reliker även idag är ett 
högst levande bruk av döden.

Genom förflyttning, omladdning och 
kulturarvsproduktion är det alltså möjligt 
att finna mänskliga kvarlevor efter vad 
vissa menar är heliga personer i museima-
gasin och bland krimskramset i souvenir-
butiken. Själv har jag Katarina av Siena i 
plånboken – visserligen bara en tredje gra-
dens relik, men dock en relik, inköpt i en 
souvenirshop nära hennes grav i Rom. 
Lika lite som det krävs ett personligt vitt-
nesbörd om tro för att få köpa ett armband 
med helgonbilder eller ett strassglittrande 
krucifix på bijouteriavdelningen i en 
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svensk klädaffär, finns det några regler för 
vad man ska tro för att få köpa med sig en 
relik i souvenirbutiken, och sannolikt va-
rierar motiven bland köparna. För några 
är den sakrala dimensionen levande, och 
det döda helgonet laddat med stark andlig 
mening; för andra är den sakrala dimen-
sionen död, och kvar är ett estetiskt, histo-
riskt eller exotiskt fragment.

Om kulturarvifieringen, som sagts in-
ledningsvis, kan liknas vid ett slags dö-
dande, hur kan man då förstå musealise-
rade reliker: som lager på lager av död, 
eller som återfödelse på återfödelse till 
ständigt nya identiteter? Döden tycks vi i 
alla fall inte slippa ifrån – varken i kyr-
korna, på museet eller i souvenirbutiken. 
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Summary

Death in the Souvenir Shop
Mortal Remains as Cult and Curiosities
(Döden i souvenirbutiken
Kvarlevor som kult och kuriosa)

Museums, heritage production and Christian rel-
ics all deal with and are built on death in various 
aspects. Transferring an everyday object into the 
museum sphere can be regarded as an intentional 
death, a rebirth to a new identity and a new con-
text. Relics are the byproducts of death, given a 
new life as subject to religious veneration. When 

inscribed in yet another context of heritage, musea-
lisation and tourism, they can once again be re-
garded as dead and resurrected to a new life and 
identity. When saintly bones journey from human 
life through death, sacredness, political power and 
tourism, to something for sale in the souvenir shop, 
is it layer upon layer of death – or an endless chain 
of resurrections and new lives?

Keywords: cultural heritage, heritagisation, relics, 
catholic history, museology.

Helena Wangefelt Ström, PhD student in Museology, 
Department of Culture and Media Studies, Umeå 
University, Umeå, Sweden.



ag har de senaste åren arbetat med ett material 
som på olika sätt behandlar norrländsk lands-
bygd, särskilt det västerbottniska inlandet. Ma-
terialet har ibland berört det faktum att såväl 
folk som service f lyttar ifrån dessa områden. Då 
och då återkommer uttryck som relaterar till 

döden – landsbygdens död. Som symbol är döden effek-
tiv, välkänd och välanvänd (McGreevy 1992). Söker 
man vetenskapliga användningar hittar man genast titlar 
som The death and life of great American cities (Jacobs 
1992), The death of distance (Cairncross 1997) och The 
death of rural England (Howkins 2003), liksom uttryck 
som ”historiens” eller ”subjektets död”.

Även om dödens innebörder ständigt är utsatta för 
förhandlingar och förskjutningar – vilket f lera av bi-
dragen i detta nummer av Kulturella Perspektiv visar – så 
får den i symbolisk bemärkelse oftast stå för slutet av nå-
got, någots upphörande.

I den här artikeln kommer jag att fokusera vad döden 
som metafor gör i berättelser om och från norrländsk 
landsbygd. Den teoretiska utgångspunkten är att meta-
forer har performativa kapaciteter (Lakoff & Kövecses 
1987). Såväl ”döden” som ”landsbygd” får mening ge-
nom att kopplas samman på specifika sätt (Carpentier & 
Van Brussel 2012).

Oundviklig, obönhörlig, slutgiltig

I intervjuerna med personer boende på västerbottniska 
landsbygden uttrycks en oro för landsbygdens framtid. 
Döden förekommer ofta i beskrivningarna av vad som 
komma skall. Överlag används döden som metafor i en-
lighet med den (i Väst) kanske vanligast förekommande 
diskursen, den som låter döden markera slut, irreversibi-
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litet, oundviklighet och oöns kadhet (Car-
pentier & Van Brussels 2012). Vad inne-
bär slutet?

Jo det kommer dö [. . .] Ja, det är ju inte det att 
ängarna bara växer igen lite lagom, det blir ju 
granskogen. Man kommer inte se ett skit.

[Bygden] . . . håll’ ju på å dö ut och det är bara 
gammfolket som bor här.

Ja [närmsta samhället] är ju snart dött. Där 
finns inget . . . att hämta som man säg’. Inte nåt, 
snart, knappt affär’n. Ja nä det är väl slutet. 
Ingen bor . . . vill ju bo kvar, ja vill och vill, de 
kan ju inte!

Landsbygdsdöden är här frånvaro av ett 
levande kulturlandskap, frånvaro av ser-
vice och välfärd, frånvaro av människor 
som lever och arbetar på platsen och från-
varo av tro på en framtid.1 I intervjuerna 
kommenterade människor ibland den 
egna bygden som sådan, men även hur 
den representerades i medierna. Särskilt 
ett inslag uppmärksammades i f lera inter-
vjuer:

Det var ju på tv. Det var ju hur [vår bygd] håller 
på dö ut. Det var i svartvitt, tror jag. Eländigt 
var det. Järnvägen hade vuxit igen med ris. Det 
var ju en bild som var enormt hemsk. Och 
fönstret var spikat igen.
 Det fanns också en tv-serie där man såg en 
ensam människa, svart figur stå på rälsen. Och 
så var det alldeles gräsligt och eländigt och jag 
höll nästan på att gå i tårar [. . .]
 – De kunde ha visat Vindelälven!
 – Javisst, naturligtvis! Men just det där sve-
pet över just det där huset.

Det var en bild av ett ”glesbygd noir” 
(Svensson 2012), ett slags svart poesi 
(Ristilammi 1994), som framtonat i re-
portaget: tomt, övergivet, eftersatt, elän-
digt. Just sådana saker som nog kan un-
derlätta för ett användande av döden som 

metafor. Informanterna reagerar också 
med starka känslor. Det samhälle som to-
nade fram i representationen uppfattades 
som eländigt, hemskt och gräsligt, och de 
reagerar bland annat genom att ”hålla på 
att gå i tårar”. Informanterna var kritiska 
till inslaget. I stället för det gamla huset 
med igensatta fönster och den ensamma 
mannen på det igenvuxna spåret ville de 
representeras med mer positivt laddade 
bilder. Att använda döden som metafor 
tycktes vara en fråga om äganderätt. In-
formanterna tillskrev sig själva rätten att 
kalla bygden döende, men reagerade starkt 
när andra gjorde det. De upprepade också 
medierepresentationers betydelse i kam-
pen om att locka inflyttare.

Villkorad landsbygd

I beskrivningarna av den obevekliga 
lands bygdsdöden smyger sig emellertid 
villkor in. Landsbygden kommer att dö, 
om inte . . .

Men blir det ingen ändring, ja då dör vi, det gör 
vi. Det kan inte leva på intet. Det är förskräck-
ligt och orättmätigt, men då är det slutet på 
 sagan [. . .] om landsbygden.

Men det viktigaste är ju att det blir ändring i 
politiken. Annars dör vi ut; då dör bygden ut. 
Det är så sant som det är sagt.

I citaten ovan berättas landsbygden som 
en resa mot en framtida död om inte något 
görs. Det fanns också exempel på mer po-
sitivt laddade förhållningssätt där fram-
tiden beskrevs som ljusare. I stället för att 
beskriva landsbygden som ”döende, om 
inte . . .” beskrivs den som ”levande, om 
inte . . .”. Ett exempel ges i en krönika om 
byskolornas framtid i Västerbottens-Kuri-
ren:
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Att bevara dem signalerar till omvärlden: vi 
tror på framtiden, vi har inte gett upp, vi invän-
tar inte det bittra slutet när bygden dör ut och 
någon sista kvarlevande släcker lampan [. . .] En 
by med en nedgången, uppenbart övergiven 
skola, däremot, kommer inte att få någon ung 
stadsbo att söka ett hus i närheten när andra 
byar fortfarande har sina skolor kvar (Nordebo 
2009).

Genom att peka ut vissa omständigheter 
som hinder för den optimistiska fantasin 
kan fantasin som sådan leva vidare, trots 
att verkligheten inte alltid tycks spegla 
den. Hindret kan i den bemärkelsen fung-
era som en förklaring till sakernas till-
stånd (Glynos & Howarth 2007). Det 
hjälper till att stabilisera mening kring 
vad landsbygden är. I citatet ovan är det 
byskolorna som lyfts fram som avgörande. 
Eftersatta skolor är vad som hindrar reali-
seringen av en välmående landsbygd. Yt-
terst förläggs ansvaret för undanröjandet 
av sådana hinder på ”politiken” eller ”eko-
nomin”, vilka ibland också kunde benäm-
nas som hinder i egen rätt.

”Leva” och ”hållas vid liv”

Det är inte ovanligt att människor und-
viker att tala explicit om döden. Som be-
skrivs i inledningen till detta nummer 
finns en stor kreativitet i sätten att ”låta 
bli” att säga att någon dött. Ofta används 
hellre inverterade negationer som ”livets 
upphörande” än uttryck som ”dödens in-
finnande” (Luper 2009:41 ff). ”Livet” är i 
sig en välanvänd metafor. Den sedan slu-
tet av 1980-talet kända devisen ”Hela 
Sverige ska leva” bygger på en sådan livs-
metafor.2 Det gör också informanternas 
återkommande tal om att undvika döden 
genom att hålla bygder ”vid liv”. Uttrycket 
antyder att liv är något som måste under-
hållas aktivt, att hålla något vid liv kräver 

aktiva åtgärder. Alternativet är bygdens 
död, i alla fall om man ser till metaforer-
nas logik. Paradoxalt nog menar många 
att just livsuppehållande praktiker är det 
första tecknet på den oundgängliga dö-
den, som i följande landsbygdstaggade 
tweet:

Man vet att en ort är dödsdömd när den börjar 
satsa på turister, genuinitet och dyras slogans 
#svpol #landsbygd (Twitter @nteberg, 29 de-
cember 2012).3

Användandet av metaforerna liv/död bi-
drar i f lera fall till den kulturella kon-
struktionen av de omtalade bygderna som 
beroende. Som kulturlandskap (med be-
toning på de öppna landskapen) är de ju 
såklart beroende av ett visst arbete, och 
vid f lera tillfällen intog informanterna 
själva en aktiv position. De menade att det 
var de boende i bygderna som måste agera. 
Men här finns också ett förläggande av 
ansvaret för ”liv” och ”död” bortom lands-
bygden. Ofta konstruerades politikerna/
politiken som huvudsakliga aktörer i detta 
drama på liv och död.

Rural moral:
Förnärmade profetior som
bromskloss och bränsle4

När Alun Howkins skriver om The death 
of rural England (2003) lyfter han fram ett 
f lertal processer och händelser som han 
menar tillsammans underminerat engelsk 
landsbygd. Bland annat nämner han ut-
brotten av BSE och mul- och klövsjuka 
som avgörande för den landsbygdsdöd 
han talar om.5 I materialets utsagor om 
norrländsk landsbygd förekommer också 
enstaka händelser som tillskrivs stor bety-
delse. Men till skillnad från de dramatiska 
sjukdoms utbrott som Howkins skriver om 



KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:2

30 Anna Sofia Lundgren

skiljer sig dessa händelser i den meningen 
att de inte är till synes ”oförutsägbara”. 
Man konstaterar att affärer läggs ned, 
att skolor stängs. Det är konstateranden, 
ibland uppgivna, ibland ilskna. Ofta led-
sagade av ett slags sorgsenhet inför till-
ståndet. Men de händelser som informan-
terna refererar beskrivs ofta som effekter 
av mer övergripande tendenser och pro-
cesser som exempelvis centralisering, ned-
montering av välfärdsstaten, utflyttning 
från glesbygder och så vidare. Ibland be-
skrivs de mer konkret som politiska be-
slut. Beslutet att lägga ned sjukstugor och 
dra in ambulanser 2011 var ett exempel på 
detta och som kunde beskrivas som ”nå-
dastöten” för de bygder som berördes. Det 
skämtades också friskt om ”ättestupor” 
som politikernas förslag på äldrevård i in-
landet. Dessa beslut presenterades dock 
som ”förväntade”. Det ingick i förståelsen 
av den samtida politiken att den kunde ta 
den typen av beslut.

Det finns i talet om landsbygdsdöden 
en underliggande moralisk indignation som 
har med detta att göra. Informanterna 
identifierar en maktimpregnerad  logik 
som gör skillnad mellan centrum och 
peri feri och som uppfattas som inte bara 
skev, utan orättmätig. Möjligheten att 
känna sig orättmätigt behandlad bygger 
i sin tur på en fantasi om rättvisa. Det 
är mot bakgrund av denna fantasi som 
indigna tionen över orättvisor möjliggörs. 
Det är mot fantasin om rättvisa som mot-
fantasin föds om att ”centrum” suger ut 
Norrland och tar dess naturtillgångar. 
”De tar från oss” lyder logiken. Denna 
”theft of enjoyment” bidrar till mycket av 
den ilska som ibland kom till uttryck när 
upplevda orättvisor nämndes; känslan av 
att vara berövad.6

I centrum står på sätt och vis frågan om 
medborgarskap. Det är som svenska med-

borgare man kräver rättigheter och utebli-
vandet av dessa rättigheter leder till käns-
lor av att bli berövad medborgarskap, att 
inte räknas. Teoretiskt borde sådana käns-
lor, sprungna ur den dislokatoriska er-
farenheten av att känna sig undantagen 
kunna leda till nya identifikationer, kan-
ske med den lokala platsen och gemen-
skapen. Man skulle kunna tänka sig ett 
formerande av en mer enhetlig landsbygds-
identitet. Kanske är det också just en 
 sådan rörelse som kan anas i de ”uppror” 
som de senaste åren etablerats i norr-
länds ka bygder: Doroteaupproret, Åsele-
upproret, Norrlandsupproret, Lapplands-
upproret, för att bara nämna några.

Skapandet av antagonismer mellan 
landsbygd och Andra (städer, Stockholm, 
regeringen, medierna . . .) förekommer fli-
tigt i materialet, och återkommande ifrå-
gasätts det moraliska agerandet hos dessa 
Andra. Men emellanåt konstituerar för-
svaret av landsbygden en antagonism i sig 
själv – människor har helt enkelt olika 
synpunkter på hur man bäst får landsbyg-
den att leva och vilka värden som är värda 
att försvara och vilka som måste ses som 
nödvändiga offer.

En sådan konflikt uppstår exempelvis 
när gruvetablering debatteras. Men den 
dyker ibland också upp i diskussioner om 
små byskolors vara eller inte vara. Detta 
hindrar dock inte att det är den anklagelse 
som dödsmetaforen sätter fingret på – att 
någon eller något hotar att ”ta livet av oss” 
– som (tillfälligt) tycks stabilisera sådana 
olikheter och länka skilda positioner och 
identiteter samman.7

Brådskans diskurs?

Artikulationer mellan tecken påverkar 
alla de ingående delarna (Laclau & 
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Mouffe 1985:105). Teoretiskt sett får man 
alltså tänka sig att materialets artikulatio-
ner gör något med innebörderna av både 
”död” och ”landsbygd”.

När ”döden” används som metafor just 
för processer på norrländsk landsbygd blir 
det tydligt att döden huvudsakligen åter-
skapas som ett oundvikligt och irreversi-
belt slut på något – det är en mycket över-
gripande, men dominerande, förståelse av 
död som reproduceras. Dock återfanns 
 ibland villkor för denna död (”Landsbyg-
den dör, om inte . . .”). Villkoren utmana- 
de emellertid inte användandet av ordet 
död som sådant – död innebar fortfarande 
ett irreversibelt slut.

Men vad gör artikulationen med berät-
telserna om landsbygden? Landsbygden 
framtonar som en plats i underläge, be-
roende av andra för sin existens. Borta är 
annars vanliga representationer av lands-
bygden som symbol för det idylliska, för 

rekreation, turism och naturnära livsstilar 
(jfr Woods 2011). I all sin vardaglighet – 
döden är ju en väldigt vanligt före-
kommande metafor i allmänhet – slår dö-
den i materialet an en brådskans och all - 
varets diskurs (jfr West 2013). Man måste 
agera innan landsbygden dör! Sådana dis-
kurser har annars teoretiserats särskilt för 
hur de tycks möjliggöra för politiker (och 
andra) att hantera politiska frågor som 
vore de rent administrativa och helt nöd-
vändiga åtgärder (Boltanski 2010; Lund-
gren & Ljuslinder 2011). Denna bråds-
kans diskurs gör det möjligt att argumen- 
 tera för handling utan diskussion på ett sätt 
som avpolitiserar handlingarna. Hand-
lingarna är fortfarande en viktig del av 
”det politiska”, men presenteras som om 
de inte tillhörde ”politiken” (jfr Mouffe 
2008).8

I intervjuerna förekommer döden som 
metafor i tal om svåra saker – om rädslor, 

Mycket skrevs om landsbygdens död i kölvattnet efter Kristina Mattssons bok Landet utanför (2010). Här syns 
ett kollage av bilder som illustrerade texter som behandlade bokens innehåll.
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farhågor, ilska, skuld. Landsbygdsdöden 
pendlar mellan att vara ett beklagligt men 
krasst konstaterande och att ses som orätt-
mätig, nästan som en skymf. Inställningen 
förstärker hos vissa informanter känslan 
av att vara missförstådd och oviktig. För 
andra manar den till handling – alltifrån 
lokala proaktiva engagemang till expli- 
cita uppror och protester. Användandet 
av  döden som metafor i berättelser om 
norrländsk landsbygd skapar en tydlig 
hotbild. Om metaforen används inom en 
bråds kans diskurs finns det all anledning 
att förvänta sig försök till initiativ för för-
ändring. Hur sådana initiativ i sig hante-
rar politiska diskussioner och demokrati 
återstår att se.

Noter

1 Det har kommenterats hur sådana negativt lad-
dade beskrivningar ofta osynliggör äldre som 
människor. En åldrande befolkning ses – som 
också antyds i det andra citatet – som ett tecken 
på att bygden dör (jfr Chalmers & Joseph 2006). 

2 Hela Sverige ska leva är en organisation med 
anslag från regeringen och näringsdepartementet 
med målet att skapa hållbara lokalsamhällen. Vad 
gäller användningen av ”leva” i organisationens 
namn kan man konstatera att namnet låter mer 
positivt än ”Ingen del av Sverige ska dö”, och att 
det såklart är en viktig aspekt när namn väljs! Inte 
desto mindre synliggörs hur liv/död är starkt lad-
dade ord, där död ofta, men inte alltid, får stå för 
något oönskat (Carpentier & Van Brussels 2012). 

3 Kontot @nteberg tycks vara borttaget i skrivande 
stund, men inlägget var daterat 121229 och lad-
dades ned 121230.

4 ”Rural moral” är namnet på ett ännu ofinansierat 
forskningsprojekt som bedrivs av forskare vid 
Umeå universitet.

5 Han gör dock inte så mycket av sitt eget metafor-
språk. Död står oproblematiserat för förändring 
med betoning på vissa praktikers (viss djurhåll-
ning t.ex.) nedgång.

6 Denna fantasi om rättvisa fick vatten på sin kvarn 
av bl.a. indragningen av ambulanser och vårdplat-

ser i Västerbotten 2011. I protesterna ställdes in-
dragningen mot Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 
1982:763) mål i 2§ om en vård på lika villkor för 
hela befolkningen.

7 Jag menar alltså inte att dödsmetaforen skulle vara 
själva den tomma signifikant under vilka männi-
skor enas, men att användandet av metaforen sker 
i sammanhang och om processer som ofta (men 
inte alltid) upplevs vara känslomässigt starka.

8 Jag skiljer här, i enlighet med Mouffe (2008:18), 
mellan å ena sidan ”det politiska” som en ontolo-
gisk dimension där alla praktiker ses som produk-
tiva och å andra sidan ”politiken” som det sätt ex-
empelvis partipolitiken skapar ordning och orga - 
ni serar samlevnad.
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Summary

rural death
(Landsbygdsdöden)

What do people mean when they say that rural 
Sweden is dying? This article scrutinizes what 
happens when Swedish Norrlandic ‘rurality’ is ar-
ticulated with ‘death’. Working from a perspective 
of discourse theory, statements of the death of ru-
ral areas can be said to comprise both unproblema-
tised notions of the end of an era and politiziced 
notions of the unfairness of the situation, which in 
turn may strengthen rural identifications.
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elationen mat och död kan väcka f lera associa-
tioner: dödlig mat, den sista måltiden, begrav-
ningskaffe, (själv-)svält samt mat som krävt död 
genom jakt, slakt, fiske osv. Den här artikeln 

försöker fånga slutet på matens livscykel, det vill säga när 
maten inte längre anses vara mat (se även Evans 2012a, 
2012b, Munro 1995). Syftet är att applicera meta forer 
som död och återuppståndelse på mat för att synliggöra 
kulturella föreställningar och vardagliga ritualer bundna 
till kasserandet av föda.

Den kulturella döden

Många av oss har stått där i mataffären och flyttat un-
dan mjölkpaketen på första parkett för att komma åt ett 
som står längre bak med en eller två dagars längre håll-
barhet. Samma sak på brödavdelningen, det är paketet 
längst bak och längst ner på hyllan som ska med hem. 
Löken får inte vara mjuk och bananerna inte alltför 
brunprickiga. Maten ska garantera lång och god kvalitet 
i hemmet, den får inte bli dålig innan den ska konsume-
ras eftersom det vore slöseri med tid, pengar och mat.

Ironiskt nog bidrar resurstänkandet till att den ratade 
maten istället slängs av butiken. Den mat som konsu-
menten inte anser vara ätbar, förlorar värde och kan inte 
bli såld. I bästa fall får bunken med crème fraîche på sin 
bäst före-dag en röd klistermedalj med nedsatt pris, 
innan den avtackas och pensioneras från sin tjänst på 
hyllan. Sortin sker inte via kassabandet utan genom bak-
dörren mot butikens container för att deponeras i contai-
nern i väntan på begravningsbilen, tillika sopbilen.

Även på hemmafronten dödsförklaras mat. Luktar 
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mjölken verkligen okej? Hur länge har 
resterna stått i kylskåpet? Osäkerheten 
ifall varorna är ätbara kombinerat med 
risken att bli matförgiftad gör att många 
tar det säkra före det osäkra. Sinnena blir 
otillförlitliga och datummärkningen blir 
en regel snarare än en vägledare. ”Bäst 
före” översätts felaktigt till ”använd före” 
(Yngfalk 2012). I talspråk används ut-
trycket att en produkt har ”gått ut” när det 
rekommenderade datumet har passerats. 
Som att varan har packat ihop sina ätbara 
egenskaper och gått hädan mot ett nytt liv 
då tiden i hemmet är över.

Födan kan tappa sin status som ätbar 
när den kommer i kontakt med något som 
gör den oätbar, äcklig eller farlig (jfr 
Doug las 2002). Kontamineringen kan ske 
genom att smörgåsen trillar från den säkra 
diskbänken ner på det osäkra golvet. Har 
den trillat med det kladdiga smöret nedåt 
mot det potentiellt smutsiga golvet kan 
bedömningen bli att smörgåsen förorenats 
och därmed blivit otjänlig för förtäring 
(Arnstberg 2007:37). På en torr knäc ke-
brödsskiva kanske fem-sekundersregeln 
tillämpas, det vill säga plockas den upp 
inom fem sekunder så har den inte hunnit 
kontamineras och kan konsumeras med 
gott samvete.

Ovan nämnda exempel berör hur ma-
ten dör en kulturell död, nära relaterat till 
matens sociala död som sociologen David 
Evans nämner (Evans 2012a:45). Denna 
text fokuserar dock på de kulturella före-
ställningar, snarare än sociala relationer, 
som påverkar förvandlingen från mat till 
sopor. Maten tillskrivs egenskaper som ej 
nödvändigtvis hör samman med veten-
skapliga faktorer utan baseras på våra 
före ställningar och inlärt ”sunt förnuft”. 
Förvisso grundar de sig i en reell poten-
tiell risk för matförgiftning, men bäst 
före-stämpeln i sig är en kulturell före-

teelse satt för att skydda konsumenten och 
dennes kropp från matrelaterade risker. 
Samtidigt utövas viss makt genom märk-
ningen i syfte att fostra konsumenten i 
ansvarsfull konsumtion (Yngfalk 2012). 
Dateringen upprätthåller ordning och 
reda, skiljer på säker och farlig. Smak- och 
luktsinnen förvandlas till tvivelaktiga 
vittnen och dödsdomen fälls i preventivt 
syfte, för att hålla oordningen (mögel, 
magsjuka) i schack (jfr Douglas 2002).

Den politiska återuppståndelsen

Låt oss återgå till containern bakom mat-
affären. Nattens mörker har infallit och 
butikspersonalen har låst och gått hem. 
Plötsligt kommer de ambulerande contai-
nerdykarna till platsen utrustade med 
oömma kläder, handskar och ficklampa 
för att göra ett återupplivningsförsök. De 
känner på locket för att se ifall det är låst, 
om inte klättrar de in och börjar plocka. 
Väskor och påsar fylls med det som ännu 
ser ätbart ut. De dumpstrar (efter uttrycket 
dumpster diving), eller plockar mat som får 
följa med hem. Väl i hemmet tvättas frukt 
och grönsaker och förpackningar torkas 
av innan de placeras likt inköpta varor i 
kyl, frys och skafferi. Maten har återupp-
stått från de döda och blivit levande igen.  

Många ”dumpstrar” tillsammans med 
andra som en social nattaktivitet. Det är 
dock ingen organiserad rörelse även om 
tekniker och dykställen delas på bloggar, 
Facebook-grupper och trashwiki1. Dela 
med sig gör man gärna, det räddade svin-
net räcker ofta att mätta många magar. 
Att döma av svenska ”dumpstrings”-blog-
gar2, intervjuer i media och mina egna 
inter vjuer med dykare, så tycks många 
 aktiva vara i tjugoårsåldern, f lera är stu-
denter, men generellt är åldersspridningen 
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stor. Två motiv återkommer, dels möjlig-
heten att få tag i gratis mat, men kanske 
främst en reaktion på konsumtionssam-
hället och resursslöseriet. Den återupp-
livade maten har såldes fått en politisk 
mening.

Några dykare tar manifestationen ut i 
sociala media i form av fotografier över 
fynd, blogginlägg och videoklipp. Genom 
att visa upp hur mycket av denna dödför-
klarade mat som är fullt ätbar görs en 
markering mot det etablissemang som 
möjliggör det ofantliga slöseriet. Att ak-
tionen hamnar i en legal gråzon tycks öka 
spänningen att iklä sig rollen som frivillig 
livräddare med civilkurage. Således bör 
inte containerdykarna sammanblandas 
med de sop letare som plockar slängd mat i 
överlevnadssyfte. Medan de förra kan 
framställas som samhällshjältar som tar 
hand om svinnet, så är de senares sople-
tande mer skamfyllt.

Under 2012 exponerades matsvinn och 
”dumpster diving” allt mer i media, lokal-
reportrar följde med ner i containrarna på 
jakt efter matnyttigt stoft. De dykare jag 
talat med är positiva till att svinnet upp-
märksammas men ser också konsekvenser 
av det ökade intresset för deras aktivitet 
då f ler mataffärer har börjat låsa sina con-
tainrar för att hålla ute livräddarna och 
försäkra sig mot återuppståndelser.

Den oundvikliga döden?

Risken för svinn är dock inte utrotad för 
att maten räddats från containern. Den 
”dumpstrade” maten kan, likt den som in-
handlats i affären, drabbas av ålderdoms-
krämpor. Även om kyl och frys fördröjer 
åldringsprocessen så håller färskvaror inte 
för evigt. Konserveringsmetoder och di-
verse E-nummer kan förvisso f lytta fram 

bäst före-datumet men råder inte över 
 välfyllda kylskåp när den oförutsedda var-
dagen inträffar. Vanligt förekommande 
åkommor i kylskåpet är klumpar i mjöl-
ken, solkiga salladsblad, morötter som 
tappar spänst och form och luddigt mögel 
som växer i den öppnade marmeladbur-
ken. Ibland räcker en reglering av tempe-
raturen för att motverka kondens men 
även de mest resursmedvetna konsumen-
terna vittnar om mat som går till spillo. 
Matsvinn tycks vara oundvikligt.

Två kategorier av åldersrelaterat matav-
fall kan skönjas. Dels mat drabbad av na-
turliga förruttnelseprocesser som är för-
knippad med en reell risk. Transfor ma - 
tionen gör maten farlig att förtära då den 
kan göra ätaren sjuk. Därtill det svinn 
som uppstår på grund av en kulturell upp-
fattning av ätbar mat. Den vissna salladen 

Bild 1: sorteringskärl, tillika begravningskista, för 
matavfall. Foto: Matilda Marshall.
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och de mjuka morötterna är säkerligen ät-
bara i viss mån, men associeras med oät-
barhet. Genom att förpassa de deforme-
rade produkterna till soptunnan elimineras 
potentiella risker och en känsla av kontroll 
över både kylskåp och matintag upprätt-
hålls (jfr Douglas 2002). Som en parentes 
kan nämnas att somliga ”sjukdomar” i 
kontrollerad form är åtråvärda, som ex-
empelvis mögelost och bakteriekultur i 
mejeriprodukter.

Innan kylskåpets tid fick färskvaror in-
förskaffas på en mer daglig basis i relation 
till hushållets matintag. Idag är det möj-
ligt att bygga upp en samling av reserv-
ingredienser och erbjuda såser av alla dess 
slag som erhållit långtidskontrakt i skaf-
feri och kyl. Extraerbjudandet gör det 
ekonomiskt försvarbart att köpa ett dussin 
ägg för samma pris som hälften även om 
åtgången i hemmet är tveksam. I myllret 
försvinner produkterna sakta längre bak, 
bort från det omedelbara synfältet och 
medvetandet och återkommer i värsta fall 
när det är försent. David Evans liknar 
före mål för bevarande, som kylskåp och 
förvaringsburkar, vid ”coffins of decay” 
(Evans 2012b:1131 f). Matsvinnet skulle 
således kunna ses som en kulturell rest-
produkt i ett konsumtionssamhälle.

Förvisso iscensätts räddningspådrag 
som förvandlar bruna bananer till smoo-
thies och utför amputation av mögelan-
gripna ostar. Men allt som oftast finns det 
ingen bromsmedicin att sätta in mot frän 
fisk, sur mjölk eller mögligt bröd och en 
begravning i soppåsen eller på kompost-
högen är nära förestående. Då sopor är 
laddade med etiska uppfattningar, skuld 
och skam (Åkesson 2005; även Evans 
2012b) sker den korta minnesceremonin 
av en stunds dåligt samvete till hymnen 
”man ska inte slänga mat” (jfr Evans 
2012a).

Av jord är du kommen,
jord skall du åter bli

Ej heller den naturliga döden ska ses som 
definitiv. Måhända att maten har förlorat 
sin funktionsduglighet för förtäring, men 
den har inte mist sin handlingskraft. Än 
finns det potential kvar i svinnet! De med 
egen kompost på tomten kan bevittna en 
förmultningsprocess som resulterar i kom-
postjord som ger nyttig näring i egna od-
lingen. Flera svenska kommuner har, i ett 
led att återvinna resurser, infört sortering 
av matavfall som bidrar till produktionen 
av biogas. Maten har återuppstått än en 
gång och i ny inkarnation, som matjord 
eller biogas. Indirekt möjliggör dessa nästa 
måltid, både i form av odlad mat och som 
transportbränsle för nästa besök till mat-
affären. De värdelösa matresterna har lad-
dats med nytt värde, förvandlats och åter-
kommit i ny betydelsefull skepnad (se 
Hetherington 2004; Åkesson 2008).

Livet är förgängligt, för såväl männi-
skan som för maten. Liksom med mänsk-
ligt liv kan matens död vara ångestladdad 
(se Liliequist i detta nummer) och trigga 
återupplivningsförsök (se Nilsson i detta 
nummer). Genom att studera matsvinn 
utifrån metaforerna död och återuppstån-
delse, kan ett cykliskt livsskede snarare än 
linjärt perspektiv från produktion till kon-
sumtion skönjas. Metaforerna synliggör 
matsvinnets transformativa egenskaper 
och visar hur dess definitioner är f lytande 
och laddade med kulturella vanor. För att 
upprätta ordning på levande och hälso-
samt och upplevt dött och potentiellt 
hälso vådligt, begraves den osäkra och ut-
gångna maten.

Svinnet ingår i ett kretslopp av före-
ställd död men har ett inneboende poten-
tial att återuppstå på ny plats, i ny skepnad 
och med ny innebörd. I ett försök att åter-
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vinna den mat som belastar samvete och 
resurser kan återvinning av matavfall ses 
som ett avlatsbrev för våra synder där ma-
ten utlovas ett liv efter detta. Det blir ett 
kvitto på vår strävan efter ett hållbart 
samhälle utifrån dagens konsumtionspre-
misser.

Noter

1 Internationell wiki-sida där praktiska tips kring 
dumpster diving delas. Se http://trashwiki.org/
en/Sweden (tillgänglig 26 februari 2013).

2 Se bland annat http://dumpstergrrl.com, http://
dumpstr.at och http://frigan.se (tillgängliga 26 
 februari 2013).
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Summary

the Cultural death of Food and its resurrection
(Matens kulturella död och återuppståndelse)

Using metaphors of death, the article explores 
food’s different phases of edibility in terms of per-
ceptions and habits. Perceptions of dirt and expiry 
dates are cultural factors which may influence the 
disposal as well as ideas about potentially harmful 
decay, such as mould. Wasted food can be resur-
rected by dumpster divers performing attempts of 
resuscitation in supermarkets’ containers. Addi-
tionally, composting and transformation into bio-
fuel can turn food waste into new and useful mat-
ter. The waste is thus is in a constant f lux and 
incorporated into the aspiration for a sustainable 
society.

Keywords: food, food waste, dumpster diving.
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ombien är mer populär än någonsin och fyl-
ler både biosalonger, teatrar och dagstid-
ningens kultursidor medan filmer om varel-
sen för ungefär tjugo år sedan ofta totalför- 

bjöds eller censurerades till oigenkännlighet. De popu- 
lärkulturella zombier vi möter i den moderna filmen 
är vandrande mänskliga kroppar i ständigt sönderfall. 
Döda men av någon orsak ändå levande. Utan några 
medvetna hjärnfunktioner drivs de av en omåttlig hunger 
i jakt på människor att äta. Som en blasfemisk parafras 
på den sista måltiden festar de döda på blodet och köttet. 
I den här artikeln avser jag undersöka några aspekter av 
den moderna zombiens budskap för att se vilken roll de 
fyller i det populärkulturella utbudet.

Zombieberättelsen

Den moderna zombieberättelsen är i grunden enkel och 
består generellt av att ett antal personer som efter någon 
form av katastrof tillsammans måste lära sig att överleva 
bland vandöda människoätare. Poängen är dock att da-
gens människor omöjligt kan överleva en liknande kata-
strof. Ty människan är dömd till undergång. Vår oför-
måga till samarbete och våra egoistiska motiv utgör i 
själva verket större faror än massan av levande döda.

Tydligast blir det i George A. Romeros klassiker Night 
of the Living Dead (1968) där dagens köttätande och 
hjärndöda zombie skapades.1 Huvudpersonen Ben är den 
ende överlevande efter nattens belägring av det lilla hu-
set. Dagen gryr och skott hörs när undsättning närmar 
sig. Ben kikar ut genom ett fönster och skjuts i huvudet2 
av den förmodade räddningen. Oavsett zombieepedemi 
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eller inte så kommer du att gå under – 
av människoepedemin. Förutom denna 
krassa grundsyn speglar eller ifrågasätter 
zombiefilmen också sin samtids rådande 
föreställningar (jfr Zander 2006:30). Ex-
empelvis används Dawn of the Dead 
 (George A. Romero 1978) i diskussioner 
kring genrens kritik av kapitalism och 
konsumtion (Flint 2009:85), The Living 
Dead at Manchester Morgue (Jorge Grau 
1974) ifrågasätter människans miljöför-
störing (Petley 2006:56) och Deadgirl 
(Marcel Sarmiento & Gadi Harel 2008) 
sätter fingret på manligt, sexuellt våld och 
våldtäkt (Jones 2013).

Zombiens lockelse finns knappast i 
dess charm, skönhet eller begåvning. Inte 
heller lockar den likt vampyren, ett annat 
modemonster, med evigt liv och fräsiga 
superkrafter som förmågan att förvandla 
sig till dimma eller f laddermus. Till skill-
nad från andra populärkulturella monster 
är det få saker som gör att särskilt många 
vill vara en zombie.3

Zombiens tjusning ligger istället i dess 
ordlösa vittnesmål om alltings oundvik-

liga förfall. Zombiefilmen gör upp med 
borgerlighetens sociala och kroppsliga 
kontrollbehov (jfr Elias 1969/1989; Fou-
cault 1975/1987) – för vad är mer okon-
trollerbart hotande, oordnat än kroppens 
innanmäte och dess utsöndringar, den 
kroppsliga och samhälleliga förödelse som 
både splatter- och zombie filmer uppvi-
sar?

Det kroppsliga fokuset i zombiefilmen 
diskuterar en modern syn på den kontrol-
lerade kroppen, en mänsklig kropp som 
via skönhetsbehandlingar, träning, dieter 
till varje pris ska bevaras i sin ungdomli-
gaste form (jfr Johansson 1997). Den gro-
teska Kristi kropp som förevisas i den in-
ledande bilden faller utanför ramarna och 
berättar en helt annan historia än den om 
de klassiska skönhetsidealen eller det in-
dividuella subjektet. Zombien och den 
människa de äter blir per definition till 
Julia Kristevas abjekt – varken objekt eller 
subjekt – ett äckligt monster av kropps-
vätskor och utsöndringar som påminner 
om ”kroppens och jagets bräckliga grän-
ser” (Kristeva 1992:33).

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen 
(Johannes 6:54). illustratör: okänd.
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Kroppen efter döden är i det avseendet 
demokratisk då vi alla (möjligen förutom 
de nedfrysta själarnas boning i Bo Nils-
sons artikel) möter döden med samma 
hudbleknad och likfläckar. Zombiefilmen 
uppvisar på övertydligast möjliga sätt den 
välbehållna kroppens hopplöshet efter dö-
den.

Ett liv av disciplin för att mota det 
oundvikliga slutar på samma sätt som ett 
liv i frosseri. Tillsammans kommer vi 
oavsett klass, etnicitet eller kön att jäsa, 
svälla och ruttna. För att inte enbart hem-
falla åt cyniska iakttagelser skulle vi också 
kunna betrakta sensmoralen som en öns-
kan att leva i nuet. Ta vara på livet medan 
du har ett, inte för att nå ett högre mål i 
efterlivet.

Zombiefilmen kritiserar också tydligt 
hur vi behandlar våra medmänniskor. Ge-
nom miljöförstöring, egoism, utnyttjan- 
de, överexploatering förstör vi jorden och 
varandra. En moralpredikan som tycks 
poäng tera för beslutsfattare och en vårds-
lös mänsklighet varthän den inslagna vä-
gen leder. På samma sätt som den otjän-
liga maten i Matilda Marshalls artikel om 
hur matens återuppståndelse förvandlas 
till sopor bär den ruttnande kroppen på 
an klagelser, skuld och skam. Här blir 
zombieberättelsen dystopisk. Det finns 
ingen förlåtelse eller hopp om evigt liv. 
För det första är zombiesmittan oftast 
människoskapad. För det andra är män-
niskan själv, mitt i myllret av återlevare, 
det största hotet. Det spelar det ingen 
roll hur många zombier det finns, vi utro-
tar ändå oss själva. Genom småaktighet 
och stridigheter om bensin eller mat leder 
våra tillkortakommanden, brister och 
synder till människans slutgiltiga död. 
Undergången är ingenting som kommer i 
framtiden, den pågår just nu (jfr Pagano 
2008:75).

Den helige ande

Zombien vänder skinnet ut och in men 
hotar också att vända den rådande världs-
ordningen upp och ned (jfr Burke 1978: 
216). Många skräckfyllda berättelser eller 
trender inom populärkulturen håller sig 
till den traditionellt uppdelade synen mel-
lan själ och kropp vi också ser i AnnCris-
tin Winroths artikel om reinkarnation i 
detta nummer. Även i spökhusfilmer lever 
människans ande vidare och här anas tan-
ken om efterlivet som en möjlig plats att 
återförenas med sina närmaste eller för att 
utkräva hämnd på de levande på grund av 
ouppklarade övergrepp eller rentav på pin 
kiv. I teveprogram som Det okända kan vi 
hjälpa anden att komma vidare på sin all-
deles egen himlafärd eller till en ny kropp. 
Att vi lever vidare utanför vår kropp tycks 
vara en av de grundläggande föreställ-
ningarna om andens eller själens passage 
hinsides.

I zombiefilmen existerar dock inga löf-
ten om ett ljus i tunneln (jfr Marianne 
Lilie quist i detta nummer), inte heller 
änglar eller själslig karma. Detta är en av 
zombiens allra viktigaste inneboende be-
tydelser. Som ett hån mot religiösa löften 
om frid och evigt liv. Att återuppstå på 
den yttersta dagen som ett kannibalistiskt 
monster är inte precis förenligt med de 
bilder av himmelriket vi är vana att se. I 
genrens självfallna ideologiska kritik(er) 
utmanar alltså zombien hoppet om själslig 
frälsning genom en blasfemisk invertering 
av vår traditionella uppdelning mellan 
kropp och den helige ande. Kroppen och 
anden möter i Bibeln olika öden efter dö-
den ”då stoftet återvänder till jorden, sitt 
ursprung, och livsanden återvänder till 
Gud, som gav den” (Predikaren 12:7). 
Zombien har inte sådan tur. Här är det 
kroppen som lever vidare i ett stinkande 
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förfall. Själen däremot, finns inte. Din 
kropp ruttnar och du med den. Detta stäl-
ler komplicerade filosofiska frågor kring 
jaget och identitet. Vem eller vad är jaget 
utan själ eller inre liv? Var finns meningen 
i en kropp endast styrd av nervändor och 
muskelfibrer?

Jesus återuppståndelse från graven eller 
att han likt en vodoupräst återupplivar 
Lasarus är ett ständigt återkommande 
tema inom zombiekulturen, om vi kan 

kalla det populärkulturella överflödet och 
dess användare så. Parallellerna mellan 
Jesus, den sista måltiden, nattvardens 
symbolik kring vinet och brödet, och 
zombien uppvisar tydliga kätterska inslag. 
Här samsas bilder av en bokstavlig natt-
vard där tolv zombier äter Hans lekamen 
med ”Happy Zombie Jesus Day”-kort av 
den vandöda Jesus som en alternativ påsk-
hare. Här skapas populärkulturella skild-
ringar av bibeln där det inte var själen som 

Glad påsk(?). illustration: BrainTreestudios.
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levde vidare efter döden, utan endast 
kroppen. Ve den som rullar undan stenen 
från Jesu gravkammare.

Om Jesus berättade om det eviga livet 
berättar massan av zombier som likt en 
profet, eller om man så vill ”Zombie-
jesus”4, om den eviga döden. Religioners 
skildringar av det outhärdliga helvetet är i 
zombieberättelsen den värld där vi redan 
primitivt slåss för vår överlevnad. Den 
vandöda pesten är Helvetet på jorden, som 
Peter uttrycker det i Dawn of the Dead 
(1978): ”När det inte längre finns plats i 
Helvetet, vandrar de döda på jorden”.

Men zombiefilmen är inte bara blasfe-
misk vad gäller vår tro på, eller hopp om 
ett, liv efter döden. Den slår också vår 
längtan om att återse våra kära efter dö-
den i bitar. För en zombie kommer inte 
hem till synes oförändrad som Camille, 
dottern i den franska TV-serien Gengång-
are (Fabrice Gobert och Frédéric Mer-
moud 2012), till en mamma och pappa 
som längtat efter att bara en enda gång till 
få hålla henne. Zombien kommer hem i 
förvrängd form. Endast skalet, kroppen 
stadd i förfall finns kvar, och med ett enda 
begär: att äta. Om kropparna till hjärn-
döda barn vill äta sina föräldrar, är det då 
möjligt att föräldrarna klarar av att skjuta 
dem i huvudet för att rädda sig själva?

Dystopisk predikan

Den symbios av liv, död, äta eller ätas som 
zombien representerar blir en perfekt kul-
turell smältdegel för f lertalet tabuerade 
områden som utnyttjar våra rädslor och 
begär. Den vämjeliga gränsen mellan mat 
och förruttnad föda, själslighet och kropp, 
människa och djur samsas alla i en och 
samma bild av de levande döda.

När alla människor är borta försvinner 
snart också zombien. Likt Jesus dör den 
för våra synders skull. Kvar finns bara en 
ruttnande, stinkande jord. Ingen Noak. 
Ingen ark. Zombien är således den profe-
tiska berättelsen om slutet med stort S. 
Mänskligheten ruttnar bort tillsammans 
med köttet. Det lönar sig inte att tro, det 
finns ingen Gud eller tillit – vare sig till 
livet eller till människan själv. Hoppet, 
mänskligheten och framför allt själen är 
död. Av löftet om evigt liv bidde inte ens 
en tumme.

Varför dessa blodiga och dystopiska be-
rättelser lockar en större publik mer idag 
än för tjugo år sedan, är svårare att svara 
på. Dels beror det på att vi inte längre be-
traktar zombiefilmens omåttliga våld som 
samhällsfarligt. Det kan också bero på 
upplevelsen av en ganska deppig verk-
lighet. Känslan av uppgivenhet inför en 
misslyckad klimatpolitik, ekonomiska 
kri ser där banker räddas före folket, främ-
lingsfientlighet, kritik mot politisk kor-
rekthet och ökade klassklyftor ger en ut-
märkt grogrund för skrämselfilmer att 
tynga oss med det allra värsta: hopplös-
het.

Zombien förgör som en konsekvens 
alltså hoppet om själens fortlevnad men 
också vårt levande arv genom kommande 
generationer. Den ifrågasätter även vår 
tids största institutioner och våra hyllade 
guds- och hjältegestalter. Inte ens bilden 

om det var din dotter? Dawn of the Dead (Zack sny-
der 2004).
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av människan som skapelsens krona läm-
nas orörd. Vi, de levande, är på botten och 
egentligen värre än själva zombien. Detta 
poängteras exempelvis explicit när Bar-
bara i nyinspelningen av Night of the Liv-
ing Dead (Tom Savini 1990) kommenterar 
människans uträknade ondska gentemot 
de vandöda varelserna: ”We are them, and 
they are us”, eller implicit som hur guver-
nören Brian Blake utnyttjar ett fastkedjat 
zombiebarn för egna lustar i den grafiska 
serien The Walking Dead (Robert Kirkman 
2003–).

Zombiejesus berättar alltså främst om 
människans egoistiska och våldsamma 
natur som så småningom också skapar vår 
undergång. En profetia som utifrån det 
halvtomma glasets utsiktspunkt på kli-
mathot, smältande isar och stigande havs-
nivåer tycks alltmer sannolik. Svaret på 
zombiens popularitet står också att finna 
i den inverterade bilden av religiöst hopp. 
Bland dessa dystopiska budskap om 
mänskligheten kan vi känna igen bilden 
av det massiva, okontrollerade hotet från 
miljö, terrorister, pandemier eller annan 
valfri skräck som i dag hemsöker löpsed-
larna.

Noter

1 Till skillnad från den traditionella zombien från 
folkreligionen vodou där figuren är en skendöd 
slav styrd av dess ”ägare” skapade Romero en död 
men återuppstånden varelse utan andra drivkraf-
ter än hunger. Självklart skapades inte detta i ett 
vakuum och flertalet filmer, exempelvis The Last 
Man on earth (Ulbado Ragona 1964) är tydliga 
inspirationskällor (jfr. Dendle 2001) medan flera 
texter i litteraturhistorien, exempelvis Gilgamesh-
eposet perfekt beskriver den varelse som dök upp i 
Romeros film.

2 Enda sättet att döda en modern post-Night of the 
Living Dead-zombie för gott är nämligen att för-
störa dess hjärna.

3 Detta kanske kommer att förändras med hur 
zombien upptas i populärkulturen (eller vilka pre-
ferenser en kan ha) med tanke på de zombier som 
börjat inta marknaden. I filmer som idle Hands 
(Flender 1999) och Wasting away (Kohnen 2007) 
och romaner som ”My Life as a White Trash 
Zombie” (Rowland 2011) börjar en medveten och 
mer tilltalande zombie framträda. Romanen (Ma-
rion 2011) och filmen (Levine 2013) Warm Bodies 
är en modern Romeo-och-Julia-historia som 
bland annat beskrivits som ”zombieromantik”.

4 Ett litet förtydligande. Även om det finns en hel 
del Zombiejesusar bland ett myller av skildringar 
vill jag här inte ta upp en specifik karaktär. Jag an-
vänder ”Zombiejesus” som ett dramaturgiskt 
grepp, en samlande metaforisk figur.
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Zombie Jesus
Blasphemy and the end of Humanity
(Zombiejesus
Zombiefilmens blasfemi och profetior
om människans undergång)

When Jesus rose from the dead his soul soon went 
on a journey back to his heavenly father. But if 
there is no soul, there is no salvation. The modern 
zombie film turn the traditional duality between 
body and soul upside down. When the body rises 
from the grave the soul, and our identity is forever 
lost. The contemporary zombie genre, post George 
A. Romero’s Night of the Living Dead (1968), ques-
tion our morality and emphazise that the demise of 
mankind is brought by mankind itself.

Keywords: death, blasphemy, zombies, undead, 
apocalypse, film.
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en litterära genre som framför allt har spe-
cialiserat sig på drömmar om framtiden är 
science fiction (sf). Extrapolering av tenden-
ser i tiden, teknologiska nyvinningar och 

veten skapliga innovationer är ett av sf-genrens känne-
tecken. Symbioser mellan artificiella intelligenser, AI, 
och människa har en lång tradition i sf-genren som också 
utforskas av forskare och filosofer som presenterar sina 
tankar i populärvetenskapliga framställningar. Syftet 
med denna artikel är att diskutera framtidsfantasier för-
fattade av naturvetenskapsmän och filosofer som dröm-
mer om att undvika döden med hjälp av modern teknik. 
Möjligheten att uppnå frihet från den biologiska krop-
pen och drastiskt förlänga människors livslängd är fram-
tidsscenarier som formuleras och diskuteras av allt f ler 
författare, vetenskapsmän och filosofer.

Transhumanism

Filosofen Nick Boström är en av upphovsmännen till 
World Transhumanist Association (WTA) och skriver 
att ”Human nature as we currently know it is not an 
eternally fixed constant, but, I believe, an early draft of a 
work-in-progress”.1 Människan befinner sig enligt tan-
kemodellen på ett tidigt stadium i en evolutionskedja 
och han menar att människan själv bör ta kontroll över 
vilken riktning utvecklingen skall ta. WTAs målsätt-
ning är att främja människors möjligheter att utvecklas 
till högre nivåer när det gäller intellektuell kapacitet och 
en förbättrad livskvalitet som definieras utifrån livs-
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längd, hälsa och individers valfrihet när 
det gäller att (om)forma sin kropp och sitt 
liv. Den mänskliga kroppen uppfattas som 
ett ”uttryck” och man menar den kan för-
ändras och förbättras till oigenkännlighet. 
Drivande krafter i organisationen anser 
att ett naturligt steg i mänsklighetens ut-
veckling är att vägra acceptera ålderdom 
och död. Transhumanister strävar efter att 
uppnå nya och kontrollerade nivåer i det 
som tidigare har varit en slumpartad evo-
lutionskedja på mentala och intellektuella 
plan i tillägg till ”förbättringar” av den fy-
siska kroppen.

Mänskligt liv med sina erfarenheter 
och minnen har förflyttats allt längre bort 
från kroppen; till intellektet, och många 
anser att det kommer att bli möjligt att 
omvandla mänskliga kunskaper till digi-
tala koder. Transhumanister föreställer sig 
att en fullständig symbios mellan teknik 
och människa både är möjlig och önsk-
värd och en oändlig livslängd framställs 
som det främsta målet. Många vill på 
olika sätt utveckla människor till ”högre” 
medvetandenivåer, konstruera ”friskare”, 
”bättre” och mer ”intelligenta” individer. 
Målet är att helt undvika döden. Vad man 
avser med friskare kropp, bättre livskvali-
tet, intelligens och så vidare diskuteras 
 eller problematiseras inte utan man har en 
mycket materialistisk syn på kropp och liv 
och utgår ifrån att det finns konsensus i 
samhället om dessa termer och de värde-
ringar som detta implicerar.

Kroppen som robot

Robotikforskaren Hans Moravec beskri-
ver i Mind Children populärvetenskapligt 
hur en symbios mellan människa och ma-
skin ska ske med hjälp av framtidens tek-
nik.2 Han beskriver hur detta kan för-

verkligas: ”The surgeon’s hand sinks a 
fraction of a millimetre deeper into your 
brain [. . .] Layer after layer the brain is si-
mulated, then excavated. Eventually your 
skull is empty [. . .] your mind has been re-
moved from the brain and transferred to 
the machine”.3 Överföringen av mänskligt 
vetande från en mänsklig kropp till en ro-
botliknande maskin beskrivs som en ko-
pieringsprocess där hjärnan avtäcks och 
kopieras genom en kombination av kirur-
giskt ingrepp och en form av hjärnscan-
ning. Efter det kirurgiska ingreppet dör 
den gamla kroppen och individen vaknar 
upp i sin nya kropp: ”Then, once again, 
you can open your eyes. Your perspective 
has shifted. The computer simulation has 
been disconnected from the cable leading 
the surgeon’s hand and reconnected to a 
shiny new body of the style, colour, and 
material of your choice. Your metamor-
pho sis is complete”.4 Medvetandet och 
personligheten är intakt frånsett att det 
nu befinner sig i en artificiell kropp.5

Moravec beskriver framgångssättet 
som ett fullt seriöst förslag på transforma-
tion från en mänsklig till en artificiell 
existens form som han drömmer om att 
skall bli möjligt i framtiden. Visionen 
Moravec argumenterar för beskrivs som 
genomförbar med förankring i verklighe-
tens forskning och som eftersträvansvärda 
framtida målsättningar för vetenskaplig 
forskning och den mänskliga framtiden. 
Det medvetande som vaknar upp i ett ro-
botskal efter operationen, eller informa-
tionsöverföringen, framställs som iden-
tiskt med det mänskliga medvetande som 
tidigare befann sig i en biologisk kropp. 
Skillnaden är att den nya kroppen är osår-
bar och i princip outslitlig. Moravec vida-
reutvecklar sina tidigare idéer i robot: 
Mere Machine to Transcendent Mind (1999) 
och skriver att ”Intelligent machines, 
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which will grow from us, learn our skills, 
and initially share our goals and values, 
will be the children of our minds. [. . .] we 
as parents can gracefully retire as our 
mind children grow beyond our imagina-
tion”.6 Moravec blandar fakta och fiktion i 
sin framställning av konsekvenserna av 
den nuvarande AI-forskningen och kom-
binerar detta med ett deterministiskt evo-
lutionärt förlopp. Han kallar mänsklighe-
tens framtida symbiotiska avkomma ”mind 
children”7och beskriver en posthuman 
tillvaro just i betydelsen att mänsklighe-
ten som biologisk varelse försvinner tack 
vare avancerad teknik.8 Mänskligheten 
har ersatts av outslitliga och odödliga ma-
skinvarelser.

Dataexperten Rodney Brooks skriver i 
Flesh and Machines: how robots Will 
Change Us (2002) hur värden förändras 
och så även mänskligheten i ett förlopp 
som framställs som en naturlig och efter-
strävansvärd evolution.9 Retoriken är 
tvingande, läsaren skall övertygas om det 
naturliga och självklara i den fortsatta ut-
vecklingen mot ökad interaktion mellan 
människor och maskiner. Genom att peka 
på de förändringar som redan skett, som 
människor lever med och tar för givna, 
argu menterar han för att vi kommer att få 
allt större tolerans för att förbättra våra 
biologiska kroppar såväl som våra hjärnor. 
En ofrånkomlig utveckling beskrivs där 
tekniken ingår i våra kroppar och med det 
ändrade livsförutsättningar som han är 
övertygad att kommer bli något bättre.10 
Datateknologen Ray Kurzweil slår helt 
enkelt fast att ”The intelligence of machi-
nes – nonbiological entities – will exeed 
human intelligence early this century.”11

Man tänker sig att framtidens männi-
skor med hjälp av kombinationer av biolo-
giska och datateknologiska implantat kan 
förbättra minneskapacitet, perception och 

livslängd. Några av de möjligheter man 
tänker sig är bieffekter av aktuell medi-
cinsk forskning som utvecklas som hjälp 
för människor med olika fysiska hinder. 
Fullt friska människor kan använda tek-
niken för att bli just ”more than human”.12 
Genom att hänvisa till evolutionsmönster 
och tala om ”förbättringar” av den mänsk-
liga rasens kapacitet, försöker man påvisa 
nödvändigheten av att fortsätta utveck-
lingen av teknologierna. Det transhuma-
nistiska tänkandet omfattar medborgar-
nas demokratiska rättighet att få tillgång 
till ”förbättringar” samtidigt som man 
bortser man från verklighetens hierarkier 
där makt och maktlöshet avgör individers 
faktiska valmöjligheter i sociokonomiska 
strukturer.

En genteteknologs visioner

Mikrobiologen Lee M. Silver beskriver i 
remaking eden: how Genetic engineering 
and Cloning Will Transform the american 
Family (1998)13 de såväl kortsiktiga som 
långsiktiga framtidsmöjligheter gentekni-
ken kommer att medföra. Silver konstate-
rar krasst att detta självklart kommer att 
leda till en ökad segregation mellan 
mänskliga grupper som baserar sig på till-
gång till ekonomiska resurser. Silver ar-
gumenterar för att man, trots de uppen-
bara sociala och ekonomiska orättvisor 
som kommer att bli ett resultat av privili-
gerade ”förbättrade människor”, bör man 
använda sig av de möjligheter som tekni-
ken erbjuder för att maximera prestationer 
och öka vissa människors möjligheter till 
lyckliga liv.14 I hans argumentation ingår 
ekonomi i evolutionens dynamik, den 
starkares rätt över den svagare, och han 
fastslår krasst att ”Extensioned that were 
once unimaginable will become indispen-
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sable [. . .] To those parents who are able 
to afford them”.15 Det är de rika som kom-
mer att ha råd att ”uppgradera” sina barn 
som i sin tur har försprång till andra, vil-
ket enligt Silver på sikt och med nödvän-
dighet kommer att leda till väsensskilda 
mänskliga raser.

Förespråkare för transhumanistiska 
ideal använder ett historiskt och evolutio-
nistiskt grepp för att visa att det finns en 
generellt mänsklig drivkraft som efter-
strävar odödlighet.16 Genom att lyfta fram 
genomgripande vetenskapliga uppfin-
ningar inom astronomi och genteknologi 
argumenterar Ben Bova för att odödlighet 
är ett fullt rimligt framtidsscenario. Han 
menar att det är något man i vår tid kan 
förvänta sig av den forskning som bedrivs. 
Han både inleder och avslutar sin bok 
med att påstå att de första ”immortals are 
already living among us. You might be 
one of them”.17

Ett bättre liv
för de redan priviligerade?

De populärvetenskapliga exempel jag har 
lyft fram är skrivna av forskare, futurister, 
filosofer och transhumanister som presen-
terar hypotetiska resultat och framtida 
konsekvenser av sin forskning för allmän-
heten. Sf-genrens fantasifulla framtids-
scenarier som utforskar samma områden 
beskriver dystopiska resultat ut från 
samma premisser: författarna sätter in 
tekniken i socioekonomiska, politiska och 
mänskliga perspektiv och berättar vilka 
problem ”enhancement” kan resultera i på 
både individuella och kollektiva nivåer.

Hypotetiska framtidsscenarier av ”post-
human” och/eller ”transhumana” framtida 
tillstånd som beskrivs är i många fall kon-
troversiella och detta gäller både om de 

presenteras i populärvetenskaplig form av 
verklighetens forskare och filosofer eller 
som fiktiva framställningar skrivna av sf-
författare. Professor Francis Fukuyama 
anser att transhumanismen är den största 
faran för global mänsklig välfärd om den 
omsätts till verkligheten på grund av att 
rörelsen strävar efter att ”liberate the hu-
man race from its biological constraints”.18 

De utopiska framtidsfantasierna och 
berättelserna har på det sättet ändrat såväl 
sitt tilltal som sin tänkta publik. Berät-
tarna sitter i laboratorierna och skapar 
framtidsteknik som de sedan lägger stor 
kraft på att beskriva på målande sätt för 
en publik som förväntas inse det begrän-
sande i sin nuvarande kropp och livsförut-
sättning. Man tar för givet att rädsla för 
döden är en gemensam nämnare och att 
det finns konsensus gällande viljan att 
överkomma döden. Man tar också för gi-
vet att det är den redan rika delen av värl-
dens rättighet att fortsätta utveckla dessa 
tekniker genom att göra anspråk på ännu 
större delar av globala resurser – vilket är 
nödvändigt för att drömmarna skall upp-
fyllas.

Vad man bedömer vara realistiskt eller 
önskvärt att sträva mot bottnar i grund-
läggande värderingar som rör människo-
syn och människovärde. Transhumanis-
ters anspråk på resurser bör sättas i relation 
till globala frågor om fattigdoms- och 
sjukdomsbekämpning och i stora delar av 
världen saknas det fortfarande tillgång till 
fundamentala mänskliga behov som till-
gång till rent vatten, elektricitet och enkla 
mediciner. Det transhumanister inte dis-
kuterar är vad man förstår med ett gott liv, 
en fungerande kropp, ett väl utvecklat 
sinne för empati, solidaritet, vad kärlek 
och vänskap är, vad man avser med 
mänsklig gemenskap eller vad ett gott 
samhälle egentligen är. Dessa berättelser 
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är i hög grad författade av forskare och 
filo sofer från västvärlden med ett imperia-
listiskt perspektiv på såväl jordens resurser 
som på andra människor i denna värld. 
Det är berättelser som det är viktigt att 
diskutera, för livets fortsättnings skull.

Noter

 1 www.nickbostrom.com http://nickbostrom.com/
utopia.html.

 2 Hans Moravec, robot: Mere Machine to Transcen-
dent Mind, Oxford University Press, (Washing-
ton, 1999), s. 126 ff.

 3 Hans Moravec, Mind Children: The Future of ro-
bot and human intelligence, Harvard University 
Press (Cambridge, 1990), s. 110.

 4 Ibid.
 5 Katherine N. Hayles, how We Became Posthu-

man: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 
informatics, The University of Chicago Press, 
(Chicago, 1999), s. 36, 54, 193 och 283.

 6 Hans Moravec, robot: Mere Machine to Transcen-
dent Mind, s. 126.

 7 Ibid., s. 211.
 8 Ibid., s. 109–110.
 9 Rodney A. Brooks, Flesh and Machines: how ro-

bots Will Change Us, Pantheon Books (New York, 
2002), s. 238.

10 Ibid., s. 232.
11 Ray Kurzweil, “The Evolution of Mind in the 

Twenty-First Century, i are We spiritual Machi-
nes: ray Kurzweil vs. The Critics of strong a.i. 
Discovery Institute (Washington, 2002), s. 12.

12 Ramez Naam, More than human: embracing the 
Promise of Biological enhancement, Broadway 
Books(New York, London, 2005), s. 229.

13 Lee M. Silver, remaking eden: how Genetic 
engineering and Cloning Will Transform the ame-
rican Family, Avon Books (New York, 1998), s. 
280. 

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid., s. xiv–xv.
17 Ibid., s. 3 och 251.
18 “Transhumanism,” Foreign Policy (September–

October 2004), http://www.foreignpolicy.com/
articles/2004/09/01/transhumanism?wp_login_
redirect=0.

Referenser

Brooks, Rodney A., 2002. Flesh and Machines: 
how robots Will Change Us. New York: Pan-
theon Books.

Hayles, N. Katherine, 1999. how We Became Post-
human: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, 
and informatics. Chicago: The University of 
Chicago Press.

Kurzweil, Ray, 2002. are We spiritual Machines: 
ray Kurzweil vs. The Critics of strong a.i. 
Washington: Discovery Institute.

Moravec, Hans, 1990. Mind Children: The Future 
of robot and human intelligence. Cambridge: 
Harvard University Press.

Moravec, Hans, 1999. robot: Mere Machine to 
Transcendent Mind. Washington: Oxford Uni-
versity Press.

Naam, Ramez, 2005, More than human: embrac-
ing the Promise of Biological enhancement. New 
York/London: Broadway Books.

Silver, Lee M., 1998. remaking eden: how Genetic 
engineering and Cloning Will Transform the 
american Family. New York: Avon Books.

Tidsskrifter, webbadresser
http://www.foreignpolicy.com/articles/
 2004/09/01/transhumanism?wp_login_
 redirect=0.
www.nickbostrom.com http://nickbostrom.com/

utopia.html.

Summary

Visions of the Future and dreams about eternal Life
Transhumanism, Body and Technology
(Framtidsvisioner och drömmen om evigt liv
Transhumanism, kropp och teknologi)

In this article I discuss transhumanism and ideas 
about “enhanced humans” and “incipient posthu-
mans” as it is described in popular science. In our 
time we don’t find utopist ideas about futuristic 
technology in science fiction literature, but they 
prosper in popular science. Futuristic dreams, 
written by researchers who describe what they 
wish to accomplish with their work, above all they 
want to live long and forever. They want to get rid 
of their biological bodies altogether and live as in-
formation patterns on large extremely powerful 
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computer networks. They want to eventually be-
come ageless creatures with vastly improved intel-
lectual, emotional, and moral capacities. Human 
nature as we currently know it is valued as “an early 
draft of a work-in-progress”. They want to live 
long enough to benefit from advanced life-exten-
sion procedures, participate in direct human-ma-
chine interfaces, including implants of sensory 
enhance ments, memory expansion, health moni-

toring, and communication devices, among others. 
In other words: they don’t want to die.

Keywords: transhumanism, enhancing persons, 
life-exention, ageless.

Britt Johanne Farstad, Phd, Literary studies, 
department of Culture and Media studies, Umeå 
University, Umeå, sweden.



en här artikeln tar sin utgångspunkt i ett 
projekt som jag påbörjade 2012 och som 
handlar om ”Cryonics” (kryonik). Kryonik 
(från grekiskans kryos som betyder iskall) 

går ut på att kyla ned avlidna människor – i vissa fall 
även djur – med flytande kväve (–196 grader) och är en 
verksamhet som startade på 1960-talet i USA. Tanken 
med kryonik är att bevara kropparna i så oförstört skick 
att man med hjälp av framtida teknologier (nanotekno-
logi) ska kunna reparera och återuppliva dem i en eller 
annan form. Konkret innebär kryonik att individen så 
snart som möjligt efter dödsögonblicket genomgår en 
process av ”vitrification”. Det innebär att kroppen töms 
på blod och vätskor och behandlas med ”cryoprotectants” 
för att celler och organ inte ska skadas vid nedkylningen. 
Efter en successiv temperatursänkning placeras kroppen 
i en speciell frystank, ”cryostat”, vanligtvis en tublik-
nande och välisolerad behållare som kan rymma upp till 
sex personer. Kryonik förekommer främst i USA, men 
även i t.ex. Ryssland. Exempel på etablerade kryonik-
företag/-organisationer är Alcor, KrioRus, The Cryonic 
Society, Cryonic Institute, The American Cryonic So-
ciety och Eucrio.

Kryonik har beröringspunkter med den övergripande 
transhumanistiska rörelsen (se Britt Farstad i detta num-
mer), där man förespråkar att teknologier ska användas 
för att förbättra människors fysiska och kognitiva förmå-
gor, men också för att övervinna döden. I vetenskapliga 
sammanhang har transhumanism och kryonik behand-
lats ur olika perspektiv. Hughes (2003) menar att kryo-
nik kan utmana etablerade föreställningar om liv och 
död, en tanke som också återfinns hos Pommer (1993) 
och LaBouff (1992). En försvarare av transhumanism i 
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stort hittas i Nick Bostrom (2005a; 2005b) 
som menar att människan i långa tider 
har försökt nå ett liv bortom döden. Kriti-
ker av transhumanismen och/eller kryo-
nik är t.ex. Stambler (2011), Doyle (2003) 
och Lacey (2011). Medan den först-
nämnda ser ”konservativa” drag i transhu-
manismen har de senare pekat på problem 
med det kryoniska löftet om att man i 
framtiden ska kunna återuppliva de ned-
frysta med intakt subjektivitet. Kryonik är 
således en omtvistad verksamhet och har 
också bemötts med skepticism i medier.

Materialet till den här artikeln bygger 
på en mindre kartläggning av hur man 
i amerikanska medier (nyhetssiter och 
dags press på webben) rapporterar om 
kryo nik. Syftet är att kartlägga upplägg 
och innehåll i skriverierna samt att disku-
tera den kritik som riktas mot kryonik. 
Fyra källor valdes ut. The Detroit News 

och onlinenyhetssiterna mlive.com och 
az.central.com för att de innehållsmässigt 
är lokaliserade till stater där kryonikverk-
samhet förekommer, nämligen Michigan 
och Arizona. Dessutom valde jag New 
York Times för dess tämligen rikliga rap-
portering kring kryonik. Sammanlagt har 
jag granskat drygt trehundra träffar/texter 
på sökordet ”cryonics”, de f lesta från New 
York Times. Texterna är av olika karaktär, 
t.ex. kortare notiser, insändare och utre-
dande artiklar. Jag har främst koncentre-
rat mig på de senare.

Tredelad kritik

Vid en jämförelse av texterna i de olika 
källorna kan likheterna sägas överväga 
olikheterna, möjligtvis med den skillna-
den att New York Times har f ler längre 

Frystankar där kryoniska kroppar/huvuden bevaras i temperaturer under –130 C. Källa: http://www.flickr.
com/photos/arenamontanus/8111396819/in/set-72157631825010279/.
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utredande artiklar än de övriga. Vanligt 
är i alla fall att skribenten berättar om vad 
kryonik går ut på och intervjuar företrä-
dare för verksamheten och/eller privat-
personer som har tecknat kontrakt med en 
kryonikorganisation. En del av texterna 
kan vid en första anblick framstå som 
tämligen deskriptivt neutrala, men vid en 
närmare granskning finner man både 
 kritiska och ironiska kommentarer. Vissa 
artik lar ger utrymme åt både kritiker av 
och förespråkare för kryonik, men det är 
uppen bart att verksamheten uppfattas 
som kontroversiell. Kritiken (indirekt  eller 
direkt) baseras på tre återkommande kom-
plex av föreställningar. De två första 
handlar om verksamheten i stort, medan 
den tredje har ett fokus på individen.

En vetenskapligt och 
juridiskt tveksam verksamhet
Enligt den första formen av kritik är verk-
samheten oprofessionell, ej vetenskapligt 
belagd och befinner sig i en juridisk grå-
zon. Det förekommer t.ex. uppgifter om 
att icke medicinskt utbildad personal har 
tagit hand om kryonikpatienter, att man 
har påskyndat patienters död och att per-
soner frysts ned mot sin vilja. Det hävdas 
också att verksamheten är juridiskt tvek-
sam och svår att reglera, eftersom den inte 
lyder under någon ”state regulatory 
agency” (azcentral.com 19 oktober 2003). 
Det figurerar även påståenden om att 
kryonik strider mot sunt förnuft och mer 
handlar om science fiction än om veten-
skap. Verksamheten omtalas i termer av 
”odd science” (nytimes.com 14 oktober 
2003) och det förekommer anspelningar 
på zombier (azcentral.com 26 juli 2012). 

Vinstintresset i fokus
Den andra formen av kritik går ut på att 
kryonik är profitorienterad och ett sätt att 

lura pengar av lättförledda, sjuka eller 
rädda människor. Många artiklar kom-
menterar kostnaderna för nedfrysning, att 
det kan handla om avsevärda summor, 
upp emot 150 000 dollar. I anslutning till 
sådana uppgifter skrev New York Times 
att: ”People involved in cryonics swear 
that they are in it not for the money but 
for ’the love of the idea’” (nytimes.com 22 
april 2001); en kommentar som i relation 
till de reella kostnaderna kan framstå som 
ironisk. Misstankar om profitinriktning 
förstärks av uppgifter om att kryonik- 
organisationer placerar sin verksamhet på 
platser med en stor andel äldre personer, 
över sextiofem år (nytimes.com 14 okto-
ber 2003). I en artikel citerades Penn Gi-
lette, en av två i illusionistduon ”Penn & 
Teller”: ”’There are very few bad de cisions 
more expensive than cryonics’” (mlive.
com 4 januari 2010).

Kryonik som självbedrägeri
Den tredje formen av kritik har en mer 
personinriktad karaktär och här hävdas 
att nedfrysning är självbedrägeri eller en 
självisk idé, där individen inte tar hänsyn 
till sin omgivning. I en läsarkommentar 
till en artikel stod det följande att läsa:

This deep freeze crapola is just a poor excuse 
for avoiding having to deal with the pain of los-
ing somebody dear. Truth is truth-simple and 
plain – we all live and we all die. Get over it and 
move on (mlive.com 4 januari 2010).

Föreställningar om självbedrägeri speglas 
också i påståenden om att individen inte 
förstår vad det skulle innebära att åter-
upplivas i en framtida okänd värld där 
man helt saknar relationer till andra män-
niskor (azcentral.com 8 december 2008). 
Tanken på kryonik som en självisk verk-
samhet framkommer också i artiklar som 
berättar om familjemedlemmar som inte 
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är överens om kryonik, om nedfrysning är 
en bra idé eller inte. Konflikterna kan 
gälla ekonomiska frågor, såsom att efter-
levande tycker sig gå miste om arv på 
grund av kostnader för nedfrysning, men 
också mer existentiella frågor. I en artikel 
rapporterades om ”hostile-wife phenome-
non”, som innebär att kvinnor motsätter 
sig männens nedfrysningsambitioner (två 
av tre kryonikmedlemmar är män). Båda 
parterna får ge sin syn på kryonik, men 
den kvinna som ges mest utrymme i arti-
keln ”’finds the quest an act of cosmic 
selfish ness’” (nytimes.com 11 juli 2010).

Avslutning

Hur kan man förstå mediernas regel-
bundna intresse för och kritiska (ironiska) 
hållning till kryonik – verksamheten är ju 
trots allt ett halvt sekel gammal? En kan-
ske mer självklar förklaring är att verk-
samheten i sig betraktas som tämligen 
udda och bisarr, kanske till och med ko-
misk. Tanken på ”neuropreservation”, där 
endast huvudet bevaras, och att sänka ned 
människors kroppar i f lytande kväve kan 
med andra ord vara både uppseendeväc-
kande i allmänhet och medialt gångbart. I 
en nätbaserad ”survey” fann The Detroit 
News att 81,34 procent svarade nej på frå-
gan om de ville bli ”cryopreserved” (info.
detnews.com). En annan möjlig förkla-
ring är att det ingår i den journalistiska 
professionen att kritiskt granska olika 
verksamheter. Dessutom kan det ju fak-
tiskt ha förekommit oegentligheter inom 
den kryoniska verksamheten som behöver 
uppmärksammas. Nedfrysning handlar 
vidare om relativt stora summor pengar, 
vilket i sig drar till sig omgivningens in-
tresse.

Men kritiken bygger sannolikt också 

på mer fundamentala frågor, och en sådan 
kan vara kryonikverksamhetens komplexa 
förhållande till en liberal diskurs. Enligt 
denna diskurs tillskrivs det enskilda 
subjek tet en autonom ställning och det 
(inte grupptillhörighet) utgör grund för 
mänskliga rättigheter (jfr Hughes 2001). 
Å ena sidan förstärker kryonik denna dis-
kurs genom att individens rättigheter och 
autonoma status utsträcks till att gälla 
även efter det som idag kallas död. Å 
andra sidan ”ifrågasätter” kryonik denna 
diskurs genom att omfatta idén om en 
singularitet, en framtida (digital) sam-
mankoppling och förening av personlig-
heter, maskiner, cyborgs och AI. Här 
upp löses till viss del tanken på individen 
”som sig själv nog”; han eller hon blir en 
kod i en stor kollektiv maskinbaserad 
sammanslutning. Tanken på en singulari-
tet medverkar sannolikt till kryonik som 
en omstridd företeelse, inte minst på 
grund av att den kan associeras med poli-
tiska vänsteridéer genom att (indirekt) be-
tona kollektivets möjligheter, inte bara 
individens.

Vad som också bidrar till kryoniks kon-
troversiella karaktär är att verksamheten 
ingår i en diskursiv kamp om att definiera 
vad som ska räknas som dött respektive 
levande. Kryonik utmanar en traditionell 
medicinsk/juridisk diskurs (jfr Pommer 
1993; se även LaBouff 1992; Hughes 
2001) enligt vilken liv och död är förhål-
landevis åtskilda och givna stadier. Kryo-
nikerna accepterar inte föreställningen om 
klinisk eller biologisk död, utan menar att 
döden är en utdragen process som endast 
inträffar då den information som utgör 
människans personlighet för alltid har 
gått förlorad. Så snart det blir möjligt att 
återuppbygga (reanimate) och förnya den 
nedfrysta kroppen med hjälp av avance-
rade teknologier så är döden avskaffad. 
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Kryonik tänjer således på gränserna för 
 livets räckvidd och stöter då också på mot-
stånd från talesmän, inklusive här stude-
rade medier, för en etablerad medicinsk 
och juridisk definition av döden.

Men här kanske man kan fråga sig om 
”kampen” mellan kryonik och en medi-
cinsk diskurs delvis är en chimär? Kanske 
har kryonik mer likheter med den mo-
derna medicinska vetenskapen än man 
tror, eftersom man där motarbetar döden 
med utgångspunkt i bland annat stam-
cells- och Chimbridforskning. Med hjälp 
av stamceller byggs både ny mänsklig 
 vävnad och nya mänskliga organ, medan 
den etiskt omdiskuterade Chimbridforsk-
ningen löser upp gränsen mellan män-
niska och andra varelser (djur) genom att 
innefatta embryon med blandad arttillhö-
righet. Möjligtvis förebådar kryonik en ny 
syn på liv och död, där döden blir mer av 
en ”förhandlingsfråga” och relaterad till 
individens resurser för konsumtion av nya 
organ än ett givet stadium? Och kanske 
antyder kryonik en ny form av (kvantfysik-
inspirerad) existens inom ramen för en 
singularitet som vare sig består av auto-
noma och materiellt separerade subjekt 
 eller artspecifika livsformer?
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   Vad händer efter döden?

rygt hälften av jordens befolkning tror på nå-
gon form av liv efter detta enligt en online-
undersökning från 2011 i tjugotre länder 
(varlden idag.se). Reinkarnation som idé, 

livsåskådning och praktik har ökat även i västvärlden. 
Procentsatsen ligger runt tjugo till trettio procent i 
 Europa, USA och Canada (christian-reincarnation.com). 
Siffran stiger om de som anser att reinkarnation är en 
rimlig möjlighet inkluderas.

Det som kännetecknar denna våg av gammal trosupp-
fattning är förankringen utanför de etablerade religio-
nerna (Walter 2001:22) genom enskilda människors 
uppfattning om vad som händer efter att döden inträder, 
efter tunneln, ljuset och mötet med anhöriga (se Liliequist 
i detta nummer). Det finns arenor med diskussioner om 
återfödelse och efter-död-scenarios utifrån nyfikenhet, 
religiöst jämförande, andligt utforskande eller terapeu-
tiska intressen. En genre är medicinsk och psykologisk 
forskning utgivet i ett populärkulturellt format med in-
samlade berättelser från personer som hävdar sig ha min-
nen från tidigare liv (se till exempel Stevensen 1966; 
Moody 1990; Lönnerstrand 2007). En annan genre är 
böcker där författarna baserar texten på egna upplevelser 
och insikter:

Jag har alltså funnit att någon död inte existerar i den bemärkelse 
jag tidigare tänkt mig. Jag hade trott att man utplånas som med-
veten individ när man dör. Enligt detta mitt tidigare synsätt, så 
var det så kallade döendet en oåterkallelig slutpunkt där jagmed-
vetandet utplånades för evigt. Men, jag hade fel. Mitt tidigare 
synsätt punkterades av min utomkroppsliga upplevelse en de-
cembernatt 1976. Jaget utplånades inte genom döendet. Tack och 
lov! Döden är för individen endast en omvandling till en annan 
livsform (Sandqvist 2009:166).
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Ingenjören Åke Sandqvist berättar att 
hans perspektiv på döden helt förändrats 
efter en specifik natt med utomkroppsliga 
upplevelser. Händelsen kom att förändra 
hans liv ”för alltid”. I Återfödd (2009) be-
skriver Sandqvist sin process med att de-
konstruera döden från något skrämmande 
till något greppbart. Berättandet illustre-
rar tydligt den dualism som utmärker 
 ”livets slut”. Döden anses vara förträngd 
och ett ångestfyllt avslut på ett enda liv i 
stora delar av västvärldens 2000-tal. Men 
döden betraktas också som en transfor-
mation, en övergång, en bro till en annan 
existens, vilket kan göra den tämligen av-
dramatiserad och ibland rentav efterläng-
tad.

Vad denna andra existens skulle bestå 
av är mindre utrett ur ett allmänkulturellt 
perspektiv. Är det en eller f lera rumslig-
heter med pärleportar, himmelska salar, 
spa, ett helvete eller tomrum? Naturve-
tenskapen har, som det ibland framhålls, 
ännu inga ”svar”, religioner har vissa och 
populärkulturen andra. Denna artikel ut-
går från forskning som påbörjats 2012 där 
syftet initialt är att undersöka föreställ-
ningar om död och återfödelse i sociala 
medier och litteratur. Empirin består av 
diskussioner på forumet reinkarnation 
mot rasism, inlägg från bloggen Missmagic
girl, samt böckerna Människans vandring 
på jorden av May Hedlind (1994) och 
Återfödd av Åke Sandqvist (2009). I for-
merandet av en förståelse för reinkarna-
tion används ofta andra(s) texter hämtade 
från populärkultur, religion eller veten-
skap. I de avsnitt som följer diskuteras 
exem pel på förhandlingar i talet om rein-
karnation samt relationen mellan biogra-
fiskt narrativ och metatexter genom be-
greppet intertextualitet, där en text alltid 
skapas i relation till en annan (Bauman & 
Briggs 1992).

Modernt subjekt
i en postmodern kontext

Tron på att vi lever f lera liv – ”re in 
carne”(latin ”åter i kött”) har förekommit 
både inom och utom olika trosinrikt-
ningar genom historien. Innebörden av 
reinkarnation däremot är tydligt kultu-
rellt situerat (Walter 2001; Gerson 1997). 
Det vill säga att det finns olika uppfatt-
ningar om innehåll och innebörd; föds vi 
alltid som just människor och inte djur, 
var i världen återföds vi, föds vi alltid inom 
samma etniska grupp eller släkt? Den 
 fysiska kroppen dör, jaget/själen antas 
återinträda i ett annat varande där lär-
domar förädlas, för att ånyo inkarnera i en 
annan kropp, i ett annat tidsrumsligt sam-
manhang. För till exempel buddistiska 
reinkarna tionstroende beskrivs målet som 
att upphöra inkarnera och gå upp i nir-
vana – något som kan likställas med evig-
heten, en annan evighet än den som kon-
strueras inom kryonik (se Nilsson i detta 
nummer).

Inkarnationsförloppet antas innehålla 
ett lidande som i förlängningen verkar 
förädlande för själen (Shalk 2001). Rein-
karnation betraktad som en text eller nar-
ration med en samling sekvenser tar alltså 
vid där den kristna slutar, vad händer sen 
när du återuppstått och kommit till ”andra 
sidan”? I studien tarot: new Age i bild och 
berättelse (2001) hävdar etnologen Mag-
nus Gudmundsson att reinkarnation ge-
nom en intertextuell process omformule-
rats för att anpassas till vad han benämner 
en samtida new age kontext. I det tal jag 
studerat uttrycks dock en varning för att 
likställa rörelser som new age och samtida 
reinkarnationstroende. På en webbsida 
om relationen mellan kristendom och re-
inkarnation hänvisas till en engelsk fors-
karrapport:
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Den har lite att göra med New Age . . . Våra in-
tervjupersoner företrädde inte på något på fal-
lande vis specifika levnadsformer, vattuman-
förväntningar eller New-Age-holistik. Rein- 
karnation är ett sätt att komma tillrätta med 
frågor om lidande, som kristendomen har svå-
righeter med, men denna privatlösning måste 
inte leda till att man lämnar en institutionell 
kyrka (christian-reincarnation.com).

Oviljan från både forskare och utövare att 
kategorisera reinkarnationsaktörer som 
ett uttryck för new age är intressant. Har 
det att göra med konnotationer till new 
age och hur fenomenet new age generellt 
har tolkats?

Eller har det att göra med subjektsför-
ståelse? Sociologen Tony Walter (2001) 
har intervjuat både troende och anhänga re 
av reinkarnationsidéer. I analyser av deras 
subjektsförståelse poängteras att det sna-
rare handlar om ett modernt än ett post-
modernt subjekt i en uttalad postfreudiansk 
anda.

Informanterna uttalade en önskan att 
skapa förståelse över sitt jag över dödens 
gränser mer än att leka med möjliga posi-
tioneringar och identiteter i olika tid-
rumsliga sammanhang. Det samma ut-
trycks i mitt material. Inlägg i bloggen 
Missmagicgirl (wordpress.com) handlar 
om att söka skapa broar mellan jagen i 
olika inkarnationer. Signaturen ”Therese” 
beskriver hur hon alltid varit rädd för 
 nålar och som liten svimmat framför en 
” järnjungfru” (tortyrredskap) på ett mu-
seum.

Så fort jag såg den föll jag hop på golvet, fick 
svårt att andas och det gjorde fruktansvärt ont i 
hela kroppen, min mamma har återberättat det 
för mig, jag har även haft svårt att se bilder på 
dessa ”dödsstraffsmaskiner” (. . .) jag har pratat 
med en sierska som tror att jag i ett tidigare liv 
blivit avrättad i en sån och att detta även skulle 
kunna förklara min rädsla för nålar (Miss-
magicgirl.wordpress.com).

Bloggägaren bekräftar inlägget och skri-
ver att det är vanligt att fobier och rädslor 
kan ha ursprung i tidigare liv. Hon hän-
visar till ”en undersökning hon läst” där 
människor med stark rädsla för vatten 
 under hypnos ihågkommit hur de drunk-
nat i ett annat liv. Andra inlägg handlar 
om ovanliga upplevelser i barndomen. Att 
en fyråring berättat för förvånade för-
äldrar exakt hur en skvaltkvarn fungerar 
anges som exempel på möjlig återfödelse. 
Åter andra handlar om personer som känt 
igen sig i helt nya miljöer och utan kartor 
kan peka ut gator, hus, f loder med mera. I 
reinkarnationstalet generellt utgör just 
barns – för sin ålder – ovanliga uttalanden 
och förmågor samt igenkänning av perso-
ner eller platser tecken på att återfödelse 
kan vara möjligt.

Ett annat spår i samma blogg handlar 
just om bevis och autencitet i en kort text 
om den indiska kvinnan Shanti Devi 
 senare porträtterad av journalisten Sture 
Lönnerstrand (2007). Devi sägs minnas 
sitt forna liv (i Indien) i detalj och hennes 
tidigare-liv-berättande blev föremål för en 
undersökningskommitté som granskade 
(och godkände) fallet. I korthet handlade 
det om att hon som barn i detalj mindes 
ett annat liv, att hon till slut blev betrodd 
och fick hjälp att kontakta sin tidigare-liv 
make, hans familj och släkt. För reinkar-
nationsintresserade skapar berättelsen om 
Shanti Devis öde därmed en ikonisk bety-
delse långt utöver sitt konkreta samman-
hang.

I diskussionen enas deltagarna om att 
vara nyfikna och öppna för olika perspek-
tiv på döden, men samtidigt restriktiva 
i att anlita oseriösa regressionskonsulter 
och för att gräva för mycket i tidigare liv. 
”Oavsett vad vi varit med om, så är det 
nu som vi skapar våra liv. Från och med 
nu. Inte från och med då”, skriver till ex-



KULTURELLA PERSPEKTIV 2013:2

60 AnnCristin Winroth

empel signaturen Turidan (missmagicgirl.
wordpress.com). Här återspeglas förhand-
lingar som följt i Freuds spår om psyko-
analysens effekter, om ambivalensen i det 
moderna subjektets självförståelse, i pend-
lingen mellan dåtid och nuet, här med ut-
vidgningen mot ett eller f lera föreställda 
liv jämfört med en barndom. Psykologen 
Sören Grind betonar också nuet men häv-
dar att själva utsträckningen i tidrummet 
ger det innevarande livet ökad mening. 
Tron på ett igår, idag, imorgon i relief av 
f lera liv anses motverka krass materialism 
och ge andlig ro (Fahlander 2009:39).

Min fars hus har många rum

Jesus yttrande till lärljungarna innan kors-
fästelsen – ”Min faders hus har många 
 boningar” (Bibeln Johannes evangelium 
14:12) citeras för att stärka idéer om att 
även kristendomen hänvisar till fortsatta 
och återkommande existenser (Hedlind 
1994:227). Författaren May Hedlind som 
på äldre dagar ägnade sig åt religiösa stu-
dier beskriver att en koncentration av  jaget 
återgå till ”andliga sfärer” efter den bio-
logiska dödens inträffande. Himmeln här 
anges i plural och antas bestå av många 
rumsligheter (ibid 1994). Dessa efter-liv-
platser anses vara kopplade till det jordiska 
livets andliga lärdomar, dock utan him-
mel–helvetes dikotomin. Även här por-
trätteras ett modernt subjekt, där i grun-
den ett och samma själv antas leva, dö och 
återuppstå i olika biologiska kroppar.

Föreställningar om himmelsk rumslig-
het gäller även (sällskaps)djur som dör, 
även om det är oklart om varje art har en 
egen himmel eller om de väntar på att dela 
rum med matte och husse (Gustavsson 
2010).

Etnologen Anders Gustavsson som 

studerat hur katter sörjs på Internet be-
skriver med många exempel ägarnas tan-
kar om att katten blivit hämtad av änglar, 
fått återse redan avlidna kattkompisar 
samt förhoppningar om att mötas igen: 
”Vi hoppas att du möter oss i porten när 
det är vår tid att inträda i Himlesportalen” 
(ibid 2010:68). En intressent aspekt är 
jämförelsen mellan medlemmar på nätba-
serade minnesplatser i Sverige, Tyskland 
och Norge. De svenska inläggen om dö-
den beskrivs som öppnare med en starkare 
tro på en möjlig kommunikation med det 
döda djuret (ibid 2010:70).

Att skapa döden på nytt
– intertextualitet mellan biografi
och metanarrativ

För att styrka intertextualiteten mellan 
reinkarnation som metatext och det mo-

stilbildande illustration av himmelska sfärer som står 
sig än idag. Dante och Beatriz blickar mot högsta him
len, av Gustave Doré (18321883). Ur The Divine 
Comedy by Dante, Alighieri, illustrated complete, 

2009.
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derna subjektet återkopplar jag till Sand-
qvists text som citerades inledningvis 
(2009). På ett plan kan den förstås som en 
komma-ut-skildring där en större person-
lig transformation ägt rum och görs of-
fentlig. På ett annat plan utgör den exem-
pel på ett krisberättande med ett tydligt 
brott i livsloppet. Sandqvist konstruerar 
sitt liv i ett antal milstolpar (där upplevel-
ser av f lera liv ingår) där en novis slutligen 
blir en upplyst. Utan att ha hört talas om 
utomkroppsliga erfarenheter (numera kal-
lade NDU, Nära-döden-upplevelser, jfr 
Moody 1990) beskrivs upplevelsen av att 
ha lämnat kroppen under en avslapp-
ningsövning som mycket traumatisk och 
ångestfylld.

Livshistoriskt berättande om omstör-
tande händelser är en vanlig genre i var-
dagligt samtal och populärkultur där nar-
rativa sekvenser utifrån normalitet, kom - 
plikation, kris, liminalitet, ny normalitet, 
utgör navet i dramatiseringen i förväntade 
kulturella script (Arvidsson 1998; Win-
roth 2004). Dessa script leder till förvänt-
ningar på innehåll, struktur och perfor-
mans. Läsaren/publiken vill helst ha den 
efterlängtade upplösningen genom svaret 
på frågan hur gick det sedan?, det vill säga 
en bekräftelse på att ny normalitet infun-
nit sig. Sandqvist text följer delvis denna 
struktur, med undantaget av att reflektio-
nen över ”utanför-kroppen-upplevelsen 
1976” är mer i centrum än en exponering 
av upplevelsen i sig.

Krisen här verkar ha bestått i att Sand-
qvist inte förmått tolka händelsen. Den 
utomkroppsliga erfarenheten landade i en 
liminalitet, utan möjlighet att språkligt 
begripliggöra, legi timera eller återföra i 
ett vardagligt sammanhang. Den nya nor-
maliteten verkar ha utvecklats successivt i 
takt med att Sandqvist i läsningen av 
andras texter tolkar händelsen som just ett 

dödsförlopp. Rein karnationsidéer inom ve-
tenskap och popu lärkultur skapade ett in-
tertextuellt samband mellan hans upp-
levelse och andra texter om vad som kan 
ske under och efter dödens inträffande. 
Med andra ord blev förståelsen av döden 
reviderad och legitim genom reinkarna-
tion som tolkningsmatris. Liksom andra 
reinkarnationsanhängare anges rädslan 
för döden ha försvunnit. Ett foruminlägg 
med titeln ”Var inte rädd för döden” 
(whitetv.se 14 februari 2013) beskriver 
konsekvenserna av upplevelser av möten 
med döda anhöriga:

Jag berättar denna historia för att öppna ögo- 
nen för alla, att inte vara rädd för döden, att 
döden enbart är en övergång till en mestadels 
ljusare värld, den egentliga världen. Vårt liv är 
ett slags illusion, ett avancerat dataspel för 
 själen, som ska gå i livets skola och lära någon-
ting (whitetv.se/ reinkarnation-mot-rasism 22 
februari 2013).

I detta forum tolkas reinkarnation som en 
demokratisk mångfalds- och antirasistisk 
praktik. Poängen här är återfödelsens ut-
gångspunkter – att jorden liksom kroppen 
sägs vara tillfälliga arenor för själen som 
väljer olika kön, etnicitet, plats och sociala 
sammanhang för olika inkarnationer.

Avslutning

I formerandet av reinkarnation som text 
finns en hel skala. Allt från ordvänd-
ningar som ”det får bli i ett annat liv” (i 
betydelsen sedan när jag får tid), till stilla 
funderingar som ”vad tror ni om ett liv 
 efter detta?” till tankar om att reinkarna-
tionstanken ger livet mening, vidare till 
”fullfjädrade” nyprofetiska utsagor i en 
populärkulturell kontext. Dessa utmanar 
normerande uppfattningar om det enda 
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livet och den enda döden genom att skapa 
andra scenarios. Lika intressant och 
mångfacetterat som fenomenet är i sig 
självt är de frågor och reaktioner som re-
inkarnationens utryck, narrativ och före-
komst (borde) generera(r). Vilken status 
och legitimitet har reinkarnationsidéer i 
olika sammanhang? Vilka betydelser har 
genus, klass och etnicitet? Reinkarna-
tionsberättelser kan förstås som en inter-
kulturell process där döden både dör och 
återuppstår i andra former med vissa för-
skjutningar och individuella iscensätt-
ningar. Visst har döden blivit ett indivi-
duellt projekt i enlighet med till exempel 
Bauman (1992) men empirin visar också 
på behovet av att kollektivt dekonstruera 
och förhandla om olika scenarios. Döden 
görs som ett individuellt narrativ i en in-
tertextuell verksamhet. Den individuella 
men samtidigt multikulturella döden bor- 
de intressera f ler forskare och verksamma 
i expertsystem som möter männi skor, pa-
tienter och klienter med eller utan religiös 
tillhörighet.
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Summary

Life and death in narratives of reincarnation
(Liv och död i reinkarnationsberättelser)

What happens after death? Reincarnation as a text 
continue where the Christian narrative ends. This 
essay deals with the issue of reincarnation in social 
media and popular culture in a new project. The 
subject involved expressed in blogs and popular 
books are mainly of modern character although 
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the context and style of negotiation are postmod-
ern. Death at present may be individualized ac-
cording to Bauman (1992) but the need to discuss, 
recreate and rearticulate images about death and 
presumed after-life scenarios, is more collegial and 
interpreted as an ongoing intertextual and inter-
cultural practice.

Keywords: after death, reincarnation, intertextuality, 
modern subject, images of death and reborn.
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en 22 december 2006 blev jag inlagd på he-
matologavdelningen för akut myeloisk leu-
kemi. Sjukdomen blev upptäckt vid en rutin-
kontroll och jag hade inte haft några som 

helst symptom innan. Tvärtom, som jag sa till min 
granne vid kvällspromenaden dagen innan, så var det 
länge sedan jag hade känt mig så pigg och energisk: ”men 
det beror nog på våra promenader och så det att jag har 
varit på yoga under hösten!” Många i min omgivning låg 
i influensa, ”men jag blir ju aldrig sjuk, jag, eftersom jag 
har så bra immunförsvar – precis som min mamma och 
mormor, det är ärftligt!”, minns jag att jag övermodigt 
sa. Chocken var total när jag efter läkarbesöket omedel-
bart fick lägga mig på en säng och rullas iväg för att 
 redan samma dag få den första cellgiftsbehandlingen. 
Sjukdomsförloppet bedömdes vara mycket akut, stam-
cellstransplantation skulle förberedas så snart som möj-
ligt, men först skulle fyra cellgiftsbehandlingar på var-
dera en månad göras. Mina cancerogena vita blodkroppar 
löpte amok – från den ena dagen till den andra hade en 
fördubbling skett – och de ”åt upp” mina röda blodkrop-
par. En eller ett par veckor utan behandling skulle ha 
medfört lunginflammation och ingen cellgiftsbehand-
ling hade kunnat ske.

Jag hade läst på Internet kvällen innan läkarbesöket 
att sextio procent överlevde denna sjukdom och att min 
enda chans var att få en stamcellstransplantation. För att 
man skulle kunna göra detta måste dock alla organ vara 
friska och tåla den påfrestning som denna behandling 
utgör. När jag på kvällen på grund av infektionsrisken 
låg på mitt rum på hematologen och förgäves försökte 
lugna ner mitt hjärtas hårda slag, var min enda tanke att 
jag måste jag sluta vara rädd. Jag måste hantera min 
dödsskräck, annars skulle min kropp inte orka med. Det 
var för tidigt att lämna mina barn, de behöver mig ännu 
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en tid. Någonstans ifrån fick jag en insikt 
om att jag var tvungen att föreställa mig 
det värsta scenariot och inför min död inta 
ett förhållningssätt som var grundat djupt 
inom i mig. Endast på det sättet skulle jag 
kunna hejda paniken och genomleva allt 
som var tvunget att genomlevas i ett nå-
got så när lugn. För att orka leva måste jag 
lära mig att dö. Så småningom, efter att 
ha begrundat detta under några dygn, 
kom min avlidna mormor för min inre 
syn. Det var inte en hallucination, men en 
mycket tydlig inre föreställning; det till 
och med luktade mormor! Hon stod i slu-
tet av en mörk tunnel, i ett starkt ljus och 
hon räckte mig handen och sa: ”Var inte 
rädd! Om det värsta händer så står jag här 
och tar emot dig!” Jag blev lite undrande 
över att det just var mormor och inte mor-
far som framträdde. Jag stod dem ju båda 
så nära, men det var morfar som var varm 
och empatisk, mormor var lite kärvare och 
strängare. Men mormor var det som stod 
där, fast som hälleberget, och utstrålade 
all sin kärleks styrka. Efter denna vision 
försvann min dödsskräck. Jag kände mig 
under hela sjukdomstiden som att jag ba-
lanserade på en smal hylla, med bråddjup 
på bägge kanterna som jag skulle störta 
ned i vid minsta felsteg, men paniken var 
borta.

Sjukdomsberättelser, autencitet 
och kulturella konstruktioner

Denna artikel handlar om förberedelser 
inför döden och materialet är autoetno-
grafiskt. Vilka strategier och förhållnings-
sätt inför döden träder fram i min histo-
ria? Jag ser på sjukdomsberättelser som 
kulturellt konstruerade narrativer som sä-
ger något om de omgivande kulturmönst-
ren, samtidigt som de är unika för de 

perso ner som berättar dem (jfr Winroth 
2004:34 ff). Inom det internationella, 
tvärvetenskapliga forskningsfältet som 
baseras på sjukdomsberättelser (Illness 
Narratives) formerar sig två läger; en rikt-
ning som säger sig vilja ta informanternas 
egna upplevelser på allvar och en som vill 
se på berättelserna som kulturella kon-
struktioner (Atkinson 2009). Paul Atkin-
son kritiserar de forskare som har en opro-
blematisk syn på intervjun som ett fönster 
med direkt tillgång till informantens 
auten tiska upplevelse och vill istället be-
trakta sjukdomsberättelser som kulturellt 
skapade narrativer med olika genreformer 
och funktioner.

Min syn på sjukdomsberättelser ligger 
någonstans mitt emellan dessa läger och 
närmar sig den diskursiva psykologin. 
Inom den diskursiva psykologin gör man 
ingen skillnad mellan diskursen om käns-
lan och känslan ”i sig själv”. Upplevelser 
ses inte bara som fysiska reaktioner på viss 
stimuli och inte heller som abstrakta en-
heter utan som ögonblick fyllda av känslor 
i en specifik kulturellt bestämd omgiv-
ning (Hänninen 2007). Sjukdomsberät-
telser uttrycker autentiska känslor som ut-
trycks genom kulturella narrativa reper - 
toirer. Min upplevelse av att mormor kom 
till min hjälp i nödens stund var i sig en 
autentisk upplevelse, men bilden av en 
nära anhörig som står i slutet av en mörk 
korridor, omgiven av ljus, och räcker ut en 
hand, är hämtad från de nära-döden-upp-
levelser som jag läst under årens lopp i 
min mammas veckotidningar allers och 
Året runt. Det faktum att jag är medveten 
om från vilken kulturell repertoir jag 
hämtat bilden ifrån, förtar inte styrkan i 
upplevelsen, jag är inte längre rädd för 
 döden eftersom jag känner att mormor är 
med mig och det förändrar allt.

Min berättelse påminner om ett exem-
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pel som folkloristen Kirsi Hänninen tar 
upp för att exemplifiera hur man kan an-
vända sig av diskursiv psykologi i analysen 
av narrativer om övernaturliga fenomen. 
I Hänninens exempel omtalas hur infor-
manten efter sin brors död upplever sig ha 
svikit sina nära och kära så svårt att hon 
inte vet hur hon ska orka leva vidare. I 
denna djupt traumatiska situation uppträ-
der en hjälpare, en skyddsande, som följer 
henne en period vart hon går och som 
stärker henne så att hon kan gå vidare i 
livet. Denna upplevelse förändrar henne 
för alltid, stärker henne som människa 
och ger henne en inre frid som hon inte 
upplevt tidigare: ”I wasn´t alone anymore 
and everything would work out just fine.” 
(Hänninen 2007:6) De tre narrativa sta-
dierna i detta exempel – trauma, hjälpare, 
förändrad för alltid – påminner om min 
berättelse där dödsskräcken, min mor-
mors utsträckta hand och en bestående 
tillförsikt inför döden utgör stadierna.

Att prata om döden

Åter till min egen berättelse: Jag kände 
att jag måste förmedla upplevelsen om 

min mormor som gränsvakt till min fa-
milj och även övertyga dem om att om jag 
skulle gå bort, så skulle jag finnas där för 
dem den dagen de måste lämna livet. Jag 
visste att det skulle bli svårt för dem att 
höra på mig, eftersom de precis, med lä-
karnas och kuratorns hjälp, hade jobbat 
sig fram till att jag skulle bli frisk. Men 
det var min plikt att berätta hur jag kände 
det, eftersom det kanske skulle kunna vara 
något för dem att hålla sig till om jag gick 
bort. Min familj lyssnade tyst på det jag 
sa, men jag såg ju på dem att det var job-
bigt. 

En annan sak som jag var tvungen att 
tala med dom om var nästan ännu jobbi-
gare för dem i all sin konkreta kroppslig-
het. För att få lugn i mitt sinne måste jag 
få berätta hur jag ville begravas, att jag 
abso lut inte ville bli kremerad, var jag ville 
ha min gravsten och vilka jag inte ville 
skulle bli bjudna på min begravning. ”Ja-
men, du ska ju inte dö!”, sa mina barn och 
grät. Trots att jag kände mig nästan egois-
tisk, så var jag tvungen att få dem att lova 
att följa mina anvisningar om i så fall att. 
Först efter dessa dödens förberedelser 
kunde jag på allvar koncentrera mig på att 
överleva och leva i stunden.

i nära dödenupplevelser förekommer ofta en nära anhörig som står i slutet av en mörk tunnel i ett starkt ljus och 
tar emot den (nära) döende.
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Min familj lät mig få prata om förbere-
delserna inför döden, trots att det berörde 
dem mycket illa, eftersom de såg mitt be-
hov. Jag kände mig dock kluven inför att 
belasta dem med mina förberedelser inför 
dödsögonblicket och även med mina be-
gravningsplaner. Jag erinrade mig hur 
ovilligt jag och de andra i släkten lyssnade 
på när mormor på äldre dagar pratade om 
sin begravning, något som hon gjorde ofta 
och gärna. För hennes generation, fast 
förankrad i det gamla bondesamhällets 
religiösa inställning, var döden bara en 
ingång till den andra världen och begrav-
ningen var den sista tillställningen där 
man som social varelse i jordelivet upp-
visade sin status och värdighet. Att ”få en 
hederlig begravning” var mycket viktigt 
för mormor och inget som på något sätt 
var tabu att prata om. Jag ångrade mig nu; 
varför hade jag reagerat så negativt på att 
hon ville prata om sin förestående död? 
Naturligtvis för att tanken på hennes 
bortgång väckte sorg inom mig, men det 
var också som om hon tog upp något som 
var opassande, något man inte skulle tala 
om.

Zygmunt Bauman (1992:74) har be-
skrivit att de två olika sätten att betrakta 
döden kolliderar i denna situation. Den 
förmoderna, kollektivistiska synen inne-
bar att man resignerade inför döden och 
istället försökte leva på ett sådant sätt att 
man skulle få ett evigt liv. Enligt den mo-
derna, individualistiska inställningen ut-
gör döden den yttersta kränkningen, ett 
misslyckande för den moderna medicins ka 
vetenskapen. Döden blir tabubelagd, nå-
got som tystas ner och göms undan. Som 
Britta Lundgren (2006:17 ff) har påpekat 
så kan man dock inte betrakta de två per-
spektiven som avgränsade tidsfaser, de 
 lever samtidigt och sammanflätade sida 
vid sida, ibland hos en och samma indi-

vid. I mormors värld var livet efter döden 
en realitet och ”den här gammvärlden” var 
inget att klamra sig fast vid medan hennes 
anförvanter delvis hade tillägnat sig det 
moderna synsättet och upplevde talet om 
döden som inte riktigt passande som ett 
vardagligt samtalsämne.

Olika strategier och
förhållningssätt inför
en hotande död

Jag urskiljde två olika reaktionsmönster 
hos mina medpatienter under tiden på 
hema tologavdelningen. Många reagerade 
på den chock som diagnosen innebar på så 
sätt att de blev apatiska. Som en sjukskö-
terska uttryckte det: ”De drar täcket över 
huvudet och kommer inte fram förrän de 
blivit friska.” De ville inte prata med nå-
gon utan försjönk helt in i sig själv och 
blev passiviserade. Det var deras sätt att 
f ly undan dödsångesten. Andra åter blev 
extremt utåtriktade och pratsamma. Från 
morgon till kväll satt de i telefonen och 
ofta lät de TV:n stå på dagen lång. Vem 
som än kom in i salen – vårdpersonal, stä-
dare, sjukhuspräst, egna och andra patien-
ters besökare – försökte de hålla kvar så 
länge som möjligt med olika samtalsäm-
nen. Det var som om de flydde undan från 
sin oro genom att ständigt omge sig med 
ett brus av TV-program och samtal.

Mitt förhållningssätt var en blandning 
av dessa två. Att gå till botten med min 
starka dödsskräck och utarbeta en strategi 
inför det värsta scenariot gjorde att jag 
kunde hantera rädslan och sätta mig upp 
i sängen och sticka sockar och lyssna på 
radion. En normalitetskänsla efterträdde 
det kaos jag hade varit inne i och jag blev 
dessutom stärkt av personalens peppning. 
– ”Här sitter Marianne, hon stickar 
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strumpor, hon, hela dagarna, åt släkt och 
vänner!”, som min älsklingsdoktor stolt sa 
till den nye AT-läkaren. Detta fick mig 
att känna mig som den ideala leukemi-
patienten, den som skulle gå igenom alla 
cellgiftsbehandlingar med glans och som 
självklart skulle komma att tillhöra de 
överlevandes skara. Därigenom bröts den 
känsla av misslyckande som jag hade upp-
levt vid kontakten med den friska världen, 
en värld som jag undvek så mycket som 
möjligt för att slippa se mig själv med de 
friskas ögon. Varje gång jag mötte någon 
som jag inte träffat efter att jag blivit sjuk, 
återupplevde jag genom deras ångestfyllda 
blick fasan i att vara insjuknad i cancer 
och dessutom en akut livshotande cancer. 
Det var som om jag i det ögonblicket av-
personifierades, jag var inte längre Mari-
anne utan jag var min cancer. Jag var nå-
gon som alla fruktade att bli. Upplevelsen 
av misslyckandet utbyttes genom sjuk-
vårdspersonalens kärleksfulla omsorg och 
uppmuntran till en känsla av att vara 
ovanligt lyckad, fast i sjukhusvärlden, Jag 
var helt enkelt en ovanligt lyckad ideal-
patient som på ett unikt sätt hanterade 
min sjukdom och den tuffa cellgiftsbe-
handlingen.

Min autentiska känsla av att vara in-
sjuknad i en livshotande sjukdom kunde 
alltså upplevas på två olika sätt beroende 
på de narrativ den ingick i. Beroende på 
den specifika kulturella omgivningen, i 
mötet med andra människor, kunde min 
historia definiera mig som antingen miss-
lyckad eller lyckad. I mötet med de friska 
kände jag misslyckandets skamkänslor 
hänga över mig, i sjukhusvärlden däremot 
ingick jag i en harmonisk ”boteberättelse”, 
som den danska folkloristen Birgitte Rör-

bye (1980:196; jfr även Winroth 2004:170) 
har benämnt de sjukdomsberättelser som 
får ett lyckligt slut.
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Summary

Preparations Before the Last Journey
(att förbereda sig inför den sista resan)

This essay is dealing with how to prepare yourself 
to your own death and the starting point of the 
discussion is the author´s self-narration. The re-
search perspective is inspired by discursive psy-
chology where no clear distinction is made be-
tween emotion “discourse” and emotions “them - 
selves”.
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