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Vad är folkets kultur? Om Sven 
Hedin och August Strindberg 
A V  P E R - O L O V  K Ä L L  

 

 

 

För några år sedan ropade jag på en 
öländsk bondauktion in boken Sven 
Hedin som tecknare. Då jag var ensam 
budgivare fick jag den fina foliovolymen 
för endast 50 kr. Boken utkom 1964 i 
samband med hundraårsminnet av 
Hedins födelse och utgåvan var 
resultatet av ett samarbete mellan Sven 
Hedins Stiftelse (som idag förvaltas av 
Kungliga Vetenskapsakademien) och 
Generalstabens Litografiska Anstalts 
Förlag (numera ägt av Liberkoncernen). 
Sammanställningen av Hedins teck-
ningar gjordes av Gösta Montell och  

Folke Holmér [1]. 

Sven Hedin avled 1952 och det har inte 
gått de 70 år, som krävs för att hans verk 
ska bli fritt tillgängligt, men jag tar mig 
ändå friheten att återge ett uppslag ur 
boken. De två porträtten visar vilken 
skicklig tecknare Hedin var. Och trots 

hans politiska förvillelser  för att 

uttrycka sig milt  finns det, vad jag kan 
uppfatta, inget inslag av etniskt 
främlingskap i dessa asiatiska porträtt. 
Det är två människor som avbildas. 
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Två porträtt av Sven Hedin av invånare i staden Leh 1906. T.v. Jankit 20 år, t.h. Radjan av 
Stok. 

 

Sven Hedin (1865-1952) hör utan tvivel 
till de gestalter som förtjänar epitetet 
”kontroversiell”. Detsamma kan sägas, 
om än inte i samma mening, om hans 
sexton år äldre litterära kollega och 
intellektuella motståndare August 
Strindberg (1849-1912). Hedin och 
Strindberg hör till de svenskar som - 
tillsammans med Carl von Linné - ägnas 
de längsta artiklarna i engelska och 
tyska Wikipedia. Ett mått så gott som 
något på deras internationella 
betydelse. (I min utgåva av Encyclo-
pedia Britannica, 15:e editionen, 
1991, är dock artikeln om Strindberg 
längre än de om Linné och Hedin 
tillsammans. I svenska Nationalen-
cyklopedins inbundna upplaga, som 
utkom mellan 1989-1996, ägnas Linné 
och Strindberg ungefär lika stort 

utrymme medan artikeln om Sven 
Hedin är något kortare.) 

I den stora offentliga debatt som är 
känd under namnet Strindbergs-
fejden [2] kom de två att ställas mot 
varandra. Striden inleddes i april 1910 
genom att Strindberg i Afton-Tidningen 
gick till angrepp mot de ”nationellas” 
kult av Karl XII med artikeln ”Faraon-
dyrkan”. Några veckor senare, den 13 
juli, vänder han sig i samma tidning 
direkt mot Sven Hedin med en kort 
artikel med titeln ”En Svensk Karta över 
Lop-nor och Tarimbäckenet”. Lop-nor 
är en sjö i Xinjiang i nordvästra Kina 
vilken numera uppges vara uttorkad. I 
artikeln redogör Strindberg för hur han 
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1879 i Linköpings stiftsbibliotek upp-
täckt en karta upprättad av under-
officeren vid artilleriet Johan Gustav 
Renat under dennes långvariga fån-
genskap 1716-33 i Kalmuckien. Kartan 
utgavs ett par år senare genom 
Strindbergs förmedling av Ryska Geo-
grafiska Sällskapet. Den kritiska men-
ingen i den korta artikeln lyder: 

”Härav framgår att Prschevalskij icke var 
den första Europé som reste till Lop-nor 
och Hedin inte var den första svensken.” 
(JSF, sid 144 [2]) 

Sex dagar senare, den 19 juli, svarar 
Hedin i Dagens Nyheter. Svaret är 
avvaktande och samtidigt något iron-
iskt i tonen: 

”Men har Renat verkligen själf varit vid 
Lop-nor? De båda legender på hans karta 
som af Strindberg särskildt framhållas tyda 
snarare på upplysningar och hörsagor. ’I 
denna skog finnes Willda Kameler’. Öster 
om Ebi-nor finnas inga skogar, och om det 
är något de vilda kamelerna avsky, så är det 
skogar eller i allmänhet terräng där de 
lättare äro utsatta för faror. Det intressanta 

i den korta satsen är emellertid att en 
europé, och därtill en svensk, för 200 år 
sedan hade reda på de vilda kamelernas 
tillvaro.” (JSF, sid 174) 

Hedins replik är utförlig och ger, även 
för den som inte kan de geografiska 
detaljerna, intrycket att Strindberg ev-
entuellt kan ha fel: 

”Strindberg har orätt i att tro att Renats 
karta kan lösa tvisten mellan Prschevalskij 
och Richthofen. Den tvisten löstes defini-
tivt genom min resa 1900-1901.” (JSF, sid 
175) 

Men redan dagen innan Hedin svarar i 
DN går Strindberg till generalangrepp 
med artikeln ”Upptäckar-Humbug”. 
Det är nu tydligt att den geografiska 
sakfrågan för Strindberg är under-

ordnad den politiska  Sven Hedin som 
representant för en nationellt tysk-
vänlig och reaktionär överhet: 

”Har Hedin upptäckt några nya länder? 

Nej!                                                                                  

Varför ska nationen samlas vid 
landgångar och perronger när han kommer 
sättande?                                                                         

Fråga! Det finns ju människor, som på ett 
obegripligt sätt omge sig med en 
skräckregering och under stark betäckning 
av sammanflätade intressen, uppnå en 

ställning, att ingen törs på dem.” (JSF, sid 
164) 

Några dagar senare, den 22 juli, svarar 
Hedin på det nya angreppet, ”Strind-
bergs asiatiska horisont”, även nu i DN. 
Han vidareutvecklar sina argument 
varför han inte tror att artilleristen Ren-
at varit vid Lop-nor. Han åberopar sig 
på Ryska Geografiska Sällskapets be-
dömning att vissa ofullkomligheter hos 
kartan tyder på att svensken själv inte 
kan ha besökt området. Att det inte roar 
Hedin att stämplas som humbug är 
förståeligt och han går till ett rasande 
motangrepp: 
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”Strindberg vet nog en hel del, men det är 

en sak han inte vet  hut. Han vill inbilla 
okritiskt folk att han söker efter sanningen. 
I hans artikel finns icke en rad som är 
sanning, allting falskt eller med jesuitisk 
lumpenhet förvrängdt. Han skäller och 
gläfser som om det gällde att störta Jerikos 
murar. I den ena tidningen ljuger han 
hänsynslöst, i den andra predikar han ev-
angelium för folket. Han är som den 
kinesiska svalan, som bygger bo af sin egen 
saliv.” (JSF, sid 226) 

Den ömsesidiga fiendskapen mellan 
Strindberg och Hedin fick båda att 
skjuta rejält över målet. Den oförsonliga 
polemiken resulterade dock i texter, 
vilka ett drygt århundrade senare allt-
jämt har ett avsevärt läsvärde. 

Hedin och Strindberg kom från en 
liknande social bakgrund. Borgerlig 
medelklassmiljö. Hedins far var stads-
arkitekt i Stockholm och det är möjligt 
att det hemmet kunde uppfattas som 
snäppet ”finare” än Strindbergs, vars 
far var ångbåtskommissionär. Men 
båda grabbarna ur borgarklassen tog 
studenten (Hedin i Beskowska skolan 
på Engelbrektsgatan på Östermalm; 
Strindberg i Stockholms Lyceum på 
Regeringsgatan på Norrmalm) och både 
var intresserade av främmande språk. 

Den verkliga skillnaden mellan dem 
tycks ha legat i temperamentet. Medan 
den unge Strindberg är rastlös och 
vantrivs och aldrig lyckas slutföra sina 
akademiska studier tycks Hedin livet 
igenom känt sig väl hemmastadd i sin 
ombonade borgerliga miljö. Han av-
lägger en filosofie-kandidatexamen i 
Uppsala och blir tjugosju år gammal 
filosofie doktor vid Universitetet i Halle 
i Tyskland [3]. Någon hemmasittare är 
han verkligen inte. Tvärtom är han en 
nyfiken världsresenär, som söker även-
tyret i fjärran öknar och städer. Strind-
berg ska snart upptäcka att han har 
ordet i sin makt och blir Sveriges största 
författare och en förnyare av vårt språk. 

Beträffande den kartografiska frågan är 
det sedan länge klarlagt att Strindberg 
hade fel och Hedin rätt. Men var det 
verkligen Lop-nor striden gällde? En sjö 
som nästan inga svenskar hört talas om. 
Strindbergsfejden, som kan sägas ha 
pågått fram till Strindbergs död i maj 
1912, polariserade det intellektuella 
Sverige. Den radikala samtiden, inte 
minst de som kallade sig Ungsocialister 
och som 1908 brutit sig ur Brantings 
SAP, entusiasmerades av Strindbergs 
angrepp på etablissemanget och slöt i 
allt väsentligt helhjärtat upp på hans 
sida. Det märkliga inträffar då att även 
om Strindberg hade fel i sak, visade 
hans angrepp att han hade bedömt 
Hedin korrekt rent politiskt [4]. 

 

Från 1935 till sin död 1952 bodde Sven 
Hedin i detta hus på Norr Mälarstrand 66 i 
Stockholm. Han delade med två systrar de 
översta tre etagevåningarna. Foto: Michael 
Gaebler [Källa: public domain ] 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain
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I februari 1914, på tröskeln till det första 
stora världskriget, är den tysk-vänlige 
Hedin aktiv i F-båtskampanjen och 
skriver tillsammans med löjtnanten 
Carl Bennedich det tal som Gustav V 

håller inför de bönder som marscherat 
upp på borggården på Stockholms slott. 
Ett kvartssekel senare ska han i sin  
egenskap av Adolf Hitlers god vän fram-

Sven Hedin och Adolf Hitler hälsar på varandra vid OS i Berlin 1936. Okänd fotograf. 
[Källa: Public Domain] 

träda som (enda) internationella cele-
britet på 1936 års Berlinolympiad med 
ett tal ”till ungdomen”. Hedins 

politiska farlighet  han var förvisso 
varm Tysklandsvän men kan inte 

betecknas som nazist eller antisemit  
har diskuterats av bland andra Jan 
Myrdal [5], Hedins levnadstecknare 
Eric Wennerholm [6] och Axel Odelberg 
[7]. 

När det gäller Strindberg är hans 
betydelse för den svenska litteraturen 
och vårt nationella kulturella med-
vetande obestridligt. Man kan nästan 
inte föreställa sig en modern svensk 
litteratur utan verk som Röda rummet, 
Hemsöborna, Giftas, En dåres för-
svarstal, Tjänstekvinnans son, Bland 
franska bönder, Svarta fanor osv. 
Tillsammans med den banbrytande 
dramatiken med dramer som Mäster 

Olof, Dödsdansen, Fröken Julie, Ett 
drömspel, Spöksonaten, Fadren, 
Oväder med flera talar Strindberg på ett 
märkligt direkt sätt till oss här och nu 
[8]. Med Sven Hedin å andra sidan 
måste man handskas med försiktighet. 
Politiskt utgjorde han ett direkt hot 
mot svenska folket. Men om man är 

medveten om detta  och så att säga de-

sarmerar honom intellektuellt  fram-
träder han som den ofta intressanta och 
läsvärda berättare han var: 

"Det är i början av april 1895. Efter många 
växlande öden har jag kommit fram till 
Jarkent-darja och lägrar i en by, Merket, på 
dess högra strand. Åt öster utbreder sig 
öknen Takla-makan ända fram till och långt 
förbi Khotan-darja, som strömmar mot 
norr. Avståndet till Khotan-darja är nära 
trettio mil, och jag har beslutit att med fyra 
tjänare och åtta kameler samt ett tillräckligt 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hedin_och_Hitler.jpg
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vattenförråd korsa öknen för att lära känna 
dess utseende och egenskaper.        

Det tog tid att bli färdig med allt, och 
bördorna voro tunga. Vi hade proviant för 
ett par månader, ris och bröd, mjöl, socker, 
te och konserver. Vi hade vinterkläder, 
pälsar, filtar och mattor, ty vi ämnade 
fortsätta till Tibet sedan. I mina kistor lågo 
instrumenter, fotografiapparater, plåtar, 
böcker, kartor och en mängd andra saker 
nedpackade. Beväpningen utgjordes av tre 
bössor och sex revolvrar med ammunition, 
och i fyra behållare av järn hade vi vatten 
för 25 dagar." [9] 

Det är synd att dagens unga back-
packers inte haft tillfälle att läsa Hedin 
innan de ger sig ut i världen med sina 
tungt lastade ryggsäckar. Men de har 
aldrig hört talas om honom! 

NOTER 

[1] Gösta Montell (1899-1975) var etno-
graf och författare och deltog i Hedins 
expedition till Centralasien 1929-33. 
Folke Holmér (1903-1987) var konst-
historiker och författare. Arbetade för 
Nationalmuseum och var 1950-69 in-
tendent vid Liljevalchs konsthall på 
Djurgården. 

[2] En fyllig sammanställning av 
Strindbergsfejden (465 debattinlägg, 
1082 sidor) genomfördes av Harry Järv 
och utgavs 1968 i två volymer på Bo Ca-
vefors Bokförlag. Volymerna betecknas 
här JSF. 

 

[3] Hedins doktorsavhandling be-
skriver Irans högsta berg Demavend. 
Avhandlingen på 34 sidor trycktes 1892 
och har titeln Der Demavend nach 
eigener Beobachtung, (ung. Demavend 
ur egen observation). 

[4] Debattens hårda ord behövde inte 
nödvändigtvis ha motsvarat debat-
törernas verkliga känslor för varandra, 
även om de sakfrågor som avhandlades 
förvisso var verkliga. Staffan Ru-
ne som publicerat en förtjänstfull och 
välskriven genomgång av Strindbergs 
kartografiska intressen och konflikten 
med Hedin (Strindbergs asiatiska hori-
sont, Lychnos 1975-1976, sid 157-209) 
berättar om ett tidigt möte mellan 
Strindberg och Hedin: 

"De [Strindberg och Hedin] kom aldrig att 
närmare lära känna varandra. En gång 
träffades de personligen på en middag hos 
Sven och Hanna Palme [statsminister Olof 
Palmes farföräldrar; min anm.] 1891. Det är 
Hedin själv, som på sin ålders höst 
har skildrat deras möte. Hans porträtt av 
Strindberg är icke färgat av deras forna gräl 
och flera av Strindbergs förtjänster fram-
hålls, t.ex. de kulturhistoriska forskningar-
nas patriotism. Men självfallet på-pekar 
han också Strindbergs överdrivna påstå-
enden under den bittra polemiken. Under 
middagen var allting lugnt."  

[5] I Sidenvägen. En resa från Höga 
Pamir och Ili genom Sinkiang och 
Kansu, Stockholm 1977, skriver Myrdal 
beträffande Sven Hedin: 

”Visst hade han [Hedin] varit tyskvänlig 
också under första världskriget. En mörk-
man. Strindberg visade upp det draget hos 
honom. Martin Koch, K. G. Ossiannilsson 
och andra hade hånat honom: själv-
upptagen, reaktionär, tyskvän. Men åt-
minstone för oss som var femton 1942 var 
det skillnad på tyskvänner från 1915 och 
Hitler-vänner från 1942. Men Sven Hedin 
var båda.  
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Om Hitler segrat hade Hedin tillhört det 
Nya Europas herrar. Maurice Bardèche, 
Robert Brasillach, Céline, Pierre Drieu La 
Rochelle, Knut Hamsun, Sven Hedin; 
många andra. Nog skulle Hitler och Goeb-
bels kunnat ha instiftat en europeisk 
akademi! Den som tror att nazisternas och 
fascisternas konst och vetenskap var dålig 
bara för att den var dålig är farligt naiv. 
Naiv då han inte kan ha läst och studerat 
vad han talar om; farlig då han kan 
komma att dra fel slutsatser om fascismen 
i det ögonblick han sedan upptäcker att det 
finns stor fascistisk konst och vetenskap”, 
http://runeberg.org/siden/, sid 322. 

[6] I förordet till sitt urval av Sven 
Hedin-texter SVEN HEDIN. Asiatiska 
äventyr, Bonniers 1980, 240 sid-
or, skriver Eric Wennerholm om Hed-
ins politiska hållning: 

"En annan sak, och en allvarlig sådan, var 
Hedins godtrogenhet och hans avsaknad av 
kunskap i aktuella såväl inrikes- som 
utrikespolitiska frågor. Därvidlag var han 
amatör, och politiska amatörer, därtill med 
världsrykte, är ett farligt släkte."  

[7] Axel Odelberg, journalist och 
författare, har demonstrerat ett genuint 
intresse för Sven Hedin i 
flera välskrivna böcker: Äventyr på rik-
tigt. Berättelsen om upptäckaren Sven 
Hedin, Norstedts 2008, 620 sidor; Vi 
som beundrade varandra så mycket. 

Sven Hedin och Adolf Hitler, Norstedts 
2012, 335 sidor; och Med kungen som 
verktyg. Historien om försvarsstriden, 
borggårdskrisen & Sven Hedin, Nor-
stedts 2014, 239 sidor. 

[8] Dödsdansen, skriven år 1900, hör 
till de av Strindbergs dramer som hela 
tiden lyckats fånga både svensk och 
internationell publik. Det är också en 
makalös pjäs, som både ger uttryck för 
den svartaste pessimism och samtidigt 
säger att människorna inte är allt-
igenom fördärvade och onda. Försoning 
och hopp är också möjliga. För egen del 
har jag i särskilt gott minne Ragnar 
Lyths uppsättning 1980 för TV-teatern 
med Keve Hjelm som Edgar och Mar-
garetha Krook som Alice. Även 
Torbjörn Ehrnvalls TV-uppsättning 
1996 med Jan Malmsjö och Marie Göra-
nzon gjorde ett starkt, närmast bländ-
ande intryck. Exempel på internationel-
la uppsättningar av Dödsdansen här: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Da
nce_of_Death_(Strindberg_play) , 

[9] Ur Från pol till pol, del I, Stock-
holm 1911, sid 167. Den expedition, vars 
inledning Hedin beskriver, slutade i 
katastrof. Alla deltagarna utom Hedin 
själv och hans trogne tjänare Islam 
Baj dukade under i öknen. Man hade 
totalt felbedömt behovet av vatten och 
proviant. 

 

 

 

 

 

 

http://runeberg.org/siden/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dance_of_Death_(Strindberg_play)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dance_of_Death_(Strindberg_play)
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Heinrich Manns roman om Henrik IV 

 
Författaren Heinrich Mann (1871-
1950, t.v. på det infällda fotografiet 

från ca. 1900) har i viss mån  och 

i hög grad orättvist  hamnat i litte-
rär skugga av sin yngre bror Nobel-
pristagaren Thomas Mann (1875-
1955, t.h.). Det är ett förhållande 
som det finns anledning att försöka 
rätta till. Heinrich Manns romansvit 
om kung Henrik IV av Frankrike, 
som levde mellan 1553 och 1610, 
räknas som en höjdpunkt i för-
fattarens produktion. Den har tidig-
are inte varit översatt till svenska, ett 
arbete som Anders Björnsson 
nu påbörjat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björnsson ger här en introduktion 
till Heinrich Manns roman och ett 
utdrag ur romanens första kapitel. 
Huset på fotografiet tillhörde familj-
en Mann i flera generationer och 
kallas nuförtiden Buddenbrookshu-
set. Det ligger i Lübeck på Meng-
straße 4 och inrymmer ett muséum 
och ett Heinrich-och-Thomas Mann-
centrum. Se även Anders Björnsson 
recension av den nyligen utkomna 
boken av Tilmann Lahme om Fa-
miljen Mann i detta nummer. 

 

 

INTRODUKTION  

A V  A N D E R S  B J Ö R N S S O N  

Romansviten om Henrik IV, furste först 
av Navarra och sedan av Frankrike, 
utgör höjdpunkten i Heinrich Manns 
skapande. Böckerna tillkom på 1930-
talet, exilens år. Flera tyskspråkiga för-
fattare prövade då den historiska  

 

romankonsten. Det var ett sätt att 
gestalta tidsandan i allegorins form. 

Heinrich Manns två romaner om Henri 
Quatre tilldrar sig i religionskrigens 
Frankrike. Huvudpersonen upplever 
Bartolomeinatten [1] och slakten på 
protestanter. Själv blir kungen offer för 
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en religiös fanatiker. Redan i den första 
bokens första kapitel, där vi möter 
pojken Henrik, blir vi bekanta med 
drottningen Katarina av Medici, den 
katolska kontrarevolutionens storhäxa. 

Att Heinrich Mann valde att skildra den 
gode kung Henrik, toleransens strids-
man, var givetvis ingen slump. Den 
mörka tiden hade ett behov av positiva 
härskartyper. Henrik är inget helgon, 
ingen ofläckad ljusgestalt; snarare an-
vänder han renässansfurstens alla me-
del, så väl beskrivna hos Machiavelli, 
för att skapa försoning i landet och 
säkerställa dess enhet. Martyrskapet 
ger honom en extra resning. 

Det är trist att Heinrich Manns 
författarskap är så föga känt i Sverige. 
Under första världskriget var han en av 
de få tyska intellektuella som bekäm-
pade militarismen och stred för förnuft 
och demokrati i det tyska samhället. 
Romanen Undersåten [2] är en upp-
görelse med den preussiska andan av 
underkastelse och kunde inte komma ut 
förrän det tyska krigsnederlaget var ett 
faktum. Hans memoarliknande essäer, 
Ein Zeitalter wird besichtigt, skrivna 
under följande världskrig, värderar den 
tyska historien utifrån ett europeiskt 
perspektiv. 

Han lärde sig tidigt att älska det franska 
– kulturen, republikanismen, frisinnet. 
Språket skrev och talade han med 

perfektion. Och han gisslade hitler-
ismen långt innan detta blev mode 
bland tyska artister och författare. 
Humanist i varje mening.  

Heinrich Mann har ett modernt tilltal, 
det märker man snabbt. Hans prosa är 
influerad av filmkonsten, i tempo och 
scenerier. Romanverket om kung Hen-
rik äger rätt igenom poetiska kvaliteter. 

NOTER 

[1] Bartolomeinatten (fr. Massacre de 
la Saint-Barthélemy) var den om-
fattande massaker som franska kato-
liker utförde på hugenotter (franska 
kalvinister) den 24 augusti 1572. Mas-
sakern skedde i samband med bröllopet 

mellan Henrik av Navarra  sedermera 

Henrik IV  och Margareta av Valois, 
som var syster till den franske kungen 
Karl IX. Den som bakom scenen höll i 
trådarna och av maktpolitiska skäl 
utlöste massakern var kungens mor Ka-
tarina av Medici. 

[2] Undersåten (ty. Der Untertan) är 
troligen Heinrich Manns mest kända 
verk. Romanen är en bittert skarp upp-
görelse med undersåtementaliteten 
i kejsar Wilhelm II:s Tyskland. Den 
har översatts till svenska två gånger, 
1919 av Gösta Gideon Molin och 1980 
av Nils Holmberg. 

 

KONUNG HENRIK DEN FJÄRDES UNGDOM 

A V  H E I N R I C H  M A N N  

Utdrag ur romanens första kapitel 

 

Härstamning 

Pojken var liten, bergen väldiga. Från 
den ena stigen till den andra klättrade 

han genom ett vilt landskap av 
ormbunkar som doftade av solvärme 
eller svalkade honom när han lade sig 
ned. Klipporna sköt fram, och i 
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bakgrunden brusade vattenfallen, de 
tycktes störta direkt från himlen. Att 
sikta de skogbeklädda bergen med 
ögonen, skarpa ögon, mellan träden 
långt i fjärran såg de en gems på en 
sten! Förlora blicken i djupet av den 
blåa himlen som svävade över marken! 
Ropa högt i skyn av livslust med klar 
stämma! Springa ivrigt med bara 
fötter! Andas, bada kroppens inre och 
yttre med den varma, lätta luften! 
Detta var pojkens första mödor och 
glädjeämnen, Henri hette han. 

Han hade sina små vänner, de var inte 
bara barfota och barhuvade som han, 
utan också klädda i trasor eller 
halvnakna. De luktade av svett och 
kryddor och rök, precis som han; och 
även om han inte bodde i en hydda 
eller en jordkula, tyckte han om att 
vara som de. De lärde honom att fånga 
fåglar och att steka dem. Tillsammans 
med dem bakade han sitt bröd mellan 
heta stenar och åt brödet efter att ha 
gnidit in det med vitlök. Ty av vitlök 
växte man sig stor och behöll hälsan. 
Vinet var det andra medlet, de drack 
det ur alla skålar Alla hade det i blodet, 
småbönderna, deras föräldrar och hela 
landet. Hans moder hade anförtrott 
Henri åt en släkting och en informator, 
så att han skulle växa upp bland folket, 
även om han här uppe bodde i ett slott, 
det hette Coarraze. Landet hette Béarn. 
Bergen var Pyrenéerna. 

Här talades ett kraftfullt språk, många 
vokaler, och r-ljuden rullade i munnen. 
När hans moder hade fått värkar, hade 
hon för att vara morfadern till lags 
sjungit en sång med en bön till jungfru 
Maria om hjälp. Adjutat me a 
d’aqueste hore. Det var det språk som 
talades i landet och i det närmaste 
latin. Följaktligen hade pojken inga 
svårigheter att lära sig latin, men bara 
tala. Morfadern förbjöd honom att 
skriva; för övrigt brådskade det inte, 
han var ännu liten. 

Den gamle Henri d’Albret dog därnere 
på sitt slott i Pau, medan den unge 
Henri på Coarraze talade latin, 
klättrade i skogen efter de små 
gemserna, isarder kallade, som han 
aldrig fick tag i; och den gamle 
utandades kanske sin sista suck 
samtidigt som ynglingen tjöt av glädje, 
när han badade tillsammans med 
pojkar och flickor i bäcken nedanför 
det stora vattenfallet som sprutade så 
magnifikt. 

Han var omåttligt nyfiken på flickornas 
kroppar. Hur de klädde av sig och 
rörde sig, hur de talade och såg sig 
omkring, allt som gjorde dem till helt 
andra varelser än han själv, särskilt hur 
benen, höfterna, skuldrorna var 
formade. En som redan hade fått bröst 
gjorde honom hänförd, han beslöt sig 
för att ta strid om henne. Han måste, 
det märkte han; hon hade inte utvalt 
honom utan drog sig hellre till en 
storvuxen yngling med ett stiligt men 
korkat utseende. Henri frågade inte 
efter hennes avsikter, den sköna hade 
kanske inga, men han visste vad han 
ville. 

Därför utmanade den lille den 
storvuxne om vem som kunde bära 
flickan över bäcken. Bäcken var inte 
djup, men där fanns strömmar och 
glatta stenar som for iväg om man 
trampade snett på dem. Medtävlaren 
slirade genast och flickan hade hamnat 
i vattnet om inte Henri hade fångat 
upp henne. Han kände varje steg i 
detta vattendrag, han bar henne över 
bäcken med uppbådande av alla sina 
krafter, ty hon var tyngre än han som 
ännu bara var en liten ynklig pojke. 
När de var över på andra sidan kysste 
han henne på munnen, hon blev 
överraskad och lät det ske, han sade 
medan han kastade sig i hennes armar: 
”Den som tog dig över bäcken är 
prinsen av Béarn.” 
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Bondflickan såg rätt in i hans lilla 
passionerade ansikte, och sedan 
skrattade hon, ljudet skar rätt in i hans 
hjärta men gjorde honom inte 
modfälld. Hon kastade sig genast mot 
sin misslyckade tillbedjare, då ropade 
Henri efter henne igen: ”Aut vincere 
aut mori!” Det var en sentens som 
hans informator hade lärt honom; han 
hade förväntat sig mycket av den. Åter 
en besvikelse, småbönderna brydde sig 
varken om prinsen eller om latinet. 
Segra eller dö var ingenting de kände 
till. För honom återstod en enda sak. 
Han klev tillbaka i bäcken och med 
avsikt slant han klumpigare än den 
andre hade gjort. Vidare härmade han 
drummelns fåniga ansikte och hans 
haltning, svor med en röst som var 
precis som hans, allt så ypperligt att 
alla måste skratta åt lustigkurren. Till 
och med den bedårande flickan hade 
han fått att skratta. 

Sedan bar det snabbt iväg för honom. 
Han var en bara fyra år gammal gosse 
men hade redan sinne för effekter. 
Även om han hade uppnått det han 
önskade, stred känslorna inom honom. 
Det han upplevt gav inte vika för 
hämnden. Hans oroliga längtan gav 
inte med sig – trots hans 
förtröstansfulla mod. 

Modern lät honom komma tillbaka 
hem, och den första tiden talade han 
bara om flickan. Morfadern hade 
hunnit dö, han skulle aldrig mer återse 
honom. Men det värsta var att flickan 
var borta och inte fick komma. 

”Hämta hit henne, Mama, jag ska gifta 
mig med henne. Hon är större, det gör 
ingenting, jag kommer att växa.” 

Hans nästa upplevelse krossade hans 
tidigare känslor. Det var en av hans 
moders unga hovfröknar. 

Hovhållningen i slottet Pau var 
beskedlig, knappast större än en 
utvidgad familj. Gamle d’Albert hade 
varit lantjunkare. Han hade ägt en 
fästning, på sistone hade den också 
blivit vacker och prydlig. Från 
balkongen kunde han se ut över en 
djup dalgång som var full av vingårdar, 
olivträd och skogar som livade ögat, 
däremellan den glittrande floden i sina 
vindlingar, därbakom Pyrenéerna. 

Berget tog sig ut som en kolonn som 
saknade sin like, med gröna skogar 
som sträckte sig upp mot himlen, och 
den som lät sin blick stryka längs 
berget var en lycklig människa, och 
särskilt var slottsherren det. Den gamle 
lantjunkaren ägde denna sida av 
Pyrenéerna jämte de mellanliggande 
dalarna och kullarna, allt som växte 
där, frukt, boskap, människor. Han 
ägde det västra Frankrikes sydspets, 
Béarn, Albret, Bigorre, Navarra, 
Armagnac: det gamla Gascogne. Han 
kallades kung av Navarra och hade väl 
bara varit en undersåte till kungen av 
Frankrike, om denne hade haft hela 
makten i sin hand. Men kungariket 
hade splittrats på katoliker och 
protestanter, i alla landsdelar, och 
sedan lång tid tillbaka. Det gav ett 
utsökt tillfälle för sådana 
provinsfurstar som Navarra att göra sig 
självständiga och med vapen i hand 
lägga beslag på sina grannar, så mycket 
de förmådde, om det så bara handlade 
om ett vinberg. 

Men i hela landet dödade och 
brandskattade man i namn av de bägge 
bekännelserna. Skillnaderna mellan 
religionerna togs på fullaste allvar, de 
gjorde människor som annars inget 
skilde till de bittraste fiender. Några 
ord, särskilt under mässan, hade en 
sådan kraft att en broder kunde sluta 
att tala med sin broder och bli av en 
annan släkt. Det blev naturligt att kalla 
på schweizare och tyskar. De måste 
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bara tillhöra rätt bekännelse och gå i 
rätt mässa, så var de genast mera 
närstående än en landsman med 
felaktig tro och fick vara med om att 
röva och härja. 

Folkets trosvisshet drog åtminstone 
ledarna fördel av. Om de delade den 
eller ej, i religionens namn kunde de i 
vart fall utvidga sina domäner genom 
plundringar eller också i spetsen för en 
liten laglös armé föra ett kostnadsfritt 
och bekymmerslöst liv. Inbördeskriget 
var för en del människor ett 
levnadssätt, även om de flesta utgick 
som förlorare. Emellertid höll de fast 
vid sin övertygelse. 

Gamle d’Albret hade varit en god 
katolik, men utan att gå till överdrift. 
Han hade alltid förstått att även hans 
protestantiska undersåtar fortsatte att 
föda barn, och dessa blev nyttiga 
arbetare, brukade jorden, betalade sina 
pålagor, ökade landets och sin herres 
rikedomar. Han lät dem därför lyssna 
till predikan i lugn och ro, och hans 
soldater beskyddade pastorerna såväl 
som kaplanerna. Förmodligen tog han 
också med i beräkningen att ett 
växande antal reformerta protestanter, 
som kallade sig hugenotter, snarare 
stärkte än undergrävde hans egen 
självständighet, eftersom hovet i Paris 
var avgjort för katolskt. Själv tillhörde 
han helt enkelt de feodalherrar som 
hade gjort vad som helst för att kungen 
av Frankrike inte skulle bli för mäktig. 
På senare tid hade de använt 
hugenotterna, av denna friska, unga 
troslära, som lärde känna den sanne 
guden på nära håll, vilket inte gjorde 
dem mildare. 

De satte sig upp mot såväl den 
världsliga som den andliga makten. 
Också i landet Béarn hade bönderna 
sedan länge krävt att man skulle tala 
om för dem var i Bibeln det stod 
någonting om skatter. Varom inte 

betalade de inga! Den gamle förstod 
nog att umgås med dem, de var hans 
likar. De tog gärna till stora ord men 
höll huvudet kallt. De kämpade väl 
men utan att glömma vad de i 
slutändan fick ut av det. 

Han gick i basker som alla andra, utom 
när han måste ta på sig hjälm och 
rustning, och han älskade sitt land som 
sig själv, men inte mer än vad han 
kunde skåda med sina ögon och fatta 
med sina övriga sinnen. När hans 
dotterson Henri kom till världen, hade 
han sett till att det skedde i slottet Pau, 
hans dotter Jeanne måste enkom för 
detta avbryta en resa. Inte heller hade 
han nöjt sig med att hon under sina 
värkar sjöng på landets språk, adjudat 
me a d’auqueste hore, så att 
barnbarnet inte skulle bli en 
melankoliker. Knappt var pojken född 
förrän han lät honom dofta på landets 
vin, kände igen sitt kött och blod så att 
han nickade på huvudet och beströk 
omedelbart den nyföddes läppar med 
vitlök. 

Sedan två pojkar hade dött för honom, 
och denne siste nu ännu var vid livet, 
hade den gamle låtit hela sin egendom 
och sin titel gå i arv till dottern. Jeanne 
var nu drottning av Navarra. Hennes 
make, Antoine av Bourbon, var 
befälhavare hos kungen av Frankrike, 
som dennes avlägsne släkting och 
general. För det mesta var han i fält. 
Jeanne hade älskat honom högt innan 
han började träffa andra kvinnor; men 
hon fäste aldrig några förhoppningar 
vid honom, han skulle ändå snart dö. 
Hon hade mycket större anspråk än 
han skulle tillåta sig; hennes moder var 
Frans den förstes egen syster – kungen 
som hade kämpat med så dålig tur vid 
Pavia mot kejsar Karl den femte; men 
den franska kronans territorium hade 
vidgats på ett storartat sätt genom 
honom. 
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Jeanne d’Albret var således en 
utomordentligt förnäm dam, och hon 
kände sig inte riktigt tillfreds med det 
kungarike som länderna Béarn, Albret, 
Navarra utgjorde. Den regerande 
kungen av Frankrike, tillhörande huset 
Valois, hade fyra levande söner, och 
det var knappast sannolikt att den 
bourbonska sidolinjen skulle komma 
till makten inom en nära framtid. Ändå 
var Jeanne tillräckligt förmäten att 
smida de mest fantastiska 
framtidsplaner för sin son – något som 
man senare skulle förvåna sig över, 
som hade hon haft siargåvor. Denna 
passion gjorde en från början bräcklig 
kvinna till en obändig personlighet, 
och det hon gav i arv skulle senare i 
hög grad bestämma sonens öde. 

När hon nu hade fått tillbaka sin lille 
son, undervisade hon honom om 
husets hela historia. Hon brydde sig 
inte om att han så ofta som möjligt 
trängde sig på den vackra hovfröken 
eller att han sprang barfota, precis som 
uppe i bergen, till barnen på gatan full 
av nyfikenhet på den gåtfulla flickan. 
Jeanne var ingen iakttagare av 
verkligheten, hon hade huvudet fullt av 
drömmar, som en lungsiktig kvinna. 
Henri, som hellre hade skuttat 
omkring som en liten råbock, snärjdes 
av sin moders ena arm, medan den 
andra tog tag i hans småsyster 
Catherine. Drottning Jeanne böjde 
kärleksfullt sitt askblonda huvud mot 
de bägge barnen. Hennes ansikte var 
smalt och finskuret, det var blekt, 
ögonbrynen rörde sig sjukligt över de 
mörka ögonen, på pannan såg man 
redan tunna rynkor och mungipan 
började hänga ner. 

”Vi ska snart resa till Paris”, sade hon. 
”Vårt land måste bli större. Jag vill 
lägga under mig den spanska delen av 
Navarra.” 

Lille Henri frågade: ”Varför tar du den 
inte?” Han korrigerade sig själv: ”Papa 
skulle ha erövrat den.” 

”Kungen i Paris är befryndad med 
kungen av Spanien”, förklarade 
modern. ”Han går faktiskt med på att 
spanjorerna anfaller oss.” 

”Inte jag!” skrek Henri. ”Spanien är 
min fiende och kommer så att förbli. 
Eftersom jag älskar dig!” sade han 
glödande och kysste Jeanne. Hon grät 
och det föll tårar ned i hennes till 
hälften blottade barm som barnet 
smekte, som för att trösta henne. 
”Lyder min far endast kungen av 
Frankrike? Det kommer jag inte att 
göra”, försäkrade han inställsamt, 
eftersom han visste vad hon ville höra. 

”Får jag följa med?” frågade den lilla 
systern. 

”Också fröken måste resa med oss”, 
krävde Henri. 

”Kommer vår käre fader att vara där?” 
frågade Catherine. 

”Kanske ännu en gång hos oss”, 
muttrade Jeanne, och hon reste sig 
från sin raka länstol för att inte behöva 
svara på flera frågor. 

Färden 

En kort tid därefter gick drottning 
Jeanne över till den reformerta läran. 
Det var en betydande händelse – inte 
bara för hennes lilla rike som hon 
gjorde protestantiskt efter bästa 
förmåga. Det stärkte den nya 
religionens mod och inflytande 
överallt. Men hon gjorde det därför att 
hennes make Antoine tog sig alltfler 
älskarinnor både vid hovet och ute i 
fält. Eftersom han hade varit reformert 
och av svaghet återgått till 
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katolicismen, gjorde hon tvärtom. 
Kanhända var det fromhet som 
dikterade hennes byte av tro, men 
framförallt ville hon utmana: sin 
trolösa man, hovet i Paris, alla som 
kränkte eller stod i vägen för henne. 
Hennes son skulle bli stor man, och 
detta kunde han bara om han ställde 
sig i spetsen för en protestantisk armé, 
hans moders äregirighet förstod det 
tidigt. 

När så färden till Paris förestod, 
omfamnade Jeanne sin son och sade: 
”Vi reser, men du får inte tro att det är 
för att vi ska roa oss. För vi kommer till 
en stad där nästan alla är motståndare 
till religionen och till oss. Glömd det 
aldrig! Du är sju år gammal och har ett 
gott huvud. Känner du till att vi redan 
sökte upp hovet? Du var mycket liten 
och kan ingenting minnas. Kanske din 
far skulle komma ihåg det om han inte 
hade glömt bort och förlorat så mycket 
av det som en gång var.” 

Hon försjönk i plågsamma tankar. Han 
drog henne i armen och frågade: ”Hur 
såg det ut vid hovet då?” 

”Salig kungen levde ännu. Han frågade 
dig om du ville vara hans son. Du 
pekade på din far och svarade att det 
var han som var din herr fader. Då 
frågade salig kungen dig om du skulle 
vilja bli hans svärson istället. Du sade 
’Javisst’, och sedan dess utges du av 
dem vid hovet för att vara förlovad 
med prinsessan; på så sätt ville de 
fånga oss. Jag säger detta till dig för att 
du inte ska tro allt och inte lita på 
dem.” 

”Bra!” skrev Henri. ”Jag har en fru, vad 
heter hon?” 

”Margot. Hon är ett barn som du, hon 
är för liten för att hata och förfölja 
religionen. Men jag tror inte att du 

kommer att gifta dig med Marguerite 
av Valois. Hennes moder, drottningen, 
är en elak kvinna.” 

Henri såg hur Jeannes ansikte blev 
förändrat när hon nämnde drottningen 
av Frankrike. Själv blev han förskräckt 
och hans fantasi började löpa i vilda 
banor. I andanom såg han ett 
vedervärdigt tryne, en klo, en tjock 
käpp, och han frågade: ”Är hon en 
häxa? Kan hon trolla?” 

”Hon skulle gärna vilja vara det” 
intygade Jeanne. ”Men det är ändå 
intet det värsta.” 

”Spyr hon eld? Äter hon barn?” 

”Bådadera; men hon lyckas inte alltid. 
För till vår lycka har Gud bestraffat 
henne för hennes ondskefullhets skull 
med att göra henne dum. Min son, du 
får inte röja ett ord av allt detta för 
någon annan människa.” 

”Jag ska behålla allting för mig själv, 
kära mamma, och jag ska se till att jag 
inte blir uppäten.” I detta ögonblick var 
han alldeles uppfylld av sina 
inbillningar och trodde därför inte att 
han någon skulle kunna gå miste om 
dem och inte heller om vad modern 
hade sagt. 

”Men först och främst: håll hast vid 
den sanna läran som du har fått av 
mig!” sade Jeanne med värme men 
också hotfullt; igen blev han förskräckt 
och den här gången gick det på djupet. 

Detta var det första som Henri fick hör 
av sin moder Jeanne d’Albret om 
Katharina av Medici; och sedan kom de 
äntligen iväg. 

I täten gick en stor gammal vagn av 
läder, i den satt prinsens guvernör som 
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hette La Gaucherie, där satt också två 
präster och ett antal lakejer. Sedan 
följde sex beväpnade ryttare, idel 
protestantiska ädlingar, sedan 
drottningens vagn inredd med röd 
sammet, där satt Jeanne med sina 
bägge barn och tre damer. Följet 
avslutades av beridna herrar som 
”tillhörde religionen”. 

I början av färden var allt som hemma, 
språket, ansiktena, landskapet och 
maten de åt. Henri och hans lillasyster 
Catherine pratade genom fönstret med 
landsbygdens barn som traskade med 
ett stycke. Vagnen var stängd på grund 
av högsommarvärmen. Ännu 
övernattade man företrädesvis på egen 
mark, också i Nérac, det andra 
residenset; hela den reformerta 
befolkningen samlades där på kvällen, 
prästerna predikade, det sjöngs 
psalmer. Så for de genom Guyenne, 
tidigare Aquitania, med huvudstaden 
Bordeaux, och den franske kungens 
sändebud här var Antoine av Bourbon, 
Jeannes make. Men sedan tog det 
främmande vid. 

Här öppnade sig länder som ett barn 
från Pyrenéerna inte hade kunnat 
drömma om. Hur folk gick klädda! Hur 
de uttryckte sig! Man förstod men 
svara kunde man inte. Floderna var 
inte torrlagda som de borde vara på 
sommaren. Inte längre några olivträd, 
till och med de små åsnorna blev 
sällsynta. På kvällarna befann sig 
resesällskapet bland okända 
människor, och protestanterna ställde 
ut vakter vid dörrarna, katolikerna här 
var inte att lita på. Föregående dag 
hade prästerna försökt att predika men 
hade drivits ut av den fientliga 
mängden från det kala bönhuset som 
låg långt utanför staden; också 
drottningen av Navarra tillsammans 
med sina barn måste snabbt ta till 
flykten. Desto lyckligare var de när de 
kom till en plats där de flesta var 

trosfränder. Där mottogs Jeanne som 
en religionens utsända, hon hade varit 
väntad, ryktet hade föregått henne, alla 
ville se hennes barn, hon måste visa 
upp dem i luften på sina armar. 
Prästerna predikade, det sjöngs 
psalmer och ett festlig gille tog sin 
början. 

De hade varit på väg i arton dagar, då 
överskred de Loire vid Orleans. De 
undvek staden, de beväpnade 
hugenotterna tågade så nära som 
möjligt intill den kungliga vagnen, de 
lämnade den inte ens när budbärare 
från drottningen av Frankrike visade 
sig. Det var hovmän som artigt hälsade 
Jeanne välkommen, men de hade med 
sig en livvakt av katoliker, och dessa 
begärde att få rida närmare vagnen än 
hugenotterna. De var oeftergivliga, och 
det kom till handgemäng. Den lille 
Henri böjde sig ut genom fönstret och 
eldade på de sina, på sitt och deras 
språk, de andra förstod det inte. En 
störtskur skilde de stridande åt, de var 
tvungna att skratta och blev på nytt 
hyggliga mot varandra. Mörk hängde 
himlen över de avlägsna popplarna 
som rasslade i vinden. Kallt var det i 
augusti och rätt kusligt. 

”Vad är det för svarta torn, mamma, 
och varför brinner de?” 

”Solen går ned bakom slottet Saint-
Germain dit vi ska fara, mitt barn. Där 
bor drottningen av Frankrike. Du vet ju 
vad jag har sagt dig och vad du har 
lovat.” 

”Jag vet, kära mor.” 

Första sammanträffandet 

Så uppträdde han då till en början som 
en liten tupp, stolt och stridslysten. 
Visserligen såg han först bara 
tjänstefolk, de skilde honom från 
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modern, endast guvernören fick han ha 
hos sig i rummet, och sedan sattes det 
fram kött, så mycket kött! När det även 
nästa dag inte serverades någonting 
annat, krävde han ovillkorligen att få 
meloner från hemtrakterna, det var 
deras årstid. Han grät, åt ingenting och 
sändes till sin lättnad ut i trädgården. 
Det hade äntligen upphört att regna. 

”Jag vill till min mor. Var är hon?” 

Han fick besked: ”Hos madame 
Catherine”, och han blev rädd eftersom 
han visste att det var drottningen. Han 
fortsatte inte att fråga. 

Han bar sina bästa kläder, bakom 
honom gick två herrar, hans guvernör 
La Gaucherie och Larchant, en 
adelsman från Béarn. På en äng kom 
tre andra gossar emot honom, de hade 
också en svit men mycket större. Henri 
märkte genast att de inte betedde sig 
som pojkar som ville leka; särskilt den 
äldste svängde höfterna och bar 
huvudet högt som vore han en vuxen 
hovman; på hans vita barett satt en 
fjäder. 

”Mina herrar”, frågade Henri vänd 
bakåt, ”vem är fågeln?” 

”Försiktigt!” viskade de. ”Det är 
kungen av Frankrike.” 

Nu stannade de båda sällskapen 
framför varandra, den unge kungen 
stod mitt emot den lille prinsen från 
Navarra. Han rörde sig inte längre utan 
väntade på Henri. Denne tog tid på sig 
och betraktade honom. Karl den 
nionde hade inte bara den vita 
baretten, han var helt och hållet vit. 
Runt halsen hade han ett vitt krås, 
hans ansikte vilade på detta, han höll 
det halvt bortvänt, hans blick kom från 
sidan. Slug och sorgsen tycktes den 
säga: ”Dig vet jag redan vem du är. Det 

är för bedrövligt att jag måste känna er 
alla.” 

Henri kände sig uppmuntrad, för första 
gången sedan han kom hit. Han hade 
gärna skrattat till, men bakom honom 
mumlade de på nytt: ”Försiktigt!” Då 
kastade sig sjuåringen först i bröstet på 
tolvåringen, sedan satte han sig på huk 
och med högerhanden drog han en 
halvcirkel på marken. Han upprepade 
denna övning på bägge sidor om 
kungen och till slut bakom hans rygg, 
flera av herrarna smålog åt det. Icke så 
Larchant, adelsmannen i Jeannes svit; 
han föll på knä framför Karl och 
förklarade: ”Sire! Prinsen av Navarra 
har ännu inte sett en stor konung.” 

”Själv ska han aldrig bli någon”, sade 
Karl, lät orden ramla ur munnen på 
honom och förseglade genast munnen 
igen under sin potatisnäsa. Nu blev 
Henri vred; det började blixtra i hans 
blida och snälla ögon, han skrek: ”Det 
låter ni inte min moder höra och inte 
heller er som regerar i ert ställe!” 

Dessa ord var så pass nedsättande att 
en konung inte skulle behöva besväras 
av dem; herrarna bakom Karl den 
nionde förfärades. Själv slöt han bara 
ögonen; i denna stund lade han något 
på minnet som han aldrig skulle 
glömma. 

Henri hade med en gång lugnat ned 
sig, obesvärad vända han sig till de 
andra gossarna. ”Nå, och ni?” frågade 
han uppmuntrande, ty de föreföll 
honom märkvärdigt generade. Det kom 
sig av att han ännu inte hade fått någon 
förnäm uppfostran. 

”Jag kallas Monsieur”, sade den förste 
av de bägge småpojkarna, han var i 
samma ålder som Henri. ”Det är min 
titel, för jag är den äldste av kungens 
bröder.” 
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”Jag heter helt enkelt Henri.” 

”Jaså. Det gör jag också”, ropade 
Monsieur livligt som ett barn, och de 
båda mönstrade varandra 
uppmärksamt. 

”Har ni inga meloner?” frågade Henri 
för att komma till saken. Den yngste av 
kungabröderna skrattade som om det 
hade varit ett skämt. Det syntes på 
långt håll att den späda gestalten 
nästan aldrig var glättig och lycklig. 

Högt ovanför barnen var lövverket av 
ett träd, där satt en fågel och sjöng, alla 
tre tittade dit upp. Sedan såg de att 
kungen fortsatte sin vandring, med alla 
herrarna efter sig. De båda 
följeslagarna till prinsen av Navarra 
konverserade med de franska 
hovfunktionärerna, det gjorde dem 
distraherade. Henri viskade: ”Man 
måste dra av sig skorna.” 

Det var också vad han gjorde och så 
började han klättra upp för 
trädstammen. När han hade nått upp 
till kronan, sade han till de bägge 
andra: ”Jag kommer snart att 
försvinna. Det vågar ni väl inte?” 

När sedan trädtoppen hade svept in 
honom, ville de inte stå kvar där nere, 
också de ställde sina skor i buskaget 
och följde efter honom upp i trädet. 
Henri sade till dem: 

”Här kan de inte hitta oss. De kommer 
att leta överallt, under tiden för ni mig, 
jag vet redan vart. Nej! Plundra inte 
boet. Ser ni inte att det är fåglar med 
gula näbbar? Sådana häckar utanför 
mitt fönster, hemma i Pau.” 

Ett antal av herrarna kom tillbaka, 
rekognoscerade, överlade med 
varandra och slog in på en annan väg. 
Med ens klättrade de tre gossarna ned 

för trädet och slutligen hamnade Henri 
på den avtalade platsen, det var 
köksträdgården. Frukterna som han 
hade längtat efter låg på den svarta 
jorden, han satte sig ned, grävde med 
händerna och jublade så att det 
knappast hördes: 

”Vad fint det är här!” 

Ty örter spetsade luften, han smakade 
på dem, njöt av allt med läpparna, av 
lök, sallad, salladslök. ”Nå, och ni?” 
frågade han. 

De stod och såg på sina halvt 
nedgrävda fötter. ”Jord är smuts”, 
ansåg de. Men Henri hade upptäckt en 
trädgårdsmästare. Den enkla mannen 
vill sätta sig i säkerhet så snart han 
hade känt igen prinsarna, Henri 
ropade: ”Kom hit, annars ska du få veta 
att du lever!” Då smög sig tölpen fram. 

”Ta upp din kniv. Skär upp den 
mognaste melonen!” Först sedan han 
skurit upp halva, konstaterade han att 
den var vattnig och sur. ”Är det den 
bästa ni har?” 

Tjänaren urskuldade sig med att det 
hade kommit för mycket regn. Henri 
sade: ”Jag förlåter dig.” 

Därefter ställde han frågor om 
trädgården och om hur 
trädgårdsmästaren hade det, under det 
att han fortsatte att äta. ”Du kan 
komma till Navarra”, sade han sedan, 
”där ger jag dig meloner att äta! Se inte 
så dum ut! Känner du inte till Navarra? 
Det är ett land, större än Frankrike. 
Också melonerna är större.” 

”Och din mage!” påpekade den andre 
Henri som kallades Monsieur. För den 
främmande kusinen hade ätit upp 
frukten utan att dela med sig. ”Ska jag 
börja på en ny?” frågade denne frankt. 



 20  
 

”Frossare”, yttrade Henri av Valois, 
men det bekom honom inte väl. Henri 
av Bourbon skrek: 

”Du ska få en spark i ryggen”, och han 
drog strax upp sin fot ur jorden. Men 
innan han hade rest sig upp, sprang 
den andre iväg och lillebrodern följde 
gråtande efter. Henri höll 
ställningarna. 

En liten kanin hoppade förbi honom, 
och han efter. Den kröp och gömde sig, 
han jagade upp den, men fångad blev 
den ej. Han höll på att tappa andan av 
jakten. ”Henri!” Då stod hans lilla 
syster där och bredvid henne en annan 
flicka. Hon var större än Catherine och 
ungefär i hans egen ålder. Han kunde 
föreställa sig vem det var men sade 
ingenting av ren förvåning. Lillasystern 
förklarade: ”Vi begav oss hit. Margot 
var nyfiken.” 

”Är ni alltid så smutsig?” frågade 
Marguerite av Valois, kungens syster. 

”Jag ville äta meloner”, svarade han 
och kände sig skamsen. ”Vänta, jag ger 
er en.” 

”Tack, men det går inte för sig.” 

”Jag förstår. Er vackra klänning kunde 
få fläckar.” 

Hon log och tänkte: ”Också mitt 
ansikte. Jag är sminkad, men denne 
bonde ser det inte.” 

Vilken flicka! Han hade aldrig skådat 
något liknande. Hans lilla Catherine, 
som han älskade så högt, såg ut som en 
gåsapiga i jämförelse, trots att hon bar 
söndagsstass. Marguerite hade färger 
som rosor nejlikor, och det kunde de 
vara tacksamma för. Hennes vita 
klänning var åtsittande ned till 

höfterna, sedan blev den styv och 
började breda ut sig, glittrande av 
guldbroderi och stenar i olika kulörer. 
Också skorna var vita, de hade fått litet 
jord på sig. Henri följde en ingivelse; 
kröp fram och avlägsnade jorden med 
sina läppar. Sedan reste han sig och 
sade: 

”Mina händer var inte rena nog.” 

Hans ton blev kärv, eftersom flickan 
hånlog. Det fick honom att ta systern åt 
sidan och han viskade åt henne, men 
de andra kunde säkert höra det: 

”Nu lyfter jag upp kjolen, jag måste få 
reda på om hon har ben som alla andra 
flickor.” Lillprinsessans leende 
stelnade. Han tillade: ”Hennes näsa är 
för lång. Kathrin, du kan ta med henne 
tillbaka.” 

Då fylldes hennes ansikte av tårar. 
Plötsligt blev Henri mycket hövlig: 
”Fröken, jag är bara en dum pojke från 
landet, och ni är en fin fröken”, sade 
han förbindligast. Hans syster 
berättade: ”Hon kan latin.” 

Han tilltalade henne på det gamla 
språket och frågade om hon redan var 
förlovad med en prins. Hon svarade: 
”Nej”; så fick han klart för sig att 
historien som hans moder hade förtalt 
honom antagligen bara var en saga och 
någonting som hon hade drömt. Under 
tiden tänkte han: ”Vad som inte är kan 
dock bliva.” Tills vidare konstaterade 
han: 

”Era båda bröder sprang bort från 
mig.” 

”Mina bröder kan ha blivit rädda för er 
doft. Så luktar ingen prins”, sade 
Marguerite av Valois och rynkade på 
den alltför långa näsan. Henri av 
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Bourbon kände sig kränkt, han brusade 
upp: 

”Vet ni vad det betyder: Aut vincere 
aut mori?” Hon svarade: ”Nej. Men jag 
ska fråga min moder.” 

De båda barnen såg utmanande på 
varandra. Den lilla Catherine sade 
oroligt: ”Se upp, någon kommer.” 

Det var en dam, åtminstone någon från 
hovet, kanske till och med prinsessans 
guvernant, ty hon gav uttryck åt sitt 
missnöje: 

”Vad är det för en lortig pojke som ni 
pratar med, fröken?” 

”Det verkar som om det är prinsen av 
Navarra”, svarade Marguerite. 

Hon gjorde genast en djup nigning. ”Er 
fader har anlänt, min herre, och vill 
träffa er. Men först måste ni tvätta er.” 

Fienderna 

Medan detta hände hade Henris moder 
Jeanne d’Albret sin överläggning med 
Katharina av Medici. Denna visade sig 
från sin allra vänligaste sida, beredd till 
samförstånd och obenägen till strid. 
Protestanten märkte det inte i sin iver, 
eller uppfattade hon det som list. 

”Religionen och dess fiender ska aldrig 
komma överens!” hävdade hon 
styvnackat. Hon intalade sig: ”Och höll 
jag i ena handen mitt kungarike och i 
den andra min son, så lät jag dem 
bägge gå till botten hellre än att jag gav 
efter.” 

”Vad är religion!” sade den tjocka 
svarta Medici till den slanka blonda 
d’Albret. ”Det är på tiden att vi 
resonerar förnuftigt. Genom det eviga 

inbördeskriget går Frankrike förlorat, 
eftersom jag måste släppa in 
spanjorerna för att få bukt med er 
protestanter. Det betyder inte att jag 
hatar er, och om jag kunde så skulle jag 
ta er religion med på köpet.” 

”Ni är den ärbara dottern till en 
växelryttare från Florens”, svarade 
Jeanne föraktfullt. Själv hade hon måst 
stå ut med vad hon uppfattade som 
mycket värre förolämpningar. 
Katharina lät inte förvilla sig. 

”Var glad ni att jag är italienska! Ingen 
fransk katolik hade erbjudit er så 
generösa fredsvillkor. Era trosförvanter 
får full frihet att utöva sin religion, och 
jag ska också ge er säkra tillflyktsorter, 
befästa städer. Ni måste bara avstå från 
att hetsa mot katolikerna och att kasta 
er över dem.” 

”Jag är en straffande gud, säger 
Herren!” 

Jeanne var totalt upphetsad och måste 
resa sig från stolen. Katharina satt 
lugnt kvar, hon knäppte sina feta 
händer som var fulla av valkar och 
gropar. 

”Ni straffar”, sade hon, ”därför att ni är 
fattiga. Ni lever på kriget. Jag ger er 
pengar, då behöver ni inte kriga mera.” 

Detta övermått av oförståelse och 
förakt drev Jeanne till gränsen för vad 
hon kunde uthärda. Hon hade velat gå 
loss på den tjocka med sina nävar. Hon 
stammade fram: ”Och hur mycket får 
min makes älskarinnor för att de ska 
förleda honom att kämpa mot 
religionen?” 

Katharina nickade bara – precis som 
om hon hade väntat sig detta och 
ingenting annat. En svartsjuk dam, 
denna trons hjältinna! Hon behövde 
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inte svara, den blonda med getansiktet 
hade ändå inte lyssnat, av brist på 
självbehärskning hade hon raglat bort 
mot väggen och i vanmakt sjunkit med 
på den stora kistan. I detta ögonblick 
öppnades en dörr, bemålad, förgylld 
men järnbeslagen. Vaktmanskapet 
stötte sina hillebarder i golvet, och in i 
salen trädde konungen av Navarra med 
sina bägge barn i händerna. 

Antoine av Bourbon vaggade med 
höfterna som den vackra åtråvärda 
man han var. Han gjorde det för 
säkerhets skull utan att riktigt ha klart 
för sig vad som pågick. Fönstren låg i 
djupa nischer, den som kom in möttes 
av dunkel. Han tyckte sig uppfatta en 
rörelse vid en vägg långt borta, snabbt 
grep han efter dolken. Då skrattade 
drottning Katharina från hjärtat, men 
tyst för sig själv. 

”Gå på bara, min tappre Navarra! Ni 
ska se att jag inte har gömt någon 
mördare – åtminstone för en man som 
ni.” 

Han borde ha förstått hur ringaktad 
han blev, men till detta var han för 
högfärdig. Inte heller brydde han som 
vad som hade skymtat vid den där 
väggen utan bugade sig för Katharina. 
Så sade han höviskt: 

”Detta är min son Henri, han ber om er 
ynnest, madame.” Den lilla systern togs 
ingen hänsyn till, blygt slog hon ned 
sin blick. 

Henri betraktade kvinnan och glömde 
att hälsa. Här satt mitt i ett stort rum, 
just där det mesta ljuset föll in, den 
förfärliga och onda Katharina av 
Medici, det var hon. Genom sina 
upplevelser under resan, de nya 
bekantskaperna i trädgården och 
särskilt på grund av melonerna hade 
han praktiskt taget glömt bort henne; 

först nu föll det honom in hur hon 
måste se ut. Hon måste ha klo, puckel 
och näsa som en häxa, och därmed var 
han redo att ta henne i betraktande; 
tyvärr lyckades det honom inte, hon 
såg så alldaglig ut. Mot länstolens 
höga, raka rygg såg hon liten ut, fet var 
hon också, hade svampiga vita kinder 
och ögon som slocknade kol. Hon 
gjorde Henri besviken. 

Därför lät han sin pigga blick löpa runt 
salen, och vad fann han? Åh! Han hade 
skarpare syn än fadern, dessutom 
älskade han mer. Därför störtade han 
bort dit där Jeanne låg eller satt 
hopkrupen. 

”Mamma! Mamma!” ropade han och 
tänkte medan han sprang: ”Så är det! 
Hon har gjort någonting mot henne.” 

”Vad har den onda madame Catherine 
gjort dig?” frågade han tyst och 
påträngande medan han kysste 
modern. 

”Ingenting. Jag blev bara dålig. Nu 
stiger vi båda upp och visar oss särskilt 
artiga.” Så gjorde de genast så som hon 
hade bestämt. 

Jeanne kom fram med armen om sin 
lilla son, hon log mot maken och sade: 
”Här är vår son” – men höll honom fast 
vid sin arm. 

”Jag har tagit med honom till dig, så att 
du en gång ska få återse honom, min 
käre make, för du kommer sällan hem. 
I synnerhet vill jag föreställa honom 
för drottningen av Frankrike som 
hennes lilla soldat som ska tjäna henne 
liksom hans fader.” 

”Det är rätt”, svarade Katharina 
godmodigt. ”Men vad mig anbelangar 
lever vi i hela kungariket på fredlig fot 
som en familj.” 
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”Då får jag väl lov att bruka min jord?” 
frågade krigaren Antoine, föga belåten. 

”Ni borde ägna er mer åt er fru. Hon 
älskar er och får anfall av svårmod när 
ni är borta. Jag skulle kunna ge er ett 
litet råd.” 

Jeanne skakade; hon visste mer än väl 
vad denna ränksmiderska gav för råd! 
”Åh, det är inte nödvändigt”, 
försäkrade hon omedelbart. 

Hon hade varit tvungen att ta sig 
samman när hon steg upp från kistan 
och trädde fram; men nu gick 
förställningen av sig själv, den stod inte 
Katharinas efter. Denna lät nu 
moderlig. 

”Er fru, Navarra, har jag erbjudit min 
vänskap, och jag tror att hon är lika 
välvilligt inställd till mig.” 

Jeanne tänkte snabbt och enträget: 
”Min son ska bli stor, jag ska nog allt 
komma till rätta mer er. Jag ska 
komma till rätta med er och min son 
kommer att bli stor. Jag, Frans den 
förstes systerdotter – och denna 
krämardotter!” 

Hennes förtjusande, ljuva min förblev 
oförändrad – och vad Katharina än kan 
ha tänkt förblev också hennes 
ansiktsuttryck moderligt. Endast på en 
punkt förrådde hon sig, denna Medici, 
genom att inte lägga det minsta märke 
till barnen, inte ens den ängsliga lilla 
flickan. Och en sådan ska spela 
moderlig. 

”Jag är er väninna av hela mitt hjärta!” 
utropade Jeanne hänförd, eftersom 
hon hade ertappat den andra. 

Översättning: Anders Björnsson 
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Toner från Helvetet. Om det dubbla budskapet 
i Sjostakovitjs musik 

A V  J U L I E N  H A C H  

 

Julien Hach, som är en i Sverige 
bosatt fransman, berättar här om 
sitt förhållande till den stora ryska 
kompositören Dimitrij Sjostakovitj 
(1906-1975). Hur han i tonåren 
upptäckte Sjostakovitj musik och så 
småningom även lärde sig uppfatta 
dubbelheten i kompositörens musi-
kaliska budskap.  En dubbelhet som 
anses haft att göra med kompos-
itörens komplicerade politiska för-
hållande till Stalin. 

 

Jag fick min första kontakt med Sjos-
takovitjs musik när jag var sjutton. 
På jakt efter något nytt att lyssna 
på hade jag bläddrat bland mina för-
äldrars skivor och fått tag i en in-
spelning av Paris ungdomsorkester. 
På omslaget till skivan stod det ett för 
mig hittills obekant ryskt namn som 
genast tände min nyfikenhet. På den 
tiden utvecklade jag just en fascination 
för Ryssland. Jag hade försjunkit i rysk 
litteratur, framför allt Dostojevskij, och 
hade till och med skaffat mig en rysk 
ordbok och börjat att brottas med det 
kämpiga kyrilliska alfabetet och de för 
en fransman svåruttalbara konsonant-
erna. Det var en söndag eftermiddag 
och jag hade kvar alla mina hemläxor 
att göra. Men jag valde att lämna dem åt 
sidan för en stund och började i stället 
att lyssna på Dmitrij Dmitrijevitj Sjos-
takovitjs nionde symfoni. 

Vid de första tonerna blev jag drabbad. 
Musiken var ljus och peppande, friska 
och klara melodier trängde sig lätt in i 
huvudet, det hastiga tempot var 
smittsamt energiskt och orkestrer-
ingen, som gav perkussionen och blå-
sinstrumenten en framträdande roll, 
var klangfull och kontrastrik. Det lät 

egentligen långt ifrån det jag först hade 
tänkt mig. En sådan underhållande och 
lättlyssnad musik stämde varken med 
bilden jag hade om Ryssland och rysk 
konst; inte heller med uppfattningen 
jag hade bildat mig om klassisk musik, 
som jag föreställde mig som allvarsam 
och ädel och vars syfte var att få 
lyssnarens själ att blommat ut i högre 
sfärer. Såvitt jag kunde döma hade 
denna musik ett ganska märkligt 
tonfall, trevligt och nästan skämtsamt i 
avsaknad av den överväldigande 
dramatik och lyrism som jag hade mött 
hos Tjajkovskij och Rachmaninov. Med 
sin burleska ton hade denna symfoni 
snarare passat i en cartoon-genre än i 
rysk symfonikonst. Men det gjorde 
inget. Jag kände en stark dragning till 
det jag lyssnade på. 

Symfonin bestod av fem korta satser 
med en total speltid på drygt 20 
minuter. Den jovialiska inledande 
satsen följdes av en långsam och 
vemodig vals. Tredje satsen, ett livligt 
scherzo, hade formen av en frenetisk 
och kaotisk galopp. Fjärde satsen var ett 
stelt och makabert rekviem. Finalen 
inträdde attacca (utan mellanliggande 
paus) och lyssnaren fördes tillbaka till 
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första satsens godmodighet för en liten 
stund. Men satsen utvecklades till 
en dunklare atmosfär, som växte till en 
virvel av stråk som otippat nog 
mynnade ut i ren cirkusmusik. Den 
nionde symfonin skrevs i Sovjetunion-
en 1945 och den som önskar lyssna 
på detta rika, närmast sprittande mus-
ikstycke hittar lätt flera versioner av det 
och andra av Sjostakovitjs verk på nätet. 

I uppslagsverket som fanns hemma 
hittade jag en kort artikel om 
kompositören illustrerad med ett 
svartvitt fotografi av en blek 
och uppenbart deprimerad gubbe med 
tjocka glasögon. Det var alltså den här 
mannen, som såg ut som en tråkig 
byråkrat, som hade komponerat denna 
spralliga musik som jag fastnat för. 
Artikelns innehåll var inte heller 
särskilt inspirerande. Den beskrev 
Sjostakovitj som en ambitiös och 
begåvad musiker, som hade godtagit 
rollen som Sovjetunionens officiella 
tonsättare och som dedikerat konstnär-
skapet till att skriva kolossala symfoni-
er och emfatiska kantater om Stalin. 

Men lite senare visades på TV den 
amerikanska dokumentären Shostako-

vich against Stalin  the war symp-
honies, som erbjöd en helt annan syn-
vinkel. I stället för en hängiven 
anhängare till den sovjetiska regimen 
framställdes kompositören som en ut-
nyttjad och misstolkad konstnär, som 
trots en offentlig underkastelse hade 
lyckats ge uttryck åt sin inre protest 
genom en högt mångfacetterad musik. 
Då, för 17 år sedan, levde man fortfar-
ande i den gamla världen. Man var inte 
försedd med den omedelbara och 
oändliga tillgången till information som 
nu blivit vårt dagliga bröd. Hemma hos 
oss fanns inte internet, inte ens en 

dator. Min önskan efter att få veta mer 
om den gåtfulla ryssen blev tillfreds-
ställt allteftersom. Vid varje utflykt till 
den närmaste storstaden tog jag till-
fället i akt att skaffa mig alla nödvän-
diga skivor av och böcker om Sjosta-
kovitj. Under mer än ett år gick jag 
igenom det mesta av Sjostakovitjs gig-
antiska produktion och fick reda 
på hans komplicerade och sorgliga liv in 
i dess minsta detaljer. 

Allt hade börjat bra för den unge 
tonsättaren. Bäst i klassen, ambitiös 
och djärv: Sjostakovitj, född i 1906 i S:t 
Petersburg, var på väg att bli Rysslands 
nya musikstjärna när han plötsligt föll i 
onåd. En kväll i januari 1936 hade 
Stalin, Jdanov och Mikojan bevistat en 
föreställning av hans opera Lady 
Macbeth från Mzensk. Operan ha-
de gjort succé vid uruppförandet 1934 
på Leningrad Malij Opernij men Stalin 
uppskattade inte vad han såg och 
hörde. Han hade helt enkelt äcklats av 
det djärva verket, som handlade om en 
kvinnas erotiska längtan och revolt mot 
ett männens samhälle som ledde till 
äktenskapsbrott och mord. Han hade 
framför allt blivit riktigt provocerad av 
den realistiska kärleksscenen där 
Katerinas och Sergejs parningsakt 
framfördes av oerhört explicita trom-
bonglissandon. Tyrannen gick innan 
operans sista akt, och två dagar senare 
publicerades en artikel i Pravda under 
rubriken "Kaos i stället för musik". 
Kompositören anklagades för sin 
"borgerliga formalism", sin "herm-
etism" och "grova naturalism", vilket i 
en tid präglad av stora utrensningarna 
kunde innebära en dödsdom. Operan 
bannlystes med omedelbar verkan och 
den redan världsberömda kompositör-
en blev därefter en officiellt fördömd 
folkfiend
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Ovan: premiären på Lady Macbeth från Mzensk på Stockholmsoperan 1935. Okänd 
fotograf. Nedan:  ryska sopranen Svetlana Sozdateleva i rollen som Katerina L'vovna 
Izmailova i en uppsättning på Teatro Comunale Bologna den 5 december 2014. Fotograf: 
Lorenzo Gaudenzi. [Källa:  Public Domain] 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mzensk.jpg
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Hans vänner ställde sig i kö för att ta 
avstånd från honom och han tvangs att 
offentligt förneka sin musik. Den unge 
kompositören började att leva i vänt-
an på det värsta. Han höll sig förberedd 
med en färdigpackad väska för den 
händelse han en natt skulle bli hämtad 
av KGB och hamnade i djup depression. 
Han försökte dränka sin rädsla och sina 
självmordstankar i både vodka och 
arbete. I maj 1936 avslutade han sin 
fjärde symfoni, ett gigantiskt verk fullt 
av ursinne och förtvivlan och som 
avspeglade hans dåvarande psykis-
ka tillstånd. 

Repetitionen av detta verk började un-
der Fritz Stiedrys ledning men 
Sjostakovitj övertalades att dra tillbaka 
det farliga verket innan det hunnit 
framföras. Sjostakovitj började i stället 
komponera en femte symfoni. I offici-
ella medier presenterades det nya 
verket som "en Sovjetkonstnärs krea-
tiva svar på rättvis kritik" och mottogs 
men entusiasm både av publiken och 
sovjetpolitikerna vilka välkomnade vad 
de trodde var kompositörens avbön. I 
själva verket var konstnärens kompro-
miss med partiet bara ytlig och formell. 
Sjostakovitj hade förvisso anpassat sin 
stil till maktens krav på en enklare och 
tydligare musik, som passade den 
okunnige "Lillefar" och hans krets av 
kulturellt inskränkta kumpaner. Sam-
tidigt kunde alla insiktsfulla lyssnare 
känna igen Sjostakovitjs personliga 
tonfall och förnimma verkets verk-
liga känslomässiga innehåll. Symfonins 
triumfatoriska final, som av kritiken 
ytligt tolkades som en hyllning till den 
nya sovjetmänniskan à la Strauss Also 
Sprach Zarathustra, lät i skarpare öron 
snarare som en uppenbar skildring av 
ett skoningslöst och allmänt förtryck. 
Trumpeternas mäktiga appell (ett citat 
ur Nattens Drottnings aria i Mozart 
Trollflöjten), stråkarnas smärtfyllda 
gnissel och de brutala slagen av cym-
baler och pukor kunde uppfattas som en 
triumf. Men inte mänsklighetens tri-

umf. Denna bittra triumf var i själva 
verkets Stalins. 

Under premiären berättas det att 
många grät under den hjärtskärande 
adagion, som hade skrivits under tre 
nätter, och att publiken sedan reste sig 
av entusiasm vid finalens avslutning. 
Applåderna dröjde en timme och diri-
genten, den unge Jevgenij Mravinskij 
(Rysslands framtida maestro), ska 

Sjostakovitj på Tyska Bach-Festivalen i 
Leipzig 1950. Foto: R & R Rösssing. [Källa: 
Deutsche Fotothek] 

då ha tagit fram partituren och visat det 
för publiken som ett sätt ha tydliggöra 
att äran skulle vederfars kompositören, 
som levde med Stalins dom hängande 
över sitt huvud. 

Jättesuccén med den femte symfonin 
ledde till att Sjostakovitj överlevde och 
till och med rehabiliterades. Men på ett 
sätt som var villkorat. Med sin eleganta 
vändning i takt med regimens officiella 
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estetisk hade Sjostakovitj visserligen 
erhållit amnesti men samtidigt för-
bundit sig att i sitt fortsatta konst-
närskap implicit samarbeta med regi-
men. Många sovjetiska artister ställdes 
inför samma dilemma: antingen ac-
ceptera att bli någon form av regimens 
hyllare eller gå under, ibland bok-
stavligen. Genom att välja det första alt-
ernativet hade kompositören gått med 
på att hädanefter bli utnyttjad som Sov-
jetunionen officielle tonsättare, Stalins 
musiker, en roll som han skulle spela 
under resten av sitt liv. Som regimens 
Mozart fick han framträda på åtskilliga 
officiella möten, ceremonier, kongres-
ser. Det finns många bilder och filmin-
spelningar där man ser den blyge unge 
mannen med stor ansträngning försöka 
göra jobbet genom att mekaniskt rabb-
la oändliga tal, som andra hade skrivit 
samtidigt som han märkbart kämpar 
mot en plågsam motvilja. 

Genom att acceptera ett slags officiell 
status hade Sjostakovitj offrat sitt ren-
ommé som fri konstnär och begränsat 
sitt konstnärskap för sin egen över-
levnads skull. Men Femte symfonin 
utgör samtidigt beviset på att han inte 
hade uppgett all konstnärlig integritet. 
Med en musik som föreföll som på en 

gång en anpassning till  och samtidigt 

en avspegling av  regimens tvång, hade 
Sjostakovitj hittat sin väg: ett subtilt 
dubbelspel med en synlig och offentlig 
underkastelse och en underförstådd 
protest, som bara uttryckte sig med 
musikens djupa språk. 

Tyskarnas anfall mot Sovjetunionen i 
juni 1941 ledde till en nedtrappning av 
utrensningarna. Ryssland behövde nu 
ägna alla sina krafter åt ”Det stora 
fosterländska kriget” mot Hitler, ett 
krig som skulle kosta Sovjetunionen 
cirka 25 miljoner människoliv. I början 
på kriget befann sig Sjostakovitj i sin 
hemstad Leningrad (idag Sankt Peters-
burg) men skulle evakueras från den 

belägrade staden i oktober 1941 till 
Samara, där han avslutade sin monu-
mentala sjunde symfoni. Verket till-
ägnades Leningradborna som under 
drygt 900 dagar skulle genomgå en av 
de mest fasansfulla belägringarna i 
världshistorien. Sjostakovitjs sjunde, 
och längsta, symfoni kom att bli en 
enastående symbol för Rysslands 
motstånd mot Hitler och användes som 
en stöttepelare i regimens patriotiska 
propaganda. 

I ett sönderbombat Leningrad lyckades 
man samla en grupp svältande musiker 
som, trots att de knappast kunde hålla 
sina instrument, började att repetera 
det väldiga verket under ledningen av 
dirigenten Carl Eliasberg. På kvällen 
den 9 augusti 1942 ersattes krigets 
oväsen av en konsert, som var 
radiosänd och hördes i hela staden där 
högtalare hade placerats vid varje 
gathörn. Sjostakovitjs musik nådde till 
och med de tyska trupperna vid 
frontlinjen. Leningrads budskap till 
angriparna var tydligt: ni kan aldrig 
kuva ett folk som mitt i förödelsen och 
döden hittar kraften att spela en sådan 
symfoni! 

Sjostakovitj insats för det stora 
fosterländska kriget blev hyllad till och 
med i väst. Folkhjältens porträtt ham-
nade på Time Magazines omslag och 
hela västerländska pressen tog fasta 
på den officiella bilden på kompositö-
ren av vilken sovjetstaten gjorde ett 
stort propagandanummer. Ända fram 
till sin död 1975 skulle Sjostakovitj i väst 
uppfattas som Sovjetunionens musikal-
iska ambassadör. Det skulle ta 
decennier innan hans gåtfulla musik 
började uppskattas till dess fulla värde 
och betydelse, detta efter att olika 
vittnesmål och hemliga dokument av-
slöjade kompositörens verkliga håll-
ning gentemot den sovjetiska regimen. 
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År 1979 utgavs "Sjostakovitjs memo-
arer" av Solomon Volkov, som uppgavs 
vara en nedteckning av samtal förda 
med kompositören. Trots ifrågasatt 
autenticitet gav det omtalade doku-
mentet en trovärdig bild av Sjostakovitj. 
Det ansåg många som hade funnits i 
kompositörens närmaste omgivning, 
inte minst tonsättarens egna barn 
Galina och Maxim. Så här säger i boken 
Sjostakovitj om sin femte symfoni: 

”I think it is clear to everyone what happens 
in the Fifth. The rejoicing is forced, created 
under threat, as in Boris Godunov. It's as if 
someone were beating you with a stick and 
saying, ‘your business is rejoicing, your 
business is rejoicing’, and you rise, shaky, 
and go marching off, muttering, ‘Our 
business is rejoicing, our business is 
rejoicing’”. [Jag tror det står klart för alla 
vad som sker i Femman. Glädjen är 
ansträngd, framkallad under hot, som hos 
Boris Godunov. Det är som om någon slog 
dig med en käpp och sa 'din verksamhet är 
glädje, din verksamhet är glädje', och du 
reser dig skakad upp och går iväg 
muttrande 'vår verksamhet är glädje, 
vår verksamhet är glädje'.] 

Memoarerna bidrog till att kasta ett nytt 
ljust över Sjostakovitjs verk. Mycket 
som länge hade varit föremål för 
missförstånd och förakt lyssnades nu på 
med nya öron. 

Detta gällde inte minst den famösa 
sjunde symfonin. Redan innan Sjosta-
kovitjs död 1975 hade det till exempel 
kommit uppgifter om att Leningrads-
symfonins berömda första sats faktiskt 
hade skrivits väl innan Operation 
Barbarossa startades, ett faktum som 
stod i uppenbar motsättning till den 
officiella tolkningen enligt vilken det 
märkliga marschtemat i mitten 
på satsen, en lång ostinato som påmin-
ner om Ravels Bolero, menades vara en 
skildring av den tyska invasionen. 
Om "invasionstemat" hade skrivits inn-

an det tyska anfallet, vad kunde det i så 
fall handla om? 

Själva melodin i temat är högst signi-
fikant. Det till en början trivsamma, 
nästan naiva motivet som spelas i 12 
variationer med olika instrument är 
faktiskt byggda på citat ur Léhars 
operett Glada änkan samt ur 
Nazitysklands hymn. Framför allt 
känner man igen ett ledmotiv från 
kompositörens egen opera Lady 
Macbeth, "våldsmotivet" som avslutar 
varje variation som ett skiljetecken. 

Efter en lättsam början utvecklas den 
dubiösa frasen steg för steg till något 
själlöst och disharmoniskt. Man får 
intrycket av en ond förtrollning, som 
gradvis griper hela orkestern 
och olycksbådande driver den till en 
dödlig galenskap. Det är svårt för 
lyssnaren att motstå styckets giftiga 
drivkraft, dess genomträngande strids-
lystna incitament. Man blir helt enkelt 
imponerad av musikens maskinella 
kraft, besatt av det lättfastnande och 
ständigt återkommande temat. Precis 
som i Bolero använder Sjostakovitj mu-
sikens farliga hjärntvättande förmåga. 
Om avsikten bakom dessa toner skrivna 
på tidigt 40-tal råder det ingen tvekan. 
Det är faktiskt hela totalitarismens 
förbannelse, som här blir gestaltat i 
musik. 

Mitt upptäck av Sjostakovitj musik 
lärde mig något viktigt. Genom att 
lyssna till hans mäktiga symfonier, 
konserter och sofistikerade kammar-
musikstycken insåg jag att musikens 
njutning inte bara handlade om att 
skapa välbehag. Musik hade också 
förmågan att frambära mening. De som 
trodde att musikens syfte var att få 
lyssnaren att sväva i sköna och 
substanslösa sinnesintryck hade fak-
tiskt Sjostakovitj duperat. Hans kryp-
tiska budskap tilltalade bara de som 
förmådde uppleva musikens välutvec-
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klade språk i alla dess nyanser. Som inte 
bara upplevde musiken som en under-
hållande kombination av ljud utan som 
en fullkomlig konst, det vill säga ett 
medel för att komma till insikt om en 
annan människas inre värld.  
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FÅRADINGAR 

A V  A N D E R S  B J Ö R N S S O N  

 

Förutom att översätta från tyska 
(se utdraget ur Heinrich Manns 
roman om Henrik IV i detta num-
mer), bedriva politiskt arbete mot 
svensk Nato-anslutning (sajten 
www.alliansfriheten.se) och annan 
publicistisk verksamhet i folkbild-
ningens tecken arbetar Anders 
Björnsson emellanåt på ett litterärt 
projekt han kallar för FÅRADING- 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR  ett slags kortfattade och med 
obehaglig spets utrustade ord- 
och tankelekar. Förr och 
Nu publicerar här ett urval av 
nyligen tillkomna rader i det 
björnssonska artilleriet. (Foto Knut 
Lindelöf) 

 

FÅRADINGAR 
A V  A N D E R S  B J Ö R N S S O N  

 

Att dra sig tillbaka utan att vara 
framskjuten. 

Göra det som behövs men ingen 
behöver lägga märke till. 

Döden är en retsticka. Ibland kommer 
den oanmäld. Ibland anmäler den sig 
för tidigt: då får man tillfälle att 
återhämta krafterna och att skriva 
några nekrologer till. 

 

 

 

In i ålderdomen: ljusgrå linnebyxor, 
sneakers i svagt beige mocka (inte till 
att löpa med), gul knäppt t-shirt och 
handstickad brun bomullströja, vit 
stetsonhatt. 

Jag vänder ryggen åt sociala medier, 
jävla floskel. Om du går in i en lokal 
där det sitter en massa fyllbultar, får 
du faktiskt skylla dig själv. 

http://www.alliansfriheten.se/
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Är det någon skillnad mellan att bli 
kränkt och att bli förnärmad? Jag blir 
då och då förnärmad. (Skillnaden 
mellan lismande och lyhörd?) 

Jaga småorden: ibland, eftersom, till 
exempel, nu, ofta, det vill säga, också, 
ju, ett slags, så kallad. (Vid 
manusläsning.) 

Beslut: sök inga uppdrag, du slipper att 
bli mätt och vägd av träskallar. (Och 
begrav snarast peer review-systemet!) 

Min dagliga oro giv mig idag. Hur 
skulle jag kunna reda mig annars? 

Det glittrar i askarna. 
Björktrastungarna, de försvann raskt! 
Tidigt mörker mera hotfullt än det 
sena. Barometern, tillverkad av ”B. 
Oppenheim in Frankfurt a. M.”, inköpt 
på Tradera, visar Beständig i ur som 
skur. Motsträvig. 

Händerna skrynklar sig efter 
sillinläggning: tre sorters senap, HP- 
och Worcestersås, tabasco, 
balsamvinäger, socker, rapsolja, dill. 
Det blir en sås mörk som konjak. 
Lederna styva. Onsdag eftermiddag. 
Sjöräddningshelikoptern spränger 
genom molnen. Nätterna varma och 
bångstyriga. 

Och alla våra invasiva arter! 
Rosenspireahäck, kirskål, hallonen, 
både de äkta och 
prydnadshallonbusken som blommar 
nu. De är motsatsen till vänner som 
försvinner och lämnar blott 
frågetecken efter sig. 

Ge aldrig upp: kampen mot 
liljebaggarna har lyckats! 

Plötsligt ligger han där, en svart 
skalbagge, på skrivbordet och glänser. 

Han är som en gyllene prick bland alla 
håglösa attiraljer, dammiga. Död. 

Till mig kommer repliker i grönskan, 
ännu outtalade, som katastrofvarsel, 
tillsammans med den tilltagande 
mängden av skräppost, min 
vardagsskräck. Och så talar man om 
cyberattacker. 

Den som skriver bör ha någonting att 
säga. Jag då? På jakt efter någonting 
eller ingenting. 

Nya ytterdörren till farstun går inte att 
stänga; får man igen den, går den inte 
att öppna. Detta påminner mig om 
fattigåret i Göteborg: jag hade för vida 
byxor, för trång kavaj. 

Misstro: mot alla dessa flabbar (av 
bägge könen) som försöker göra 
politik. Detta är inte populism. Det är 
hederligt uppror. 

Grundvattenbrist och 
översvämningsrisk. 

Livets mening kan inte vara så stora 
pensionsavsättningar som möjligt. 
Eftersom de krymper. 

Sanningen sitter trångt, samvetet är 
rymligt, alltmer sällan sitter något som 
hand i handske. (Om samtalskulturer.) 

Domare kan inte både vara oavsättliga 
och tillåtas överpröva i demokratisk 
ordning fattade beslut. Om besluten är 
vidriga? Då får man riva upp dem. Om 
det inte går, får man väl göra 
revolution. (Ur brevväxlingen.) 

Hos Tjechov är även fåntratten värd 
aktning. Hans vardagshumanism. Den 
ryska andens bidrag till den europeiska 
kulturen. (I dagboken, efter att ha läst 
Duellen.) [1] 

http://www.forrochnu.se/wp-admin/post.php?post=1027&action=edit#_ftn1
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För billigt att resa, för dyrt att bo. Det 
är det moderna oförnuftet! 

Bisarra drömmar: jag letar förtvivlat 
efter ett hembageri i Råsunda villastad 
som aldrig har funnits – det har 
funnits, och finns, ett men inte där jag 
letar. Också villastaden finns. 

Vad en efterlevande behöver är inte 
medlidande utan tecken på liv, också 
levt liv. 

Vi har ingen rönnbärsmal på äpplena i 
år och nästan inga äpplen. Man blir 
rasande, eller hur? 

Det är så mycket man måste veta för 
att kunna se. Det är så mycket man vet 
att man inte vill bli vittne till. 

(Första halvåret 2017.) 

[1] ”Och till råga på allt är han 
antisemit”, skriver Ljudmila Ulitskaja 
närmast som en självklarhet (Jakobs 
stege, svenska utgåvan, 2017, s. 68). 
Finns det riktigt stöd för detta? Kan 
man vara både usel och humanist? 
(Usel och demokrat!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forrochnu.se/wp-admin/post.php?post=1027&action=edit#_ftnref1
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Claude Monet (1840-1926) 

 

Det sägs att den som reser i gryningen bär 
på ett budskap.  Men måste det vara så? 

 

 

Venedig 

A V  P E R - O L O V  K Ä L L  

1 

Tjejen i de högklackade skorna styltar 
längs trottoaren.                                   
Hon har snygga ben.                             
Och var gång hon sätter klackarna i 
stenbeläggningen hörs ett skärande 
ljud. Följer hon sin röda tråd in i 
Venedigs vindlande gränder? 

Ja, vilken labyrint är inte denna stad! 
Vart man går husväggar som ställer sig 
i vägen.                                                    

Fick fråga fyra gånger innan jag hittade 
till mitt lilla hotell, trots att det låg så 
löjligt nära… 

Det sägs att denna stad bebos av rika 
främlingar, som sällan vistas här.  
Slutna fönsterluckor.                              
På en balkong med snidat järnräcke 
står en man och röker.     
Den svarta gestalten avtecknar sig mot 
den svagt upplysta ljusgloben                  
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i det salongslika rummet.                   
Med kavajen löst hängande över 
axlarna iakttar han utan att se   
kanalens gondoler,                               
som övertäckta av svarta kapell skaver 
mot förtöjningspålarna. 

Hotellets smala trätrappa jämrar sig 
när man går i den.                                  
En flicka från Skottland i stickad 
jumper försöker le obesvärat,               
när vi nästan krockar med varandra.      
I det trånga, alltför varma 
hotellrummet (utan luftkonditio-
nering) går det inte att sova.             
Ändå sover jag som en stock och 
vaknar bland svettiga lakan. 

Den skotska flickan (varför tror jag att 
hon är från Skottland?)                    
dricker te med skorpor och marmelad 
vid breakfasten. 

På vaporettin ut till Lido  till Den 
Stora Konferensen – är morgonen en 
behaglig svalka.                               
Stående på fördäck betraktar jag den 
säreget vackra staden badande i 
solljuset. En glänsande teaterkuliss 
med rötter i Bysans och Renässansen. 

Ett nutida Turist-Atlantis vars sakta 
nedsjunkande i den gröna lagunen                             
man söker hejda med modern 
ingenjörsteknik.                               
Staden som vilar på oräkneliga 
träpålar, som för sekler sedan 
bankades ned i underlaget av lera och 
sand för att ge stadga åt palatsen. 

När pålningsvirket anskaffades 
kalhöggs, sägs det, stora ytor av 
nuvarande Kroatien och Slovenien. 

Att staden började sjunka berodde 
dock på att invånarna behövde vatten 
och därför, naturligt nog,                                    
grävde brunnar.                                 
Dessa brunnar var artesiska,                  

så att när vattnet av självtryck 
pressades upp till ytan                   
började marken sjunka samman under 
Venedig.                                                    
(Ett öde staden inte är ensamt om.)  

Sedan man insett detta förbjöds           
på 1960-talet all brunnsborrning            
i Venedig. 

2 

En julidag år 1902                          
störtade oväntat det hundra meter 
höga klocktornet, Kampanilen,                                                                                                                                      
vid Piazza San Marco samman.         
(Till all lycka blev endast 
tillsyningsmannens katt skadad!)     
Man fann då att de tusenåriga 
ekstockar på vilka tornet vilat     
alltjämt var i utmärkt skick.                     
I den syrefattiga gyttjan hade de 
envetet stått emot förruttnelsens tand.                              
Det vara bara tornet självt som vuxit 
sig för högt.                                             
Allt som krävdes var att 
timmerstockarna ersattes med  
kraftigare exemplar. 

Redan ett decennium efter raset kunde 
den återuppbyggda Kampanilen 
invigas. 

I det torn, som just rekonstruerats, 
hade år 1609 den berömde Galileo 
Galilei demonstrerat sitt nybyggda 
teleskop för Venedigs doge,                        
Leonardo Donà. 

Vissa platser är som tidslinser, där 
historien tycks fokuseras i en 
brännpunkt.                                   
Venedig är en sådan plats.                     å 
Då och nu kan tyckas lika relevanta.    
Utbytbara.                                               
Den tid vi kallar ”vår” blir på så sätt ett 
det förflutnas utsträckta nu.                                            
Ur tidsbrunnen sträcker det förgångna 
ut sina bläckfiskarmar och griper efter 
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oss.                                                               
Vi som tror oss om att röra oss i ett helt 
unikt nu.                                                 
(När i själva verket allt är ett samman-
hängande Då-Nu-rum.) 

Alltnog,                                                     
när Galileo demonstrerar kikaren för 
sin vän dogen                                          
gör han det inte som ett instrument 
med vars hjälp                   
himlakropparna kan studeras med ny 
och hittills oanad skärpa. 

Han säger inte:                                  
"Detta instrument kommer att för all 
framtid ändra vår bild av världsalltet!"       
Istället säger han kanske:                   
"Ers höghet, som Ni i Er djupa visdom 
redan insett                                              
ger detta instrument innehavaren en 
betydande taktisk                              
fördel inför ett stundande sjöslag." 

Att se sin fiende tydligt långt innan han 
kan urskilja oss! 

En sådan krigslist förutsätter dock att 
teleskopet hålls hemligt.                       
Var alltså Galileo beredd att offra 
vetenskapen                                          
(som ju förutsätter öppenhet)               
för att ligga bra till hos en furste? 

Vi vet inte.                                                  
Vad vi vet är att Galileo redan följande 
år, 1610, publicerar sitt 
banbrytande verk Sidereus Nuncius, 
”Stjärnornas Budbärare”. 

Vilken vacker titel på en avhandling! 

Han tillkännager där den fantastiska 
upptäckten att fyra stora månar kretsar 
kring Jupiter.                                                          

Och att månens yta  liksom jordens  
är täckt av berg, slätter och hav.                                              
Ur bergsskuggans längd beräknar 
han månbergens höjd. 

Jorden var således inte världsalltets 
centrum kring vilken alla andra 
himlakroppar snurrade till Herrans 
och Människans Lov.                                                            
Den som såg ut i den mörka 
natthimlen med ögat förstärkt av en 
konvex och en konkav lins                
infogade i ett rör                                           
kunde med egna ögon se att jorden 
blott var en planet bland andra. 

Så enkelt – nästan banalt – störtar en 
världsbild samman! 

3 

När vi stiger i land på Lido                       

 den långsmala ön som skiljer 

Venedig från Adriatiska havet             
är förmiddagssolen påtaglig.                 
På Lungomare Marconi,                                
den långa huvudgatan,                        
passerar jag det pampiga                          
Grand Hotel Des Bains.                                     
Där Thomas Mann en gång ska ha 
samlat stoff till sin berömda novell 
”Döden i Venedig”. 

Så egendomligt tidlösa gamla 
semesterorter är:                                      
Ingen skulle bli förvånad om det äkta 
paret Katia och Thomas Mann i detta 
ögonblick klev ut genom den ståtliga 
hotellgrinden. Han i vit 
sommarkostym.                                     
Och hon, matematikern Pringsheims 
dotter,                                                                 
(som sägs ha uppgivit sina studier i 
naturvetenskap för att bli den 
trettioåriga uppåtgående författarens 
maka)                                                              
med solhatt och parasoll.                            
Arm i arm på väg till hotellets 
strandbad. 

Året är 1911.                                                     
Det första stora krig, som snart ska 
sönderslita den europeiska 
kontinenten, öppna åkerjordarna för 
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oräkneliga skyttegravar                              
för att strax därpå, i tysthet, sluta de 
döda i sin leriga glömska, anas ännu 
bara av de mest framsynta.                        
Och knappt ens av dem. 

Åt dessa världsförbättrare ler man       
– i bästa fall –                                        
ironiskt.                                                     
För att snart nog uppröras över deras 
bristande patriotism!                                 
Ännu är dock det litterära brödraparet 
Heinrich och Thomas Mann goda 
vänner.                                                     
Förresten bor båda två här på hotellet. 

Men deras vägar ska snart skiljas åt. 

Thomas ska skriva en romantisk-
nationalistiska hyllning till det 
skapande kriget:                    
Betrachtungen eines Unpolitischen. 
Heinrich den djupt pessimistiska      
Der Untertan,                               
"Undersåten", som förbjuds av 
censuren.                                          
Heinrich Mann förmår inte se något 
gott i det kommande kriget. 

Kompositören Gustav Mahler har just 
dött. Han sägs vara förebild                 
till den åldrande ”författaren Gustav 
Aschenbach” i den novell Thomas 
Mann just nu förbereder.                       
Bilden av det disciplinerade geniet som 
lever för sitt skapande. 

Själv förbjuder Gustav Mahler sin tjugo 
år yngre hustru,                                                   
den musikaliska Alma,                                         
att ägna sig åt skapande arbete. 
Hennes uppgift är att finnas till hans 
hjälp.                                                          
Men Alma vet att ta hämnd och 
uppvaktarna är många.                                              
Så många att de blir till en visa.                  
Tom Lehrer skrev den visan.                
Sången om Alma.  

4 

Vid Palazzo del Cinema,                             
det vitkalkade kulturpalats,                       
som Mussolini en gång lät uppföra                  
till den italienska filmkonstens allt 
större ära, är jag redan genomblöt av 
svett efter promenaden.                                 
En gråhårig femtiosjuåring,                                 
som deltar i den 8:e internationella 
konferensen                                       
”Nanometer-Scale Science and 
Technology”                                                   
med resebidrag från makarna          
Knut och Alice Wallenbergs 
jubileumsfond. 

Inkommen från det bländande 
solskenet är palatset en sval katedral.                                                      
I den stora utställningshallen,                     
ett högteknologiskt Pantheon,                    
söker ingenjörer i mörk kostym (och 
slips) intressera mig                                                  
för just det slags mätinstrument de 
själva saluför. 

Vore man litterär som en TS Elliot 
kunde man utbrista:                                                                
Vackra kvinnor går förbi                     
talande om nanoteknologi 

5 

Vi skriver år 2004.                                  
Själv är jag på något sätt fylld av oklara 
förhoppningar.                                               
I det soldränkta Venedig med sin 
labyrintiska charm                                             
(och oräkneliga asiatiska turister) 
förmår jag ännu inte se den sjunkande 
staden som en metafor:                               
Den sjunkande västerländska 
kapitalismen. 

Nej, här är jag enbart en romantisk 
resenär.                                                         
En den där dricker sin hutlöst dyra 
espresso, opersonligt serverad av en 
vacker servitris. 
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Hon vars professionella leende ser rätt 
genom dig.                                                      
Och leendet säger:                                  
"Betala, så att jag kan glömma dig!"           
Sannerligen, här är ingen plats för 
metaforer! 

(Inte för den som hunnit bli femtiosju.) 

Intill, på Piazza San Marco,                         
står en man som älskar duvor.                    
Och duvorna, som antagligen skiter 
honom full,                                                    
älskar i sin tur hans bröd.                      
Scenen erinrar mig på något sätt om 
vad jag en gång                                                      
iakttog på Karlsbron i Prag:                               
ett mycket kortväxt par dansande till 
zigenarmusik.                                             

Dansade, dansade  som bara de 
tycktes kunna dansa.                                     
Liksom uppfyllda av den storartade 
europeiska kulturen. 

Det femstjärniga hotellet med de 
diskret framlagda broschyrerna: 
brunetter/blondiner/rödhåriga              
– allt kan fås mot hederlig betalning.  

"Sir, just leave the bag to me!"            
"Sir, perhaps you want some nice 
company for the evening?"                      
"Sir, lovely weather today in Prague, 
isn’t it?" 

Fast taxichauffören skörtade upp oss 
med besked. 

(oavslutad) 

 

K O M M E N T A R  

Som framgår tillkom ovanstående dikt efter 
ett konferensbesök i Venedig 2004. Det var 

mitt tredje och  hittills  senaste besök i 
staden, som onekligen är fascinerande men 
har mycket litet med turistreklamens 
utlovade romantik att göra. Därtill är 
priserna alltför höga och strömmen av 
turister sådan att man lämnar staden utan 
saknad. Beträffande duvorna införde 
man några år efter mitt besök förbud att 
mata dem på Markusplatsen. Trots allt ett 
framsteg. POK
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Recension 

Älskade museum 
A V  A N N E  L I D É N  

                        

    

”Svenskarna är ett museiälskande folk”. 
Så inleds boken Älskade museum. 
Svenska kulturhistoriska museer som 
kulturskapare och samhällsbyggare 
(Nordic Academic Press 2016, 211 
sidor). Författarna är Fredrik Svanberg, 

forskningschef vid Statens historiska 
museer, och Charlotte Hyltén-Caval-
lius, etnologisk forskare vid Institutet 
för Språk och folkminnen. Förutom de 
stora statliga ansvarsmuseerna, läns-
museerna och de kommunala museerna 
finns tusental stora och små museer 
runt om i hela landet, som fokuserar på 
olika specialintressen, lokalt och regio-
nalt. Ideella krafter håller ofta kultur-
arvet levande. 

Artiklarna i Älskade museum är ett 
resultat av samarbetsprojektet ”Museer 
bortom homogeniteten” mellan 
Historiska museet och Mångkulturellt 
centrum i Stockholm 2013 -2015, och de 
baseras på ett omfattande forsknings-
material, källor och litteratur. Hit hör 
även Riksutställningars rapport Muse-
erna och mångfalden 2014. Författarna 
har utgått från tre frågor kring 
nationalism och ultranationalism, pre-
sentationen av religion i utställningar 
samt vilka människor som repre-
senteras i utställningar. Historiska mu-
seets basutställning Vikingar står i 
fokus, vilken ger en åskådlig och kom-
plex, multimodal och faktarik bild av 
vikingatidens människor och samhälle i 
bilder, föremål och kartor, (bild 1). 

 

1. Entrén till nuvarande basutställningen Vikingar på Historiska museet i Stockholm. 
(Foto: Anne Lidén 2017) 
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I det inledande rummet vid entrén tar 
utställningen upp frågor om olika 
former av historiebruk och visar en rad 
historiska exempel på visuell 
historieanvändning, såsom Mårten 
Eskil Winges nationalromantiska 
målning av Thors strid med jättarna 
1872. Skyltarna informerar om att 
vikingen inte bara var krigare utan även 
bonde och handelsman, något som även 
stöds av arkeologiska föremål i övriga 
utställningen, (bild 2). 

 

2. Utställningsdel ”Historiebruk” vid 
entrén till Vikingar. Olika historiesyn 
och historieskrivning visas, från 1600-
talets göticism, 1800-talets national-
romantik, 1910-talets demokrati, 1940-
talets fascism till efterkrigstidens 
demokrati och arkeologisk pedagogisk 
information. (Foto: Anne Lidén 2017) 

Här visas även en norsk SS-affisch från 
Hitlertysklands ockupation 1943, där 
en figur med en nazistisk krigshjälm 
framställs som rustad vikingakrigare 
stående i ett vikingaskepp, och denna 
affisch presenteras intill ett svartvitt 
foto från andra världskrigets offer, (bild 
3). Det är denna presentation av 
nazismens förhärligande anakronist-
iska missbruk av vikingahistorien, som 
nu har kritiserats från högerextremist-
iskt håll. 

Denna högerextrema kritik mot muse-
ets ställningstagande diskuterar Fred-
rik Svanberg i en värdefull under-
sökande artikel utifrån museets ut-
ställningstradition och historiebruk 
samt olika definitioner kring nationa- 

 

3. Norsk SS-affisch i Oslo 1943, från den 
tyska ockupationen av Norge. Skylten 
informerar om den anakronistiska mo-
derna tyska soldathjälmen som den 
rustade vikingen i vikingaskeppet bär. 
(Foto: Anne Lidén 2017) 

lism och ultranationalism. En historisk 
genomgång görs av det glorifierande 
”germanska” historiebruket under Na-
zitiden i Tyskland, med flera åskådliga 
exempel, samt det rastänkande och den 
nationalism som förekom i svenska ut-
ställningar under 1900-talet, (s. 25-76). 

Svanberg baserar sin undersökning på 
en bred dokumentation av den anti-
mångfaldsaktivism som skett mot de 
svenska museerna, och som resulterat i 
hat och hot på internet mot musei-
anställda. Kampanjen mot Historiska 
museet på den högerextrema nätsajten 
Avpixlat och även Flashback visade 
många främlingsfientliga inlägg om att 
museet ”utplånar” svensk historia, ras 
och identitet, samt uttrycker ett hat mot 
”förrädare” och ”kulturmarxister”. 
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Vikingatidens människor borde exem-
pelvis presenteras som naturliga ”urin-
nevånare i landet Sverige”. Ultra-
nationalisterna vill skapa en tydlig 
exkluderande gräns mellan ”vi och 
dom”, ”pursvenskar” och ”rasfräm-
lingar”. Svanberg för en klargörande 
diskussion om de olika definitionerna 
av ultranationalism och nationalism 
och hans undersökande genomgång är 
ett utmärkt underlag för en kritisk 
vetenskaplig blick på ”vårt” kulturarv 
och den svenska nationalromantiken. 

Ett annat liknande norskt exempel, som 
kan belysa nazistbilderna i utställ-
ningen Vikingar, är Vidkun Quislings 
historiemissbruk 1942 av kung Olav den 
heliges martyrdöd 1030, då han lät 
förlägga partistämman till Stiklestad 
under Olavsdagarna, Norges nationella 
högtid i juli, (Lindaräng 2007 s. 93-108, 
bild 4). Affischen inför partimötet visar 
en uniformerad norsk nazist i profil 
jämsides med en viking i hjälm framför 
en siluett av den äldre ”Olavstøttan” 
från 1807 på helgonkungens dödsplats. 
Inte bara territoriet utan även landets 
historia och alla dess nationella sym-
boler skulle således bemäktigas. 

I Nazitidens propaganda försökte 
arkeologer härleda sagotexterna, helg-
onkungens yxa och skepp till en nordisk 
förhärligande ”urgermansk” ledarkult 
och en Torskult med koppling till 
fornnordisk mytologi. Men som jag och 
många andra har visat i forskningen om 
Olav den helige, så saknas helt veten-
skapligt underlag för dessa teser och 
överföringen från Torskulten (Lidén 
1999 s. 219; Lidén 2016). Modern 
forskning har nämligen visat att sagan 
och historien, helgonkulten och dess 
bildkonst har sitt ursprung i en medel-
tida europeisk kristen tradition, där 
martyren slutligen avsäger sig sin 
jordiska makt, lägger ner sina vapen 
och offrar sig för kristendomen. 

 

4. Norsk nazistisk affisch om 
ett partimöte 1942 i Stiklestad, Norge. 
Den äldre Olavsstøttan från 1807, som 
syns i bakgrunden, ersattes senare av 
Vidkun Quisling med ett nytt NS-
monument. NS-monumentets bautasten 
grävdes dock ner efter andra 
världskrigets slut. Nu förs diskussion om 
detta problematiska historiska arv. 
[Källa:https://historiefrue.wordpress.co
m/2016/10/07/velkommindir-til-
stiklastadir/] 

 

Historiska museet och synen på 
Vikingen och Vikingatiden i 
nationalromantiskt historiebruk åter-
kommer jag till nedan, i presentationen 
av museets invigningstävling 1943 och 
även aktuellt pedagogiskt material till 
Vikingar med lärarhandledningar och 
elevuppgifter. 

I sitt kapitel ”Utställd religion – 
religiösa kulturarv på svenska museer” i 
boken Älskade museum diskuterar 
Charlotte Hylten-Cavallius hur de 
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svenska museerna i en sekulär stat med 
religionsfrihet hanterar de olika världs-
religionerna i sina samlingar och ut-
ställningar, (s. 77-134). Hennes 
undersökning bygger på en bred 
dokumentation om museianställdas 
synpunkter och metoder. Övergången 
mellan fornnordisk religion till kris-
tendomen kan framställas som ”hed-
endom” eller ”förkristen religion”. Men 
inte sällan så blir frågorna om religion 
och religiöst kulturarv osynliggjorda i 
ett kunskapsområde med föremål och  

 

 

 

konstobjekt där mer estetiska 
stilkvaliteter står i fokus, t.ex. det 
medeltida katolska kyrkliga kultur-
arvet på Historiska museet. När det 
gäller museets utställning Maria –
drömmen om kvinnan 2008-2009 så 
stod det religiösa innehållet i fokus och 
de gotiska madonnaskulpturerna pre-
senteras i en ny estetisk konstnärlig 
multimedial performativ rumsgestalt-
ning med tydlig koppling till nutidens 
aktuella kvinnoteman, (s. 118-130, bild 
5). 

  

 

 

 

5. Utställningen Maria - drömmen om kvinnan på Historiska museet 2008-2009. (Foto: 
SHM allmänna pressbilder 2017) 
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Historiska museets stora utställning om 
Islam -konst och kultur 1985-86 under 
ledning av Olov Isaksson och i ett 
mycket brett samarbete med kulturi-
nstitutioner, invigdes av Olof Palme, 
och den syftade till att ”skapa förståelse 
och respekt för likheter och olikheter 
länder och människor emellan”, (s. 
100). För att kunna utveckla rela-
tionerna mellan arabvärlden, var det 
enligt utställningskatalogen viktigt att 
bryta ”fördomarna om arabvärlden i 
Sverige”, och det kunde en bred 
kunskapsmanifestation göra. Flera 
muslimska och arabiska föreningar 
deltog i utåtriktade arrangemang kring 
museets föremål med muslimsk kopp-
ling, vilket kritiserades från Israel-
vänligt håll i pressen. Utställnings-
katalogen vittnar om en stor öppenhet 
inför nya ”invandrares kulturarv” och 
”andra religioners historiska betyd-
else”, vilket blev en banbrytande start 
för diskussionen om ”islamofobin”, (s. 
95-108). 

Hyltén-Cavallius diskuterar utifrån 
postkoloniala perspektiv även 
historiska konstföremål i Skulptur-

hallen  religioner i Asien på Öst-
asiatiska museet, nu Statens museum 
för världskultur, och dessa represen-
terar flera religioner som buddhism, 
hinduism och taoism samt jainism och 
daoism. Dragkampen mellan konstvet-
enskaplig och etnografisk forskning på 
museet handlar också om form och 
innehåll, där kultföremålen kan sättas 
in i en religiös kontext. Hon sätter ett 
problem i fokus och det gäller 
presentationen på utställda kartor, som 
lokaliserar dessa religionsområden i 
Asiens länder. Ingenstans framgår att 
dessa religioner idag finns inom 
Sveriges gränser. Det borde då enligt 
henne finnas en karta med nutidens 
buddhistiska och hinduiska tempel i 
Sverige. Hon pläderar vidare för en 
postkristen och sekulär hållning och ett 
mer inkluderande arbetssätt där 

besökare med olika religioner kan få 
möjlighet att möta ”sitt” religiösa 
kulturarv. 

I relation till kritiken mot Historiska 
museets utställningar problematiserar 
och belyser Svanberg vidare även det 
metodiska och statligt-nationella 
historiebruket på museerna i Sverige 
och han resonerar om olika former av 
nationella regelverk i relation till 
museernas uppdrag (s. 31): 

Men ett sådant historiebruk kan likaväl stå 
för en öppen och inkluderande nationalism 
som exempelvis historiserar svenskheten, 
berättar att den följt på tider utan något 
svenskt och synliggör dess komplexitet, 
dess historiska transformationer och det 
förflutnas uppenbara mångfald, samt fram-
häver kulturarvens föränderliga, globala 
och gränsöverskridande karaktär. 

Svanberg påpekar det stora behovet av 
vetenskaplig analys och proble-
matiserande forskning av det nationella 
systemets urval, inkludering och ex-
kludering objekt, människor och 
berättelser. 

Artiklarna i Älskade museum speglar 
den typ utvecklingsarbete kring historia 
och kulturarv, samlingar och 
utställningar, som har pågått runt om 
på världens museiinstitutioner, och 
som behandlas inom den inter-
nationella museiorganisationen ICOM 
på årliga konferenser och symposier 
(www.svenskaicom.se). Boken utgår 
från ICOMs definition av ett museum 
som idag är den mest vedertagna (s. 10): 

A museum is a non-profit, permanent 
institution in the service of the society and 
its development, open to the public, which 
acquires, conserves, researches, comm-
unicates and exhibits the tangible and 
intangible heritage of humanity and its 
environment for the purposes of education, 
study and enjoyment. 
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(http://icom.museum/the-
vision/museum-definition/) 

Ett museum ska alltså vara icke-
vinstdrivande och icke-kommersiellt, i 
allmänhetens tjänst och öppet för alla. 
Museet ska samla, vårda och forska, 
samt visa och kommunicera kultur-
arvet. Tidigare har uppdragen samla 
och vårda stått i centrum, därefter 
forska och visa, medan kommunikation 
och pedagogik länge haft en lägre 
status. I de nya multimodala och 
interaktiva mediernas kravrika tid 
förändras utställningarna och besök-
arnas tolkning och inflytande har fått 
ökad betydelse vilket också påverkar 
verksamheten. 

En bakgrund till boken Älskade 
museum är också den statliga 
Museiutredning som pågick 2014-2015 
och som gav en översyn över 
kulturarvssektorn och museerna i 
Sverige, vilket speglades i den intensiva 
museidebatten om förändringsarbetet i 
museivärlden (DN 2015.04.09). Offi-
ciella siffror om 25 miljoner årliga 
besök 2014 talar sitt tydliga språk, mer 
än Allsvenskan, Globen och Melodi-
festivalen tillsammans. SIFO noterade 
2016 att 66% besöker museerna varje 
år. Sverige har alltså en stark musei-
kultur. Den svenska riksdagen ställde 
sig sedan bakom regeringens kultur-
arvsproposition i maj 2017 som bland 
annat handlade om en ny museilag och 
en ny museimyndighet. Och den 1 
augusti 2017 trädde den nya museilagen 
i kraft, vilken nu ger museer och 
kulturarvsinstitutioner en ökad kultur-
politisk självständighet gentemot stat-
en. En summering av den nya kultur-
arvspolitiken ges på Sveriges museers 
hemsida (www. sverigesmuseer.se). 

Marknadskrafternas påverkan på mu-
seerna har diskuterats flitigt sedan 
1990-talet och då har det handlat om 
entréavgifter eller fri entré, sponsorer 

och donatorer, och vilken roll de 
kommersiella aktörerna och kommers-
iella event ska spela. Flera kommers-
iella museer och utställningsorganisa-
tioner har dock tagit plats, som 
exempelvis Fotografiska museet. De 
frågor som stått i centrum för det 
senaste årens museidebatt har handlat 
om de statliga och kommunala 
museernas ekonomi och alltför höga 
hyror, styrningen av museets samlingar 
och forskningen, samt den minskande 
kunskapsuppbyggnaden på de statliga 
ansvarsmuseerna. Många museianställ-
da tvingas arbete under omöjliga 
förutsättningar och många forskare 
med djup kunskap om samlingarna har 
tvingats sluta. 

Kerstin Smeds, professor i museologi 
vid Umeå universitet, påpekar i sin 
recension av Älskade museum i Svenska 
Dagbladet, att museerna idag förutom 
uppdraget att förvalta och förevisa har 
fått flera utökade uppdrag som kräver 
flera nya kompetenser (Smeds 2016). 
Hon efterlyser exempelvis pedagogisk 
personal med djup utbildning. Hon 
menar även att ekonomin måste få 
utökade bidrag: 

Sist men inte minst, ”finansierings-
paradoxen” måste lösas. Det är löje-
väckande att staten ger med ena handen 
och tar tillbaka med den andra (främst i 
form av marknadshyror). Detta om något, 
är en politisk fråga. Gör något åt den, så 
slipper vi mycket av dessa konflikter om 
kompetenser, professioner och verksam-
hetsprioriteringar i museerna. 

Kerstin Smeds medverkar också i den 
nyligen utkomna antologin Museums-
utstillinger. Å forstå, skape og vurdere 
natur- og kulturhistoriske utstillinger, 
där en rad museiforskare och verk-
samma vid norska och svenska museer 
och universitet deltar med artiklar. 
Redaktörer är Hege Børrud Huseby och 
Pia Cederholm, som även är chef-
redaktör för weborganisationen 
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UtställningsEstetiskt Forum i Sverige. 
Utgivare är Museumsforlaget i 
Trondheim. Denna bok behandlar 
utställningsmediets roll och 
forskningen om utställningars 
utformning och design, mening och 
betydelse. Här undersöks och 
diskuteras såväl utställningsproducent-
ernas intentioner som besökarnas 
tolkning och reception, de delar som 
ingår i museiuppdraget att visa och 
kommunicera kulturarvet. Några av 
artiklarna tar upp samma utställningar 
som boken Älskade museum, bl. a. 
Forntider på Historiska museet i 
Stockholm.En forskare som refereras i 
boken är Eva Insulander med sin 
avhandling Tinget, rummet, besökaren, 
som handlar om besökarnas upp-
fattningar om utställningarna på 
Historiska museet, deras tolkningar och 
meningsskapande av det som erbjuds 
dem (Insulander 2010). En aktuell 
etnologisk avhandling Publika musei-
rum. Materialiseringar av demokrat-
iska ideal på Statens Historiska 
museum 1943-2013 av Britta Zetter-
ström Geschwind (disputation i 
november vid Stockholms universitet) 
analyserar skeendet kring Historiska 
museets byggnad och invigning, de 
första konstnärliga utsmyckningarna 
och utställningarna utifrån frågor kring 
historiesyn och förhållningssätt till 
”Vikingen” och ”Fädernas arv” (Zetter-
ström Geschwind 2010 s. 56-78). 

Redan vid invigningen av Historiska 
museet i Stockholm 1943 mitt under 
andra världskriget stod dock striden het 
om tolkningen och presentationen av 
”Vikingen” och ”Vikingatiden” i den 
svenska historien. Det framkom tydligt 
i den utlysta tävlingen om den 
konstnärliga utsmyckningen av den nya 
entréhallen (Myrstener 2017 s. 30, 34). 
En av dem som lämnade in ett 
tävlingsförslag om utsmyckningen av 
museets stora entréhall var den unge 
konstnären Sven Ljungberg (1913-
2010), som gått Konstakademins skola 

för muralmålning (Ljungberg 1977, s. 
192-199). Sven Ljungberg vann så första 
priset i tävlingen 1944 med sitt förslag 
Lyckans lotter, ett realistiskt och 
avskalat porträtt av en vikingafamilj 
och nornorna vid Yggdrasil, till allas 
förvåning! (Lidén 1986 s. 112). Skulle en 
ung okänd hantverkarson från landet 
verkligen få göra detta uppdrag, det var 
en sensation! Men då grep det politiska 
och konstnärliga etablissemanget in 
med ett kraftigt motstånd. Striden om 
tolkningsföreträdet till den ”svenska” 
historien stod nu mellan Bonnierska 
prisnämnden och konstnärsklubben, 
som lämnade in 135 namnunderskrifter 
i protest. Kritikerna förordade istället 
ett annat tävlingsförslag med ett mer 
”schvungfullt” vikingaheroiskt motiv av 
den tyskvänlige ”klubb-brodern” konst-
nären Ossian Elgström, ”den enda 
verkliga vikingen i svensk konst!”, som 
då fick ett tröstpris. Sven Ljungberg 
skickade dock in sina tunga provstycken 
av muralmålningen till museet, som 
överenskommits. Men de blev aldrig 
realiserade i entréhallen, ty några år 
senare 1945 avblåstes hela projektet. Nu 
står Ljungbergs målningsprov med 
vikingen på väggen i entrén till ett 
äldreboende i Ljungby. 

Sven Ljungbergs folkkära konst och 
hans konstnärliga gärning har tidigare 
presenterats i flera äldre nummer av 
Förr och Nu och Folket i Bild. Att 
Sverige har en stark museikultur 
påpekades inledningsvis, men detta 
faktum bygger i många fall på ett stort 
ideellt och folkbildande arbete runt om 
i landet. Och ett exempel på ett sådant 
lokalt initiativ är det regionala museet 
Ljungbergmuseet i Ljungby, Småland, 
(bild 6). Det startade 1990-1991 i ett 
privat och kommunalt samarbete kring 
konstnären Sven Ljungbergs samling, 
där jag själv deltog i planerings-
processen, och museet har nu blivit ett 
regionalt länsmuseum för bildkonsten 
och ett centrum för konstpedagogik. Ett 
brett folkligt lokalt stöd kan ge resultat! 
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6. Sven Ljungberg (1913-2010), 
Ljungbergmuseet byggs färdigt. Oljemål-
ning 1990. Ljungbergmuseet, Ljungby. 
(Foto Anne Lidén 2014) 

Det är glädjande att se att museernas 
ansvar för samarbetet med skolan och 
eleverna nu har blivit tydligare 
formulerat i och med den nya 
museilagen och kulturarvsproposition-
en. Och det bör nämnas att studiebesök 
på Historiska museet har ingått som en 
reguljär del i lärarutbildningen sedan 
lång tid tillbaka. När jag började som 
lektor på Lärarhögskolan i Stockholm 
2001 kunde jag i samarbete med bl.a. 
Historiska museet starta flera kurser i 
museipedagogik och konstpedagogik 
vilka hela tiden haft fokus på att få 
lärare och museipersonal att samarbeta 
kring samlingar och utställningar. I 
tusentals samarbetsprojekt mellan 
skolor, museer och konsthallar genom 
åren har studenterna kunnat visa en 
tydlig utveckling mot att lärare i skolan 
och museipedagoger nu kan samarbeta 
bättre kring gemensamma pedagogiska 
mål. 

Historiska museets särskilda lärar-
handledning och elevuppgifter till 
utställningen Vikingar behandlar de 
flesta delarna i den stora och faktarika 
utställningen med alla dess original-
föremål. Den innehåller många 
konkreta studieuppgifter som lärare 
och elever gemensamt kan ta ställning 
till i samband med museibesöket, före 
eller efter. Till utställningsdelen ”His-
toriebruk” finns frågor om Tors 

hammare i Winges målning av Tor, 
samt några frågor i relation till den 
utställda norska SS-affischen. De kan 
gemensamt studera affischens 
vikingastil, form och motiv, den tyska 
stridshjälmen samt SS-tecknet i runor. 
Eleverna uppmanas fundera kring 
affischens avsikt: 

”Ett föremål på bilden hör inte alls hemma 
på vikingatiden. Vilket? 

Varifrån kommer hakkorssymbolen? 
(Indisk urgammalreligionssymbol för sol, 
välgång och lycka.) --- Är det tillåtet att rita 
hakkors idag? 

Hur ska man undvika att låta sig luras av 
falskt historiebruk? ” 

Förutom frågornas anknytning till 
historieämnet, sann och falsk kunskap 
samt anakronism, så berör de också 
frågor kring yttrandefriheten och 
tryckfriheten. Museets pedagogiska 
material är ett gott exempel på hur 
historieämnets läroplan i dagens skola 
tar upp begrepp som historie-
medvetande och historiebruk. Ett 
klassiskt museiläromedel om vikinga-
tiden är Historiska museets och 
Svenska Institutets utställningskatalog 
Vikingar 1997, av utställningsledaren 
Carin Orrling, som följde en omfattande 
internationell vandringsutställning 
med en rik dokumentation av vikinga-
tidens samhälle och vikingafärder i 
österled och västerled. Ett komplet-
terande möte kan göras på den nya 
utställningen Vikingaliv på Djurgård-
en. 

De utbildningar i konstpedagogik och 
museipedagogik som min kollega Berit 
Ljung, Fil. Dr i museipedagogik, och jag 
har byggt upp inom lärarutbildningen i 
Stockholm, både på grundnivå och 
magisternivå, kommer tyvärr nästa år 
att läggas ner. Men det är vår 
förhoppning att det pedagogiska 
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uppdraget inom museisektorn och 
kultursektorn kommer att förvaltas av 
andra ämnesinstitutioner på 
universitetet som sköter museiutbild-
ningarna, bl.a. inom Kandidatprogram-
met för museer och kulturarv. 
Studenterna kan inspireras av boken 
Älskade museum och dra viktiga 
lärdomar inför sin egen museipraktik 
och lärarpraktik. Boken kommer att bli 
nödvändig i fortbildning och debatt 
inom hela konst- och kulturarvssektorn 
samt skolväsendet under lång tid 
framöver. Och den är av stort intresse 
för alla som värnar om kunskap, 
integritet och självständighet inom 
kulturliv, kulturarv och museer. 
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Recension  

DIE MANNS - Ett 
tyskt familjedra-
ma 

 

Tilmann Lahme, Familjen Mann. 
Översättning: Linda Östergaard. 
Albert Bonniers förlag. 463 s. Ill. 

 

A V  A N D E R S  B J Ö R N S S O N  

Thomas Mann skrev tolv rader om 
dagen, och detta var hans yrkes-
verksamhet som författare. Man undrar 
vad han gjorde under resten av tiden, 
förutom att vara Thomas Mann. Jo, han 
förde också dagböcker, som till dels är 
utgivna på svenska. Hans tycks ständig 
ha rökt cigarrer, även när han håller ett 
barnbarn i famnen. Och hans opus är 
inte litet; jag har i mitt bibliotek ett 
urval av hans arbeten, utgivet på ett 
DDR-förlag, i smidiga sex sandstens-
färgade band, och det är långtifrån allt. 
Framförallt var han en offentlig person, 
som ville representera det tyska, under 
olika epoker. 

Hur var han då som privatperson, kan 
man fråga, bakom den strama masken 
och de många ärebetygelserna? 

I Tilmann Lahmes familjekrönika fram-
står denne diktarfurste knappast som 
någon ideal familjefader. Hushållet och 
de sex barnen fick en förmöget född 
hustru och tjänstefolket ta hand om. 
Familjeöverhuvudet fick inte störas i sin 
diktargärning. Han medicinerade lång-
varigt mot psykiska besvär, vilket gav 
honom dålig mage och dåligt humör. På 
sina formuleringar tycks han ha råd att 
fila mer än de flesta. Men som Joseph 
Roth anmärkte: ”Han har begåvats med 
en förmåga att skriva bättre än han kan 
tänka. Han når inte upp till sin egen 
talangs intellektuella nivå.” 

Alla hans sex barn – tre söner och tre 
döttrar – skulle bli skrivande personer, 
och alla måste anstränga sig utöver det 
vanliga för att träda ut ur skuggan av 
den världsberömde fadern. Åtminstone 
tre av dem missbrukade alkohol och 
andra droger; Klaus, kanske den mest 
skarpsynte, försökte flera gånger ta livet 
av sig och lyckades till slut. Golo, 
mellansonen, blev en uppmärksammad 
historiker av traditionellt snitt, moders- 

 

 

Thomas Manns hustru Katia, 4:e fr.v., 
med sina sex barn Monika, Golo, Michael, 
Klaus, Elisabeth och Erika. Foto från 1919 
(?) av okänd fotograf. 
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bunden och i behov av psykiatrisk vård, 
kämpade hela livet med sin homo-
erotiska läggning, liksom fadern. De två 
äldsta, Erika och Klaus, hade intima 
relationer med både män och kvinnor. 

Alla, utom möjligen den yngsta, Elisa-
beth, var klart katastrofbenägna. 

Är detta intressant? Ja, kanske. Det 
biografiska har naturligtvis betydelse 
för verket. För Thomas gestaltade 
verket livet. Som intellektuell hade han 
länge ett starkt drag av feghet. Han 
hade till slut omfattat Weimar-
republiken, men det dröjde över tre år 
innan han offentligt tog avstånd från 
den barbariska Hitlerregimen. Han var 
nog bara alltför mån om sin bekväm-
lighet som han förväxlade med obero-
ende. Under första världskriget gick han 
med den antidemokratiska strömmen. 
Sonen Klaus’ exiltidskrift Die Samm-
lung (1933–35), som både Joseph Roth 
och farbrodern Heinrich medverkade i, 
höll han sig på avstånd från. I en 
dagboksanteckning från april 1933 
accepterar han rentav ”rättsväsendets 
avjudifiering” under Hitler – han, gift 
med Katia Pringsheim, en judinna! 

Ingen familjemedlem, om man bortser 
från en av Thomas bröder, Viktor, 
bankman, blev kvar i Tyskland under 
Tredje riket. De gick förr eller senare i 
landsflykt, flera i fransk, senare ameri-
kansk. Och endast Golo, historikern, 
fann ett verksamhetsfält i Tyskland 
under efterkrigstiden. 

Lahmes berättelse tar sin början ett gott 
stycke in i den Mannska familje-
historien, när de många barnen redan 
har sett dagens ljus, och det är 
kärnfamiljen med dess många utlöpare 
som skildras i strikt kronologisk 
ordning, med brev och dagböcker som 
favoriserat källmaterial. De litterära 
verken som sådana redovisas närmast 
som milstolpar, utan ingående analys. 

Man får en stark förnimmelse av att 
Lahme finner en del av Thomas böcker 
pratsamma och händelsefattiga. För de 
självförbrännande syskonen Klaus och 
Erika tycks han hysa en större sympati 
– de är båda engagerade intellektuella 
som försöker sig på flera konstarter, 
inte alltid med framgång. Lillebror 
Michael drömmer om ett liv som 
musiker men bränner familjetypiskt 
många broar, innan han i mogen ålder 
bestämmer sig för att bli germanist och 
disputerar på en avhandling om 
Heinrich Heine som musikkritiker. En 
mellandotter, Monika, förlorar sin man 
på Atlanten, efter en tysk ubåtsräd, 
medan hon själv mirakulöst räddas och 
efter många motgångar finner ny kärlek 
i en illitterat tobakshandlare på Capri: 
proven på hennes spröda, skimrande 
prosa känns i sig som ett 
avståndstagande från ”familjetradition-
en”, och hon är också den mest utstötta 
i syskonskaran. Elisabeth, den yngsta, 
gör till slut en framstående insats på det 
internationella planet, i arbetet på att få 
fram en bindande havsrättskonvention. 

De flesta av barnen har under längre 
eller kortare perioder, också som fullt 
vuxna, hållits under armarna av 
dusörer från föräldrarna för att klara en 
livsföring som inte sällan har varit 
direkt utsvävande. I sanningens namn 
måste sägas att också fadern med sina 
skyhöga honorarinkomster uppträdde 
tämligen oblygt med tiggarstaven för att 
kunna leva behagligt. Den autodidakte 
bildningsborgaren tycks faktiskt hela 
tiden ha haft någonting att kompensera 
för. 

Nej, Thomas Mann var ingen stor 
tänkare men blev med tiden tämligen 
vänstersinnad (detta till skillnad från 
exempelvis Golo som gick motsatta 
vägen). I 1948 års presidentval hörde 
han till dem – makarna hade fått 
amerikanskt medborgarskap – som 
stödde den oberoende kandidaten, 
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Roosevelts tidigare vicepresident Henry 
Wallace. (Om detta säger Lahme 
ingenting.) Han och hans familj blev 

 

Omslag till  en av Thomas Manns novell-
samlingar av Johann Baptist Scherer 
(1869-1910). 

strax därpå tidiga offer för McCarthy-
hysterin; flertalet återbördades till 
Europa. I Förenta staterna hade 
Thomas hunnit skriva ett av sina 
storverk, Doktor Faustus, om tonsät-
taren Adrian Leverkühn, vilken sålde 
sig åt djävulen, med betydande bistånd 
från sonen Michael, violinist, och Theo-
dor Adorno, musikteoretikern, också 
han Amerika-exilant. Hur stort Thomas 
Manns eget bidrag till roman-
kompositionen egentligen är förblir 
något oklart. Han lånar och skriver av, 
metodiskt och frenetiskt, konstaterar 
Lahme, som är rätt vass på den 
punkten. 

Det har i svensk press gjorts gällande att 
Lahmes bok skulle vara skvallrig och ge 
en snedvridet oförmånlig bild av denna 
”amazing family” (Per I. Gedin, ”Miss-
visande och nedsättande om familjen 
Mann i ny biografi”. Dagens Nyheter 
6/9 2017). Nu får man väl säga att 
diskretion knappast var någon dygd i 
just denna familjekrets. Thomas och 
Katias barn gjorde vad de kunde för att 
exploatera familjenamnet och drog sig 
inte för att skrönemässigt tänja på 
sanningen för den goda effektens skull. 
TM:s dagböcker dryper av hätska utfall 
och personangrepp; Katias hån mot 
svägerskan Nelly, Heinrichs nergångna 
hustru med fläckigt förflutet, bär prägel 
av den högfärdigas låghet; Michaels 
försök i utgivningssammanhang att 
retuschera familjehistorien är förvisso 
mänskliga, samtidigt bedrövliga. Och 
visst rider Lahme själv på en sensa-
tionalistisk våg, men det är han nu inte 
ensam om i biografiskrivandets värld. 
På det hela taget är framställningen 
läsvärd utan att på något sätt vara en 
slutpunkt. 

Översättningen kan ställvis kännas 
något valhänt. Det står atlet istället för 
friidrottare, önskningar istället för öns-
kemål, förpliktigad istället för förp-
liktad, hjälpare istället för hjälpredor, 
Versailles fredsfördrag där det ska stå 
fredsfördraget i Versailles, förbindelse 
med Väst där det borde vara väst-
bindning; en gång blir en generalmajor 
första bara major och sedan full general, 
och en ”överrättsdomare” i USA miss-
tänker man vara ledamot av Högsta 
domstolen. Det stör väl inte läsningen 
så mycket, men man undrar om det är 
mer som är som det inte ska. Vakna 
förlagsredaktörer tycks det numera 
vara ont om. 
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KOMMENTARER 

Bortom höger-vänsterskalan: 
Marknadens expansion som politikens 
enda horisont 
A V  J U L I E N  H A C H  

 

 

"Hur gammal är din son? Fyra? När han är 
gammal kommer han inte att leva i en demo-
krati utan i en teknokrati, eller en diktatur. 
Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att 
säga det, men jag är 100 procent säker. Vi 
håller på att avveckla demokratin." 

 

 

Håkan Juholts omdiskuterade dikatur-
utspel är inte det första i sitt slag. Faran 
för teknokrati, ett styrelseskick där 
maktutövningens legitimitet vilar på 
kunskap och teknik, pekas regelbundet 
ut som ett potentiellt hot mot demo-
kratin. Detta hot tycks dock inte tillhöra 
någon avlägsen framtid. Vi lever redan i 
en värld där grå eminenser med sär-
skilda intygade kunskaper svärmar 
kring våra folkvalda politiker och på-
verkar deras beslutfattande på alla 
nivåer. Detta är för övrigt inte speciellt 
oroväckande; det är inte i och för sig 
dåligt med politiska beslut som fattas i 
ljuset av kompetens och vetenskap. 

Den samtida demokratins förfall är 
heller inget att skylla teknokraterna för. 
Inte heller de så kallade populisterna. 
Demokratins kollaps beror i första hand 
på en avveckling av det medborgerliga 
inflytandet, som de etablerade 
partierna själva har bidragit till. Genom 
att sakta men säkert anamma 

marknadens globala religion i takt med 
EU:s utveckling och globalisering har 
den politiska eliten själv upphävt den 
traditionella höger-vänsterskalan och 
på så sätt begränsat det politiska 
utbudet till ett parodiskt alternativ: 
det mellan mer eller mindre hängivna 
marknadsliberaler å ena sidan och 
extrema partier å den andra. 

I en demokrati utgörs suveräniteten, 
det vill säga den högsta politiska 
makten, av folket. Denna grundläg-
gande princip ärvd från de amerikanska 
och franska revolutionerna fullgörs 
genom möjligheten för medborgarna 
(till en början begränsade till förhål-
landevis välsituerade män) att välja 
mellan olika politiska linjer. En sådan 
möjlighet kan rimligen inte anses finnas 
när alla partier som växlar vid makten 
egentligen står för ungefär samma sak: 
en entusiasm för den globaliserade 
marknadsdominerande ordningen. 
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Det är ett faktum att socialdemokrater 
och moderater, inklusive alla deras 
satellitpartier, vilka gör anspråk på 
makten är både EU-vänliga och 
globaliseringsvänliga. Skillnaderna 
mellan dem ter sig i detta sammanhang 
som huvudsakligen betydelselösa nyan-
ser. ”Högern och vänstern är 
återförsäljare från samma grossist: 
EU”, som den franska gaullisten 
Philippe Séguin (1943-2010) framhöll. 

 

Kanō Naizen (Japan, 1570–1616). Portu-
gisisk karack (handelsfartyg).   [Källa: Kobe 
City Museum, public domain] 

Studier visar att en övervägande del av 
EU-medlemsstaternas lagstiftning inte 
längre har sitt ursprung i de nationella 
parlamenten utan kommer från den 
överstatliga maktapparaten i Bruxelles 
och Strasbourg, vars politik är baserad 
på en marknadsliberal grundsyn och på 
EU-fördragens principer. 

Grundreglerna om fri konkurrens och 
fri handel, samt stränga budgetregler 
om låg statsskuld och lågt 
budgetunderskott, har sedan flera 
decennier tillbaka banat vägen för 
marknadens konstanta expansion och 
tvingat fram omfattande reformer inom 
medlemsstaternas offentliga sektorer, 
vilket ledde till en tillämpning av de 

metoder inom offentlig förvaltning som 
förordas i den så kallade New Public 
Management, (mer effektivt och 
mindre kostsamt, hävdar man). De 
mest påtagliga konsekvenserna av 
denna liberala politik har varit en rad 
privatiseringar och tuffa åtstramnings-
åtgärder. Vad dessa innebär i praktiken 
vet var och en alltför väl. För Frankrike 
och andra stater, som är medlemmar i 
den ekonomiska och monetära union-
en, har ”det europeiska äventyret” 
dessutom lett till ett nästan totalt 
överlämnande av all makt över ekono-
min: valutapolitiken har centraliser-
ats hos den Europeiska Centralbanken 
(ECB) och budgetpolitiken bestäms 
som sagt inom bindande ramar. 

I ett tal mot Romfördraget uttryckte sig 
Pierre Mendès France så här: 

"Det finns två former som en demokratisk 
abdikation kan ta: antingen användningen 
av en intern diktatur genom överlämnandet 
av alla befogenheter till en försynens man, 
eller en delegering av dessa befogenheter 
till en extern auktoritet, som i teknikens 
namn kommer att utöva politisk makt...". 

Sällan har en politiker haft så rätt i sin 
prognos! 

Den massiva maktförflyttningen från de 
nationella demokratierna till slutna 
möten i Bryssel, där privata aktörer från 
storbolags sändebud till olika slags 
lobbyister gör sig gällande, leder oss till 
en bitter slutsats: de europeiska 
nationernas suveränitet och demokrati 
håller på att bli ett minne blott. 

Ett system där en enda politik har blivit 
juridiskt bindande och där möjligheten 
för medborgarna att rösta bort denna 
begränsas till ett val av ofta små och 
oseriösa extremistiska partier bör kallas 
för vad det egentligen är - marknadens 
autoritära styre. Näringslivets expan-
sion, som skett parallellt med avveck-

https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
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lingen av den offentliga sektorn, har 
blivit den enda politik som vi 
medborgare ska få pröva på oavsett på 
vilket parti vi lägger vår röst. 
Maktelitens globaliserade marknads-
projekt, som ständigt presenteras som 
den pragmatiska, förnuftiga och 
nödvändiga vägen, har blivit västvärld-
ens enda synliga politiska horisont. 
Margaret Thatcher, centerpartiledaren 
Annie Lööfs uppgivna idol, uttryckte 
detta rakt och tydligt för länge sedan: 

"There is no alternative". 

 

 

Pierre Mendès France (1907-1982), advo-
kat och politiker, var Frankrikes premiär-
minister under åtta månader 1954-55. Han 
tillhörde  Parti républicain, radical et 
radical-socialiste, som sedermera under 
Mitterands ledning övergick i dagens So-
cialistparti. Foto av Mendès France av 
okänd fotograf maj 1968 [Källa: Dutch 
National Archives, Creative Commons ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data
http://www.gahetna.nl/over-ons/open-data
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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KOMMENTARER 

Två tyska 1800-
talskonstnärer 
A V  P E R - O L O V  K Ä L L  

 

 

I slutet av december 1980 öppnades på 
Nationalmuseum i Stockholm 
utställningen Romantiken i 
Dresden. Enligt utställningskata-
logen, som jag har kvar, pågick 
utställningen fram mot slutet av mars 
följande år och någon gång i detta 
tidsspann besökte vi den. Det var första 
gången jag blev medveten om den tyska 

 kanske man med viss rätt kan säga 

svensk-tyska  romantiska konstnären 
Caspar David Friedrichs verk. Sedan 
dess har vi alltid intresserat oss för hans 
måleri, på en gång gåtfullt, storslaget 
och vackert, oavsett var i världen vi stött 
på hans tavlor. Författaren Lars 
Gustafsson skrev en utmärkt introduk-
tion till utställningen i Månads-
journalen, som väl var den svenska 

borgerlighetens sista helhjärtade försök 
att åstadkomma ett populärt kvalitets-
magasin för kultur och bildning. 

Det skulle dröja till oktober 2009 innan 
Friedrich på nytt blev aktuell på 
Nationalmuseum, denna gång med den 
minnesvärda utställningen Caspar 
David Friedrich – den besjälade 
naturen. Kanske var det sista gången 
över huvud taget som en stor samling av 
Friedrichs konst visades i Sverige, då 
det sägs att de museer, bland annat i 
Leipzig och Berlin, som innehar stora 
samlingar anser att tavlorna numera är 
alltför sköra för att transporteras om-
kring i världen. 

 

Enligt ett brev som författaren V.A. 
Zjukovskij sände till tsaritsan Alexan-
dra Feodorovna (även känd som Char-
lotta av Preussen, tsar Nikolaj I:s 
gemål) den 23 juli 1821 uppges Fried-
rich ha förklarat: 

”Jag måste vara ensam och veta att jag är 
ensam för att kunna se och känna helt och 
fullt; jag måste hänge mig åt det som omger 
mig, förena mig med mina moln och 
klippor, för att vara den jag är.” 
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Ovan: Caspar David Friedrich, Livst-
rappan (1835). T.v. detalj. Museum der 
Bildenden Künste, Leipzig. [Källa: Public 
domain] 

Så talar en äkta romantiker! Uttalandet 
är dock knappast mer tidsbundet än att 
vi alla kan känna på ett liknande sätt när 
vi ställs inför ett storslaget landskap. En 
av de romantiska konstnärernas och 
författarnas bestående insatser var att 
de lärde oss att hänföras av naturens 
skönhet. 

Caspar David Friedrich föddes 1774 i 
staden Greifswald vid tyska östersjö-
kusten. Staden tillhörde på den tiden (i 
likhet med Stralsund och det vackra 
Rügen) Svenska Pommern, ett av de 
områden som Sverige lyckades till-
skansa sig i den Westfaliska freden 
1648. (Den fred som avslutade 
Trettioåriga kriget.) Området förblev 
svenskt fram till 1815, då Wien-
kongressen efter Napoleons fall lät 
överföra det till Preussen. Friedrich var 
tyskspråkig men levde mer än halva 
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livet som svensk undersåte och kände 
sig befryndad med det skandinaviska, 
vilket framskymtar till exempel i den 
stora målningen Livsåldrarna, där de 

lekande barnen på stranden håller upp 
en svensk vimpel. När målningen 
utfördes var svensktiden förbi sedan 
tjugo år.

 

Caspar David Friedrich, Ängar vid Greifswald (1820-22). Kunsthalle Hamburg. [Källa: 
Public domain] 

Caspar David Friedrich var större delen 
av sitt liv verksam i Dresden, där han 
avled 1840. Till hans nära vänner, de 
bodde till och med ett tag i samma hus i 
Dresden, hörde den norska konstnären 
Johan Christian Dahl (1788-1857), det 
”norska landskapsmåleriets fader”. 

Litteraturen om Friedrich är synner-
ligen omfattande. Det gåtfulla i hans 
konst, som har stark attraktionskraft i 
vår egen tid, ger gott om utrymme för 
tolkningar. Gåtfullheten vetter mot 

religiös mystik samtidig som den 
återger en värld sedd med barnets klara, 
oförställda blick. Jag ska inte här 
försöka mig på några tolkningar utan 
endast betona stillheten i Friedrichs 
värld. Där förekommer inget buller och 
inga skrik; mest vindens svaga sus  
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Johan Christian Dahl, Björk i storm 
(1849), Bergen Konstmuseum, Norge. 
[Källa: Pub-lic domain] 

Litteraturen om Friedrich är synner-
ligen omfattande. Det gåtfulla i hans 
konst, som har stark attraktionskraft i 
vår egen tid, ger gott om utrymme för 
tolkningar. Gåtfullheten vetter mot 
religiös mystik samtidig som den åter-
ger en värld sedd med barnets klara, 
oförställda blick. Jag ska inte här 
försöka mig på några tolkningar utan 
endast betona stillheten i Friedrichs 
värld. Där förekommer inget buller och 
inga skrik; mest vindens svaga sus 
genom trädkronorna och det lugna 
vågsvallet över en månskensbelyst 
strand. Ett annat sätt att uttrycka det är 
att säga att Friedrich är verksam innan 
die Gründerzeit, i ordets dubbla betyd-
elser: tiden innan industrialismen bry-
ter igenom och det Tyska Riket enas 
under Bismarcks strama Preussen. 

I den utmärkta volym som gavs ut i 
samband med 2009 års utställning på 
Nationalmuseum (Caspar David 
Friedrich – den besjälade naturen, 
Nationalmusei utställningskatalog nr 

660, 151 sidor) beskriver Synnöve 
Clason i en lysande essä ”Den tyska 
romantiken; Idéer, tankeliv och dikt” 
Friedrichs plats inom denna filosofiska 
och litterära rörelse: 

”Caspar David Friedrichs bildvärld är 
mättad av undran inför naturen och en 
fromhet som bryter mot alla konventioner i 
den kristna ikonografin. Denna kontem-
plativa panteism vore otänkbar utan de nya 
influenserna i dikt och tanke. Inför det 
gåtfulla i naturen står människan som en 
teckentydare, frånvänd. Det utesluter inte 
att konstnären fortsätter att vara motivets 
regissör.”  

 

Caspar David Friedrich. På en segel-
båt (1818-1820), Eremitaget, Sankt 
Petersburg.  
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Caspar David Friedrich, Ishavet (äv. Det förolyckade hoppet), 1824, Kunsthalle 
Hamburg. [Källa: Public domain] 

  

Caspar David Friedrich. T.v. Kvinna i ett fönster (1822), Alte Nationalgalerie, Berlin. T.h. 
Kalkklippor på Rügen (ca. 1818), Museum Oskar Reinhart, Winterthur, Schweiz. [Källa: 

Public domain] 
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Om Friedrich är stillhetens och den 
melankoliska ensamhetens målare gäl-
ler detta knappast hans drygt fyrtio år 
yngre kollega Adolph von Menzel, 
som brukar räknas som det tyska 1800-
talets andra geniala konstnär. Denne 
föddes 1815 i staden Breslau (numera 
polska Wrocław) i den preussiska 
provinsen Schlesien. Något ”von” fanns 

inte i namnet från början utan tillkom 
när konstnären adlades i slutet av 
århundradet. 

Som konstnär var Menzel i huvudsak 
autodidakt, även om han kom från en 
familj där det fanns ett yrkesmässigt 
intresse för bilder (hans far var litograf) 
och hade studerat en kort tid vid Berlins 
konstakademi. Han gjorde sig först ett 
namn som bokillustratör, bland annat 
av historiska verk om Fredrik II av 
Preussen. En monark för vilken han 
livet igenom tycks ha hyst en djup 
beundran. Så småningom lärde han sig 
på egen hand att måla och slår igenom 
för den bredare konstpubliken som 
historiemålare. Menzels historiska mål-
ningar anses kännetecknas av stor 
exakthet, han är närmast besatt av 
detaljer. Även arbetarnas verklighet 
inom industrin, t.ex. på ett järnverk, 
fångar hans intresse. Om Caspar David 
Friedrich är den drömmande idealisten 
är Adolph von Menzel den nyktert 
iakttagande realisten. 

 

 

Adolph von Menzel. Ovan: Balsupén (1878), [Källa: Public domain] 
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Adolph von Menzel. Järnvalsverk, Alte Nationalgalerie, Berlin. [Källa: Public domain] 

Menzels måleri hade även andra sidor, 
vilka var mindre bekanta för hans 
samtid. Han har kallats en av de första 
impressionisterna genom det vardags-
nära måleri han utvecklade, ett måleri 
som var realistiskt men utan heroism. 

 

Adolph von Menzel. Ovan: Berlinhus i snö 
(1847), Museum Oskar Reinhart, Winter-
thur, Schweiz. T.h. På resa genom vacker 
natur (1892), Kunsthalle Hamburg. [Källa: 
Public domain] 

 

Samtiden sparade inte på berömmet 
över Merzel. Med tiden fick han motta 
ordnar och andra utmärkelser och blev 
som sagt även adlad. Han avled 1905 i 
Berlin. Kejsar Wilhelm II lär person-
ligen ha ansvarat för arrangemangen 
vid begravningen. Den konstintres-
serade kejsaren var själv ett levande 
bevis på att den tyska demokrati, som 
Caspar David Friedrich och hans 
samtida romantiker drömt om, ännu 
väntade på sitt förverkligande.  
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Adolph von Menzel. Ovan: Menzels syster 
Emilie sovande (ca 1848), Kunsthalle Ham-
burg. T.h. Balkongrummet (1845), Alte Na-
tionalgalerie, Berlin. [Källa: Public domain] 

  

 


