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Förord

Denna skrift tillägnas professor Magnus Jerneck, föreståndare för Centrum för
Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet under två perioder mellan 1997-2005, som
ett tack för hans konstruktiva verksamhet. Magnus Jerneck har lyckats med att skapa en
värdefull mötesplats mellan fakulteterna. Genom åren har seminarier och föreläsningar
med bred Europatematik lockat hundratals forskare. Det akademiska tänkandet på
grundutbildningsnivån har stimulerats med en uppsatstävling. En serie årliga utåtriktade
evenemang, ”Europaforskningens dag”, speglar tydligt den bredd av Europaforskning som
pågår vid Lunds universitet, vilket de senaste fyra årens rubriker vittnar om: ”Den
europeiska staden” (2001), ”Europa i världen” (2002), ”Livsstil och hälsa i Europa”
(2003), ”Drömmen om Europa” (2005). Vid sidan om Europaforskningens dag
lanserades även en utgivningsserie, Working papers, med hitintills trettio titlar i en stor
bredd av ämnen.
CFE fördelade 2001 inom sitt eget ramprogram, ”Europas gränser”, mer än fyra miljoner
kronor till åtta delprojekt i en tematisk spännvidd från medeltidsarkeologi till
nationalekonomi, som sedan dess har utvecklat en fascinerande produktivitet. Ett särskilt
postdokstöd inrättades vilket har givit forskare på postdoktoral nivå en chans att pröva
nya projektidéer och påbörja ny forskning. Många konferenser och publikationer – som
denna – har fått stöd för att överhuvudtaget bli av. CFE har därmed bidragit till att
förverkliga idéer ur den akademiska verksamhetens mitt. Det har fungerat mindre som en
enhet i administrativ bemärkelse utan snarare som en kreativ katalysator. En framgångsrik
strategi, som det har visat sig.
Jag mötte CFE:s verksamhet som doktorandrepresentant i styrelsen. Dess synnerligen
kompetenta externa och interna ledamöter (två av CFE:s ordförande har avancerat till att
bli styrelseordförande för Lunds universitet) har under åren engagerat följt CFE:s
verksamhet. Styrelsemötena har utvecklats till akademibetonade sammankomster med
inspirerande och initierade diskussioner och samtal. Sedan 2004 har jag haft förmånen att
arbeta som sekreterare och koordinator i CFE. Magnus ledarstil innebär frihet och ansvar,
den är verbal, kvick, rask, rapp. Idéer flödar nära deadlines, handlingen accelererar och
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skapar resultat. Är man kavallerist gillar man taktiken: att först avvakta och sedan
framrycka snabbt och effektivt när det gäller. Ibland hinner fotfolk, artilleriet eller trossen
inte riktigt med. När vi under våren 2005 fick tillfälle att dryfta CFE:s inriktning
betonade Magnus Jerneck centrumets betydelse som mötesplats där man kan knyta
kontakter och lära känna akademiska kollegor från andra discipliner.
Verksamheter som CFE är ett botemedel mot att förfalla i ”ämneschauvinism”, en
tendens att forskare alltmer kapslar sig in i sina ämnens gränser och inte är beredda eller
inte förmår att sätta sig in i andra. För att tidigt inokulera unga forskare mot en sådan
bristsjukdom arrangerades under höstterminen 2004 en läskurs ”Europa: enhet eller
splittring”, vars bredd speglar den förebildliga nyfikenhet och öppenhet med vilken
statsvetaren Magnus Jerneck behandlat Europatematiken under åren.
Denna egenskap bör varje forskare inom våra områden ta till sig. CFE har fått ett
nytt treårigt förordnande från halvårsskiftet 2005, vilket till stor del är föreståndarens
förtjänst. Magnus Jerneck lämnar sitt uppdrag med den krönta pommerska gripens flagga
i topp. Han efterträdde nämligen under 2004 Kjell-Åke Modéer som inspektor för
Malmö Nation. Vi hoppas att Magnus både där och som forskare och kollega fortsätter
verka som den goda inspiratör och kreatör han är.

Lund, Europadagen 2005

Andreas Önnerfors, Sekreterare & koordinator vid Centrum för Europaforskning

8

Inledning

Denna samlingsvolym är ett resultat av den flervetenskapliga doktorandkursen ”Europa:
enhet eller splittring” som Centrum för Europaforskning arrangerade under höstterminen
2004. Kursen inleddes med en serie specialföreläsningar, från idéhistoria till ekonomisk
historia, från kulturgeografi till juridik. Två seminarier, ”Religionernas roll i det
postmoderna Europa” och ”Östutvidgning eller västutvidgning – åt vilket håll växer
Europa?” samlade ett flertal forskare till paneldebatter. Läskursen blev till en lyckad
modell för typen av utbildningsinsatser CFE kan prestera: att lägga ihop det bästa ur varje
fakultet/disciplin under ett gemensamt tematiskt tak. Så samarbetade delar av CFE:s
kollegium på ett konstruktivt sätt. Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla föredragshållare,
dem som bidrog till seminarierna och som tog sig tid för att ställa upp: professorerna
Tägil, Törnqvist, Schön, Modéer, Jeanrond, Jarlert, Jerneck, Törnquist-Plewa och docent
Norström från Lunds universitet samt gästerna Joenniemi och Jakobsen från Köpenhamn
och Haglund från Växjö.
Doktoranderna som deltog i läskursen representerar ett antal olika discipliner inom
samhällsvetenskap och humaniora: idé- & lärdomshistoria, statsvetenskap, kulturgeografi
och ekonomisk geografi, miljövetenskap, öst- & centraleuropastudier. I en anda av
akademisk frihet har dessa ämnens olika traditioner vad det gäller språkval och formalia
rörande publikationer i stort sett lämnats oredigerade i denna volym (vilket kan tolkas
som ett exempel på både enhet och splittring). Alla bidrag – några av dem mer essäistiska,
några av dem mer strikt akademiska – sammanfattas dock antingen på engelska eller på
svenska. Läskursen samlade även deltagare från handelsrätt, matematik och medicin. Ett
flertal potentiella deltagare från andra ämnen anmälde sitt intresse, men kunde av olika
skäl inte delta. Europatematiken äger potential att attrahera och samla unga forskare från
olika områden. Alla anlägger sitt eget perspektiv och reser sina specifika frågor, men likväl
finns det – inte minst i de här följande uppsatserna – ett antal förenande drag. Ett av dem
som omfattar själva deltagarna i läskursen var en rik erfarenhet av minst en kultur.
Förutom av den svenska bakgrunden samlades här människor som har präglats av andra
kulturella erfarenheter: tyska, polska, brittiska, franska, estniska. Kanske är det så att
”Europa” som ett begrepp konstituerat av kulturella möten berör dem alldeles särskilt för
vilka kulturmötet är en levande del av vardagen och tanken.
De här följande uppsatserna sträcker sig från det mytiska till det handfasta, från
sagofigurer till strukturerande politiskt-ekonomiska program, från tron till samhället, från
vetenskapen till litteraturen. Längs med en tidsaxel rör sig uppsatserna från den
europeiska civilisationens barndom, antiken och antikens myter till det europeiska
elektroniska postmoderna informationssamhället. De handlar om enskilda människor eller
institutioner, deras sätt att tänka likväl som att agera i komplexa sammanhang. En sak
som framträdde med all tydlighet under läskursen och som författarna brottas med är det
mångfaldiga perspektiv man kan anlägga på Europabegreppet. Det är inte enhetligt och
sammansätts av olika komponenter. Det kan brukas till olika syften, att befästa en
ordning mellan civilisationerna likväl som att förse politisk aktion med en övertygande
retorisk ram. Vad som framträder som ett förenande drag mellan uppsatserna är att
författare, tänkare, intellektuella, politiker, konstnärer, präster, påvar famlar efter ett svar
på frågan Vad är Europa? Och i förlängningen Vad är vi själva? Just därför att det inte
finns några entydiga och säkra svar på dessa frågor – eller rättare sagt svaren verka tillåta
slutsatsen att Europa är hopplöst splittrat – finns det en gemensam nämnare: alla ägnar sig
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åt självreflexivitet, alla är upptagna med sig själva. Det kan tyckas vara en deprimerande
slutsats. Men samtidigt skapar – om man vill tro ansatserna i kulturgeografen Gunnar
Törnqvists förnämliga bok Kreativitetens geografi (2004) – denna ”strukturella osäkerhet”
förutsättningar för en enorm kreativitet. Genom den täta anhopningen av olika
lösningsförslag på en relativt liten yta som dessutom strukturerades starkt genom sina
naturliga resurser (och nu genom tillgången på kapital och den kreativa klassen) flödade
idéerna rikhaltigt. En majoritet av världens mest banbrytande – både fascinerande och
frånstötande – innovationer på både kulturellt, ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt
plan har gjorts mot bakgrund av den europeiska kakofonin. Splittringen skapar sin enhet
som ett slags lapptäcke – de enskilda fragmentariska, nationaliserade, regionaliserade
rutorna sys ihop av mer eller mindre synliga trådar. Dessa trådar uppstår i mötet mellan
människor, i mänskliga nätverk. Men hur gör man det plausibelt att rutorna utgör ett
enhetligt täcke? Narrativen spelar här en avgörande roll. Kristiina Savin tar oss med på en
fascinerande resa tillbaks till Europas ursprungsmyt, om prinsessans bror Kadmos och hur
han kom att förknippas med den västerländska civilisationens uppkomst.
Hon undersöker myternas receptionshistoria dels för att fastställa strategierna för
aktualisering av antik mytologi i det medeltida och tidigmoderna Europa, dels för att
belysa tidens idéer om kulturell påverkan och den europeiska kulturens utveckling. Den
som lyckas med att formulera och etablera konsoliderande berättelser lyckas med att skapa
förklarlighet i ett annars oöverskådligt och disparat kaos. Uppsatserna berör även utförligt
den teoretiska litteratur som på senare decennier har beskrivit denna mentala process.
Gemenskap konstrueras genom föreställning eller genom avgränsning mot den
”signifikante andre”, ”othering”, en grundbult i all identitets-/identifikationsforskning.
Anna Lindén skildrar i sitt bidrag hur den svenske författaren Viktor Rydberg använder
den typiskt europeiska tropen om Europas undergång i en konstruktion av en ”clash of
civilisations”. Västerlandet är dömt till apokalyps och det apokalyptiska tänkandet i sig
skapar behovet av säkerhet och trygghet. Detta blir alldeles tydligt i Emilie Moulettes
genomgång av det för den västliga världen typiska säkerhetstänkandet. Strävandet efter att
försäkra sig mot katastrofen, förlusten, den förtärande elden blir så småningom till en
konstitutiv del av europeisk statskonst och etablerar sig i förhållande mot den religiösa
världsbilden. Men under ytan lever föreställningar om ett gudomligt straff kvar än i våra
dagar, vilket både 9/11 och Tsunamikatastrofen vittnar om.
Berättelserna skapar i sig en strukturerande diskursiv ordning, som kan blottläggas.
Tidigare så uppfattade ontologiska postulerade sanningar – som nationen – kan
dekonstrueras, brytas ner till narrativa element och strategier. Till denna ordning som
skapas genom berättelserna hör bruket av legitimiserande föreställningar, historien eller
religionen som uppenbarad och ovedersäglig sanning. Men den föreställda gemenskapen,
exempelvis om det europeiska informationssamhället, skapas i allra högsta grad även med
framtiden som projektionsfält. Detta framträder tydligt i Dalia Mukhtar-Landgrens
uppsats om Öresundsregionen och staden Malmös försök att subsumera och profilera sig
under ett tematiskt frambesvuret leitmotiv, det om informationssamhällets etablering.
Malmö saluför sig som en från industri- till informationssamhälle konverterad
globaliserad storstad i en dynamisk europeisk gränsregion. Men samtidigt finns det tecken
på en ”dualisering”. Upplevelseinriktade konceptuella, väl designade stadsdelar och
problemtyngda förorter ur miljonprogramseran står i ett svårlöst motsatsförhållande till
varandra.
Vår tid har ännu inte frigjort sig från det nationella tänkandets bojor. Snarare kan vi
tala om det nationella tänkandets renässans i Europa, när i själva verket realpolitikens och
ekonomins krafter redan har definierat agendan. Europeiska kommissionen försöker med
storskaligt anlagda strukturprogram – som den gemensamma agrarpolitiken CAP,
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behandlad av Helen Nilsson – styra den ekonomiska utvecklingen. Detta leder ofta till en
konflikt mellan regionalisering och fortsatt utveckling av det federala Europa. Bildandet
av europeisk identitet utspelar sig även den mellan dessa poler: det regionala och det
federala planet. Hela världen präglas av dynamiken mellan det lokala och globala.
Kreativiteten och kapitalet samlas de facto i den europeiska ”bananen” från London till
Milano. Och europeiska storföretag flyr kontinenten. Ulf Silbersky studerar i sitt bidrag de
europeiska regionernas konkurrenskraft ur ett innovationsperspektiv. Vad kännetecknar
kreativa regioner och vilka faktorer anses gynna innovativitet? Hur kan man ringa in vad
innovativitet innebär för regionerna?
I vissa kretsar anläggs – trots de ekonomiska och politiska realiteterna – snäva
nationella perspektiv, som de av Mattias Nowak utförligt analyserade katolska
högerkrafterna i Polen tydligt ger uttryck för. Hur representeras polsk nationell identitet
och Europa av kristna nationalistiska krafter i Polen? Hur praktiseras nationalism i det
polska samhällslivet? Vetenskap och forskning utspelar sig i en dynamik mellan
nationella/regionala intressen, internationella ambitioner och transnationella nätverk.
Henrik Johansson undersöker i sitt bidrag begreppsparet internationalism-nationalism, hur
europeiska forskare positionerade sig under perioden 1870-1914: vetenskapen expanderar,
specialiseras och internationaliseras vid denna tidpunkt, samtidigt som epoken präglas av
stark nationell retorik. En initial formering av nationalstaten äger rum med
vetenskapssamhället som en viktig aktör. Hur kan man teoretiskt närma sig studiet av
rörelsen mellan det nationella och internationella? Vilken roll spelade nationen eller den
nationella vetenskapskulturen och hur blev vetenskapen till ett nationsöverskridande
projekt?
Läser man uppsatserna bredvid varandra framträder ett mönster: alla handlar om
hur möten mellan kulturer, ekonomier, politiska praktiker skapar ett gemensamt
europeiskt rum. Detta gemensamma rum kan olika krafter göra anspråk på. För en
författare som Viktor Rydberg, men lika mycket för de katolska polska högerkretsarna är
det europeiska rummet en given entitet, men hotat. Det finns som ett nedärvt
civilisatoriskt koncept – Kadmosmyten – och kan brytas ned utifrån lika mycket som
inifrån. Frimurare och liberala internationalister är ett lika stort potentiellt hot som
kulturer utifrån, den ”gula rasen” eller islam. Det europeiska rummet kan brinna upp
inifrån på ett annat sätt. Upprepade katastrofer skapar ett tänkande som skall förhindra
att det värsta händer. Ödets makt över kontinenten bryts när det skapas förutsägbarhet,
genom förhandlade och avtalsreglerade fredliga relationer mellan staterna lika mycket som
genom kommunikationer och försäkringar mot brand eller ekonomisk förlust. I den
säkrare kontinentens fotspår utvecklades småningom en lärd elit som tätt kommunicerade
med varandra över de territoriella gränserna och på ett språk. Från början var vetenskap
inte nationell utan utspelade sig i en synnerligen föreställd transnationell republik. Men
när tillämpad forskning kunde nyttiggöras till nationens välfärd eller försvar och
konkurrera med andra, låstes den in. Humaniora levererade ideologier som kunde brukas
i aggressiva avgränsningssyften. Biologin framställde tävlan som en kamp om existensen.
Pendeln slår mellan den nationella nyttan och det internationella anspråket. Idag talar EU
om att (åter)skapa ett gemensamt europeiskt rum för högre utbildning och forskning och
har som namngivare till en av nyckelprocesserna valt ett medeltida universitet: Bologna.
Senast med utvecklingen av den franska fysiokratin på 1700-talet utsträcktes det
ekonomiska tänkandet på det agrara. Föreställningen om jordbrukets betydelse som den
primära produktiva näringen har präglat utvecklingen av EU:s så kallade gemensamma
europeiska jordbrukspolitik, CAP. Europa betraktas här kanske mer än i något annat
politikområde som ett gemensamt rum som det gäller att strukturera, mindre med hänsyn
tagen till miljökonsekvenser. Problemet uppstår när rummet blir för stort. Ett
11

motkoncept mot en starkt över- och mellanstatligt styrd strukturpolitik är när regionerna
utvecklar en egen dynamik och skapar sig själva. Kreativa regioner bidrar till innovation
och detta i sin tur till ekonomisk uppgång. Förtätningen, koncentrationen mellan cluster
och centra ökar och dessa länkas ihop i nätverk. Framgångssagan i det europeiska
informationssamhället har emellertid blivit ett mantra för stads- och regionplanerare. De
försöker ta efter vinnande koncept som följer triaden teknologi, talang och tolerans.
De här följande essäerna innehåller en stor rikedom på källmaterial och exempel som
bjuder på mycket fascinerande läsning. Med den kunskap detta band förmedlar mellan
Kadmos till CAP kommer läsaren att kunna navigera säkrare mellan terminologier och
teoretiska perspektiv rörande europeiska nätverk, nationer och narrativ. Uppsatserna
vittnar om den dynamik som ryms inom Europabegreppet och förmedlar på ett
övertygande sätt den rikedom av perspektiv som Europaforskningen erbjuder.
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Gemenskap i mytens spegel – prinsessan Europa och hennes bror
Kadmos i eftervärldens ögon
av Kristiina Savin, Idé- & lärdomshistoria

Europa måste återmytologiseras! Mer än någonsin tidigare är vi i behov av berättelser,
bilder och andra symboler som skulle kunna skapa en känsla av tillhörighet och
gemenskap, noterar flera av de medverkande i samlingsvolymen Figures d’Europe.1
Allteftersom de förr så självklara nationella, religiösa och moraliska strukturerna som
konstituerat gemenskaper och identiteter håller på att förlora sin betydelse blir det allt
svårare att definiera den gemensamma värdegrund som borde konsolidera européerna.
Uppbyggandet av överstatliga institutioner inom EU ställer frågan om gemensamma
symboler på sin spets, inte bara i samband med de inre angelägenheterna, utan även när
det gäller att profilera sig gentemot länderna utanför EU.
Bland de potentiella gemensamma symboler som skulle kunna ingå i varje europeisk
medborgares kulturella repertoar har man nämnt myten om den tyriska kungadottern
Europa som, efter att ha blivit bortförd av Zeus som tagit en tjurs skepnad, ger upphov
till namnet på vår kontinent. Myten är förtjusande i sin arkaiska enkelhet, men det är
långtifrån klart hur den skulle kunna bli en meningsfull komponent i en senmodern
europés verklighetsuppfattning. Likväl är det sant att myten om den feniciska prinsessan
Europa och den kärlekskranke tjuren en gång för länge sedan redan ingått i en gemensam
europeisk föreställningsvärld. Detta gäller även myten om hennes bror, drakdödaren
Kadmos, som utgör en idag sällan uppmärksammad fortsättning på Europa-myten. Under
några århundraden utgjorde den klassiska mytologin ett centralt och i högsta grad synligt
inslag i den europeiska offentligheten. Tiden för den mest intensiva användningen av
mytologiskt stoff i vitt skilda sammanhang infaller under perioden från renässansen till
1700-talets utgång då otaliga företeelser – allt från dikter, dramer och tal, byggnader,
målningar, musikaliska verk och kungliga ceremonier till botanisk terminologi, medaljer
och snusdosor – bar vittnesbörd om européernas intima relation till den grekisk-romerska
gudavärlden.
Förklaringen till populariteten bör sökas utanför mytens egen värld. Även om den
antika kontexten förser ord, uttryck, metaforer och myter med en bestämd uppsättning av
konnotationer och allusioner, är deras symbolvärde inte fastställt en gång för alla. Myten
fungerar snarare som en tidsspegel: det är sociala förhållanden, värderingar och attityder
som styr användningen och tolkningen av en myt – och följaktligen speglas de i
densamma. Hur kommer det sig att vitt skilda europeiska folk under så lång tid förenats i
sitt engagemang i den grekisk-romerska gudavärlden som oftast hade föga gemensamt
med de religiösa och nationella berättelser de själva bar på? Syftet med följande uppsats är
att försöka ge ett svar på denna fråga. Som utgångspunkt kommer att tjäna myterna om
Europa och Kadmos – syskonen som på var sitt vis grundlade vår kontinent. Syftet med
uppsatsen är tvåfalt: myternas receptionshistoria skall undersökas dels för att fastställa
strategierna för aktualisering av antik mytologi i det medeltida och tidigmoderna Europa,
dels för att belysa tidens idéer om kulturell påverkan och den europeiska kulturens

1

Luisa Passerini, ”Dimensions of the Symbolic in the Construction of Europeaness”, Figures d’Europe: images and
myths of Europe, red. Luisa Passerini (Bryssel 2003), 21-33 och Stuart Hall, “In but not of Europe: Europe and its
myths”, ibid., 35-46.
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utveckling. Då forskningen ägnat myten om kungadottern Europa betydligt mer intresse
än myten om Kadmos, kommer huvudvikten i följande uppsats att ligga på den senare.1
Flickan och tjuren: hur Europa fick sitt namn
Enligt den mest kända traditionen som förmedlats till eftervärlden (genom Herodotos
Historia och Ovidius Metamorfoser) var Europa dotter till den feniciske kungen Agenor
som härskade i Tyros på mindre Asiens västkust.2 Vidare får vi veta att de olympiska
gudarnas härskare Zeus fattade kärlek för den unga skönheten, och bestämde sig att
bortföra henne till sin egen födelseplats Kreta. Han förvandlar sig således till en ståtlig vit
tjur och sällar sig till en boskapshjord tillhörande kung Agenor. På en närbelägen strand
brukar Europa leka med sina kamrater. Där får flickorna syn på den ovanligt vackra
tjuren. Efter att ha klappat det lugna och vänliga djuret bestämmer sig Europa för att
klättra upp på dess rygg, men helt oväntat reser sig djuret och skyndar mot havet. Med
den förskräckta Europa på ryggen börjar han simma västerut och kommer så småningom
till Kreta. Där lägrar Zeus prinsessan. Snart föds sönerna Minos och Rhadamanthys.
Senare gifter Europa sig med Asterius, kungen av Kreta.3 Vanligen avslutas berättelsen om
Europa just här med kommentaren att sagan skall förklara hur kontinenten Europa fick
sitt namn. Den händelseutveckling som utlöses efter Europas bortrövande uppmärksammas
inte lika ofta, men innehåller likväl en viktig berättelse om den europeiska kulturens
början.

Europa och tjuren, Grekisk vasmålning från 300-talet före kristus

På jakt efter Europa – Kadmos väg till Grekland
Efter dotterns försvinnande ålägger kung Agenor sina söner Kadmos, Phoenix och Cilix
uppgiften att spåra upp den bortrövade Europa. Kadmos seglar till Grekland, men lyckas
1

För receptionen av myten om kungadottern Europa se Luisa Passerini, Il mito d’Europa: radici antiche per nuovi
simboli (Firenze 2002); Christian de Bartillat och Alain Roba, Métamorphoses d’Europe: trente siècles d’iconographie
(Paris 2000); Siegfried Salzmann (utg.), Mythos Europa: Europa und der Stier im Zeitalter der industriellen Zivilisation
(Bonn 1988).
2
Herodotos, Historia, IV, 147; Ovidius, Metamorphoses, II, 843-875. Enligt Homeros var hon dock dotter till
Phoenix, se Iliaden, 14.321. I fortsättningen bygger min återgivning av historien huvudsakligen på Ovidius.
3
För fler källor och en mera nyanserad redovisning se The Oxford Classical Dictionary (OCD), utg. Simon
Hornblower and Antony Spawforth, (3:e upplagan: Oxford 1999 [1996]), 574.
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inte hitta systern och drabbas därför av faderns grymma dom – landsförvisning på livstid.
För att få vägledning vid valet av en ny boplats beger sig Kadmos till Apollos orakel där
han får rådet att följa en ko som aldrig burit ok. På den plats där kon lägger sig för att vila
bör Kadmos bygga en stad. Kadmos lyder orakelordet och följer kvigan som möter
honom strax utanför orakelhelgedomen.1 När djuret lagt sig i gräset kan stadsbygget börja.
Men innan man skrider till verket vill Kadmos förrätta ett offer och skickar därför sina
tjänare efter friskt källvatten. I den intilliggande skogen hittar tjänarna en grotta med en
porlande källa. De hinner knappt fylla vattenkrukorna förrän de möts av en
skräckinjagande syn: i grottan döljer sig en förfärlig drake som angriper männen och
dödar dem. Under tiden blir Kadmos orolig och bestämmer sig för att leta upp
kamraterna. När han hittar dem är männen redan döda och draken i färd med att slicka i
sig offrens blod. I samma ögonblick beslutar Kadmos sig för att hämnas: han fattar tag i
ett stenblock och kastar det mot draken. Då odjuret trots det inte tycks lida någon skada
griper Kadmos till sitt spjut, men detta bryts och blir oanvändbart efter att ha fastnat i
drakens rygg. Därpå följer en lång kamp på liv och död: den rasande draken samlar sina
sista krafter för att krossa Kadmos. Slutligen lyckas han genomborra drakens hals med sitt
spjut. På gudinnan Athenas befallning plöjer han sedan jorden och sår draktänderna som
genomgår en plötslig förvandling: steg för steg stiger en hel beväpnad armé upp ur åkerns
fåror. Omedelbart därefter bryter en blodig strid ut och efter en kort stund har merparten
av krigarna stupat. Förutom Kadmos, som inte deltar i kriget, överlever endast fem män.
På Athenas inrådan sluter dessa slutligen fred och bistår Kadmos vid grundläggandet av
staden Thebe.

Kadmos i färd med att kasta en sten på draken. Han assisteras av gudinnan Athene. Grekisk vasmålning
från cirka 350 före kristus.

Tradering och tolkning av myterna: medeltiden
Egentligen är det förvånansvärt att de antika myterna överhuvudtaget uppmärksammats
under medeltiden. Att betrakta myterna som värdefull kunskap var från början långtifrån
självklart. Sedan senantiken hade den kristna världens inställning till hedniskt fabelstoff
1

Återgivningen av myten utgår från Ovidius, Metamorphoses, III, 1-130. För andra källor se artikeln ”Cadmus” i
OCD.
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varit kluven. De hedniska gudomligheternas handlingar, deras amorösa äventyr och
förnuftsvidriga förvandlingar verkade allt annat än uppbyggliga. Vad kunde exempelvis en
berättelse om den kärlekskranke Zeus förvandlad till tjur eller en beskrivning av
draksådden tjäna till?
Den helige Augustinus ståndpunkt i frågan är välkänd: han avfärdar myterna som
poeternas påhitt eller en form av vidskepelse. Från senantiken härstammar emellertid även
en annan, minst lika inflytelserik, tradition. Enligt denna från början av stoisk och
nyplatonsk filosofi influerade syn har myterna en djupare innebörd än den bokstavliga – i
allegorins form bär de på sann kunskap av olika slag: de upplyser oss om historiska
händelser (sensus historicus), naturens lagar och himlakropparnas rörelser (sensus physicalis),
samt moraliska sanningar (sensus moralis) som döljer sig bakom diktningens täckmantel.
Förmedlad av medeltida mytografer och Ovidius-kommentatorer som exempelvis Arnulf
av Orléans, Johannes av Garlandia och Petrus Berchorius, togs denna syn över av
renässansens lärde.1 Ett tidigt exempel på hur myten kunde aktualiseras hittar vi hos
Arnulf av Orléans (Arnulfus Aurelianensis) som skrev sin Allegoriae super Ovidii
Metamorphosin omkring år 1175. Så här förklarar han berättelsen om Europa och tjuren:
”Egentligen var Zeus den kretensiske kungen som förälskade sig i kung Agenors
dotter […] Eftersom fören på hans båt var dekorerad med en bild av en tjur, sägs det att
han bortförde henne i en tjurs skepnad. Eller eftersom skeppet som hon klev på hette
Tjuren.”2 Sålunda ger Arnulf myten en historisk förklaring. Även namnen på Europas
bröder Phoenix och Cilix föranleder en reflektion som ger en aitiologisk förklaring till de
geografiska namnen Phenicia och Cilicia, de länder där bröderna efter sina misslyckade
försök att hitta Europa hade bosatt sig.
Kadmos och alfabetets införande
Därefter går Arnulf över till tolkningen av Kadmos-episoden som ägnas ett avsevärt större
utrymme: Kadmos var i själva verket en vis man som kom från Fenicien där man redan
hade upptäckt de hebreiska bokstäverna. Avsikten med hans resa var att bibringa grekerna
skrivkonsten (doctrina literarum). Han skulle inleda sin verksamhet som lärare i skrivkonst
”där kon vilade”, det vill säga på ett ställe där människor var hemfallna åt frosseri och
ägnade sina magar större omsorg än studierna. Där skickade Kadmos först ut sina
kamrater för att dessa skulle leta efter rinnande vatten, vilka kan tolkas som lärjungar av
livlig begåvning (discipulos vividi ingenii).3
När han kom fram till källan, d.v.s. ett ställe där man hoppats finna en mängd av
subtila kunskaper, mötte de draken: det vill säga människor, vilka visade sig vara verbalt
överlägsna. De svarade med förintande kritik, men Kadmos beväpnad med spjut och lans
– utrustad med vältalighet och vishet – tog revansch genom en debatt. Efter detta sådde
han drakens tänder, vilket tolkas som att han uppfann de grekiska bokstäverna (literas
grecas invenit). Av tänderna – bokstäverna – föddes beväpnade soldater, vilka symboliserar
vältalare som drabbade samman med sina motståndare. Sig sinsemellan opponerande och
försvarande vederlade och förintade de varandra. Till slut återstod endast fem soldater
1

En klassisk översikt över den antika mytologins användning efter antiken är Jean Seznec, The Survival of the Pagan
Gods: the Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art (London 1940). För en behändig
redovisning av hur olika myter tolkades se David H. Brumble, Classical Myths and Legends in the Middle Ages and
Renaissance: a Dictionary of Allegorical Meanings (London & Chicago 1998).
2
In re vera Iupiter rex cretensis Europam Agenoris regis Pheniciae filiam adamavit … quia navis eius thaurum depictum
habebat in priori parte ideo dicitur in specie thauri eam rapuisse. Vel quia navis eius thaurus vocabatur quam ipsa
ascendit. Min översättning efter ”Allegoriae super Ovidii Metamorphosin”, utg. Fausto Ghisalberti i densammes
Arnolfo d’Orléans, un cultore di Ovidio nel secolo XII (Milano 1932), 207. För andra biografiska data samt verkets
bakgrund se ss. 157-161; 189-200.
3
Ibid.
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med vilkas hjälp Kadmos byggde sin stad – det betyder fem vokaler utan vilka det inte
finns något yttrande, och med vilkas stöd grunden läggs för all bildning.1
Hos Arnulf blir episoden ett monument över alfabetets uppkomst. Närmare bestämt
består Kadmos förtjänst i utvecklandet av ljudskriften: han införde det semitiska alfabetet
och kompletterade det med vokaltecken. Medan skeppshypotesen tycks härstamma från
antiken saknar Arnulfs tolkning av Kadmosmyten motsvarighet i antik litteratur. Hans
interpretation bygger till stor del på en syntes mellan två parallella traditioner. Det av
Ovidius skildrade händelseförloppet kompletteras och kombineras med en annan, minst
lika känd, myt om Kadmos roll vid det semitiska alfabetets införande till Grekland.2 I
Pharsalia berättar Lucanus (39-65 e Kr) om fenicierna som alfabetets uppfinnare, vars
semitiska ursprung som ett vedertaget faktum under medeltiden.3
Fastän de mytologiska gestalter som förknippades med alfabetets tillkomst och
utveckling under antiken var många, tillerkände medeltiden Kadmos den betydelsefullaste
insatsen. På tal om skrivkonstens historia konstaterar encyklopedisten Isidorus av Sevilla
(d. 638) att Kadmos infört sjutton bokstäver:
. . . . . . . . . . . . . . . . .4
Centrum och periferi: föreställningen om ’translatio studii’
Arnulf förmedlar en intressant bild av den europeiska bildningshistorien som enligt
honom speglas i Kadmos-myten: det gamla Grekland är känt för sina poeter (homines
poetice professionis) som enligt Arnulfs uppgift är smartare än vanligt folk (astuciores …
quam layci). Bland dem finns även bitska satiriker (satiricos … mordaces), ett
sakförhållande som tycks ge liknelsen med draken ännu mera fog. Den fantasifulla och till
synes långsökta tolkningen ger uttryck för en central tanke i medeltidens idévärld:
föreställningen om translatio studii, den lärda kulturens väg till Västeuropa. Lärdomens
ursprungsland är det antika Grekland. Därifrån traderas den lärda kulturen (studium) till
antikens Rom och sedan vidare till medeltidens viktigaste lärosäten, exempelvis Aachen
och Paris.5 Genom att framhäva kontinuiteten i traditionen skänkte tanken det europeiska
utbildningsväsendet en historisk legitimitet. För Kadmos del innebar det att han
förenades med medeltidens lärda kultur genom en direkt och obruten linje: han hade
bidragit till att Europa som förut varit ett perifert område förvandlades så småningom till
ett centrum för bildning och kultur. Centrumet flyttas från öst till väst – en uppfattning
som fortfarande anses vetenskapligt korrekt.
Arnulf av Orléans Allegoriae fick ett stort genomslag och inspirerade ett flertal
författare. En närbesläktad tolkning av såväl Europa- som Kadmosmyten återfinns i
Integumenta Ovidii författad av Johannes av Garlandia (ca 1195-1272), engelsmannen
som undervisade grammatik, retorik och litteratur i Paris. Enligt Johannes har Europa
förts bort på ett skepp på vilken man målat en tjur. Draken som Kadmos kämpade mot
var däremot en vis man (sapiens). Kampen som utspelas mellan dem var dock inte enbart
1

Ibid..
Bland de viktigaste källorna bör nämnas Herodotos Historia, V, 58-59; Plinius, Historia naturalis, VII, 192;
Hyginus, Fabulae, CCLXXVII.
3
Lucanus Pharsalia, III, 220-221: Phoenices primi, famae si creditur, ausi, Mansuram rudibus vocem signare figuris.
Raderna citeras exempelvis av Isidorus i Etymologiae I, 3.
4
Etymologiae, I, 3, 6. Redogörelsen fortsätter: His Palamedes Troiano bello tres adiecit . . . Post quem Simonides
Melicus tres alias adiecit . . .  litteram Pythagoras Samius … primus formavit.
5
Jfr Cicero, Tusculanae disputationes, I, 2-8. Sakförhållandet var väl känt även tack vare Horatius: Graecia … artes/
intulit agresti Latio. (Epistulae, II, 1, 156). Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter
(Tübingen & Basel 1993 [1948]), 38; 388f. Jfr även artikeln ”Translatio studii” i Lexikon des Mittelalters, VIII
(München 2002).
2
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ett ordkrig utan ett riktigt sådant. Det talas om en krigsmaskin full av män, något som för
tankarna till den trojanska trähästen. Ur denna anordning släpper Kadmos ut krigarna.1

Kadmos anländer till Grekland, rådfrågar oraklet, följer kon och dräper draken. Illustration från La bible
des poetes de Metamorphose (Paris 1520), fol 23r.

Såsom Arnulf menar även Johannes att det yttre händelseförloppet i fabeln fungerar som
en täckmantel för en förborgad sanning: verkliga historiska händelser. Dessa utspelade sig
inte i någon obestämbar gråzon mellan mytisk urtid och historisk tid: som upphovsman
till en revolutionerande uppfinning hade Kadmos sin givna plats i världskrönikor. Med
utgångspunkt i augustinsk historiefilosofi placerar Isidorus av Sevilla honom under tertia
aetas, den tredje tidsåldern, strax efter Moses, Josua och Otoniel – enligt vår tideräkning
motsvarar dateringen 1400-talet före Kristus.2 En sådan exakt tidsangivelse går tillbaka på
en synkronisering av den heliga och den profana historien som gjordes av kyrkofadern
Eusebios (d. 340) och hans Chronicon som bevarades och traderades i Västeuropa genom
Hieronymus översättning. Enligt honom inträffade incidenten med Europa och Jupiter år
580 efter Abraham. Ungefär vid denna tid härskade Kadmos i Thebe, påstår han.3

1
Iupiter Europam rapuit rate, taurus in illa /Pictus erat, taurus nomine navis erat. /Est serpens sapiens quem Cadmus
vincit et illi /Machina plena viris bellica fundit eos. /Ut serpens serpit pauper sed pectore prudens /Invenit hic tandem
gramata greca prius. Johannes de Garlandia, Integumenta Ovidii. Poemetto inedito del secolo XIII, utg. Fausto
Ghisalberti (Messina & Milano 1933), raderna 151-156.
2
Etymologiae, V, 39, 10. En sådan datering av en fenicisk invandring till Grekland bekräftas av moderna arkeologiska
rön. Även det grekiska alfabetets feniciska ursprung betraktas fortfarande som ett vetenskapligt faktum, men dess
spridning i Grekland skedde först någon gång kring 700-talet f Kr. Således uppstår ett kronologiskt problem. Jfr
Edwards 1979, 174 f. För en grundlig genomgång av frågan se Martin Bernal, Cadmean Letters. The Transmission of
the Alphabet to the Aegean and Further West before 1400 B.C. (Winona Lake 1990).
3
S. Hieronymus, Interpretatio chronicae Eusebii Pamphilii, Patrologia Latina 27, spalterna 201-238. Eusebios verk
blev mönsterbildande för senare världskrönikor. Exempel på krönikor som följer Eusebios är Freculphus Lexoviensis,
Chronicon (år 850), PL 106 (för Kadmos se spalt 954f; 958) och Ekkehardus Urauginensis, Chronicon universale
(slutet av 1000-talet eller början av 1100-t), PL 154 (För Kadmos se spalt 499).
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Kristendom och klassisk mytologi
Förutom tolkningsmetoder som ingick i det tredelade schemat: historiskt, fysikaliskt och
moraliskt, utvecklades under högmedeltiden ett tolkningsförfarande som skulle avtvinga
de antika myterna högre andliga och teologiska sanningar (sensus spiritualis). Den mest
kända företrädaren för riktningen var den franske benediktinmunken Petrus Berchorius
(Pierre Bersuire) vars Ovidius moralizatus från 1342 blev mönsterbildande för lång tid
framöver och resulterade bland annat i att gestalter ur klassisk mytologi kom att pryda S:t
Peterskyrkans portar i Rom. Där kan vi se små reliefer föreställande Europa och Kadmos
än idag. Enligt Berchorius skall man tolka Zeus som sinnebild för Guds son Jesus Kristus
som förvandlas – d.v.s. inkarneras och uppträder som människa – på grund av Gud
Faders kärlek till människorna. Europa är den förnuftiga delen av människans själ som
sålunda leds på rätt väg av denne.1
Även Kadmos-myten får en kristologisk förklaring, men den är inte helt kongruent
med den föregående tolkningen. Kadmos kan sägas symbolisera Kristus som kom till
jorden på sin faders uppdrag för att söka efter sin syster, det vill säga människans själ, som
djävulen hade ryckt undan från Gud Fader. Han följde därefter en ko som aldrig burit ok,
d.v.s. en ärbar jungfru som aldrig haft umgänge med någon man. Genom henne
inkarnerades han för att bygga upp Kyrkan. I sin verksamhet motverkades han av draken
som symboliserar djävulen. När Kristus sände ut sina kamrater – patriarker och profeter –
hindrades även de. Genom synden underkastades de djävulens herravälde och hamnade i
helvetet. Med korset som lans betvingade Kadmos djävulen och stängde in honom i
helvetet. Till slut drog Kristus ut djävulens tänder, vilket betyder att många onda
människor omvändes. Han sådde tänderna på kyrkans åker där de förvandlades till
soldater – Kristi krigare (milites christi). Med tiden mötte Berchorius tolkningsmetod allt
större motstånd och utsattes för skarp kritik från olika håll, såväl från reformatorer som
från katoliker. Kritiska röster hördes av bland andra Erasmus av Rotterdam och Martin
Luther. Slutligen togs ett beslut att förbjuda metoden – att tolka in kristna betydelser i
hedniska diktverk – av det Tridentinska kyrkomötet och verk av denna typ hamnade på
den av påven Paulus IV instiftade listan över misstänkt kättersk litteratur.2
Kadmos och Europa under renässansen
Under tiden fann allegorikulturen ett nytt uttryck. År 1531 publicerade italienaren
Andrea Alciati världens första emblembok. Därmed föddes en ny konstform – emblemet
– som förenade ord med bild. Motiv hämtade från antik mytologi blev mycket frekventa i
såväl i detta som i andra sammanhang. I sitt försök att på samma gång ge fabeln en
historisk och moralisk förklaring tolkar Georgius Sabinus (Georg Schuler, 1508-1560),
tysk renässanshumanist, händelseförloppen på följande sätt.3 Zeus symboliserar en
kärlekskrank furste som förblindas av sin passion och missköter sin uppgift. Sådana
personer kan sägas vara som tjurar, och borde lära sig någonting av fabeln. Enligt en
historisk förklaring, noterar Sabinus, blev Europa bortförd på ett skepp med tjurens bild
på. Om Kadmos sägs att han, efter att ha dödat en kung med namnet Draco, lyckades
ockupera Beotien där han fick kämpa mot kungens vänner och söner. Lösningen kom
genom draksådden: Kadmos som visade tecken på enastående klokhet lyckades så split
mellan motståndarna som därefter dödade varandra. Fabeln fungerar enligt Sabinus som
en varning för inbördeskrig. Här tycks författaren anknyta till sin egen samtid: raderna är
1

Se Petrus Berchorius Reductorium morale, Liber XV, cap. ii-xv: ”Ovidius moralizatus” naar de Parijse druk van 1509,
Werkmateriaal uitgegeven door het Instituut voor Laat Latijn der Rijksuniversiteit Utrecht (Utrecht 1962), 61 f.
2
Index från 1559. Jfr Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per patres a Tridentina Synodo (Antverpen
1570), 44.
3
Georgius Sabinus, Fabularum Ovidii interpretatio tradita in academia Regiomontana (Wittenberg 1554), kap. II-III.
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tillkomna år 1554 då de tyska områdena hade flera decennier av krig och oroligheter
bakom sig.

Kadmos dödar draken. I bakgrunden syns hans syster Europa och tjuren. Ovidij Nasonis deß aller Sinnreichsten Poeten Metamorphosis, utg. Georg Wickram (Mainz 1545), fol XXVI.

Antalet olika tolkningar av Kadmosmyten växer lavinartat under 1500- och 1600-talen.
Det vore omöjligt att sammanfatta dem på några sidor då de uppvisar en mycket större
variation än interpretationerna av Europamyten, vilken ägnas betydligt mindre
uppmärksamhet, och ges i stort sätt endast två fixerade tolkningar. Att knyta berättelsen
om Europa och tjuren till funderingar om den europeiska kontinenten verkar inte ha fallit
in renässanshumanisterna. Istället förekom kulturgeografiska spekulationer i samband
med Kadmos, bokstävernas upphovsman och människornas bildare, som gett barbariet
(draken) en dödsstöt.1
Svenska återspeglingar
”Utaf fablernas kunskap framblomstrar i sanning en så ädel nytta, at then med inga
ord rätt afmålas.”
LARS ACHARIUS, MYTHOLOGIE, 1743

Både Europamyten och den om Kadmos bör ha varit kända för bildade svenskar
åtminstone från och med 1500-talet. Passagen om Kadmos draksådd finns med i alla
tidiga svenska urval av Ovidius Metamorfoser och motivet verkar ha fått en viss, om än
blygsam, uppmärksamhet i svenskt kulturliv. Vid Ulrika Eleonoras intåg i Stockholm
1680 höll hovpoeten tillika latinprofessorn Johannes Columbus en oration till den nya
drottningens ära. I den allegoriska hyllningsdikten med titeln De harmonia mundi
framställs Karl XI och Ulrika Eleonora som Kadmos och hans gemål Harmonia vars
äktenskap föranleder en rad metafysiska spekulationer i pythagoreisk och nyplatonsk
anda.2 Den yngre av diktarbröderna Columbus – Samuel Columbus – som var
upphovsmannen bakom den första svenska översättningen av Ovidius Metamorfoser
tillägger sin prosaöversättning följande poetiska interpretation:
1
Se exempelvis Caludius Minos, Andreae Alciati emblemata: cum Claudii Minois Diuionensis ad eadem commentariis
(Lyon 1591), 652.
2
Kurt Johannesson, I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock, Lychnos-bibliotek: Studier och källskrifter utgivna
av Lärdomshistoriska samfundet 24 (Uppsala 1968), 75-78.
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Hwad skog och marken bär/ hwad siön och lufften föder/
Emot hwart annat är/ och sig inbördes öder/
Hwad lijtet eller stoort/ hwad dödt ell’ qwickt månd wara/
Om det man jordiskt är/ sitt intet skall ehrfara.
Eij påfund finns så godt/ ey konsten så wäl läres/
Iu afwund grepet wet/ hwar med den snart förstöres.
Bland all fåfängligheet/ är störst’ och swårast willa/
För agg och afwund skuld/ see konst och dygd gå illa.1
Samuel Columbus förklarar draksåddens semantik utifrån motsättningen mellan kultur
(påfund, konst, dygd) och natur. Den senare omfattar hela skapelsen och inkluderar
därmed både den fysiska verkligheten (hwad skog och marken bär etc) och den mänskliga
naturen. Människans tillvaro präglas av spänningen mellan de båda polerna: som
kulturvarelse förfogar hon över möjligheten att kuva och kontrollera den destruktiva delen
av sin natur (agg, afwund, fåfängligheet), men som en del av naturen (om det man jordiskt
är) är hon underkastad dess lagar och därmed dömd att gå sitt förfall till mötes (sitt intet
skall ehrfara, sig inbördes öder, förstöres).
En annorlunda tolkning som också följer kontinentala förebilder läggs fram av Lars
Acharius i Mythologie, eller kort beskrifning om the hedniska afgudar, jemte nyttig förklaring,
öfwer poeternas dikter, en mytologisk handbok från 1743. Författaren till den lilla och
behändiga boken på drygt 230 sidor heter Lars Acharius, vid tiden för bokens utgivning
anställd som informator i en stockholmsk adelsfamilj. Även syftet med boken har –
åtminstone delvis – varit av pedagogisk art. I förordet påpekar författaren att boken
säkerligen kommer att göra mycket nytta i den studerande ungdomens tjänst.
Europamytens tolkning går tillbaka på en tradition med rötter i medeltiden:
”Europa åter vad henne anbelangar, så har then Oxen i sanning warit et Skepp, hwarpå Europa blef
röfwad och Skeppets namn eller kännemärke warit en Oxe, hwarmed the Cretenser, på sin konungs
befalning, hemfört Europa. The hafwa thes utan afmålat med thenne Jovis [dvs Zeus] förbytning i
en Oxe, at ingen last är, til hwilkens utöfwande en okysker kärlek ej drifwer en, så framt icke
fönuftet then afböjer; Han säges förwänd i en Oxe, at afmåla kärlekens styghet och raseri.” 2

I samma euhemeristiska och moraliserande anda tolkas Kadmosmyten:
”Thenne [Kadmos] säges dräpit en Drake, hwarmed förstås en Röfware, som dräpit några af Cadmi
följeslagare. Han säges kringkastat Drakens tänder, thet är, Röfwarnes kamerater blefwo
förskingrade, så snart theras anförare war dräpen. Men alt giorde han på Minervæ befalning, thet är,
at en Menniska har nödigt både försiktighet och Guds hielp i alla saker, doch i synnerhet, wid Krigs
förrätningar.”3

Även en vetenskaplig behandling av myten utvecklades i Sverige. I Atlanticas
trettioåttonde kapitel ”Om wåra Runabokstäfwers ålder, och huru Graeci hafwa dem
bekommit ifrån oss” vederlägger Olof Rudbeck den äldre teorin om Kadmos centrala roll
i skrivkonstens historia. Alfabetets ursprung skall nämligen inte sökas i fjärran Fenicien
1

Se slutet av tredje bokens första fabel i Någre fabler af Ovidii Metamorphoses förswänskade, [af Jacob Reenstierna].
Texten finns även återgiven i Samuel Columbus Samlade dikter, I, utg. Bernt Olsson och Barbro Nilsson (Stockholm
1994).
2
Lars Acharius, Mythologie, eller kort beskrifning om the hedniska afgudar, jemte nyttig förklaring, öfwer poeternas dikter
(Stockholm 1743), 38 f.
3
Ibid., 39.
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eller ens i Grekland, utan i Sverige, varifrån bokstavsskriften sedan spridit sig vidare till
andra länder. Därom vittnar de svenska runornas höga ålder – dessa är nämligen mycket
äldre än den relativt unge hjälten Kadmos som enligt Rudbeck var barnbarns barnbarns
barn till Sveriges tredje konung Necken, även kallad Neptunus.1 Genom en euhemeristisk
syntes av nordiskt och grekiskt lyckas Rudbeck med konststycket att inordna Kadmos i
den fornnordiska mytologin.
Rudbecks tolkning ger en intressant bild av den kamp som utkämpades om Europas
centrum och dess historiska legitimitet på 1500- och 1600-talen. Flera försök att
omdefiniera det ursprungliga centrumet, och flytta det till Norden, gjordes av författare
inspirerade av göticistiska idéer. Dessa kom emellertid ur modet under loppet av 1700talet. I det första svenska verket inom ämnet lärdomshistoria (historia literaria) väger Sven
Lagerbring olika varianter av myten mot varandra och bekräftar, i motsats till Rudbeck,
Kadmos nyckelroll som kulturbärare:
”Så länge inga bokstäfwer woro dem [grekerna] bekanta, måste nödwändigt alla wetnskaper warit
nog rare. Dessa har endtligen Kadmos från Phenicien infört som förmenes skiedt wid den tiden
Josua bröt in i Canaan, hwarjemte han ock gaf Grekerna smak på wett och Wetnskaper.”2

Alla tre mytologiska handböcker som var tillgängliga på svenska år 1800 – av Lars
Acharius, Wilhelm Anders Wennerdahl och Carl Stridsberg – tar upp Kadmos roll i
skrivkonstens historia. Den senaste, Stridsbergs Mythologiskt lexicon från 1796 tillägger att
Kadmos även gjort ”sit namn odödligt genom skolors inrättande.” Europa ägnas inte lika
mycket uppmärksamhet utan berörs endast flyktigt då hon givit vår kontinent sitt namn.3
Gemenskap i upplösning 1800-2000: det klassiska arvet förlorar sin betydelse
För dagens läsare kan denna fixering vid dolda historiska och moraliska betydelser verka
egendomlig. För en bildad europé vid 1700-talets början var det däremot något av en
självklarhet. Som historiska, fysikaliska och moraliska exempel ansågs myterna tjäna till
bildning och uppbyggelse. Så hade de bildade européerna del i ett gemensamt
symbolsystem som räckte långt över de nationella gränserna. Den gemensamma
referensramen konstituerades dels av en likartad utbildningsgång och gemensamma
litterära minnen – en bildningsgemenskap som utgick från ett klassiskt-humanistiskt
bildningsideal, vilket förmedlades av olika utbildningsinstitutioner: skolor och universitet.
Här får man inte heller glömma den språkgemenskap som förenade européerna under
minst ett millennium: större delen av de skrifter som behandlar mytologin var författade
på de bildades gemensamma språk – latinet. Sina första kunskaper om den klassiska
mytologin fick skolgossarna genom en och samma bok: Ovidius Metamorfoser. Men minst
lika viktig var den värdegemenskap som förenade européerna ända sedan medeltiden: en
klassisk-kristen människosyn som utgjorde ett gemensamt koordinatsystem för alla, både
de bildade och de obildade.
Dessa överlever den allegoriska myttolkningsmetoden som börjar urholkas under
1700-talets andra hälft. Rörande antikstudiet noterar idéhistorikern Bo Lindberg en
avgörande förändring. Det skedde en markant intresseförskjutning gällande det klassiskhumanistiska studiet under frihetstiden då humaniora förlorade sin hitintills så centrala
ideologiska funktion: texternas innehåll och livsåskådningsfrågor som tidigare varit i fokus
förlorade sin betydelse och ersattes av en ny instrumentell syn på klassiska studiet som
betonade formella och tekniska färdigheter. En ny distanserad syn på antiken växer nu
1

Olof Rudbeck, Atland eller Manheim (Uppsala 1679), 832 ff.
Sven Bring, Historia literaria, eller inledning til wetnskaps historien, I (Lund 1748), 157.
3
Carl Stridsberg, Mythologiskt lexicon (Stockholm 1796), 78.
2
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fram: antiken är inte längre ett exempelförråd att dra praktiska lärdomar ur, utan en
avlägsen historisk epok som skall studeras ur en historisk synvinkel.1 Efter
nyhumanismens genomslag har bilden förändrats för gott. Då det är det ursprungliga som
värderas högst kommer alla senare tiders bearbetningar och uttolkningar av det
mytologiska stoffet på skam.
Under 1800-talet utvecklas arkeologin och filologin, Kadmos och Europa kommer
att kopplas till Europas förhistoria och bestämda historiska platser – Kreta, Thebe och
Tyros – eller vissa textställen hos Homeros, Herodotos, Ovidius och andra antika
auktorer. Myterna erbjuder inte längre moraliska lärdomar giltiga i alla tider utan tillhör
en avlägsen historisk kontext. Försök till mera allmängiltiga tolkningar har dock
återkommit i vår egen tid. I The Gods made Flesh. Metamorphosis & the Pursuit of
Paganism beskriver Leonard Barkan Kadmos möte med draken som en konfrontation
mellan den mänskliga civilisatören och den oberörda jorden.2 Strukturalisten Claude LéviStrauss tillmäter Kadmosmyten en generell antropologisk giltighet. De två
nyckelmomenten i fabeln – dödandet av draken samt krigarnas uppkomst ur jorden – blir
i hans tolkning exempel på arketypiska scener, så kallade ”mytem” (mythèmes), som även
återfinns i andra kulturkretsar och återger mytiska föreställningar av universell karaktär.3 I
Leonard Barkans tolkning speglas 1900-talets förkärlek för antropologiska och
djuppsykologiska angreppssätt. Antagligen är det just inom dessa vetenskapsgrenar som
legenden om Kadmos har uppmärksammats flitigast under 1900-talet. Även myten om
prinsessan Europa – förhållandet mellan en ung flicka och en tjur – har inbjudit till
djuppsykologiska tolkningar. Den allmänmänskliga grund som garanterar 1900-talets
européer en gemensam referensram tycks vara erotiken.

Carl Milles, ”Europa och tjuren”, Stortorget i Halmstad

Om konstnären Carl Milles staty ”Europa och tjuren”, invigd 1926 i Halmstad, skriver
konstvetaren Hugo Palmsköld:

1

Bo Lindberg, De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige, Gothenburg studies in the
history of science and ideas 5 (Göteborg 1984), 52, 136 ff.
2
Leonard Barkan, The Gods made Flesh. Metamorphosis & the Pursuit of Paganism (New Haven & London 1986),
42f.
3
Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale (Paris 1958), 236 ff.
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”Kanske är det så, att det erotiska är verkets egentliga tema, inte gestaltandet av en antik myt. Hela
skulpturgruppen är genomsyrad av denna anda, från det mer sublima som gesten med tungan och
de svällande ådrorna på djurkroppen […] Den nakna, finlemmade och försiktigt stiliserade
kvinnokroppen utgör en våldsam kontrast till den tunga, grova tjurkroppen.”1

Kontrasten mellan denna interpretation från 1900-talet och de medeltida och
tidigmoderna tolkningarna är stor: i flera hundra år hade myten tolkats som en
uppmaning till förstärkt affektkontroll. Interpretationerna speglar klyftan i våra
föreställningsvärldar och värderingar, vilken också kommer till uttryck i användningen av
myterna: berättelsen om Europa och tjuren är idag betydligt mer känd och exploaterad än
Kadmosmyten som endast få känner till. Antagligen är det så just tack vare den förras
omedelbarhet. En naken kvinna med en tjur tycks tala till åskådaren direkt – bilden
tilltalar också den som saknar förkunskaper i klassisk mytologi. Det vore förstås
missvisande att framställa alla moderna tolkningar som appellerande till sexualiteten.
Under 1900-talet har Europamotivet utnyttjats i många politiska karikatyrer och
samhällskritiska konstverk.2 I EU-utvidgningens spår har Europa och tjuren blivit ett
självskrivet om än inte helt entydigt motiv som får symbolisera den svårdefinierade
gemenskapen i såväl bild som skrift. I Figures d’Europe uppmärksammar Luisa Passerini
även Kadmosmyten och refererar till Denis de Rougemonts liknelse: ”Cadmos teaches us,
that it is difficult to find Europa/Europe and that it is only the search itself that will create
it: ‘we will find Europe only by making it anew.’”3 Europa är vad vi gör den till.
Abstract: Communities in the mirror of myth – the princess Europa and her brother Cadmus
in the eyes of posterity

The article surveys the Medieval and Early Modern reception of two ancient Greek
myths: the story about the Phoenician princess Europa, abducted by Jupiter in the form
of a bull, and the fable about her brother Cadmus, who was sent to find her, but failed
and became the grounder of Thebe after having killed a dragon and sowed its teeth.
During the 12th-17th century the interpretation of pagan myths flourished in Europe,
justified by allegorical exegesis. Thus, the myths of Europe and Cadmus were viewed as
disguised teachings containing historical, moral or religious truth. According to Arnulfus
Aurelianensis, one of the earliest medieval interpreters, Cadmus’s fight with the dragon
was a figure for a dispute between learned speakers. Cadmus is also said to have brought
the alphabet, and with it the whole of learned culture, to Greece. This interpretation
clearly expresses the idea of translatio studii, transfer of culture and knowledge, from
Greece to Western Europe. According to a religious allegory by Petrus Berchorius,
Cadmus could be seen as an image of Christ searching the human soul (Europa). Morally
explained, Jupiter abducting Europa was a man unable to control his bestial desire.
For learned Europeans the ancient myths formed a common frame of reference. The
symbolic meanings connected with myths referred to Christian and humanist values
shared by all Europeans. During the last decades of the 18th century, the allegorical
exegesis was abandoned and ancient mythology lost its universal topicality. Since classical
studies and Christianity have lost their crucial role in European culture, the question of
common European symbols has been raised again in later years. Today, the princess
Europa abducted by the bull still is a well-known figure, primarily due to its erotic appeal
and current politics: the formation and development of the European Union, whereas the
1

Palmsköld, Hugo, "Milles’ Europa och tjuren“, Halland 76 (1993), 50.
Se exempel i Passerini, Il mito d’Europa, 111-148.
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figure of Cadmus – earlier considered the founder of European civilization – is unfamiliar
to most Europeans.
Författarpresentation
Kristiina Savin (f. 1973) är doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet
med inriktning på medeltiden och den tidigmoderna tiden.
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Ett kapitel i den europeiska sekulariseringsprocessens historia: Nemesis
divina i föreställningar och framställningar om eld och brand
av Emilie Moulettes, Idé- & lärdomshistoria

Vad är det som utmärker Europas historiska utveckling? Vilka processer har alstrat det
sekulariserade eller den avmystifierade kapitalistiska samhälle vars ideologi likt radiovågor
har spridit sig över världen och ger eko även i dess mest avlägsna hörn.1 Det är frågor som
forskningen försökt besvara under det senaste seklet och för vilka teorierna är alltför
mångtaliga och mångskiftande för att gå närmare in på här. I vår barndoms skolning har
vi alla fått ta del av historien om hur ett modernt, avmystifierat och sekulariserat Europa,
under de senaste tre seklerna, växt fram och hur dess ideologi gjort sitt segertåg över
världen genom att upphäva vad man uppfattade som vidskepligheter, föråldrade
levnadssätt och förlegade religiösa moralbud. Dessa äldre föreställningar beskrivs då gärna
som kuriosa från en svunnen värld. Idag upplever vi dock hur skilda religiösa yttringar gör
rentré i vår förmodat förvärldsligade del av världen. Vi har sett den religiösa retoriken
uppleva något av en renässans, framförallt i ett politiskt sammanhang då man velat
anlägga ett ”vi-mot-dem” perspektiv. Med sekularisering åsyftades ursprungligen en
separering av den andliga och den världsliga makten, och senare även i en allmännare
mening en minskning eller ett avlägsnande av andligt, religiöst eller kristet inflytande, dvs.
ett förvärldsligande av världen, vilket för många dessutom implicerade en förlust av ideala
och moraliska värden.2 Under 1700-talet kom sekulariseringsbegreppet allt mer att bli
liktydigt med moderniseringsbegreppet.3
Ett centralt kapitel i denna sekulariseringsprocess är onekligen risk- och
säkerhetstänkandets historia. Föreställningen att människans säkerhet och öde vilade i
Guds trygga hand var en betryggande tanke som i och med sekulariseringsprocessen dock
kom att ifrågasättas. I följande artikel kommer jag att närmare belysa en specifik typ av
litteratur, nämligen en typ av skrifter som uppstod i kölvattnet av ett av tidigare epokers
mest förödande samhällsgissel – bränderna. Det var under 1700-talet inte ovanligt att
olika former av katastrofskildringar brukade följa på särskilt illavarslande bränder och
andra katastrofer. De kunde vara återgivna i diktform, i bildform, som skillingtryck eller i
form av ett slags journalistiska brandrelationer. Även om de exempel som här ges är
svenska var detta på inget sätt någonting unikt för Sverige, möjligen dock med vissa
olikheter i språklig framställning och med vissa lokalt färgade inslag. Robert Darnton
hävdar i sin kulturhistoriska analys av livet under fransk upplysningstid att den folkliga
inställningen till katastrofer som åskådliggörs i de gamla franska folksagorna uppmålar en
påtagligt fatalistisk bild av världen där olyckan är obeveklig, outgrundlig, oförutsägbar och
urskillningslös.4 Den livssyn som folksagorna åskådliggjorde, menar Darnton, var att
världen var hård och farlig, att katastrofen kunde drabba vem som helst när som helst och
att man därför bäst hade att finna sig i sitt öde vare sig det var rättvist eller ej. En liknande
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bild av världen får man i brandskildringarna.1 Brandskildringar och andra
katastrofrelationer tjänade, precis som folksagor och skillingtryck, som pekpinne, men
hade också oftast ett pedagogiskt, uppbyggligt syfte. Vad som här följer är ett försök att
belysa den inställning till risk och säkerhet som manifesterades i denna specifika typ av
litteratur, med en beskrivning av den kontext dessa emanerade ur, den retorik som
utnyttjades och vad dessa framställningar möjligen kan berätta om reaktionerna på de
genomgripande samhällsförändringar som då ägde rum. 1700-talsretoriken kan sättas i
relation till vår egen tids reaktioner då vi konfronteras med en katastrof. I slutet av essän
kommer jag att knyta an till nutid i fråga om detta.
Framväxten av en riskvokabulär
Ett av de centrala elementen i sekulariseringsprocessen var framväxten av kapitalismen
vilket kan dateras tillbaka till medeltidens slut.2 Den välbekanta s.k. kapitalistiska andan
som uppenbarade sig i framväxten av penningväldet, av bankväsendet och
försäkringsväsendet genom utvidgningen av handeln och näringslivet vid medeltidens slut
och under början av den förmoderna tiden, bidrog till en sekularisering av samhällslivet i
vilket människans världsliga krav på livet möjligen intensifierades som ett led i denna
process.3 I hjärtat av den kapitalistiska andan finner vi risktanken. Riskbegreppet i sin
moderna skepnad introducerades i Europa som en term förbunden med det kapitalistiska
tänkandet, en handelsterm som användes av europeiska handelsmän som en neologism för
försäkring.4 Riskera eller äventyra aldrig lasten genom att placera allt på en och samma båt
blev en devis bland europeiska köpmän på 1500- och 1600-talen. Risken skulle istället
spridas genom att varorna delades upp mellan flera fartyg. Att riskera något betydde då
kort och gott att äventyra sitt kapital, med en möjlig förlust som följd, i hopp om att göra
en stor vinst.5 Med andra ord var det moderna risktänkandet förknippat med att värna
om och ackumulera materiella värden. Försäkringen var onekligen central för
kapitalismens framväxt, men dess etablering var lång och svår.6
Samtidigt som synen på handel och penningutbyte blev mer överseende och de
företeelser och aktiviteter som kunde tänkas gynna den allmänna välfärden efter hand i
allt högre grad sanktionerades och avskiljdes från moralbuden, var motståndet mot
försyndelser som överdåd, ocker och mammonism fortfarande starkt under hela den
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förmoderna perioden, också i den reformerade delen av Europa.1 Luther själv var starkt
kritisk mot kapitalismen och det kommersiella kalkylerandets korroderande anda. Han
tog också starkt avstånd från allt som kunde uppfattas som ocker vilket han såg som
djävulens påfund.2 Riskbegreppet var med andra ord från början en term som användes
inom en specifik diskurs, dvs. en ekonomisk diskurs, men har idag fått en mycket vidare
betydelse än enbart en satsning av kapital. Likafullt är ju just detta i hjärtat av det
kapitalistiska tänkandet. Det revolutionerande med risktanken var bl.a. att det
implicerade att det kunde föra någonting positivt med sig att äventyra sina tillgångar.
Riskbegreppet så som det kom att brukas i denna nya ekonomiska diskurs var separerad
från moraliskt-religiösa bud och ställningstaganden och därmed en central faktor i
kapitalismens framväxt och i sekulariseringsprocessen. På så sätt skiljde sig tanken radikalt
från doktrinära katolska och protestantiska inställningar till tanken om att äventyra eller
utsätta något för osäkra situationer för att vinna något.

TVÅ EXEMPEL PÅ SVENSKA BRANDSKRIFTER SOM UTGAVS I TRYCK 1681 RESPEKTIVE 1703.

Syndretoriken
Så gott som alla kulturer har i alla tider utvecklat något begrepp för att moralisera och
politisera de faror som hotar samhället, skriver kulturantropologen Mary Douglas. I den
förindustriella kristenheten, då riskbegreppet inte användes annat än inom en snävare
ekonomisk diskurs, fyllde syndbegreppet den funktionen, dvs. att synda var ett beteende
som innebar direkt fara.3 När exempelvis en brand skapade ödeläggelse i det förmoderna
samhället spårades orsaken, enligt Douglas, i allmänhet tillbaka till någon händelse som
1

dvs penningdyrkan eller dyrkan av Mammon, personifikationen av rikedom och girighet och källan till ondska,
fördärv och korruption enligt Nya Testamentet.
2
Tawney 1929: 92.
3
Se t.ex. Mary Douglas 1990 s. 1-16; Mary Douglas 1992; Mary Douglas, & Aaron Wildavsky 1982.
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bar syndens förtecken, till någon enskild individ eller grupps misskötsel. Ett amoraliskt
handlande försatte syndaren och den närmaste omgivning eller hela samhället i risk. Vissa
handlingar eller beteenden var alltså direkt farliga. Den här synen återspeglas tydligt i de
brandskildringar som ofta följde i kölvattnet av svåra bränder och andra katastrofer. Den
övergripande skillnaden mellan en äldre och modern tids syn på risk är, enligt Mary
Douglas, att man inom synddiskursen talade om hur samhället skulle fredas från den
enskilde individen, syndaren, medan den moderna riskdiskursen snarare är fokuserad på
hur medborgarna skall skyddas från risk i och av samhället. Syndretoriken användes som
ett medel att upprätthålla ett samhälle vars sårbarhet utgjordes av medborgarnas
klandervärda vandel, medan den moderna riskretoriken innebar ett försvar av individen,
baserat på tanken att samhället hade ett ansvar gentemot individen snarare än individen
ett ansvar gentemot samhället.1
Väl manifesterad var syndretoriken just i brand- och katastrofskildringarna. Efter en
större stadsbrand var det inte ovanligt att någon trösteskrift dök upp vars huvudsakliga
syfte var att försöka förklara varför Guds vredeseld drabbat staden. Kopplingen mellan
olycka, risk och synd uppenbaras tydligt i dessa brandskildringar. Nemisis divina, den
gudomliga vedergällningen, var ett ständigt återkommande tema. Bibeltexterna var en
given källa till retoriken, en annan var säkert Augustinus riktlinjer för medeltida
tänkande, i Guds stad, första boken, genom sin framhävande av tre grundläggande synder
hos den fallna människan: begär efter rikedom och materiella ägodelar, maktbegär och
sexuell lust.2 Som fenomen är elden utan tvivel en av de starkaste symbolbärarna i vår
idéhistoria och en av de mest motsägelsefulla. På samma gång närande och tärande var
elden dels sinnebilden för Lucifer, ljusbringaren, härskaren över underjordens evigt
brinnande eldar, dels för Gud, som i Bibeln likaledes symboliserades av elden och dess
manifestation ljuset, det första Gud skapade. Ingenting kunde så tydligt som elden
”åsättas två så motsatta värderingar: det goda och det onda. Den strålar i Paradiset. Den
flammar i Helvetet” som den franske filosofen Bachelard uttryckte det.3 Föreställningen
att bränderna var Guds straff för människans synder, hämtade i första hand sin näring
från Gamla Testamentet som är rågat med passager om Guds straff och prövningar i
form av oväder, eld och dunderslag vilket gav tydligt återsken i brandskildringarnas
eldmetaforik. Än var elden ”Guds vredes plog” utsänd för att jämna staden med marken
och återomvandla den till åker, än som en ”plågokvistig kvast” som skulle sopa landet
rent från synd.4 ”Dunder och Blixt, watn och eld” var de allra förskräckligaste av de
hemsökelser med vilka Gud bestraffade människan:
Then wrede Gud han dundrar hårdt
Utöfwer land som syndar swårt;
Han sina pilar skjuter
Med eld bemängda Dunder-skott5
skrev till exempel Andreas Rhyzelius, biskop i Linköping, i sin Brontologia TheologicoHistorica, en historisk exposé över allehanda märkvärdiga fall av eldsrelaterade olyckor.
Inställningen till det uppenbarligt ständigt överhängande eldhotet i brandskrifterna
var dock fatalistiskt. Den allmänna hållningen tycks ha varit att ”när Himlens Konung
förer krig är bättre fly än strida”, ett uttryck för övertygelsen om Guds oinskränkta makt
1

Douglas 1990, s. 7-8.
Albert O. Hirschman 1977, s. 9.
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Gaston Bachelard 1993 s. 27.
4
Wilhelm Kruse 1722.
5
Rhyzelius 1721.
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över alla skeenden.1 Förtröstan, undergivenhet och tålamod inför olyckan predikades här
som ideal. Att vara vaksam och förutseende var gott men hjälpte föga dock när Gud var
vred över människans försyndelser:
Försiktighet är hwar mans plikt; men Gud giör hwad han wil.
Thet är at se beklagligt nog hur Herren marken jämnat
och med sin skarpa Wredes Plog til åker Staden ämnat.2
De synder som kunde ge upphov till brand var många och räknas upp i
brandskildringarna: ogudaktighet, hat, illvilja, otrohet, äregirighet, egennyttighet,
penningbegär, högfärd, prål, otacksamhet, avund men även säkerhet. För att uppnå
säkerhet i vardagen krävdes tro, moral och en kristlig livsföring, men samtidigt var
säkerheten något man skulle vara försiktig med eftersom det just också var en av de
synder som kunde få Guds vredeseld att pyra. Säkerheten i sig kunde alltså innebära risk i
det fall man inte levde upp till de säkerhetsskapande kriterierna d.v.s. tro, god moral och
en kristlig livsföring och därigenom gjorde sig skyldig till syndasäkerhet. Att känna sig
säker var nämligen en bedräglig känsla. Idén om att inslumra i en känsla av falsk trygghet
och bli likgiltig inför Gud och frälsningen användes flitigt i predikan, för i den säkre och
oförskräckte slumrade syndaren. Begreppet säkerhetssyndare syftade på den ”som utan
eftertanke och utan fruktan öfverlämnar sig åt synden”.3 Den som nedsjönk i så kallad
säkerhetssömn eller syndasömnbefann sig i ett rent hälsovådligt tillstånd av sorglöshet och
andlig likgiltighet.4 En sann kristen skulle därför sky säkerheten, vara misstänksam,
orolig och ständigt vaksam. Så sent som 1760 påträffas den syndfulla säkerheten i
lantprästen Pehr Hedbergs apokalypsiska diktalster Den Suckande Naturen som i
svallvågorna av flera märkliga och illavarslande naturkatastrofer och olycksbådande
himlafenomen, särskilt den ödesdigra jordbävningen i Lissabon 1755 och storbranden på
Södermalm i Stockholm, uppmanar ”till varning för säkerhet”: ”Säkerhet anledning ger,
at Gud mot oss i wreda wäder ryter”, skriver Hedberg bland annat. 5
Risksituationen kunde också vara en produkt av ren oförsiktighet eller omedvetenhet.
Oförsiktigheten i sig var ingen synd men stod i direkt strid med det tredje av de tre
kriterierna för upprättandet och vidmakthållandet av säkerheten, nämligen den kristna
livsföringen, eftersom försiktigheten utgjorde en av dess högsta dygder och eftersom de
gav upphov till säkerhet. Misstron mot säkerheten var knuten till religionen och Bibeln
och hade djupa rötter redan före reformationen inom katolicismen. En alltför stark känsla
av säkerhet kunde antyda en arrogans inför Gud, och då ingen människa kunde känna sig
förvissad om frälsningen hade hon all anledning att frukta döden och det som väntade bak
dödens tröskel. Detta var dock också en tanke som Luther och Calvin återaktualiserade
efter reformationen. Endast tron kunde inge fullkomlig säkerhet. Tron befriade
människan från hennes osäkerhet inför framtiden; tanken på att Gud stod vid deras sida
och sörjde för deras säkerhet, förvandlade med ens fruktan till säkerhet och tillförsikt,
förkunnade Calvin. Luther varnade för farorna med säkerheten och det fräcka övermod
som hotade att ”bryta nacken” av den som föll till föga för den.6 Detta var en syn som helt
genomsyrade det postreformerta tänkandet där begrepp som slump, lycka, och tillfällighet
1

Wilhelm Kruse 1722.
Ibid.
”säker” i Dalin 1853.
4
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5
Trycktes första gången 1757 i Strängnäs med undertiteln Tankar öfwer några Märkeliga Händelser samt närwarande
Tiders bedröfliga Tilstånd. Citatet på sid. 6.
6
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knappt existerade i den teologiska debatten – livet var inget lotteri utan låg i Guds
händer.1 Branden kunde ses dels som ett syndastraff dels som ett slags gudomligt
brandlarm som varnade de botfärdiga att bot och bättring var påkallad.
1500- och 1600-talen i svensk idéhistoria beskrivs vanligen som en tid präglad av
stark pessimism. Livet var inget gästabud, som en av det tidiga 1600-talets mest elokventa
svenska predikanter, Johannes Rudbeckius uttryckte det, utan en strid, med vilket han
ville säga att människans skulle inrikta sig inte på nuet och detta livets goda, utan vara
fokuserat mot det som var det väsentliga, livet efter detta.2 Livet på jorden var en kort och
kvalfylld plåga, människan usel och världen en jämmerdal, ett fängelse, ett evigt mörker,
en ständig strid, ett dagligt elände, det är de metaforer som används av tidens predikanter,
som Johannes Botvidi: ”wår Wandringz wäg [är] en Jemmerdaal, ther wij måste utustå
myckin Fara, Jemmer och Nödh”3 eller som Johannes Rudbeckius, beskrev vår tid på
jorden: ”Här är altijd sorg, fruktan, wenta och på sistonne dödhen”.4 Ett gott exempel på
denna pessimistiska livssyn ger den slipade oratorn Johannes Botvidi i denna predikan där
han, inspirerad av gamla testamentet, beskriver människans liv på jorden som
ångestladdat och fyllt av anledningar till fruktan och oro ifrån vaggan och till graven:
”Hurdan är tå thenna korta lijffstijdh? Han är, säger Job, full med oroligheet/…/
oroligheet göra wij oss stelffua, oroligheet göra oss onda menniskior, oroligheet gör oss
wår huffwud fiende Dieffulen. Så haffna wij hiertans oroligheet, så haffna wij hwsens
oroligheet, så haffna wij stadz oroligheet, så haffna wij Landz oroligheet. Orolighet aff
eeld och watn, aff wäder och wind, aff krigh och örligh, af hunger och dyyrtijd, aff
pestilens och siukdomar så myckin och stor att om en menniskia såge all then oroligheet
henne möta skulle i Werlden tillijka så kunne hon intet annat än förtwifla, för hiertans
ångest skull/…/Och när en om natten på sin säng hwijlas och soffna, skal komma
honom månge tankar före. Och om han än liten roo fåår, så är thet doch intet.”5

Fruktan, oron eller osäkerheten var dock inte, som den väl är idag, alltid av ondo,
tvärtom. Undantaget var främst, gudsfruktan, dvs. vördnad inför Guds allsmäktighet. Det
var inte ovanligt även bland 1700-talsretoriker att framhålla oron, fruktan eller
osäkerheten som en uppbyggande och motiverande drivkraft. Browallius, biskop i Åbo,
såg fler goda ting i människans fruktan. Han höll liksom så många andra, vaksamheten
och försiktigheten som två av de högsta kristna dygderna. I stunder av nöd var passiviteten
den högsta dygden. Att uthärda i sitt elände var inte bara en kristlig dygd utan också
förnuftigt, och fruktan fyllde även den ett förnuftigt, av Gud givet, ändamål, nämligen att
få oss att ge akt om vår egen säkerhet, gagna samhället, tjäna och dyrka Gud, medan den
som var utan fruktan eller fruktlös var bortom allt hopp.6 Motsatsen till gudsfruktan var
just syndasäkerheten.7
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BRÄNDERNA TOLKADES OFTA DELS SOM ETT
STRAFF AV DE OBOTFÄRDIGA DELS SOM EN
PRÖVNING AV DEN BOTFÄRDIGE OCH
GUDFRUKTIGE, MED REFERENS TILL JOBS
PRÖVNINGAR I J OBS BOK I BIBELN.

BILDEN ILLUSTRERAR JOBS HEMSÖKELSER I
BIBLIA GERMANICOLATINA FRÅN 1559.

Fatalismen i synen på olyckan
Misstron mot säkerheten var knuten till tanken om människans obetydliga inverkan på
det egna ödet. De fatalistiska ordspråken ’människan spår och Gud rår’ eller ’livet är Guds
kortspel’ sammanfattar möjligen en i gångna tider ganska generell uppfattning om
människans begränsade kontroll över sitt eget öde. Människan kunde roa sig med att
försöka förutse framtiden bäst hon ville, men Gud var likväl den som styrde över allt.
Historiskt sett hade tanken att människan kunde styra över sitt eget öde avfärdats som
pelagianism och även efter reformationen var predestinationstanken och idén om att en
kraft starkare än människan styrde alla skeenden mycket stark.1 Vissa engelska 1600talsastronomer som Francis Bernard hävdade att exakt kunna förutse stadsbränder genom
att framställa horoskop för enskilda städer, ett slags konkretiserat uttryck för tanken att
varje eldsvåda var ödesbestämd snarare än en olycklig omständighet framkallad av
slumpen.2 Den inställning som predikades som ideal i exempelvis brandskildringarna var
just ett ideal och inte nödvändigtvis något man till punkt och pricka efterlevde. Även om
skeendena ansågs ligga utanför människans kontroll betydde det i och för sig inte att hon
inte hade förmågan att värdera det som skett och försöka anpassa sitt liv efter dessa nya
insikter och erfarenheter. Under 1700-talet inträffade i Sverige i och med upplysningen
en väsentlig förändring till inställningen gentemot risk och säkerhetsfrågorna som ett led i
en pågående sekulariseringsprocess. Känslan av att lyckan i själva verket var att finna här
på jorden och inte i ett okänt och ovisst liv efter detta, växte sig allt starkare, liksom
övertygelsen om att människan kanske var den allra bästa garanten för sin egen trygghet.
Dock fanns det fortfarande starka invändningar mot den nya livsåskådningen, vilket inte
minst manifesterades i den fatalistiska hållningen till olyckan som predikas i de
brandskildringar eller trösteskrifter som brukade följa på allvarligare bränder.
Vi förknippar gärna 1700-talet med upplysning och vetenskap med vilka
synddiskursen inte är förenlig. Den gammaltestamentliga synen på synd, skuld och öde i
brandskildringar, brandpredikningar och andra katastrofrelationer upplyser om att
intelligentians bild av världen ofta stod stick i stäv med kyrkans, och som en följd, den
bredare allmänhetens föreställningar om risk och säkerhet.
Den ideologiska schism, som utspelade sig under denna period – mellan
upplysningstänkandets emfas av den fria viljan, människans herradöme över elementen
och tro att det var upp till henne själv att skapa sig en tryggare tillvaro och att, med Guds
goda överinseende, ombesörja om säkerheten i samhället, och ett mer fatalistiskt synsätt –
är tydlig i den implementering av brandordningar i de svenska städerna, som genomfördes
1
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under 1700- och 1800-talen. Ett illustrativt exempel på detta är när landshövdingen i
Malmöhus län, Carl Aderfeldt, 1767 skrev till samtliga skånska städer för att underrätta
sig om skicket på de lagstadgade brandredskapen och förefintligheten av den föreskrivna
brandordningen. Från Skanör fick han svaret att Guds nådiga beskydd hittills hade varit
tillräckligt för att avvärja eldsvådor i staden och att det heller inte fanns skäl för att det
inte skulle fortsätta på det viset. Guds beskydd var dessutom att betrakta som ett långt
mer verkningsfullt än fåfäng mänsklig försiktighet, menade man. Detta var dock ingen
godtagbar grund för att inte uppfylla de kungliga förordningarna. Landshövdingen skrev
tillbaka och krävde med eftertryck att staden genast skaffade fram brandredskapen och en
fungerande brandordning: ”ehuru en hwar får befalla sin egendom i Guds beskydd har
likväl den Högste därföre förlänt menniskian wett i hufwudet att hon får nyttia medel
emot olyckors afböjande”, ett uttryck för den från myndighetshåll mer sekulariserade
synen på människans ansvar och skyldigheter. Magistraten i Skanör svarade aldrig på
brevet och hörsammade heller inte uppmaningen. I en anteckning i stadens diarium över
ankomna brev finns följande kommentar skriven i kanten på en sida: ”Om stegar, hakar
och ämbare äro tjänlige till att hindra eldswåda uti en med halm täckt stad, så finnes
sådana uti alla gårdar, men ther till fordras nog stark tro.”1 Exemplet ger också en
illustration av kollisionen mellan andlig auktoritet och statlig auktoritet och på den
skepticism och den förtroendeklyfta mellan statlig överhet och medborgare som ofta
framträder i skildringar av försök att implementera den här typen av kungliga
förordningar under perioden.
Även om kyrkan alltsedan reformationens början hade bekämpat folkliga attityder
till, och hantering av faror och hot, var tron på järtecken och folkliga botemedel
fortfarande en realitet ännu på 1800-talet.2 Exempel på iakttagelser av järtecken till
varning för stundande brandkatastrofer var vanligt förekommande decennierna kring
sekelskiftet 1700 men även senare. Invånarna i Borås stad fick till exempel varsel om den
svåra branden den 12-13 december 1681, dels i form av en komet, dels i form av en hjort
som kort tid innan branden syntes i staden: ”således åtwarnas och påminnas Gudfruchtigt
folk att gifwa acht på sine saker, mot olyckans och mot gångens ankomst, och pläga
gemenligen sällsynta ting framkomma, när sorgelige och mäkelige förändringar
instunda”.3 Det faktum att elden vid Linköpingsbranden år 1700 följde vindens riktning
samtidigt som den gick emot den och ödelade staden både öster och väster om den
ursprungliga brandhärden såg stadsborna som ett direkt bevis på att det var Gud som med
sitt ’faderliga ris’ velat tillrättavisa stadsborna.4 Himmelsbrevet, ett dokument som
fungerade som en slags förebyggande talisman eller försäkring mot eldsvåda och andra
olyckor var ett fenomen som levde kvar långt in på 1800-talet. Himmelsbrevet kunde vara
en liten bok eller ett tryckt eller handskrivet blad, som spikades upp på väggarna bakom
glas och ram i många hem hos den svenska allmogen. Dokumentet bestod normalt av en
botpredikan som skulle skydda innehavaren från olycka, vilket uppgavs vara en avskrift av
ett brev nedsänts från himlen med Gud eller Jesus som avsändare.5

1

Erik Forslid 1959 s. 22-24.
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ETT STYCKE UR ETT HIMMELSBREV FRÅN
HÖKHUVUDS SOCKEN I UPPLAND AV OKÄNT
DATUM (MÖJLIGEN 1730 ELLER 1781).
UR NORDISKA MUSEETS ARKIV.

Det tycks som om kopplingen mellan bränderna och ett straff från ovan var starkare i
fråga om risker som bränder översvämningar och jordbävningar än om andra olyckor,
antagligen på grund av dess frekventa omnämnande i Bibeln. Elden utgjorde utan tvekan
ett av de allra mest reella och potentiella hoten för dåtidens människor. Inget hot var så
ständigt närvarande, så greppbart som elden, som inom loppet av några få minuter kunde
omvandla stadens makliga vardagslunk till ett infernaliskt kaos. Upplevelsen av en särskilt
dramatisk eller förödande brand kunde ibland frammana kollektiva trauman som gav
återsken i generationer framåt. Minnet av branden kunde etsa sig fast i det kollektiva
medvetandet och ge upphov till mytiska begreppsbildningar och till alternativa lokala
tideräkningar: tiden före och efter den stora branden. Det är inte förvånande att
bränderna ofta gjorde ett så starkt och bestående intryck på dem som varit vittne till
katastrofen. En brand innehåller alla element av drama, det kunde vara en chockartad
skräckupplevelse och bebådande tankeställare. Risker som visualiseras på ett dramatiskt
sätt framstår som mer oroande, visar forskning inom den kognitiva psykologin.1
Bränderna, inte minst i kombination med Bibelns referenser till eld och brand, utgör utan
tvivel exempel på just sådana dramatiska visualiseringar av risker eller faror. Man skulle
kunna hävda att uppmärksamheten av eldriskerna, postum festum, förstärktes av branden
och de kopplingar till Bibelns starkt laddade texter som då gjordes, samtidigt som
föreställningen om möjligheterna att kunna kontrollera bränderna, möjligen försvagades
som en konsekvens av dessa skildringar.

1
Se till exempel Boholm Å. (red) et al. Osäkerhetens horisonter. Kulturella och etiska perspektiv på samhällets riskfrågor,
Lund 2003.
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PLÄR HERREN BLIFWA WRED SIN
HÄRAR SÄNDA UT
OCH GENOM ELD OCH BRAND PÅ
STÄDER GIÖRA SLUT.
FÖR HORERIJ SÅ PLÄR GUD SKICKA
ELDEN TORRA/
THER PÅ EXEMPEL ÄR I SODOM OCH
GOMORRA:
FÖR ÖFWERHETENS FÖRACHT OCH
ELDEN KOMMA PLÄR

I MOSIS FIERDE BOK THER PÅ EXEMPEL
ÄR.

Petrus Gröndaal 1723

ALBRECHT DÜRER – LOT OCH HANS DÖTTRAR
EFTER ETT AV DE, PÅ BRANDTEMAT, MEST
CITERADE STYCKENA I GAMLA TESTAMENTET:
”SÅ LÄT HERREN REGNE SWAFFUEL OCH EELD
IFRÅ HERRANOM AFF HIMMELEN OFFUER SODOM
OCH GOMORRA OCH OMSTÖRTE THE STÄDHER
ALLE THEN ENGDEN OCH ALLA THE SOM I
STÄDHERNA BODDE”

(1 MOS 19).

En reaktion mot kapitalistiska tendenser i samhället
Brandskildringarna tjänade som sagt ofta ett informativt syfte samtidigt som de ofta var
sedelärande. De kunde vara journalistiska skildringar med detaljerade beskrivningar av en
aktuell brands förlopp som exempelvis En utförlig relation, om den grufveliga Eldsvåda och
Skada som sig tildrog med Upsala Stad författad av bibliotekarien Johannes Eenberg om
branden i Uppsala 1702, eller präglas av en biblisk morallära, som Gabriel Wallenius Kort
underättelse om wåd-eldars rätta ursprung. Uthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter
wälment dem brandskadom til tröst från 1681. Brandskrifterna var ofta skrivna på rimmad
vers, i en ömsom förmanande, ömsom vädjande ton, ofta dramatiska, ibland högstämda,
och späckade med bibelreferenser och målande metaforer – än var elden som en ”retad
tiger” och i nästa stund som den ”jagade hinden”.1
Gång på gång underströks i dessa olika tröst- och förmaningsskrifter Guds medvetna
avsikt med varje olycka. Budskapet hade dock inte enbart att göra med synd och straff
utan här fanns också en förvissning om att människan trots de ständigt återkommande
prövningarna trots allt var i trygga händer. Bränderna tjänade i första hand som varning
och inte som straff försäkrade exempelvis Rhyzelius i sin Brontologia och anför bevis
därtill. Personliga iakttagelser hade övertygat honom om detta, bland annat observationen
att förvånansvärt få människor som regel förolyckas till följd av vådeldar och åsknedslag,
trots att skadorna i övrigt varit omfattande. Detta bevisade, menade Rhyzelius, att
olyckorna i första hand tjänade ett uppfostrande syfte, och i det fall någon ändå föll offer
för gudsflamman hade de också förtjänat det, som i fallet med en ogudaktig kväkare som
träffades av blixten på det mest oturliga sätt.2 Rhyzelius, som var en typisk representant
för den dogmatiska karolinska tidens starka auktoritetstro och därför förhöll sig tvivlande
till frihetstidens upplysningsfilosofiska strömningar och naturvetenskapens syn på
1
2

Luthström 1828, s. 16 och s. 21.
A. O. Rhyzelius 1721.
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universum som ett maskineri styrd av naturvetenskapliga och matematiska lagar, var
övertygad om att eld och blixt måste vara avsiktliga och direkta yttringar av en allvis Gud
och inte några slumpskott i en natur styrd av blind tillfällighet eller naturliga eller
matematiska lagar. Hans observationer av hur olyckan brukade slå till bevisade att så inte
var fallet.
Guds syfte med eldsvådorna var alltså flera, dels tjänade de som en faderlig tuktan av
de rättfärdiga, för att pröva deras tro och erinra om en av de centrala lärdomarna – så
länge människan befann sig i det jordiska tillståndet gick hon aldrig säker. I olyckan sattes
de kristna dygderna: tron, hoppet och tålamodet på prov. Bränderna fungerade dock även
som straff av de obotfärdiga för deras synder: säkerhet, högfärd, överflöd och girighet, etc.
Så länge man af öfwerdåd
Mot Gud med synden bryter
Har Gud af pilar rikt förråd
Eld honom aldrig tryter.1
heter det t.ex. hos Rhyzelius. Möjligen var penningbegäret en av de svåraste av
försyndelserna. Få brandskildringar är förutan en skrapa eller ett fördömande av de
egennyttiga personer som istället för att hjälpa sina medbröder och medsystrar att
förhindra eldens spridning var upptagna med att bärga sitt gods undan lågorna. I dov ton
klargörs vilket öde som väntade den syndare som satte penningen främst:
Der ser du en som alltid sökte
Att samla skatter hög på hög;
Som för de store ryggen krökte,
Men blod utur de arma sög.
Hans guld och silfver nu smält samman,
Hvarvid hans slemma själ sig fäst2
Ett av de största problemen med bränderna var den fattigdom och den stora mängd
hemlösa som följde i dess kölvatten. Risken var densamma för fattig som rik, risken att i
ett svep förlora allt, att berövas sitt primära skydd – sitt hem och sina ägodelar, basen på
vilken deras sociala ställning och plats i den sociala enheten vilade. Utan den materiella
basen var människan i det närmaste laglös, utlämnad till kollektivets godtyckliga
barmhärtighet. Enligt Luther fanns det två grupper av fattiga, de ärliga och rättskaffens
vilka förtjänade samhällets hjälp och stöd, och de lättjefulla dagdrivarna vilka inte hade
någon plats i den kristna gemenskapen. Enligt Luther var girigheten och lättjan oförlåtliga
synder eftersom de rubbade balansen i den enhet som den kristna gemenskapen formade.
De medlemmar som bröt mot buden utsatte hela gruppen för risk. Från medeltiden och
fram till 1700-talet hade tendensen att betrakta fattigdomen som en samhällelig farsot
hellre än något att dra lärdomar vuxit sig allt starkare. I brandskildringarna eller
brandtraktaten var avståndstagandet av penningen och det timliga goda tydligt. Där fanns
ofta underliggande budskap om att syftet med bränderna var en undervisning om det
timliga godas förgänglighet och vikten av att hålla sig fri från tankar om världsliga
rikedomar.

1
2

Ibid.
Luthström 1828.
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Efter Eldsnöden och överstånden Brandskada, bliver den första Frågan huru mycket
du haver uti Elden mist och tilsatt: då svarar du, mitt Hus, min Bod, min Verkstad
mitt Silver, mina Kläder, mitt Husgeråd, mitt Visthus, och Förråd på allehanda
Spisning, etc. etc. Men tänk då god Kristen Själ, huru galet och obetänkt du svarar;
du kallar ditt, det ditt intet varit, och måste du utan tvivel bekänna att du haver
intet fört in i Verlden med dig, därför och klart är, at du ej heller kan föra något ut
/…/ Herren gav och Herren tog, som Herren haver behagat.1

Att bekymra sig om sitt hus och sina ekonomiska tillgångar anstod följaktligen inte en god
kristen som bibliotekarien och predikanten i Åbo, Gabriel Wallenius visar i En kort
underrättelse om Wåd-Eldars rätta ursprung, i vilken han riktar sig till dem som förlorat
sina jordiska ägodelar i branden den 29 maj 1681 då bland annat domkyrkan brann.
Hedberg kopplade både till syndasömnen och till rikedomens förgänglighet i sitt
diktalster.
Så dryga slag
Onekligt oss wår brott och plikt påminna;
Wi läras af slikt nederlag:
At gods och guld, som rök i rök förswinna.
Gud således wil et syndigt land,
Med lågors dön, ur syndasömnen wäcka,
at hasta sig, med tårar, wreden släcka,
Och wådlig brand.2
Slutord
Situationer då samhället hotas och där människan tvingas bemöta och artikulera sina
föreställningar och sin inställning till risk- och säkerhetsfrågor säger mycket om den
övergripande idéstrukturen i ett samhälle. Då samhället var i fara var det lätt att sätta det
i samband till vad man uppfattade som andra samhällshot, såsom sekularisering och
kapitalisering, vilket upplevdes som en ”avdeifiering” av samhället. Brandskrifterna som
uppkom i kölvattnet av de samhällsgisslande bränderna fungerade som vi har sett både
som nådebön, trösteskrift, läromedel och pekpinne, men kanske kan de också hävdas ha
manifesterat en protest mot sekulariseringen och kapitaliseringen av samhället. De
uttalade en förvissning om att människan kunde känna säkerhet enbart i Guds trygga
hand, och att så länge samhällets medlemmar följde av samhället uppställda etiska bud
och normer var samhället utom risk och dess medlemmar hade inget att frukta.
Samtidigt sågs laster som ackumulerandet av rikedomar, ocker, girighet, lyx och slöseri
som den nya monetära ordningens avigsidor vilka hotade leda till samhällets fördärv.
Den franske idéhistorikern Lucien Febvre hävdade att det under tidigmodern tid, genom
kapitalismens framväxt, inträffade ett skifte i hur människan upplevde sin egen säkerhet
och hanterade risker. Det handlar om ett långsamt skifte som utspelar sig inom loppet av
många århundraden – ett skifte från himmel till jord då andlig säkerhet, dvs. en
förtröstan i att människans vilade i Guds trygga hand, utbyttes mot ett profant slags av
försäkran, en materiell säkerhet i försäkringskontraktets form.3 Snarare än ett skifte skulle
jag dock hellre vilja hävda att det rör sig om en utvidgning av formerna för att hantera
säkerhet och risk om en komplimentering av den andliga säkerheten.

1

Wallenius 1681, s. D3-D4.
Hedberg, 1760, s. 7.
3
Febvre 1956, s. 244-247.
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LÅT BITTER GRÅT / WID
BABELS ÄLF, DE FRÄCKA
ÖGON LÖGA/ DRAG SÄCK
UPPÅ, LÄGG AF DIN STÅT,/ AT
BLIDKA DEN, SOM SITTER I
DET HÖGA;/ FRAMTRÄD FÖR
GUD MED BÖN OCH BOT;/ MED
HÄMDENS GAP DIG ICKE MÅ
UPSLUKA,/

DIT HÖGMOD MÅST

SIT DJERFWA HUFWUD DUKA,/

FÖR HERRANS FOT.
Pehr Hedberg 1760

WÅRT STOCKHOLMS
KRÄMARE OCH KÖPMÄN SOM
HA WARIT SOM FÖRSTAR I
WÅRT LAND OCH INTET PRÅL
BESPARIT/ SOM TYRI KÖPMÄN
THE FÖR BLI FÖRACHTLIGE/
OM THE EI NU MED OSS OCH WI
MED THEM RÄTT BE.

Petrus Gröndaal 1723

BABYLONS FÖRSTÖRELSE UR ZÜRICHBIBELN. I BAKGRUNDEN DET BRINNANDE BABYLON; I MITTEN - TVÅ ÄNGLAR SLÄPPER
EN KVARNSTEN ÖVER STADEN FÖR ATT MARKERA DESS
FÖRSTÖRELSE; I FÖRGRUNDEN - KÖPMÄNNENS VEKLAGAN.

I västerländsk forskning förmärks historiskt en tydlig uppdelning av världen i en
”modern” och ekonomiskt utvecklad värld och en ”traditionell” underutvecklad värld
befolkade av ” moderna” respektive "traditionella” människor. Den moderna människan
beskrivs då exempelvis som öppen för nya erfarenheter, med en stark vetenskaplig
determinism, ett bred, kosmopolitiskt världsbild, med en stark känsla av att vara herre
över naturen och optimistisk till att kunna kontrollera sin omgivning, till skillnad från
”den traditionella människan” som ser på världen med misstro, är benägen till mysticism,
tror sig ha liten eller ingen kontroll över sin omgivning och snarare ser sig som styrd av en
extern makt, tror att det goda i världen finns i begränsad omfattning och erhålls bara om
Gud/gudarna så behagar, ser sig som utelämnad på nåd och onåd i naturens våld.1 Dylika
analyser används gärna för att framhäva och upphöja framåtskridande, rationalitet, etc. i
den europeiska/västerländska kulturen och samtidigt för att framhålla det som man
uppfattar som det väsensskilda och primitiva i främmande kulturer och religioner.
Liknande traditionella idéer inom den egna kulturen framställs vidare som obegripliga
villfarelse hos extremistiska traditionalister medan samma tendenser hos andra kulturer
framhävs som norm.
1

Se H. C. Triandis analys av Geert Hofstedes teori 1971 s. 8.
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När katastrofen nyligen åter drabbade i form av jordbävningen i Sydostasien den 26
december 2004 med en nästan ofattbar förödelse till följd, var det inte utan att man
förbluffades av de märkliga rapporterna om järtecken som rapporterades i pressen,
allehanda profetiska varningar som framfördes i religiös press eller på religiösa samfunds
hemsidor, och allehanda yttrande om hur Guds vrede åter slagit ned på världen. Att
katastrofen skett på annandag jul tedde sig i det sammanhanget särskilt olycksbådande.
Anledningen till den gudomliga vreden tycks ha varit skiftande, emellertid verkar den
gamla kardinalsynden begär efter rikedom och materiella ägodelar mindre framträdande
och fokus snarare inställt på en annan av de tre kardinalsynderna – den sexuella lusten och
avvikelser därav (jmf Augustinus lära om de tre grundläggande synderna ovan).
”Etablerad” press rapporterade villigt om dessa inlägg i debatten vilka föll under
kategorin: isolerade excentrikers villfarelser eller extrema grupperingars vanföreställningar.
Oavsett vad man ansåg om dylika åsiktsyttringar och tendenser tycktes intresset för att
rapportera om det, intressant nog, ha varit stort. Tidningen Bed, bestående av de kristna
samfunden Svenska Kyrkan, EFS, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén och
Pingströrelsen i Kalmar publicerade till exempel efter jordbävningskatastrofen en lista
med profetiska varningar om att fler katastrofer var att vänta.1 Ledaren i Kyrkpressen nr 1
2005 nöjde sig med att konstatera att ”Fatum est judicum Dei” – Ödet är Guds dom. Ett
mer extremt exempel är artiklar som webbsidan Nyajerusalem.coms ”Tsunami –
YHWH’s (Guds) straff över en förtappad mänsklighet”. Artikeln avslutas med orden: ”Du
är varnad…!”. Ett annat ytterlighetsexempel på apokalyptiska varningar är den numera
världsberömde Ölandspastorn Åke Greens omtalade predikan i Borgholms pingstkyrka
den 20 juli 2003 där pastorn förebådar Guds straffdom över ett syndigt land som en
konsekvens av vårt liderliga leverne i allmänhet, och legaliserandet av samkönade
partnerskap i synnerhet.2 Förbryllade, och främmande ter sig utan tvivel dessa
uppfattningar för flertalet, på samma gång som det är fascinerande att se samtida prov på
en riskretorik som ger eko av vårt europeiska arv. Vad de många aktuella exemplen på
religionens, med tillhörande religiöst färgade moral, alltjämt starka ställning visar, är att
Europa under de senaste århundradena må ha genomgått en långsam och mångfacetterad
sekulariseringsprocess, men att denna knappast på något sätt är ett avslutat kapitel. Det
europeiska arvet gör sig fortfarande i allra högsta grad påmint och kommer till ytan, inte
minst i kölvattnet av förödande katastrofer, då framställningar om nemesis divina, den
gudomliga vedergällningen, fortfarande förekommer.
Summary
How a society handles risk and reacts in the eye of disaster says a lot about the idea
structure of that society, as has previously been pointed out by various researchers. This
paper endeavors to illuminate how risks and disasters, fire hazards and fire disasters to be
more precise, were described and problemized in eighteenth century Sweden. It analyses
the rhetoric used in the specific type of literature that would emerge in the wake of a
particularly devastating fire disaster, which were commonly used as a pointer and as
1

”Utan beskydd?” Beds nyhetsbrev nr 1, 2005.
”Vårt land står inför en katastrof av stora mått, det kan vi vara förvissade om. Gud sa ’Landet skall utspy sina
inbyggare’. De fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före Israels barn. Jag tror det
kan ske i Sverige. Jag tror att det kan ske i vårt land, därför att man antagit sådana lagar. Man har ingen som helst
betänkligheter för vad Gud har sagt. Vårt land står inför en katastrof. Vad är det som säger att vi inte kan få en
jordbävning som gör att hundratusentals människor kan dö på ett ögonblick? Vad är det som säger att vi inte kan få
monsunregn som fördränker tusentals människor i vårt land? Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå
fram till Skandinavien? /…/ Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt land kan få uppleva precis det här, de kan
utspys ur landet på grund utav att man har lämnat Gud.” (Citat ur Åke Greens predikan publicerad på Världen idags
webbsida den 26 april 2005).
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comfort in a time of great affliction, but which also tell of societal reactions and
objections to various social phenomena in a time of changing economical structures and
secularization.
Författarpresentation
Emilie Moulettes (f. 1977) är sedan 2003 doktorand i idé- och lärdomshistoria vid
Lunds Universitet och arbetar för närvarande på en avhandling om 1700-talets
risktänkande och institutionaliserandet av ett risktänkande.
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En europeisk apokalyps? Om Viktor Rydbergs ”Den hvita rasens
framtid”
av Anna Lindén, Idé- & lärdomshistoria

Inledning
Den hvita rasens framtid (1895) är den för många nutida européer provocerande titeln på
en liten, postumt utgiven skrift av Viktor Rydberg (1828-1895).1 Med tanke på den
pessimism som lyser fram mellan Rydbergs rader, vore det emellertid kanske mer lämpligt
om den fått namnet Den hvita rasens undergång? Följt av ett frågetecken eftersom
författarens svartsyn inte är total, det finns sprickor i Rydbergs europeiska dystopi genom
vilka ljus kan sippra in. Förutsättningen för att hans samtids Europa överhuvudtaget skall
ha en framtid är, enligt Rydberg, icke desto mindre att en radikal kursomläggning sker.
Arbetsnamnet på min kommande avhandling i idé- och lärdomshistoria är
Mänsklighetens mål: Det eskatologiska temat hos Viktor Rydberg. Avsikten är att undersöka
hur Rydbergs föreställningar om mänsklighetens, världens och historiens mål förändras
över tid. I begreppet ”det eskatologiska temat” ingår såväl jordiska
Gudsrikesföreställningar (utopier) som apokalyptiska tankegångar om världens undergång
och pånyttfödelse. Det gäller då hela mänsklighetens öde, Rydberg har generellt en
organisk syn på mänskligheten och ser den som en enhet. I överförd bemärkelse är det
också möjligt att tala om ett apokalyptiskt tema i Den hvita rasens framtid, därav titeln på
denna uppsats. Något som sticker en nutida europé i ögonen är givetvis Rydbergs tal om
den vita rasen. I dag förknippas sådan terminologi med högerextremism. Under 1800talet och det tidiga 1900-talet var emellertid förhållandena radikalt annorlunda. De
tankegångar som Rydberg uttrycker i Den hvita rasens framtid uppfattades av hans samtida
knappast som extrema. Sådana tänkesätt var tidstypiska och vanligt förekommande i alla
politiska läger. Rydberg själv var långt ifrån någon representant för den yttersta högern.
Hans politiska position var till vänster, närmast vad vi skulle beteckna som socialliberal. I
jämförelse med den nedlåtande imperialistiska attityd, som ofta tycks ha präglat samtidens
förhållningssätt (oberoende av var på höger/vänsterskalan man befann sig) till de ickeeuropeiska folken, framstår Rydberg i sin essä snarast som en balanserad humanist.2
Rydbergs rasbegrepp är väsentligen annorlunda än det som senare kom att användas
inom den fysiska antropologin; sannolikt går det förstnämnda att härleda till Johann
Friedrich Blumenbachs (1752-1840) indelning av mänskligheten i fem raser, där ”den
vita rasen” går under beteckningen kaukasisk (jämför det amerikanska språkbruket).
Sociologen Svante Lundberg menar dock att Rydbergs rasbegrepp snarare har kulturell än
biologisk prägel.3 Går det då att sätta likhetstecken mellan Rydbergs begrepp ”den vita
rasen” och européer? Egentligen inte, det förstnämnda uttrycket har en betydligt vidare
definition. Rydberg talar om denna ”ras” som religiöst splittrad i romerska katoliker,
ortodoxa, olika slags protestanter, buddhister, hinduer, muslimer och judar. Av det kan vi
sluta oss till att ”rasen” befolkade inte bara Europa, utan även Amerika och stora delar av
Asien samt i viss mån Afrika. Det som Rydberg kritiserar och ser som förfallsfenomen
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berör emellertid knappast de asiatiska representanterna för ”den vita rasen”, inte heller de
amerikanska eller afrikanska. Därför menar jag att det är motiverat att karaktärisera
Rydbergs skrift som inomeuropeisk civilisationskritik. Hans kritik gäller den egna
europeiska kulturen, som på ett talande sätt kontrasteras mot den livskraftiga kinesiska.
Detta tillvägagångssätt, att ställa den degenererade inhemska kulturen mot en etiskt mer
högtstående av främmande ursprung, har mycket gamla anor inom den europeiska
civilisationskritiken. Ett tidigt exempel återfinns i Tacitus’ Germania (98 e. Kr.), där
författaren lyfter fram de oförstörda germanerna som moraliska förebilder för de
dekadenta romarna.1 Att Rydberg själv var medveten om den intellektuella frändskapen
med Tacitus och medvetet anknöt till honom är inte uteslutet. För detta talar att han drar
paralleller mellan det samtida Europa och kejsartidens Rom. Dessutom vet vi att Rydberg
var väl bevandrad och hemmastadd i den klassiska litteraturen. Men släktskapet med
antiken bör samtidigt inte fördunkla att Den hvita rasens framtid är en tidstypisk skrift
från det utgående 1800-talets Europa. Såväl degenerationsproblematiken som den näst
intill apokalyptiska pessimismen var fenomen som låg i luften vid sekelslutet.2 Här,
liksom så ofta förr, visade Rydberg en utpräglad känsla för tidens frågor och problem. Få
svenskar var också så insatta i den europeiska intellektuella debatten som han.
Därför är det symptomatiskt att Den hvita rasens framtid publicerades som förord till
den svenska översättningen av irländaren Benjamin Kidds europeiska och internationella
succé Social evolution (1894).3 Här är inte platsen att utförligare gå in på Kidds verk. Det
är knappast motiverat eftersom Rydbergs skrift från början skrevs helt oberoende av den
brittiska bestsellern (åtminstone om vi får sätta tilltro till hans egna uppgifter).4 Vi kan
ändå konstatera att Kidd har en betydligt mer optimistisk syn på den europeiska
civilisationen och dess utvecklingsmöjligheter än sin svenske kollega. I motsats till
Rydberg är han socialdarwinist, om än av ett förhållandevis mjukt slag. Ett karaktäristiskt
drag hos Kidd är att han betonar religionens och sedlighetens betydelse för ett folks
överlevnad. Här, om inte annat, kan vi se en gemensam nämnare mellan honom och den
civilisationskritiske Rydberg. Om den förre såg det som ”den vite mannens börda” att
sprida sin, i hans ögon, överlägsna etik till andra världsdelar, intog emellertid den
sistnämnde en radikalt annorlunda hållning.
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Viktor Rydberg avporträtterad vid sitt skrivbord några år innan Den hvita rasens framtid publicerades.
Konstnären är Albert Edelfeldt.

Ett degenererat Europa
Roten till det onda Rydberg ser framför sig tycks, i alla fall delvis, vara i att söka i de stora
europeiska städerna. Städer av en typ som ännu knappast fanns i Sverige, men som kunde
förväntas bli verklighet här hemma under det kommande seklet. Här kan vi studera
Rydberg i rollen som europeisk intellektuell, hans skrift är fylld av hänvisningar till
engelska och franska undersökningar. I dessa länder stod den förmenta degenerationen på
agendan sedan mitten av 1800-talet.1 Det har med rätta sagts att ingen föreställning var
mer utmärkande för 1800-talet än den om framåtskridandet, utvecklingen mot allt högre
stadier. Samtidigt fanns det en motsatt tendens, en oro för att den snabba tekniska
utvecklingen och de osunda fabriksmiljöer, som var en följd av denna, skulle kunna leda
till en urartning av ”människomaterialet”. Farhågorna gällde inte enbart den
kroppsarbetande befolkningen, utan även de högre klasserna. Det pris man tvingades
betala för framåtskridandet var en ”sönderciviliserad, ömhudad och alltmer sårbar
människa, disponerad för en rad nya sjukdomar”, menade många.2
Degenerationsföreställningarna under den senare hälften av 1800-talet kan därför ses som
utvecklingsoptimismens mörka skugga.
Kritiken mot staden som livsform är emellertid betydligt äldre än så. Den är
förmodligen lika gammal som staden själv. Redan under antiken var det vanligt att
lovprisa de rustika dygderna på bekostnad av det förvekligande stadslivet. Annars är det
främst Jean Jacques Rousseau (1712-1778) som förknippas med den typen av kritik.
Rydbergs civilisationskritik har ett vitt förgrenat rotsystem i den västerländska myllan.
Den ingår i en särpräglad europeisk tradition, där samtiden ställs i kontrast antingen till
ett ideellt förflutet (som i exemplet Rousseau) eller till ett främmande folk (som i
exemplet Tacitus).
Rydberg såg storstäderna som ”förbränningshärdar” för mänsklig livskraft. Genom
sina av industrialismen förorsakade usla levnadsvillkor sög städerna musten ur den
europeiska befolkningen. Dödlighetssiffran per år var enligt Rydberg så hög, att om inte
London, Paris, Berlin, Wien, S:t Petersburg och Moskva fick ta emot en ny och livskraftig
befolkning från den omgivande landsbygden skulle de snart stå folktomma. Resultatet av
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den stora arbetskraftinflyttningen blev på sikt en avfolkning av landsbygden, med
ytterligare degeneration som följd. För det är inte bara det årliga dödstalet som är högre i
den osunda stadsmiljön, även de överlevande utvecklar sämre fysisk hälsa, meddelar
Rydberg. Något som enligt honom visade sig i att alltfler unga män av myndigheterna
bedömdes odugliga till militärtjänstgöring. Rydberg frestas att använda ordet
”urartningspest”, och menar väl därmed att den destruktiva utvecklingen har en
epidemisk spridning.
År

inkallade godkände underkände

1870

496,274

149,875
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1871

506,707

158,182
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1872

522,928

155,180
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540,332
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408,445

1874

563,466

115,250

448,216

1875

579,308

118,781

460,527

1876

606,940

117,437

489,403

1877

669,585

119,589

541,906

1878
701,820 127,650 575,161
Rekryteringsstatistik för Österrike-Ungern ur Viktor Rydberg, Den hvita rasens framtid

Ser man närmare på den av honom presenterade statistiken är det dock svårt att tro, att
alla ”underkände” avvisades på grund av fysisk oduglighet. Betydligt mer sannolikt är att
den österrikiska militärmakten inte hade behov av fler soldater än de som godkändes och
därför valde att ställa osedvanligt höga krav på rekryterna. Ytterligare ett av tidens
orosmoment var de låga födelsetalen. För att höja sitt och sina barns välstånd hade alltfler
familjer valt att låta sig nöjas med två eller ibland till och med ett barn, uppger Rydberg.
Om den utvecklingen fortsatte skulle den europeiska befolkningen på sikt komma att
minska. Vi känner igen tongångarna hos makarna Myrdal i deras betydligt senare skrift
Kris i befolkningsfrågan (1934). Rydbergs ordval i Den hvita rasens framtid är ofta
påfallande frånstötande, i skarp motsättning till hans vanliga, vårdade språkbruk. Förutom
det nämnda uttrycket ”urartningspest”, kan han till exempel tala om att Europa
”själväter” sig som de gamla hundarna. Det är ord och uttryck som hör hemma i
degenerationsdiskursen, samtidigt bidrar de till att ge hans skrift en förtätat ödesmättad
atmosfär.
Till de europeiska ”självätningsföreteelserna” räknar Rydberg den utbredda
alkoholismen, som har blivit en samhällssjukdom, inte minst i Ryssland och Sverige. I sitt
fördömande av ”superiet” är Rydberg tidstypisk, det betraktades allmänt som ett av de
största sociala problemen i det oskarianska Sverige. Att alkoholismen kunde ha förödande
konsekvenser inte minst för barnen visste Rydberg även av personlig erfarenhet. Hans
egen familj hade splittrats på grund av faderns alkoholmissbruk, om också andra faktorer
hade medverkat till detta. Därtill kommer Rydbergs kritik av den osunda stress som den
ständiga konkurrensen mellan människorna alstrar; han ondgör sig över det av Herbert
Spencer myntade slagordet ”striden för tillvaron”. Det har kommit att legitimera en
cynisk själviskhet och samvetslöshet mot sämre lottade medmänniskor. Jordens resurser
uttöms utan tanke på kommande släkten. Lägg märke till den ekologiska medvetenheten;
en insikt om att naturens tillgångar inte var obegränsade hade börjat växa fram under
slutet av 1800-talet. Rydberg menar att den utilitaristiska nytto- och lyckomoralen aldrig
kan vara grunden för en god etik:
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Alla försök, som de utilitaristiska moralsystemen intill Stuart Mill och Herbert Spencer
gjort, att från det individuella resonnerande (sic!) förståndets ståndpunkt komma till
humanitära grundsatser, gå i cirkel och äro fördenskull, trots all utvecklad skarpsinnighet,
teoretiskt ohållbara, likasom de också äro praktiskt värdelösa, emedan intet viljebeslut, som
syftar till en osjälfvisk handling, kan ha sina rötter enbart i ett kallt förståndsmässigt
vägande af skälen för och emot.1

Den själviske kan inte utifrån förnuftsskäl övertygas om att tänka på kommande släkten,
för honom är det rationellt att själv njuta överflödet. Egoism har naturligtvis alltid
funnits, men Rydberg tycker sig ändå se en ökning av den i system satta hänsynslösheten.
Den alltmer brutala ekonomiska konkurrensen utövar rimligen en skadlig inverkan på det
moraliska åskådningssättet, menar han. Affärsmoralen har blivit cynisk, allt som räknas är
den ekonomiska framgången, oavsett om affärsmannen bildligen går över lik eller begår
brottsliga handlingar.
Rydberg ogillade, som vi har sett, det inhumana slagordet ”kampen för tillvaron”.
Trots det kan man paradoxalt nog finna exempel på socialdarwinistiska tendenser i hans
egen text. Så genomsyras den till exempel av föreställningen om ett kommande krig
mellan de ”de hvite” och ”de gule” om världsherravälde, som kan leda tankarna till ett
samtida begrepp som ”den gula faran” (vanligen tillskrivet den tyske kejsaren Wilhelm II).
I vissa europeiska kretsar tycks det under slutet av 1800-talet ha varit vanligt att framställa
det till synes statiska Kina, och inte bara det militärt mer framgångsrika Japan, som ett
potentiellt hot mot den västerländska civilisationen.2 Om Rydberg tänker sig ett militärt
eller ett ekonomiskt krig är mindre viktigt, det väsentliga är att det är en kamp som gäller
Europas överlevnad. För Europas del tycks nämligen inget annat alternativ finnas än att
vinna eller försvinna, en andrarangsplats efter Östasien är knappast tänkbar. Sådana
tankar bör naturligtvis ses mot bakgrund av den samtida europeiska imperialismen, som i
sin brittiska utformning var en betydelsefull beståndsdel i Benjamin Kidds ovan nämnda
bestseller Social evolution. Jag har nämnt att kampmotivet är socialdarwinistiskt och
därmed tidstypiskt för det sena 1800-talets Europa. Under den darwinistiska
utvecklingslärans täckmantel kunde både utvecklingsoptimismen och
degenerationsdiskursen samsas. Det starka, livsdugligas seger sågs då som
utvecklingsbefrämjande, samtidigt som det svagas, livsodugligas undergång kunde anses
vara till gagn för samhället.
Rydberg kan knappast karaktäriseras som socialdarwinist, även om han, som vi sett,
hade tagit intryck av utvecklingsläran. Hans egen syn på utvecklingen var väsentligen av
ett annat, teleologiskt, slag. Ytterst var det för Rydberg Guds försyn som styrde, inte den
blinda slumpen (en försynstro som inte utesluter att han i mörka stunder kan ha anfäktats
av tvivel). Rydbergs ”utvecklingslära” byggde inte på utslagning och konkurrens, utan på
samarbete. Därför kom han också att föra fram slagordet ”samarbetet för tillvaron”, som
ett alternativ till det socialdarwinistiska kampmotivet. I motsats till darwinisterna, tänker
sig Rydberg att det finns ett på förhand givet mål för utvecklingen. Förverkligandet av
detta mål, som inte sker automatiskt utan kräver människornas medverkan, skulle kunna
uttryckas som det godas (i motsats till det starkas) seger. Det är följaktligen inte genom
brutal, krigisk hänsynslöshet mot sin östasiatiske rival som Europa skall räddas från
undergången; Utan genom moralisk upprustning, där tidens egoism ersätts med altruism
och omsorg om kommande generationer. Vi skall återkomma till Rydbergs lösning av
1
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detta problem, först skall vi emellertid granska hans bild av Europas konkurrent i kampen
om världsherraväldet.
Kina och den kinesiska mentaliteten
Det är bilden av ett stoiskt, om än något prosaiskt folk, som Rydberg tecknar, när han
skall beskriva Europas medtävlare. Kina har ännu inte nåtts av industrialismen och det
därmed sammanhängande moraliska och fysiska förfallet, menar han. Han nämner med
instämmande att ”Mittens rike” har liknats vid en tärning, som även om den rubbas ur
sitt läge alltid återtar sin jämvikt, och står lika säker på vilken sida den än kommer att
falla. Rydberg ser Ryssland som Europas gränsvaktare i öster. Han laborerar följaktligen
med möjligheten av ett kommande krig mellan Kina och Ryssland. Även om Rydberg
inte betvivlar att Ryssland kommer att gå vinnande ur en sådan hypotetisk tvekamp,
ställer han sig frågan vem som i det långa loppet kommer att stå som segerherre:
Men segervinnaren [Ryssland] är en organism, som förtär sig själf; den besegrade [Kina] en
organism, frisk, eftergifven och spänstig, som icke lider det ringaste af att kullslås. Han
faller mjukt och står upp igen. Att slå Kina är som att slå i vattnet.1

Det kinesiska ”nervlifvet” är betydligt hälsosammare än den europeiska, i motsats till det
senares rastlösa tävlande, utmärks den kinesiska mentaliteten av avvaktande lugn.
Uttrycket ”striden för tillvaron” är okänt, istället har kineserna många andra och bättre
slagord, menar Rydberg. Kritiken av det överretade, västerländska ”nervlivet” är
karaktäristisk för det utgående 1800-talet.2 1880 hade den amerikanske läkaren George
M. Beards lanserat sjukdomsbegreppet neurasteni, i vilket flera vaga nervösa symptom
rymdes. Beards själv uppfattade neurasteni som ett modernt, huvudsakligen amerikanskt
fenomen, som hade uppstått till följd av den snabba samhällsutvecklingen. Den enskilde
utvecklade sjukdomen som en reaktion på det högt uppdrivna tempot i den moderna
storstaden. Sjukdomsbegreppet kom att få stor spridning under slutet av 1800-talet, inte
minst i Europa; Neurasteni betraktades som en civilisationssjukdom, som hotade den
moderna människans livskraft.
Till Kinas fördel talar även att kriminaliteten och alkoholismen är betydligt lägre än
i Europa, menar Rydberg. Kulturen i ”Mittens rike” är fredlig, den traditionella
uppfattningen är att ”ett folk, som ger vapenskruden företräde framför fredsdräkten, ännu
icke mäktat höja sig ur barbariet”.3 Den kinesiska världsåskådningen är i sig praktisk och
torrt förståndig (Rydberg tänker förmodligen på konfucianismen), men fördjupar sig till
det sublima genom sin samhörighetskänsla med gångna och kommande generationer.
Respekten för förfäderna motsvaras av en liknande omtanke om det efterlevande släktet,
som av kineserna benämns ”framtidens förfäder”.4 Därför är det för dem helt främmande
att plundra och utsuga jorden, menar Rydberg. Istället arbetar de för att dess resurser även
skall komma de efterkommande till godo. Kinesens styrka är, enligt Rydberg, att han
ingår i en levande organisk gemenskap genom historien, i skarp motsättning till den
atomistiska individualism som utmärker nutidens europé. Det är framförallt den
egenskapen som gör att Rydberg tror dem om att kunna besegra européerna i kampen för
tillvaron.
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Hotbilden
Hotet mot ”den vita rasen” är enligt Rydberg att den på sikt inte kommer att överleva,
utan helt uppgå i den livskraftigare ”gula rasen”. Så här tänker han sig att det skulle kunna
gå till: eftersom den ”gula rasen” är tåligare såväl fysiskt som mentalt än den vita, kan den
överleva på en betydligt lägre lön än denna. Tänkbart är då att många samvetslösa
arbetsköpare (Rydbergs ord för arbetsgivare) i framtiden kommer att importera östasiatisk
arbetskraft till industrin för att kunna hålla lönerna nere. I ett första skede tänker sig
Rydberg att den europeiska arbetarklassen kommer att ersättas av en östasiatisk, men med
tiden kommer även medel- och överklassen att infiltreras av ambitiösa kineser. Det
slutgiltiga resultatet kommer att bli en kinesisk folkstock i stället för en europeisk, fullt i
enlighet med devisen survival of the fittest. Rydberg ger oss inget svar på frågan varför en
sådan utveckling skulle vara avskräckande. Han utgår, säkert med all rätt, ifrån att (den
samtida) läsaren delar hans uppfattning om värdet av att ”den vita rasen” bevaras.
Rydbergs hotbild ingår som en del i en samtida socialdarwinistisk världsbild, där
olika folk och kulturer är inbegripna i strider för sin överlevnad. Som vi ser är det en
brutal kamp som utspelas, den livskraftigare överlever på den svagares bekostnad. Trots
att Rydberg ogillar det inhumana slagordet ”kampen för tillvaron” tycks han mena att en
pågående kamp av sådant slag är ett faktum ute i världen och samhället. En paradox, som
visar hur kluven Rydberg är i sitt förhållningssätt till darwinismen. Frågan är om
européernas degeneration och undergång måste ske med en naturlags nödvändighet eller
om Rydberg kunde tänka sig en alternativ utvecklingslinje.
Alternativet till undergång
För Rydberg råder det inget tvivel om att den östasiatiska industrin i framtiden skall gå
om den europeiska. Men tvärtemot vad vi kanske skulle vänta oss, uppfattar han inte
detta scenario som hotfullt utan som hoppfullt:
Utan tvifvel skall Europa, när dess storindustri dukar under för en växande asiatisk, ha att
genomgå en svår kris; men krisen skall, som jag vågar hoppas, medföra dess återinträdande i
ett sundt och folkbevarande, i stället för ett folkförstörande produktionssystem. Förutan
detta synes en sedlig och fysisk pånyttfödelse vara för Europa omöjlig. Först och främst
omöjligt att bevara nationernas lifskälla: den fria själfegande jordarbetareklassen.1

Rydbergs slutsats borde inte förvåna oss, med tanke på att han ser industrialismen som
den främsta orsaken till Europas degeneration. Ett avvecklande av storindustrin för att
istället satsa på jordbruket kan enligt honom enbart medföra positiv utveckling för den
europeiska befolkningens del. Det är intressant att notera hur stor betydelse
produktionssystemet har för Rydberg. Vi kan tala om ett visst ekonomiskt-materialistiskt
inslag i hans idealistiska världsåskådning.
Men viktigast av allt är ändå, enligt Rydberg, att samtidens atomistiska, själviska
individualism ersätts av en naturlig känsla av samhörighet med både tidigare och
kommande generationer. Det Rydberg efterlyser är en motsvarande känsla för släktets
kontinuitet genom tiderna, som han återfann inom den kinesiska kulturen. Grunden för
denna ideologi finner han i Jesus’ och Paulus’ förkunnelse i Nya testamentet. Tydligare än
så har föreställningen om hela mänsklighetens organiska gemenskap aldrig utlagts, menar
Rydberg. (Det finns en glidning i Rydbergs språkbruk, å ena sidan talar han om en
västerländsk solidaritet över generationerna och å den andra om en världsomspännande
sådan.) Det gäller bara att bekantgöra denna dolda skatt för samtidens européer, så att den
1
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kan bli fruktbar för samhället. Genom kritiken av den samtida atomistiska
individualismen och egoismen, liksom i sitt åberopande av den paulinska organismtanken
(mänskligheten som Kristi kropp), är Rydberg representativ för en bred strömning i 1800talets Europa. Idéhistorikern Inga Sanner har myntat begreppet ”moralisk utopi” för detta
föreställningskomplex, som bland annat omfattades av dåtida utopister, anarkister,
fritänkare, spiritister och teosofer.1 Vi kan tillägga att det är en humanistisk och liberal
tolkning av den kristna organismtanken som denna strömning anknyter till: hela
mänskligheten ses som Kristi kropp och inte endast kyrkan, som i mer traditionell teologi.
Men även en sådan allmänmänsklig interpretation har gamla anor i europeiskt tänkande.
Den återfinns hos ett flertal av de grekiska kyrkofäderna, som var verksamma under det
första årtusendet efter Kristi födelse.
Slutord
Den hvita rasens framtid är först och främst en civilisationskritisk skrift med udden vänd
mot det samtida Europa. Därför säger den egentligen mer om Rydbergs uppfattning av
det egna europeiska samhället (även om han i polemiskt syfte sannolikt har överdrivit sin
negativism), än om hans syn på Kina eller Asien. Kinesen blir så till vida endast en positiv
kontrastbild till den degenererade europén. Trots det kan det vara motiverat att fråga sig
hur Rydberg förhåller sig till den kinesiske eller östasiatiske ”Andre”.
Som helhet ger Rydbergs beskrivning av den ”Andre” ett respektfullt intryck. Enligt
Svante Lundberg skiljer Rydbergs höga tankar om den österländska rationaliteten (och,
skulle vi kunna tillägga, etiken) honom från flertalet samtida.2 Rydberg tycks till och med
mena att kineserna genom sin samhörighetskänsla med gångna och kommande släkten
kan ha något att lära västerlänningarna, även om han inte uttryckligen säger detta. De
hårda orden reserverar Rydberg åt européerna själva, naturligt nog för en författare i den
civilisationskritiska genren. Däremot finns det en tidstypisk distans till ”de gule”, som vi
skulle kunna beteckna som rasistisk. Tonvikten läggs inte på det gemensamt mänskliga,
det som förenar européer och östasiater, utan på det som skiljer dem åt. Skräcken för en
kinesisk massinvandring accentuerar detta ytterligare. För att anknyta till den
övergripande tematiken i kursen ”Europa – enhet eller splittring?” kan vi konstatera att
Rydberg betonar den europeiska enheten inte minst genom att ställa europén i tydlig
motsatsställning till östasiaten. Talet om den gemensamma motståndaren svetsar samman
européerna och bidrar på så sätt till att accentuera den samfällda europeiska identiteten.
Det bör tilläggas att det i den undersökta texten även finns ett allmänmänskligt eller
kosmopolitiskt perspektiv. Till det paradoxala hör nämligen att Rydberg, i anslutning till
en humanistisk utläggning av Nya testamentet, gör sig till förespråkare för en organisk
gemenskap som omfattar hela människosläktet. I hans lilla skrift finns en humanistisk
människosyn, som på ett till synes mindre harmoniskt sätt får samsas med den
socialdarwinistiska utvecklingsläran. Genom att på detta sätt förena tankeelement som för
oss nutidsmänniskor är helt väsensskilda blir Rydbergs lilla skrift en påminnelse om den
europeiska idéhistoriens komplexitet. En komplexitet som i sig är ett skäl så gott som
något för oss moderna européer att bättre lära känna vår världsdels tankehistoria.
Historiska studier är inte det enda sättet att utveckla en positiv europeisk identitet. Men
det är enligt min uppfattning svårt att tänka sig framväxten av en sådan, om vi européer
förblir likgiltiga inför förflutna tider och deras tankeliv. Om min uppsats i någon grad har
1
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bidragit till att väcka nyfikenheten på det utgående 1800-talet, en fascinerande
brytningstid i Europas intellektuella historia, är dess syfte uppnått.
Summary

In 1895 a posthumous essay by the Swedish poet and scholar Viktor Rydberg (18281895) was published with the, for many modern Europeans, provoking title Den hvita
rasens framtid (“The future of the white race”). In the late 20th century however “the white
race” was a commonly used expression, it did not indicate any right-wing sympathies.
Rydberg himself was a leftist, a social liberal. Compared to the imperialistic arrogance of
many of his contemporaries, right and left, he sounds in his essay rather like a balanced
humanist.
Rydberg’s conception of race is not equivalent with the modern term; the meaning
he gives the word is in fact more cultural than biological. When he speaks of “the white
race” Rydberg does not simply mean (Christian) Europeans, he includes Jews, Muslims,
Hindus, Buddhists living in Asia, America and to some extent Africa in this expression;
but what he actually criticizes is a phenomenon within Europe, not on other continents.
That is the reason why I am treating his essay as an example of internal European cultural
criticism. Rydberg’s essay was originally published as introduction to the Swedish
translation of Benjamin Kidd’s international bestseller Social evolution (1894), but it was
written independently of Kidd’s book. The Swedish author is, unlike Kidd, not a Social
Darwinist and far more pessimistic about the European future than the Irishman. A
common feature is however that both of them view religion and ethics as most important
for the survival of a “race”.
Evolution is rightly said to be one of the most typical theme in 19th century Europe,
but parallel to this optimism in the second half of the century there was a widespread,
nearly apocalyptic, anxiety for the degeneration of the population caused by exceptional
fast development. Rydberg shared this anxiety: he was very critical to industrialism and
unhealthy milieu of the big European metropolises, like London, Paris, Berlin, Vienna,
Petersburg and Moscow. According to what he says in his essay, death rates were much
higher in these towns than on the countryside, the surviving people living in the former
also suffered from bad health. In combination with low nativity this was a dangerous
threat to Europe, especially compared to the steadily growing, physically as well as morally
sound population in China and the Far East. If nothing is done about it, Rydberg fears
that East Asia in the future will conquer Europe in “the struggle for existence”. The
biggest threat to the western world, according to Rydberg, is however the atomistic,
egoistic individualism among Europeans themselves, especially among some of the
industrialists and businessmen, only interested in money. This lack of morals will in the
long run ruin the ecological system as well as the poor people on our continent.
To Rydberg the only alternative to decline and final cultural destruction of Europe
is a revival of the Christian idea of an organic fellowship of humanity in the body of
Christ, including living, past and coming generations. Furthermore he advocates
agricultural development and small, instead of large-scale industry.
Författarpresentation

Anna Lindén (f. 1961) är doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
Hon skriver på en avhandling med arbetsnamnet Mänsklighetens mål: Det eskatologiska
temat hos Viktor Rydberg.
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Teoretiska aspekter på vetenskapligt samarbete i Europa under
perioden 1870-1914
av Henrik Johansson, Idé- & lärdomshistoria

Royal Society of London var en av de vetenskapliga akademier som grundade den internationella
samarbetsorganisationen International Association of Academies (IAA) 1899. Här syns exteriör av Royal
Societys byggnad vid tidpunkten, det så kallade Burlington House.

Inledning
Denna essä skall ge en teoretisk orientering i diskussionen om samverkan i det europeiska
vetenskapssamhället under perioden 1870-1914. En fruktbar analysmetod är att utgå från
begreppsparet internationalism-nationalism. Perioden 1870-1914 är lämplig som föremål
för denna undersökning eftersom vetenskapen expanderar, specialiseras och
internationaliseras vid denna tidpunkt samtidigt som epoken präglas av stark nationell
retorik och en initial formering av nationalstaten äger rum med vetenskapssamhället som
en viktig aktör.
Termen ”De lärdas republik” myntades redan under antiken men brukades inte
allmänt förrän mot slutet av 1600-talet och under 1700-talet i Europa. Först under andra
halvan av 1800-talet tog ett mer utbrett internationellt vetenskapligt samarbete fart i
samband med skapandet av vetenskapliga kongresser och konferenser, forskningsresor,
tidskrifter samt inte minst akademiska samarbetsorganisationer, allmänna såväl som
specifikt disciplinära. I denna internationella kontext skulle vetenskapen överträda
nationella gränser och de enskilda forskarna var inte primärt hänvisade till nationella
identiteter i sin gärning. Vetenskapens universella essens tillerkändes av forskarna själva i
retoriska sammanhang under 1800-talets andra hälft och fram till första världskrigets
utbrott 1914. Det sena 1800-talet innebar en intensiv vetenskaplig framväxt, där
kunskapsexpansionen transformerades i en disciplinär differentiering, ökat teoribygge och
insamling av fakta. Att ägna sig åt vetenskap blev en profession.1 Till den internationella
agendan kan dock tilläggas att vid 1800-talets slut rådde stormaktsrivalitet och ökad
politisk spänning. De nationalistiska strömningarna var starka och de enskilda
nationalstaterna hade i regel ett övergripande nationellt syfte även i vetenskapliga frågor.
De enskilda vetenskapssamhällena motiverades i sina vetenskapliga verksamheter av
nationella mål i syfte att bidra till den egna nationens ära och styrka. Såväl personliga som
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korporativa motiv bidrog till forskarnas ansträngningar att tjäna sina respektive
moderländer.1
Perioden 1870-1914 kännetecknades av etableringen av viktiga vetenskapliga
samarbetsorganisationer som den 1876 instiftade Alliance Scientifique Universelle, i
huvudsak franskinspirerad och med säte i Paris. Dess syfte var att främja relationerna
mellan vetenskapens företrädare runt om i världen och att tillgodose deras behov i
samband med utlandsresor, t.ex. möjligheten till att få tillgång till museer och bibliotek.
För detta syfte skapade organisationen ett särskilt ID-kort, ett s k ”Diplôme-Circulaire”,
som medlemmarna kunde bära med sig som ett bevis på medlemskap.2 En mer
betydelsefull organisation var International Association of Academies, IAA, grundad i
Wiesbaden 1899, som var en sammanslutning av nationella vetenskapliga akademier,
vilken dominerades av de fyra tysk-österrikiska akademierna i München, Wien, Leipzig
och Göttingen. Till dessa anslöt sig de ledande akademierna i Berlin, London, Paris och
St. Petersburg i samband med mötet i Wiesbaden. Organisationens syfte var att förbereda
och gynna vetenskapligt arbete av allmänt intresse, vilket i vissa fall föreslogs av någon av
de anslutna akademierna, och att i allmänhet tillgodose vetenskapliga relationer mellan de
olika medlemsländerna.3 IAA var det första försöket att centralisera samordningen av
internationella vetenskapliga aktiviteter.4 IAA:s retorik var internationellt präglad, men
organisationen åstadkom mycket litet av intresse från dess grundande fram till att den
upplöstes under första världskriget.5
En bestående och vida mer uppmärksammad institution för främjandet av
vetenskapligt framsteg och internationellt vetenskapligt samarbete var Nobelstiftelsen
1901, baserad på Alfred Nobels testamente från 1895, där det fastslogs att såväl de
vetenskapliga priserna som litteratur- och fredspriset skulle tilldelas oberoende av
nationalitet och särskilt oberoende av en skandinavisk sådan.6 Nobelstiftelsen grundades i
en internationalistisk anda, vilken präglade vetenskap och kultur vid sekelskiftet 1900.
Dessa internationellt präglade ideal innebar en tro på att kunskap kunde överskrida
nationella gränser tillkännagivna i en universalistisk troslära.7 Brigitte Schröder-Gudehus
menar dock att den internationella andan fram till första världskrigets utbrott i huvudsak
inte baserades på altruism utan på ”das Vaterland”.8 En sådan uppfattning påvisar hur
internationella och nationella motiv hos forskare och politiker kan såväl synkroniseras
som stå i konflikt med varandra. Mer om detta längre fram. I denna essä förekommer
begrepp som identiteter och institutioner och de underordnas huvudbegreppen
internationalism och nationalism, vilket betyder att föreställningen om de ”lärdas
republik” och vetenskapens internationella tendenser kontrasteras mot de nationella motiv
som enskilda vetenskapssamhällen har intagit i historien. Identitet avser samspelet eller
konflikten mellan forskaren som en representant för vetenskapen i sig och forskaren som
en representant för den egna staten, d.v.s. ett samspel mellan internationella och
nationella motiv och praktiker i det vetenskapliga arbetet. Institution avser här främst
internationella institutionella aktörer som allmänna internationella vetenskapliga
1
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sammanslutningar men även disciplinspecifika sådana. Med den internationella arenan
avses i denna essä den europeiska och ingenting annat.
Nationalism och internationalism – allmänna begrepp och perspektiv

Litteraturfloran kring begreppet nationalism och nationalistiska rörelser är synnerligen
omfattande, och här finns knappast utrymme för att ge en fördjupad orientering i denna
tematik. Men inledningsvis finns ändå anledning att beröra några centrala verk för att
sedan koncentrera oss på begreppet och företeelsen nationalism och internationalism i den
vetenskapliga sfären. Min ambition är med andra ord att dels göra en forskningsöversikt,
dels att göra en teoretiskt hållen genomgång av ovanstående tema. I denna del ryms även
ett par exempel på hur internationella och nationella motiv i två dominerande
vetenskapliga stater artikuleras, nämligen i fallen Tyskland och Storbritannien. Därefter
följer en avslutande del med sammanfattande kommentarer. Här ställer vi oss frågan
huruvida internationella respektive nationella motiv kan samspela eller stå i konflikt med
varandra i den vetenskapliga sfären och vilken roll universiteten kan tänkas spela. En
viktig invändning mot de redovisade vetenskapshistoriska framställningarna i essän är att
de generellt saknar en tydlig distinktion mellan en officiell-organisatorisk nivå och en
inofficiell-personlig nivå. Min tes är att internationella förbindelser har bättre
förutsättningar att fungera på en personlig nivå, två forskare emellan via t.ex. personliga
möten eller brevkorrespondens, där hänsyn till nationella och officiella uppdrag och
målsättningar kan tonas ned, medan renodlat inomvetenskapliga spörsmål kan avhandlas
mer oproblematiskt och utan hänsyn till nationellt utilistiska syften. Så över till några
vetenskapshistoriska framställningar.
Den irländsk-amerikanske antropologen och statsvetaren Benedict Anderson har
myntat uttrycket ”Den föreställda gemenskapen”, där nationalism syftar på en föreställd
politisk gemenskap i vilken dess medlemmar aldrig kommer att stifta bekantskap med
mer än en obetydlig minoritet av de övriga medlemmarna.1 Ändå är bilden av denna
gemenskap levande i vars och ens medvetande. Gemenskapen kan inte identifieras genom
faktorerna falskhet eller autencitet utan på hur de föreställs. Möjligheten att föreställa sig
en nation uppstod historiskt när tre centrala kulturella uppfattningar förlorade sitt
odisputabla grepp om människors medvetande och föreställningsvärld (villkor för tidigare
gemenskaper i religionssamfund och dynastier): 1. Föreställningen om att ett särskilt
skriftspråk innebar en kungsväg till ontologisk sanning, 2. tron att samhället organiserades
kring och under översikt av en absolut makt (monarker) och 3. föreställningen om en
tidsuppfattning där kosmologi och historia var oskiljaktiga från varandra. När dessa
föreställningar tappade greppet om mänskligheten uppstod en grogrund för ett
nationalistiskt etos. Tryckspråket blev ett väsentligt medel för att skapa ett nationellt
medvetande, där det tidigare administrativa latinet övergavs till förmån för de nationella
språken. Intresset för studier av folkspråken under romantiken och längre fram under
1800-talet bidrog till formandet av den samtida nationalismen i Europa. Vid seklets mitt
skapades en ”officiell” nationalism, som hade föregåtts och inspirerats av en folklig
språknationalism, baserad på en språklig och kulturell gemenskap. Den ”officiella”
nationalismen företräddes av konservativa och reaktionära grupperingar med säte i politik,
kultur och administration. Nationalspråkets funktion var främst att skapa föreställda
gemenskaper, ett slags särskilda solidariteter, vilket i förlängningen gynnade statens
intressen. Till nationalismen knöts dessutom faktorer hos befolkningen som kan betraktas
som naturliga och opåverkbara såsom hudfärg, kön, föräldraskap och födsel.
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Ett annat viktigt bidrag till diskussionen om nationalismen och dess rötter gör den
brittiske historikern Eric J. Hobsbawm, som hävdar att nationen som social enhet varken
är primär eller oföränderlig.1 Den uppträder i ett bestämt historiskt skede, inte
företrädesvis under 1800-talet utan under 1900-talets första decennier. Nationalismen
föregår nationen, vilket innebär att det inte är nationerna som skapar stater och
nationalism(er) utan tvärtom. För att nationen skall kunna existera måste den ha uppnått
en viss teknologisk och ekonomisk utveckling och inte enbart ses som en funktion av en
särskild territorialstat eller av strävanden att upprätta en sådan. Författaren beskriver tre
historiska skeden för de nationella rörelsernas utveckling i Europa. I det första skedet
under 1800-talet existerade nationalismen främst på en kulturell, litterär och folkloristisk
nivå utan någon särskild politisk betydelse. I det andra skedet uppträdde en handfull
pionjärer med avsikt att proklamera ett nationellt tankegods och att bedriva
kampanjverksamhet för detta. I det tredje skedet skapades nationalistiska program, vilka
fick ett brett folkligt gensvar eller åtminstone ett partiellt gensvar, något nationalistiska
företrädare alltid åberopar. Först i det tredje skedet fick således de nationalistiska
idéströmningarna en bredare förankring i de europeiska samhällena och därmed en
väsentligt ökad politisk innebörd.
Under perioden 1870-1914 inleddes en process där olika befolkningsgrupper, som
uppfattade sig utgöra en ”nation”, gjorde anspråk på en autonomi som innebar rätt till en
fristående stat på det territorium som befolkningen var bosatt inom. Etnicitet och språk
blev centrala faktorer för en potentiell nationell existens. De nationella strömningarna
inom medelklassen försköts från en liberal och vänsterradikal position till en chauvinistisk
och xenofobisk högerradikal dito. Efter första världskriget förstärktes dessa strömningar
mot en fascistisk och nationalsocialistisk strävan efter homogena, territoriella nationer.
Nationalismen som bärande tanke framstod under denna period som utopisk för många
som förlorat tron på upplysningstidens och franska revolutionens ideal, och som istället
sökte efter ett nytt politiskt och ideologiskt program för framtiden. Om tryckspråket
spelat en avgörande roll för ett nationalistiskt medvetandegörande under 1800-talet fick
de moderna massmedierna denna roll under mellankrigstiden, genom pressen, biografen
och radion. De populära massmedierna fick funktionen att standardisera, uniformera och
utnyttja politiska ideologier i propagandasyfte för såväl statliga som privata intressen.
Även idrotten började spela en gemensamhetsskapande roll.
Ett tredje bidrag lämnar den brittiske antropologen Ernest Gellner, som hävdar att
nationalism inte skall förstås som en ursprunglig och latent kraft utan som en ny form av
samhällsorganisation baserad på högt utvecklade kulturer och med en avancerad
utbildningsnivå och skyddad av sina respektive stater.2 Nationalismen som företeelse
utnyttjar äldre kulturers innehåll och omvandlar dem för att avpassas till en modern tid.
Detta tankegods vill gärna rida på en påstådd ursprunglighet, en förhistorisk tid, men
framstår snarare som en modern politisk konstruktion. Nationalismen bygger på
principen om en överensstämmelse mellan kultur och stat, d.v.s. att kulturen tillskrivs ett
politiskt förhärskande rum. Såväl Gellner som Hobsbawm avvisar tanken att
nationalismen har ett naturligt ursprung, som under vissa politiska, ekonomiska och
kulturella omständigheter får liv och mening. De hävdar tvärtom att nationalismen är en
följd av en högre politisk, ekonomisk och utbildningsmässig utvecklingsnivå. Hobsbawm
villkorar även nationalismen med att den måste ha nått en befolkningsmässig acceptans,
d.v.s. att den blivit föremål för en massrörelse av betydelse, vilket förklarar att han
1
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förlägger nationalismen under 1900-talets första decennier istället för under 1800-talets
andra hälft. Hobsbawms uppfattning om när den nationalistiska epoken verkligen får ett
generellt genomslag, såväl hos folkflertalet som hos den politiska och ekonomiska
maktapparaten som en ideologisk utgångspunkt, delar jag med författaren. Andersons
utgångspunkt om en föreställd gemenskap är fruktbar som analysmodell även för den
vetenskapliga sfären, vilket jag kommer att visa senare i essän. De svenska historikerna
Håkan Arvidsson och Hans-Åke Persson konstaterar att nationalstaten är en europeisk
företeelse både som föreställning och som institution. Redan efter det romerska imperiets
fall uppstod ett behov av att konstruera ett nytt imperium med en enhetlig kultur och
som ett samlat imperium. Olika mer eller mindre lyckade försök har gjorts i den
europeiska historien till ett sådant imperiebyggande, men dessa har alla stött på liknande
svårigheter, nämligen att finna en gemensam politisk och kulturell identitet bland
Europas folk. Nationalstaten växte fram som ett svar på de olika dynastiska
territorialstaternas krigföring, och folket ersatte dynastin som herre över staten. Även om
nationalismen har djupa europeiska rötter har den tillsammans med industrialisering och
modernitet varit framgångsrika europeiska exportvaror, där t.ex. olika befrielserörelser i
tredje världen identifierat sig med ett nationellt etos i kampen mot imperialismen.1
Den svenske historikern Rune Johansson associerar en stat med en tidslig och en
rumslig kontinuitet, med tämligen permanenta politiska institutioner, med en
centralmakt samt befintlighet av territoriell förbundenhet med lojalitet till staten,
åtminstone bland en viss andel av befolkningen. Johansson hävdar även att särskilt
väsentligt för den europeiska statliga och inomstatliga nivån är begrepp som identitet och
identifikation. Identitetsstrukturer är intimt förbundna med nationalismens framväxt,
både beträffande för Europa i sig som för idéer om Europa.2 Om litteraturen kring
nationalismen och dess ursprung i allmänhet är talrik är litteraturen kring
internationalism mer blygsam. Ett viktigt undantag är dock den brittiske historikern
F.S.L. Lyons, som tecknar en fullödig bild av internationalismens olika uttryck i främst
institutionella sammanhang från Wienkongressen 1815 fram till första världskrigets
utbrott 1914.3 Författaren beskriver det ekonomiska samarbetet inom sektorerna
kommunikationer, transporter, jordbruk samt industri och handel, arbetarrörelsens olika
internationaler, det intellektuella och religiösa samarbetet, humanitär samverkan uttryckt i
arbetet mot slavhandel och för drägligare mänskliga förhållanden under krig samt
slutligen fredsrörelsen. Denna hundraåriga period framstår i Europas historia som
tämligen fredligt och internationalistiskt, vilket tog sig uttryck i ett internationellt
samarbete inom en rad olika områden. Denna internationella anda förenades ändå med
nationella behov, inte minst inom det tekniska och industriella området.
Nationalism och internationalism – den vetenskapliga sfären
Om perioden 1870-1914 ofta betecknas som den internationella andans guldålder, där
vetenskapssamhällena genomsyrades av universalism och verkade oberoende av nationella
gränser, så agerade forskarna parallellt enligt nationella agendan. De verkade för närmare
kontakter mellan sina hemländer genom att aktivt propagera för vetenskapens och
forskarnas erkännande, för ett utbyggt och förbättrat institutionsväsen, för förbättrade
lönevillkor samt för ett utökat antal officiella funktioner i staten. Under denna period
1
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stärkte forskarna i Europa sin professionella och ekonomiska position inom sina
respektive nationalstater. De uppvisade nationalistiska och till och med chauvinistiska
attityder under denna konsolideringsfas parallellt med troheten till internationalismens
etos.1 Första världskriget har ibland kallats för kemisternas krig och andra världskriget för
fysikernas.2 Den täta sammankopplingen mellan vetenskapliga och militära intressen har
resulterat i framväxten av vapentillverkning och stridsledningssystem. I krigstid har
vetenskapssamhällena i regel lydigt infogats i statens behov och önskemål, och många
forskare har aktivt bidragit till en aggressiv nationell retorik.3
Tyskland och Storbritannien
Den nationella upprustningen av vetenskapen under den aktuella perioden visade sig i
t.ex. Tyskland, där industriell tillväxt och kulturell nationalism florerade sida vid sida.
Principen om ”Lehrfreiheit” respektive ”Lernfreiheit”, d.v.s. lärarkårens
undervisningsfrihet respektive studenternas studiefrihet, blev ledande stjärnor för den
högre utbildningen i landet.4 Det tyska utbildningssystemet präglades annars från 1800talets mitt och fram till 1933 av ett s.k. mandarinideal, d.v.s. ett ideal initierat av en social
och kulturell elit främst baserat på utbildningsmässiga kvalifikationer snarare än på ärvd
förmögenhet. Begrepp som ”Kultur” och ”Bildning” omhuldades, och tanken om ett
utbildningsväsen fritt från materiella och nyttobetonade intressen proklamerades, vilket
fick sitt primära uttryck i humaniora. De tyska mandarinernas inflytande var som
tydligast under mitten och slutet av 1800-talet, d.v.s. perioden mellan ett feodalt
agrikulturellt samhälle fram till 1800-talets början och fram till ett mer utvecklat
industrialiserat samhälle tog fart från 1890-talet och framåt. Vid industrialismens
genombrott försvagades successivt mandarinernas inflytande, eftersom denna elit stod för
en reaktionär hållning mot en allmän moderniseringstendens i Tyskland kopplad till
demokrati, sociala och ekonomiska reformer, industrialism samt den mer nyttobetonade
naturvetenskapens ökade inflytande.5 Universiteten och särskilt dess naturvetenskapliga
fakulteter bidrog till den framgångsrika tyska vetenskapliga utvecklingen genom en
utvecklad kombination av forskning och undervisning. I Tyskland utvecklades
föreställningen om att staten skulle tillgodose och garantera behovet av forskning, inte
genom de traditionella universiteten, utan genom inrättandet av forskningsinstitut, och
därmed grundades Kaiser Wilhelm-Gesellschaft (KWG) 1911.6
KWG var en paraplyorganisation som primärt skulle skaffa finansiella resurser till
forskningen genom medlemsavgifter och donationer och sekundärt utnyttja statens
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bistånd för att bygga, utrusta och driva autonoma forskningsinstitut inom olika
vetenskapsdiscipliner.1 Tyskland gick i spetsen för en avancerad tillämpad forskning
genom införandet av en stark statlig finansiering, en modell som skulle få en efterföljd i
bl.a. Skandinavien, Storbritannien och USA.

Kaiser Wilhelm-institutet för kemi i Berlin Dahlem. En av de forskningsinstitut som omfattades av
paraplyorganisationen Kaiser Wilhelm Gesellschaft, vilken hade en central roll i formeringen av den tyska
nationens forskning från 1911 och framåt. Foto: Aulikki Litzen.

Vi kan konstatera att det, främst inom humaniora, utbredda mandarinidealet i Tyskland
började försvagas mot 1800-talets slut, men levde kvar hos mer konservativa och
inflytelserika grupperingar ända fram till 1930-talet. Samtidigt gick landet i spetsen för en
modern industrialiserings- och forskningsprocess, vilket manifesterades i bildandet av
KWG och dess forskningsinstitut på 1910-talet.
Även i Storbritannien inleddes successivt en process av vetenskapens nationalisering
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hos den brittiska staten fanns ett
intresse av att tillgodogöra sig vetenskaplig forskning för att omsätta dessa i industriell och
teknisk utveckling. Vid sekelskiftet 1900 utfördes lejonparten av forskningen i ickestatliga organisationer och utan uttalade nationella syften. Universitetsväsendet och flera
tekniska högskolor var i privat ägo, och i den mån de tog emot offentliga bidrag hade de i
regel snarare en lokal än en nationell avsändare. Storbritannien var fortfarande under
denna period ett världsomfattande imperium, och forskning bedrevs snarare i imperiets
och i den enskilde individens än i nationens tjänst. Även det brittiska universitetsväsendet
utgjorde en del av det brittiska imperiet. Men likväl stärktes sambanden mellan den
brittiska staten och vetenskapen uttryckt bl.a. i att vetenskapliga aspekter inkluderades i
militärhögskolornas undervisning. Staten upprätthöll ett antal laboratorier och bidrog till
finansieringen av National Physical Laboratory. Staten ägde och drev även några högre
läroanstalter och delfinansierade mindre universitet.2 Redan under 1870-talet genomgick
det brittiska vetenskapssamhället en autonomi- och professionaliseringsprocess, och
vetenskapssamhället kom att erkännas som ett sådant av andra intellektuella grupperingar.
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Vetenskapliga experter togs i statens tjänst, inte minst som rådgivare. Det brittiska
utbildningssystemet reformerades vid denna tidpunkt, vilket tycktes gynna forskarnas
utkomstmöjligheter och allmänna inflytande i samhället. Den amerikanske
vetenskapshistorikern Frank M. Turner menar att det brittiska vetenskapssamhället
skiftade identitet och fokus kring 1875, från trohet mot värden som fred, kosmopolitism,
materiell bekvämlighet, social rörlighet och intellektuellt framsteg till trohet mot värden
som kollektivism, nationalism, militär beredskap samt politisk och social imperialism.
Vetenskapens uppgift försköts från universella mål som högre moral och ökad säkerhet till
att skapa och utbilda mer kvalificerade medborgare för statliga tjänster, för att skapa en
stabilare politisk situation samt för att garantera nationens militära säkerhet och
ekonomiska effektivitet.1
Den brittiska fokuseringen mot ett starkare nationellt motiv måste delvis förstås som
ett svar på utvecklingen i Tyskland. Brittiska forskare började betrakta Tyskland som ett
industriellt och senare ett militärt hot. I den officiella retoriken visades Tyskland som ett
exempel på vilken utmaning som Storbritanniens ekonomiska och militära överlägsenhet
stod inför. Många brittiska forskare hade skolats vid tyska lärosäten och avundades den
tyska organisationsförmågan, vetenskapens allmänna erkännande och det starka finansiella
stöd som den tyska vetenskapen erhöll. Brittiska forskare tog intryck av den tyska
utvecklingen och hävdade att endast en liknande strukturomvandling av den brittiska
vetenskapen skulle kunna rädda landets ekonomiska och militära position.2
Olika analyser av vetenskapssamhällenas nationella och internationella tendenser
Den brittiska vetenskapshistorikern Ludmilla Jordanova använder sig av Benedict
Andersons modell om en föreställd gemenskap, som redan nämnts, transfererad till
vetenskapssamhället.3 Vetenskapliga och medicinska gemenskaper är konstruerade i
parallellitet till den nationella gemenskapen, vilket innebär att vetenskapssamhällets
medlemmar, som deltagare även i en nationell gemenskap, gestaltar sina identiteter
synkront på båda dessa nivåer. Kopplingarna mellan medicin, vetenskap och nationer är
av kulturell art och omfattas inte av direkta ingripanden på statlig nivå, av
konfrontationer mellan rivaliserande stater eller av betydelsefulla institutioner. Dessa
kulturella kopplingar har historiskt uppstått genom två besläktade processer. För det
första har forskarvärlden aktivt skapat föreställda gemenskaper åt sig själva, vilka i princip
varit kongruenta med nationella gränser. De konstruerade en känsla av släktskap och
närhet med andra forskare, som de i och för sig i vissa fall aldrig träffat men som de ändå
delade en värdegemenskap med. Ett konkret exempel på denna kulturella process är de
medicinska och vetenskapliga tidskrifterna som började uppträda under 1800-talets andra
hälft, och som blev arenor för medicinska och vetenskapliga framsteg, vilka bekräftades
och traderades av vetenskapssamhällets medlemmar.
För det andra identifierade sig forskarna dessutom både personligen och genom sina
respektive vetenskapskollektiv med en viss nation. Dessa identiteter tog sig uttryck i att
forskarna började uppträda som ett slags presumtiva politiker eller experter med en
självpåtagen uppgift att se till den egna nationens intressen. Forskarna ömsom betonade
sambandet mellan den enskilde forskarens nationella ursprung och det vetenskapliga
framsteget, ömsom verkade för en förstärkning av statens resurser till forskningen i
konkurrens med andra nationers forskningsverksamheter. Även forskningens betydelse för
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nationens välstånd betonades av vetenskapssamhällets företrädare. Jordanovas tes är att
vetenskap och nationalitetsmedvetande associerades parallellt till de universalistiska
anspråk som naturvetare och medicinare företrädde, i och med att dessa anspråk var
betydelsefulla för hävdandet av den intellektuella auktoriteten. Jordanova betonar även
vetenskapens retoriska roll, där forskarnas föreställda gemenskaper kan gestaltas i form av
biografier och åminnelsetal men även visuellt genom porträtt, statyer och medaljer. Den
svenska vetenskapshistorikern Elisabeth Crawford definierar internationalism under
perioden 1880-1914 som en ideologisk tro på att världens folk och dess
regeringsföreträdare kunde agera konstruktivt tillsammans, särskilt i arbetet för att
upphäva krig och konflikter, men även uttryckt i mångfalden av olika sociala aktiviteter
på ett allmänt internationellt plan.1
Decennierna kring 1800-talets slut och 1900-talets början präglades av tre varianter
av nationalism, nämligen den mogna, den praktiska och den militanta. Den mogna
förekom i gamla, etablerade nationalstater som England, Frankrike, Nederländerna och
Schweiz. De nationella vetenskapliga verksamheterna var relativt autonoma från
respektive stat. Den vetenskapliga praktiken var oberoende av nationella behov och
målsättningar, åtminstone i fredstid. Eventuella nationella eller chauvinistiska känslor hos
forskarna i dessa stater var separerade från den dagliga forskningsverksamheten. Den
mogna formen av nationalism förekom särskilt i mäktiga imperier och den vetenskapliga
praktiken bedrevs i imperiernas tjänst. Den andra varianten av nationalism, den praktiska,
var mer företrädd i Skandinavien och Nordamerika. I formeringen av en modern
nationalstat som Sverige figurerade forskaren i flera roller: som forskare, administratör,
entreprenör, politiker och kulturbärare (”Kulturträger”). Inom flera vetenskapliga
discipliner fick den nationella agendan företräde. Representanter för discipliner som
geologi, mineralogi och geografi fick till uppgift att undersöka och kartlägga den
omkringliggande miljön. Fysiken drog nytta av meteorologin och kemin frambringade
subdiscipliner som agrikulturell kemi, träkemi och metallurgi. Den disciplinära
utvecklingen i nationens tjänst skall även betraktas i ljuset av statens vilja att bygga nya
vetenskapliga institutioner. Den tredje varianten av nationalism, den militanta, förekom
ymnigt runt om i Europa i slutet av 1800-talet som ”nationer” utan stater, t.ex. polacker i
Tyskland och Ryssland, finländare i Ryssland, tjecker och slovener i Österrike-Ungern
och walesare och irländare i Storbritannien.
Dessa nationalistiska rörelser lade tonvikten på kulturell och språklig särprägel i
avsikt att underblåsa nationella känslor för att så småningom uppnå erkännandet av en
autonom stat. Forskarna deltog i dessa nationalistiska rörelser som en del av
intelligentsian, vilken ägnade sig åt att skapa och upprätthålla universitet och högskolor
vilka betraktades som viktiga ”hem” för nationen. Även om Crawford kan ha en poäng i
att särskilja tre olika typer eller stadier av nationalism riskerar denna uppdelning att bli väl
schematisk. I betydelsen ”mogen” ryms gärna, en kanske oavsiktlig, värdering som kan
tolkas som ett idealtillstånd av nationalism, d.v.s. en högsta form av nationalism i relation
till den praktiska och inte minst den militanta. Lägg därtill att en praktisk form av
nationalism inte nödvändigtvis behöver stå i konflikt med den mogna formen. Det
brittiska exemplet ovan har visat på ett successivt nationellt medvetande och identifikation
under denna period, vilket problematiserar tillståndet av vetenskapssamhällets autonomi
från politiska och ekonomiska hänsyn.
Crawford tillskriver även internationell vetenskap flera olika egenskaper såsom
strävanden, attityder och aktiviteter. I avsikt att analysera olika komponenter inom
internationell (europeisk) vetenskap är det nödvändigt att blottlägga dess relationer till
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andra sociala aktiviteter i samhället. Crawford har konstruerat en begreppskarta över
internationell vetenskap, där en vertikal ideologisk-kulturell linje och en horisontell socialtorganisatorisk inramar begreppet. Till dessa linjer tillkommer en icke-specifikt
vetenskaplig och en specifikt vetenskaplig aspekt, där begrepp som universalism,
internationalism samt krig och erövring beskrivs som ideologiskt-kulturell och ickespecifikt vetenskaplig. Universellt etos inom vetenskap, vetenskaplig internationalism och
global vetenskap versus ”världsvetenskap” räknas till ett ideologiskt-kulturellt respektive
vetenskapsspecifikt. Handel och kommers respektive internationella organisationer räknas
som socialt-organisatoriskt respektive icke-specifikt vetenskapligt, medan ”kolonial
vetenskap”, internationella vetenskapliga organisationer och internationella
forskningshjälpmedel räknas som socialt-organisatoriskt och vetenskapsspecifikt. Om vi
stipulerar att vetenskap är universell till sin karaktär och uttrycks genom ett allmänt
godtagbart språk kan internationella vetenskapliga organisationer utgöra en modell för
internationella organisationer generellt och bistå i styret av världen, menade många
forskare.1
Den svenske vetenskapsteoretikern Aant Elzinga gör en distinktion mellan en ickestatlig och en överstatlig form av vetenskaplig internationalism. Icke-statliga förbindelser är
sådana som förekommer direkt mellan vetenskapssamhällen i olika länder utan
inblandning av regeringar eller statliga myndigheter. I denna form av vetenskaplig
internationalism betonas vetenskapens existensrätt i sig själv utan utilistiska syften.
Relationer mellan vetenskapssamhällen, vilka är tillgodosedda på ett internationellt plan
genom statliga kanaler, tillhör däremot kategorin överstatliga åtgärder. Genom denna
form av vetenskaplig internationalism har vetenskapen särskilda ändamål vilka skapar en
bas för gemensamt handlande. Vetenskapen har i detta fall ett övergripande syfte att verka
för internationella relationer i allmänhet parallellt med att intensifiera den egna nationens
styrkeförhållanden i den globala tävlan om kommersiella och militära fördelar.2 Till denna
distinktion av internationalism kan även nämnas personlig eller individuell
internationalism, där personliga möten och brevkorrespondens förekommer. Denna form
skall inte underskattas för betydelsen av vetenskaplig kommunikation och praktik. Denna
form kan även verka oberoende av de förpliktelser eller begränsningar som institutionseller organisationsnivån ofta är behäftad med.
Ett annat perspektiv på vetenskaplig internationalism lämnar den svenska
vetenskapshistorikern Catharina Landström, som karaktäriserar internationalismen som ett
bärande ideologiskt element hos vetenskapen, där internationalismen indelas i två enheter,
etos och praxis. Etos relaterar till en gemensam ideologi, där vetenskapen är en omistlig del
av mänskligheten och inte bör vara föremål för nationell konkurrens, där missunnsamhet
och hemlighetsmakeri kan bli följden. Praxis däremot handlar om en vetenskaplig praktik,
där forskarnas behov av att standardisera metodik och instrument för kommunikativa
syften står i fokus. Under 1800-talets slut och fram till första världskrigets utbrott
handlade vetenskaplig internationalism primärt om konferens- och kongressväsendet. Vid
dessa vetenskapliga arrangemang träffades företrädare för olika discipliner för att diskutera
och utvärdera den aktuella disciplinens utveckling. Landström menar att tanken om
vetenskaplig internationalism var ett etos, medan den internationella vetenskapliga
kommunikationen som sådan baserades på praktiska behov.3 Landström blottlägger den
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intrikata essens som internationalismen utgör och vilka motiv som kan styra ett
internationalistiskt synsätt på vetenskaplig verksamhet.
Vetenskapssamhällets behov och krav hörsammades, vilket resulterade i en
intensifierad fakultetstillväxt, formerandet av laboratorier och forskningsinstitut samt
legitimering av forskarkarriärer. Forskarna identifierade sig med rollen som nationella
ambassadörer och blev symboler för den egna nationens vitalitet och förmåga.1
Vetenskapen var således å ena sidan baserad på internationell kommunikation parallellt
med att nationella system för högre utbildning, examina, finansiering och publicering
organiserades.2 Christer Jönsson, Sven Tägil och Gunnar Törnqvist hävdar att det stora
vetenskapliga genombrottet inträffade under andra världskriget, när vetenskapssamhällena
troget tjänade sina respektive stater. De krigförande staterna absorberade sina universitet
och forskningsinstitut i den globala kampen om att kunna föra det totala kriget. Nya
vapensystem togs fram, särskilt atombomben, vilket påskyndades kraftigt under det
pågående kriget, en forskningsprocess som annars hade tagit avsevärt längre tid under
fredliga förhållanden.3 Dock är det diskutabelt om andra världskriget skall betraktas som
genombrottet för samspelet mellan vetenskapssamhället och statsmakten genererande i
avancerad vapentillverkning. Sådana exempel finns angivna redan under första
världskriget beträffande framtagningen och lanseringen av stridsgasen, u-båten, flyget och
underrättelsetjänsten.4
Vetenskapen tillskrivs en central roll för ekonomisk utveckling i Västerlandet av de
amerikanska forskarna, teknikhistorikern Nathan Rosenberg och juristen L.E. Birdzell Jr.
Grundforskningen bidrog till universella förklaringsmodeller för naturens essens, inte
minst genom intensiv empirisk metodik. I väst överbryggades dessutom klyftan mellan
ekonomi och vetenskap, vilket bidrog till att vetenskapliga rön kunde generera ekonomisk
tillväxt. Den experimentella vetenskapen fick stort genomslag bland naturvetare, och en
gemensam metodik skapade en känsla av själsfrändskap mellan forskare i Europa. Ett
gemensamt språk för många naturvetare blev matematiken, vilken tjänade den
tvärvetenskapliga och internationella kommunikationen. Likaså bidrog en gemensam
metod grundad på observation, experiment och logiskt tänkande till denna
tvärvetenskapliga kommunikation.5 Författarna slår även fast att en hög grad av frihet för
vetenskapssamhället är nödvändig för vetenskapliga framsteg, men problematiserar inte
det faktum att forskare sedan 1800-talets senare decennier varit djupt involverade i den
egna nationens agenda och därmed deltagit i och legitimerat ett avancerat samspel mellan
vetenskap, stat och näringsliv.6 Vad frihet i detta avseende i praktiken betyder för
vetenskapliga innovationer saknas och är en allmän brist i framställningen, där författarna
1
Sörlin, Sverker, “Science and National Mobilisation in Sweden” i University and Nation: The University and the
Making of the Nation in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries, ed. Märtha Norrback & Ranki Kristina,
Studia Historica 53, Helsinki 1996, s. 35.
2
Ibid., s. 33.
3
Christer Jönsson är statsvetare, Sven Tägil historiker och Gunnar Törnqvist kulturgeograf. Jönsson, Christer, Tägil,
Sven & Törnqvist, Gunnar, Organizing European Space, Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi
2002, s. 106.
4
Se t.ex. Macleod, Roy, “Secrets among Friends: The Research Information Service and the “Special Relationship” in
Allied Scientific Information and Intelligence, 1916-1918, Minerva 37 1999, s. 201-233, Walker, Mark,
“Twentieth-Century German Science: Institutional Innovation and Adaptation”, i Companion to Science in the
Twentieth Century, ed. Kriege, John & Pestre, Dominique, London: Rouledge 2003, s. 795-820, Mendelsohn,
Everett, “Science, Scientists and the Military” i Companion to Science in the Twentieth Century, ed. Kriege, John &
Pestre, Dominique, London: Routledge 2003, s. 175-202, Edgerton, D.E.H., “Science and War” I Companion to the
History of Modern Science, red. Olby, R.C., London: Routledge 1990, s. 934-945.
5
Rosenberg, Nathan & Birdzell Jr, L.E., Västvärldens väg till välstånd, övers. Emond, Tryggve, SNS Förlag,
Stockholm 2002, s. 287-316.
6
Ibid., s. 312.
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istället har nöjt sig med att skriva en mycket traditionell, icke-problematiserad och
framstegsinriktad berättelse över Västerlandets ekonomiska utveckling.
Sammanfattande kommentarer och diskussion
I denna essä har jag velat ge en orientering över hur begreppen nationalism och
internationalism kan beskrivas och analyseras i den vetenskapliga sfären i en europeisk
kontext under perioden 1870-1914. Den teoretiska orienteringen äger även giltighet för
mellankrigstiden och andra världskriget, men av utrymmesskäl har jag begränsat analysen
fram till första världskrigets utbrott. En fråga som inställer sig är huruvida nationella och
internationella motiv i de europeiska vetenskapssamhällena kan samverka eller komma i
konflikt med varandra. Benedict Andersons teori om en föreställd gemenskap applicerar
Ludmilla Jordanova på vetenskapssamhället, och betonar de dubbla identiteternas
parallellitet, nämligen forskarens yrkestillhörighet och dennes nationella tillhörighet. I
vetenskapssamhället existerar en värdegemenskap som forskarna själva konstruerat och
befäst kongruent med att de påtagit sig rollen som nationella ambassadörer med centrala
uppgifter i staten, inte minst expertrollen. De enskilda vetenskapskollektiven
transformerades till ett slags mininationer, där vetenskapliga framsteg ofta associerades
med nationellt ursprung. Forskarnas ökade funktioner i staten kan förklaras utifrån
legitimeringen av vetenskapen som yrke och vetenskapssamhällenas framflyttade
positioner under 1800-talets andra hälft. Den föreställda gemenskapen hos
vetenskapssamhället med nationella respektive professionella förtecken figurerade
parallellt med dess övertygelse om och strävan efter vetenskapens internationella etos.
Det är ingen överdrift att tala om en föreställd gemenskap även utanför de
vetenskapligt-nationella gränserna, där vetenskapen i sig är gränsöverskridande och där
vetenskapen inte känner något hemland. I retoriska sammanhang kan vetenskapen både
främja fred och förståelse mellan folken, vilket kan stärka forskarens egen identitet och
auktorisera vetenskapen i sig. Elisabeth Crawford beskriver tre former av nationalism, den
mogna, den praktiska och den militanta, där vetenskapssamhällenas representanter skall
ha positionerat sig efter respektive nations variant eller utvecklingsgrad av nationalism.
Catharina Landström talar om etos och praxis beträffande vetenskapens internationella
tendenser. Etos är en betydelsebärande del i en gemensam vetenskaplig ideologi, där
samarbete och öppenhet är nyckelbegreppen. Praxis sammanfaller med den vetenskapliga
praktiken, där behov av standardisering och gemensam metodik ingår. Aant Elzinga väljer
att särskilja en icke-statlig och överstatlig form av vetenskaplig internationalism, där ickestatliga förbindelser i princip sammanfaller med etos, d.v.s. vetenskapens universella
värden medan överstatliga förbindelser är en samverkansform med gemensamma
gränsöverskridande politiska, sociala eller kulturella ändamål, inte vetenskapliga.
Sannolikt genomgick de europeiska vetenskapssamhällena en likvärdig process, där
vetenskapens professionalisering, specialisering och internationella patos samspelade med
en väl utvecklad retorik om nationella mål i avsikt att legitimera och auktorisera
vetenskapen i sig och dess funktion i samhället. Här artikuleras forskarens dubbla lojalitet,
dels gentemot vetenskapen i sig, dels gentemot den egna nationen. Med lojalitet till
vetenskapen i sig avses här inte en traditionell yrkeslojalitet utan ett värn om vetenskapens
egenvärde och om dess autonomi från nationella beroendeförhållanden. Den universella
anda som kom till uttryck i det europeiska vetenskapliga samarbetet i form av kongresser,
konferenser, bildandet av disciplinära och allmänna forskningsorganisationer, tidskrifter
och personliga kontakter hade två funktioner, nämligen en praktisk och en idealistisk.
Dessa funktioner samverkade tämligen problemfritt under perioden 1870-1914. Även om
innebörden i den internationella andan även vid denna tidpunkt kan diskuteras, är trots
detta min ståndpunkt att den internationella praktiken kunde sammanfogas med
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vetenskapssamhällenas nationella motiv. I samband med forskarens ökade legitimitet
utvecklades dennes funktioner i staten. I denna legitimeringsprocess följde ett ökat
engagemang och ansvarstagande i staten, vilket var nödvändigt för att befästa forskarens
samhällstillvända roll. Forskarens nationella identitet förstärktes allt eftersom dennes
statliga funktioner ökade, och därmed manifesterades även dennes lojalitet till staten. I
ivern att bidra till den egna nationens utveckling och välstånd kunde även rent
chauvinistiska känsloyttringar förekomma i och med att forskaren själv gärna tillskrev
vetenskapliga framsteg ett nationellt ursprung. Denna nationella retorik tjänade dubbla
syften, nämligen att stärka den egna nationens vetenskapliga resurser och att
uppmärksamma företrädare för den egna staten på andra nationers vetenskapliga och
intellektuella framgångar. En känsla av fredlig tävlan mellan nationerna under
tidsperioden kunde inspirera till en gemensam ansträngning för att angripa olika
vetenskapliga problem och angelägenheter.
Personliga möten har ovillkorligen ett viktigt värde för det internationella
vetenskapliga samarbetet, och sannolikt är sådana kontakter mer betydelsefulla och
frekventa än vad som är brukligt i institutionella sammanhang. Kanske är de personliga
kontaktnäten även ett starkare uttryck för ett internationellt etos än det organiserade
samarbetet på institutionsnivå. Internationella institutioner i det europeiska vetenskapliga
samarbetet kan i och för sig agera oberoende av nationella gränser, och skall så göra, men
deras existens kan ändå motiveras av nationella motiv eftersom de är initierade av
nationella vetenskapssamhällen. ’Vetenskapen känner inget hemland’ eller ’inga gränser’
är ett mantra som delvis har sitt berättigande, åtminstone under fredstid. Perioden 18701914 i Europa var en förhållandevis fredlig tid, där internationella och nationella motiv
kunde samverka i den vetenskapliga praktiken. De europeiska vetenskapssamhällena
utrustade sig själva med en intellektuell simultanförmåga, vars effekt varade så länge den
inte stördes av en direkt militär konflikt.
En slutfråga är i vilken grad vetenskapssamhällena eller universiteten i Europa har bidragit
till en formering av nationen eller i vilken grad dessa har värnat om nationella ideal under
perioden 1870-1914. Denna process måste självfallet studeras från fall till fall, men en
allmän reflexion är att universitetsväsende och vetenskapssamhälle i alla fall fungerat som
medskapare av nationell identitet och aktivt värnat om nationella mål. Forskarskrået har
varit en central grupp för artikuleringen och realiserandet av nationella projekt och i
agerandet för vetenskapssamhällets potentiella nytta i den internationella konkurrensen
nationer emellan. Processen som inleddes under denna period kom att förstärkas under
mellankrigstiden och i samband med formeringen av de välfärdssamhällen som började
växa fram.
Abstract

The purpose of this essay is to provide with a theoretical survey on the conceptions of
“Nationalism” and “Internationalism”, on a general level as well as applied to the
scientific field. This pair of conceptions is useful to help us explain to understand the
purpose of scientific cooperation and scientific-political motives behind the scientific
society, in this case Europe during the period 1870-1914. My ambition is partly to
present a research survey, but foremost to give examples of how international and national
motives are articulated in the two dominating scientific countries in Europe, Germany
and Great Britain, during this period. A central question is whether international
respectively national motives may interact with each other or whether they are in conflict
with each other in the scientific field; which role may universities play in this case? An
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important objection against the presented works in this essay concerns the absent of a
clear distinction between an official-organisational level and an unofficial-personal level.
From my point of view, international scientific practice, like standardisation of
methods and laboratory instruments and the spreading of survey results, was possible to
link with national motives of distinct scientific societies. During this period, European
scientific societies experienced a similar process with professionalism, specialisation and
pathos of internationalism, which were linked with an advanced rhetoric concerning
national goals in order to legitimise and authorise science per se and its function in the
society. In this case the scholar’s double loyalties are articulated as science per se and are
directed towards the own nation. The spirit of universalism, which was manifested in the
European scientific cooperation concerning congresses, the creating of disciplinary and
general research organizations, journals and personal contacts, had two functions: a
practical and an idealistic. These functions concurred rather well during the actual period
because of a relativley stable state of peace.
A general reflection concerning the role of the universities in the formation of
nation states in Europe says that these at least have been an actor in the process, in terms
of the creation of national identity and as a defender of general national goals. Scholars
have been an important group in articulating and realising national projects and efforts
for potential use of the scientific community in international competition between
nations. This process ushered during this period and was even strengthened during the
interwar years in connection with the creation of welfare states along with the twentieth
century.
Författarpresentation
Henrik Johansson (f. 1967) är doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
Författarens avhandlingsarbete har den preliminära titeln ”Svenska vetenskapssamhället i
en brytningstid mellan tyskt och anglosachsiskt inflytande” och skall kartlägga och
analysera svenska vetenskapliga förbindelser. Avsikten är att fånga ett skifte mellan tyskt
och anglosachsiskt inflytande över svensk vetenskap under perioden 1914-1950 med
utgångspunkt från några vetenskapliga organisationer såsom Svenska Läkaresällskapet och
Ingenjörsvetenskapsakademien.
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“An informationsociety for all” – post-industrial discourses of progress
and the rise of informationalism on the European, regional and local
level
av Dalia Mukhtar-Landgren, Statsvetenskap

Introduction
“The Union has today set itself a new strategic goal for the next decade: to
become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world
[…]” (presidency conclusions from the Lisbon European council 23rd and 24th
of March 2000. Italics and bold in original. The title of this paper is an exerpt
from the quoted presidency conclusions.)
When talking about industrial evolution in a European context, we often divide modern
history into different periods or paradigms of modernization. The first period is the
agrarian society, the second period is the industrialization and the production of
consumer goods, and the third (current) mode of production is the production of services
and the processing of information (Hardt and Negri 2003: 238). In other words we have
gone from modernization to industrialization/fordism, to post-industrialism/post-fordism
or, in the words of Castells, informationalism (Castells 1996b). In this paper I discuss
discourses of progress in Europe today – in other words the transition from industrialism
to post-industrialism, and the rise of the information society.
A basic assumption in this literature is that industrial production is no longer
confined to the nation-state, but rather the globalization and informationalisation of the
economy has led to a relative increase in the importance of regions and cities (Jönsson et
al 2000: 99ff, Knox and Agnew 1998: 220ff, Törnqvist 1995: 6, Lundmark et al 1995:
24ff, Castells 2000a: 151, Ek 2003: 1). In light of this, the transition to postindustrialism has been theoretisized and described on (primarily) three levels: global,
regional and local. In the words of Saskia Sassen “With the partial unbundling or at least
weakening of the nation as a spatial unit come conditions for the abscendance of other
spatial units and scales. Among these are the sub national, notably cities and regions; crossborder regions encompassing two or more sub national entities; and supranational entities,
such as global electronic markets and free trade blocs” (2002: 1, my italics). As the overall
aim of this paper is to capture discourses of progress and post-industrialism, I will,
accordingly, in this paper focus on the levels suggested above, the European Union, the
Oresund region (as a cross-border region encompassing two sub-national entities), and
the city of Malmö.1
My epistemological point of departure is that our perceptions of reality are socially
constructed. Entailing that reality is nothing else than how we speak of reality. Following
this presumption, I’m not concerned with whether or not we have “actually” entered a

1

I will not discuss or attempt to verify or falsify these spatial novelties; rather I will use the assumption of their
existence as a point of departure.
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post-industrial era; I’m interested of whether or not this is perceived as a reality.1 And if
there is a perception of societal transformation (which I will argue, there is) how is this
development articulated on the three geographical levels presented above. Summarizing, I
will briefly discuss the other side of the story of progress, more specifically spatial
inequalities. I will not be doing an extensive case study, rather I will briefly present some
descriptions of post industrialism on the three levels, and based on this discuss
articulations of progress.2 The primary aim of this paper is to discuss the creation of the
post industrial society, the rise of informationalism and discourses of progress on the
EUropean, regional and local level. Moreover, I will briefly discuss implications of these
discourses.
The rise of post-industrial society
Since the 1970’s there has been an intense debate on the changing nature of capitalism
and industrialism, with Daniel Bell’s work The Coming of the Post-Industrial Society
(1973) as one of the more influential contributions. The starting-point of this debate is,
to use the words of Knox and Agnew, the decline in the traditional manufacturing
employment base – one of the most striking overall changes in western societies during
the last decades (1996: 235). This development is often described as economic restructuring
and is perceived of as a consequence of the structural crises in the 1970’s, the
internationalization of the economy, and the rise of information technology. In other
words, the shift from industrial to post-industrial labour markets is brought about by the
internationalization of the economy, which in its turn is made possible by the rise of
information technology (Burgers and Musterd 2002: 403ff, Sassen 2003: 254ff,
Fulkersson 2000:131, Castells 1996, 1989). Today two central themes can be circled in
this debate or discourse: firstly, the increasing importance of knowledge and information;
secondly, the spatial (and temporal) transformations in the modes of production. These
can in turn be sub-divided into a multitude of themes, ranging from changes in the
compositions of the labour market, to cyber-life and virtual reality. As it is impossible for
me to cover the range of aspects, I will follow Manuel Castells (influential) definition by
high-lighting three primary characteristics: (1) That value generation is based on
information and technology, (2) the globalisation of the economy, and (3) the emergence
and growing importance of networks (cf. Castells 2000a: 153ff). I will briefly discuss
these themes below.
Informationalism and the global economy
The first characteristic of the post-industrial society is that it is an economy in which
value generation and productivity is essentially based on information and knowledge
(Castells 2000a: 153f). Knowledge and information has always been a basic trait of
production, what is new here is the technology: “Knowledge and information can be
introduced in a technological system to create a positive feedback loop of knowledge and
1

This is obviously an area of some debate, partly consisting in critics meaning that this development, from an
empirical perspective, is exaberated. For an discussion on this topic see Olsson 2002.
By ”discourse” I mean meanings or constructions of reality, in other words a discourse is a specific way of describing
[parts of] the world we live in – Following Laclau, Erneso & Mouffe, Chantals definition in Hegemony and Socialist
Strategy (1985) I don’t discriminate between the discoursive and non-discoursive – entailing that our descriptions of
reality is reality. My material is constituted by official documents, where I will use quotes to briefly illustrate
perceptions and descriptions of reality.
2
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information, transforming it into a virtuous circle that expands by itself” (Castells 2000a:
153f).1
The second characteristic of the post-industrial era is a global economy (Castells 2000a:
153). We have during the last decade witnessed an explosion on the literature and
discourse of globalisation.2 In this specific context globalisation is often accompanied by
such topics as regionalism, global cities, trans national activities and different types of
”flows” (Paasi 2003: 960-963). The definition being that the economy is global in the
sense that it is no longer attached to the nation-state, but rather – attached to different
types of nodes, or economic centres. This is sometimes described as a transformation from
a “space of place” to a “space of flows” (Paasi 2003). The latter being a space formed by
electronic networks connecting nodes of information, business and advanced services
(Castells 1996a). Central to this topic is the emergence of global cities, with Saskia Sassen
as the leading figure in developing the global city thesis. Global cities are typically
conceived of as strategic economic centres with internationally extending capacities of
control and influence. In other words “decision-places” where the global economy is
coordinated, as well as “production-places” for the goods and services needed to uphold
the global economy (Kratke 2001, Stahres 2004). Castells describes this as “megapolitan
concentration”, and emphasizes that these nodal points network among themselves
(Castells 2000:b), which brings us over to our third characteristic: the emergence of “The
network society”.
The network society
Global networks of capital, management and information exemplify the new
economy. The impact of networks on organization, technology, and the general
economy are essential to an understanding of the need for information-based
manufacturing (Fulkerson 2000: 132)

The third characteristic of post-industrialism is the emergence of “The network society”
(Castells 2000a: 154, Jönsson et al 2000: 102). Whereas a territory is a confined
continuous space, a network depicts space as discrete, interconnected points (nodes)
(Jönsson et al 2000: 23, cf. Castells 2000a: 151ff, Fulkerson 2000: 132ff). Many of the
most important societal functions are today organized in networks. Within the world
economy, modern industrial production and research is organized in networks to the
degree that one could talk about an emerging network society, centrally organized around
new information communication technologies (Castells 2000a: 151ff). It is in these
networks that a large part of innovation takes place (Maskell and Törnqvist 1999: 17).
These networks of firms and science have broken free from traditional parameters of the
political and social sphere, and as we will see from the empirical examples the boundaries
between industrial, scientific and political domains are being disrupted (Jönsson et al
2000: 99). Here, one could argue that networks is nothing new, but as Sassen has replied:
1

Informationtechnology is comprised by: microelectronics, computers (hardware and software), telecommunications
but also manufacturings-techniques, transportation-techniques, as well as gen-manipulation, with its expanding
complex of areas of application (Castells 1996b: 51ff).
2
In this paper globalization will not be discussed in detail, it will merely be discussed as a background factor, as it is,
and in many regards, regarded as the prerequisite for the “new spatial order”.
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What is essentially new is the intensity, complexity and globality of the networks – as well
as the extent to which significant portions of the economy are now digitalized and
dematerialized and can travel (in great speed) through these networks (Sassen 2001a:
411ff). In the following part of the paper I will discuss the spatial implications of this
development, that is the European, regional and local levels. As we will see, these three
levels are impossible to separate – Europe is described as a “the Europe of Regions” and
the nodes on the regional level are the cities – making the three levels integrated and very
much intertwined.
Strategic nodes in the new economy – the importance of centres
As discussed above the “network society” implies two parallel processes: (1) deterritorialized cross-border links, and (2) a massive concentration of resources in strategic
nodes (Sassen 2001a: 411f), in other words decentralization and centralization. So
information technologies have not eliminated the importance of place, but rather the
complex management of this interaction has given some cities an advantage. In Europe
today we are facing a process of broadened and intensifying social and economic links
between large metropolitan areas. These large areas might, in the words of Kratke be seen
as “strategic locations, playing the role of geographical nodes in the extended European
network of social and economic interlinks” (Kratke 2001). Related to this observation,
Sassen makes the following observation regarding “centres” or “nodes” in the network
society. She argues that the spatial organization characterized by “dense strategic nodes
spread over a broader region” does in fact constitute a new way of “centre” similar to that
of the global city (Sassen 2001:414). In relation to this, I argue that European strategic
nodes are increasingly found in cross border regions.1
The Europe of regions
All over Europe increasing attention is being paid to regions, and an increasing discourse
today is “the Europe of Regions” (Maskell and Törnqvist 1999: 18, Lindström 2003:
202). Several different forms of regions can be identified within the European context.
Maskell and Törnqvist observe three: The first type is decentralization, or sub national
regions that are increasingly gaining executive authority within the frame of the nationstate. The second type is separatism, based on local identity or cultural affiliations. The
third type of regions are cross-border regions (1999: 18f). In this paper I have focused on
trans-national/cross-border regions; that are regions that span over one or several state
boundaries: a new form of regionalization that has increased dramatically in recent years
(Jönsson et al 2000: 147). And following Saskia Sassen I define regions as a grid of
strategic nodes between metropolitan areas, connected electronically (via cyber-routes) as
well as via conventional forms of transport infrastructure (2002: 13). Besides being interconnected, the regions are intra-connected, implying that regions are (just like global cities)
nodes or centres in the network society. A picture emerges here of a Europe consisting of “an
archipelago of self-aware regions bound together by different types of networks” (Maskell
and Törnqvist 1999: 19).

1

In the case of Europe, it is not only a question of economic links, but also political ones – making the governments
of European Union members to nodes in a network, in the words of Castells, EU is a “network state”, and/or a
governmental network (Castells 2000a: 155).
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Cross-border regions
The phrase cross-border region refers to regional formations that span over two or several
national boundaries. In Europe today, it is in border regions, often far from national
centres, that new economical and social nodes are surfacing, a development that has
increased dramatically in recent years (Jönsson et al 2000: 124). In the words of Maskell
and Törnqvist: “The atmosphere of change in the Europe of the 90s has been most marked
in border areas on the fringes of territorial states” (1999: 31). The emergence of these
regions is not a “natural” process; public and private (local and regional) actors are usually
instrumental in these processes, with firms, universities, chambers of commerce and
cultural organizations as few of the most important actors (Maskell and Törnqvist 1999:
32, cf. Ek 2003: 1). This cooperation is facilitated by the emergence of administrative as
well as political networks (Jönsson et al 2000: 149). These regions are seen as a positive
part of the EU intergration-process, and are therefore supported by the Union: the
Association for European Border Regions (AEBR), formed in 1971, represents these
regions in relation to national interests, as well as being influential in European Union
bodies. Further, since 1988 the EU has supported this development through its
programmes Interreg I and Interreg II. Since 2002 EU has a new Interreg program
comprising approx. 250 million SEK. But, besides European integration, why cross-border
cooperation? Economic motives are according to Jönsson et al prominent (2000: 150). The
idea being that regionalization facilitates economic and physical planning, as co-operation
creates conditions for economic growth. This is done by enlarging the local markets and
merging local human- and physical resources. Cross-border regions are often found in
fiscally strong and progressive regions: The socio-economic level of prosperity is high, and
is perceived to escalate in the nodes (in this case cities) in the region (Jönsson et al 2000:
150, Ek 2003: 11, cf. Maskell and Törnqvist 1999: 32). This leads us over to our third
level – the local level.1
The local level – cities as nodes
Cities constitute the core in regional cooperation. They are the nodes of networks, and it
is in cities that global, national and regional interests converge (Jönsson et al 2000: 150).
Today cities are not seldom considered to be the key economic units. This is a
consequence of a number of features: technology, research, organization of labour, the
integration on financial world etc. Jönsson et al describe these interrelations as an
interplay between networks; physical, institutional and social (2000: 157). This is not
least seen in Manuel Castells description of cities as informational cities – seeing the city as
the centre for information and knowledge exchange and processing, and in Saskia Sassens
global cities that I discussed previously in this paper (also see Smith and Timberlake 2001:
1656). And as I mentioned earlier the connections between European cities and regions
resembles a network with complimenting spatial concentration in nodes. This picture is
often illustrated in the idea of the European archipelago. Here Paris and London are
considered central nodes, but empirical research has shown that there is a concentration of
strength in an arch of city-regions from London to Milan. The arch has been labelled the
Blue Banana. In this context, the European cities are “sites of progress” to paraphrase
Jönsson et al (2000: 162).
1

I will argue later on, that these arguments were vital in the creation of the Oresund Region.
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But it is important to note that world city networks are characterized by an uneven
development dynamic (Smith and Timberlake 2001). Not only from the global
perspective, but also from within a European perspective. There is a line between Oslo,
Copenhagen, Berlin and Rome that is sparsely included, as network accessibility is lower
and less developed than in western areas, in other words there is an unequal development
from the East-West dimension (Jönsson et al 2000: 160), reminding us of the fact the
global development and the rise of informationalism, is unevenly distributed.
Cities in Europe
There are other reasons why it is important to highlight the local level: Cities represent
geographical continuity in times of changing spatial categories (Maskell and Törnqvist
1999:20f), they are places of commerce and trade – and the source of its’ inhabitants
livelihood. For instance, it is on the city level that traces of industrialism are clearest. All
over Europe we find typical “industrial cities”: In Britain cities like Glasgow,
Birmingham, Newcastle and Liverpool. In Italy we have Torino, In France Lille, and in
the Netherlands Amsterdam. These are all cities with a strong “working class identity”.
These cities are particularly interesting for this study, as it was the cities that suffered the
hardest from the economic restructuring – a phenomenon described as “urban crisis” due
to de-industrialization (Millington et al 1997: 18, cf. Bennett & Koudelova 2001: 206,
Hall 1998: 57). This brings us over to the other side of the story of progress.
As I mentioned earlier there are substantial inequalities between the areas included
in networks, and the areas that are not. But it is perhaps on the local level that the other
side of progress appears clearly. Both Saskia Sassen and Castells describes these
(informational/global-) cities as dual cities. Referring to the domination of two contrasting
groups: An educated upperclass employed within the knowledge economy – and a lowpaid class of service personnel, primarily consisting on women and immigrants (Sassen
2003 pp. 255-261 also see Jönsson et al 2000: 158, Burgers & Musterd 2002: 403f,
Hamnet 2001: 165, McCarthy 1999: 323). Sassen describes this as ”social polarization”,
noting that: “Major growth industries show a greater incidence of jobs at the high- and
low paying end of the scale than do the older industries now in decline” (Sassen 1991: 9).
Manuel Castells makes a similar point in his chapter “The Rise of the Dual City” by
referring a bipolar occupational structure (Castells 1989: 183-184).1 Several case studies
have shown that post-industrial cities suffer from increased inequalities not only regarding
the labour market, but also in different housing, schools and even recreational spaces;
creating an “in-group” and an “out-group” (van Kampen 1994; 1997). As Mooney and
Danson notes in their case study of post-industrial Glasgow:
“[…] Economic transformation and social change are producing an increasingly
isolated mass of poor people, cut-off from and largely bypassed by centres and
processes of economic growth. The outcome is the creation of two cities in a shared
spatial context: one for the rich and one for the poor; a city doing ‘well’ and one doing
‘poorly’, and a dramatically widening gulf between the two.” (1996: 76)

1
In his book The Informational City: Information, Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process
(1989).
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So, in brief, these account points towards the fact that economic restructuring and the rise of
the information society is not all-inclusive.1 This also shows the dynamic that characterises
cities, and makes cities particularly important in the analysis in the creation of postindustrial society. In the words of Jönsson et al “[…] cities are [thus] at the heart of much
of the geographic continuity of Europe” (2000: 20). I will return to this other side of
post-industrial discourse in the end of this paper, but first – let us return to the discourses
of progress. In the next part of my paper I will briefly present discourses of postindustrialism and progress on three geographical levels: The EU, the Oresund Region,
and the city of Malmö. Starting with the European Union.
Discourses of informationalism and progress on three geographical levels
Before discussing the regional and local level, I will briefly present the discourses of
progress on the EUropean level. Do we have a “European Information Society”? And let
me, again, point out, that I’m not interested in whether we (empirically) can trace this
development in Europe – but rather, if (and how) this development is articulated.
Informationalism in Europe – The Lisbon Agenda
“The European Union is confronted with a quantum shift resulting from globalisation
and the challenges of a new knowledge-driven economy. These changes are affecting every
aspect of people’s lives and require a radical transformation of the European economy
[…]”(Presidency conclusions from the Lisbon European council 23rd and 24th of March
2000).2
In March 2000, EU summit in Lisbon adopted the “Lisbon Agenda”. The EU heads of
State and government decided to concentrate there efforts in making Europe “the most
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world by 2010” (“The Lisbon
Agenda” p. 4).3 The initial quote is the first sentences in the presidency conclusions from
the Lisbon European council 2000. As we can see from the quote reality is changing, and
Europe is entering a new (knowledge-driven) economy. This is also confirmed in 2004,
by the workshop “Knowledge Anywhere Anytime” held at DG Information Society of the
European Commission:
“This Agenda [Lisbon agenda] recognised for the first time that a new paradigm in emerging
– that of an economy in which the importance for knowledge is stated at the highest level, as

1

The theories of social polarization and dual cities are not rarely disputed. Sassens model of social polarization has been
criticised for lack of empirical fit, where studies point to a still-existing middle-class in post-industrial cities (cf. van
Kempen 1994: 997. Burgers & Musterd 2002: 404). Another important critique is that the duality is oversimplified,
and unable to encapsulate the complexity of social and spatial divisions, stressing that there are several divisions – not
only two (cf. Mooney and Danson 1997: 85, Hamnet 2001: 166ff) Moreover the concept is not all encompassing,
some important explanatory factors are not included, e.g. discrimination and racism.
2
Since the writing of this paper, the Lisbon Agenda has in part been revised: Amongst other factors, the goal of
2010, was considered too optimitic (see http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/35/89/54d60f0b.pdf). Moreover,
let me here emphasize that the purpose of the three empirical illustrations is not to present an exhaustive empirical
analysis of e.g. the Lisbon agenda, Rather, I will use it as an illustration of the perception of the ”new knowledgeand information society”.
3
Information material from the Swedish ministry of Finance.
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a main source of wealth of nations, regions, enterprises and citizens” (Main conclusions of
the workshop).1

Here the transition from industrialism to post-industrialism is described almost as a
natural, biological development – the European Union is “confronted” with this change.
Moreover, the change is perceived of as ground-breaking and all-encompassing as it
“affects every aspect of people’s lives”. Further, we note that it is knowledge and information
that is the heart of this transformation. This change calls for measures concludes the
Lisbon Agenda: “The rapid and accelerating pace of change means it is urgent for the
union to act now to harness the full benefits of the opportunities presented” (presidency
conclusions from the Lisbon European council 23rd and 24th of March 2000). So, what is
then “the way forward”? Under this heading we find a number of measures, the overall
strategy is formulated in the following way:
“preparing the transition to a knowledge-based economy and society by better policies for the
information society and R&D, as well as by stepping up the process of structural reform for
competitiveness and innovation and by completing the internal market […] (presidency
conclusions from the Lisbon European council 23rd and 24th of March 2000).

The solutions presented in the presidency conclusions are, amongst other: “establishing a
European Area of Research and Innovation”, “Creating a friendly environment for
starting up and developing innovative businesses, especially SMEs” (under this heading
the council states that “specific action is [also] needed to encourage the key interfaces in
innovation networks”). Another goal is “Efficient and integrated financial markets”. From
these objectives the outlook on society becomes clear: We have entered a new globalized
economy, emphasizing business innovation and the creating of knowledge – moreover,
this development requires a facilitation of not only the fiscal markets, but there is also a
perceived necessity to support networks. In other words, we find a very typical description
of the postindustrial society. Further, it is evident that there is a great belief in the
possibilities of this change. On the official European homepage on information society
(“Europe’s information Society”) the following is stated:
“The Information Society promises potentially significant benefits throughout Europe’s
economy and society.”2
The same optimism can be traced in the Lisbon Agenda:
“An information society for all [heading]
The shift to a digital, knowledge-based economy, prompted by new goods and services, will be a
powerful engine for growth, competitiveness and jobs. In addition, it will be capable of improving
citizens’ quality of life and the environment” (presidency conclusions from the Lisbon European
council 23rd and 24th of March 2000).

1

See Internet link in list of references. The workshop included approximately twenty senior participants from
industry and academia. The process was assisted by both a rapporteur and a facilitator ”who together ensured that all
discssions were collected effectivaly for the future use by the Commission services in planning activities” (Main
conclusions of the workshop).
2
(http://europa.eu.int/information_society/activities/policy_link/text_en.htm)
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A similar view was presented in the hearing of Vivane Reding; Commissioner designated
for information society and Media:
“The new technologies sector is the one most likely to stimulate growth in Europe, which has been in
the doldrums recently. We know that greater use of information technologies boosts productivity”.
(Hearing of Viviane Reding, Brussels 29th sept 2004).

Summarizing, the outlook and view traced in the documents I have presented is that
Europe is a post-industrial society, even though the term is not used. A new paradigm has
appeared, and it will lead to prosperity and growth – this paradigm is an economy
characterized by knowledge and information. Further, I argued, referring to Jönsson et al
that the boundaries between industrial, scientific and political domains are being
disrupted (cf. Jönsson et al 2000: 99). This is, according to my interpretation, clear in this
context, as the Lisbon Agenda not only acknowledges a change; it calls for active political
and economic measures to facilitate the development.
One way of facilitating this development has been in the support to cross border regions.
As mentioned previously the Union has supported the creation of cross border regions
through the Interreg program. In the fall of 1994 the newly started Oresund-committee
submitted a proposal for an Interreg II-program to the Commission (Wieslander 1997:
101).1 The Oresund region received funds for several different areas, such as environment
and physical planning, culture and media. The largest post was the developing of the
trade and industry, as well as research and higher education.2
The Oresund Region – discourses of progress
“In the advanced post-industrial age the idea is that the growth potential is no
longer a question of the abilities of the national state, but first and foremost a
growth factors across the borders of the states.”3
The quote above is from a homepage on the Oresundregion (www.oresundtid.dk). In the
quote the development is explicit: we have entered a “advanced post-industrial age”. So
why a region in Oresund? Even though the connections between Scania and Copenhagen
has a long history, Anna Wieslander points out, based on a analysis of press-material, that
economic progress was one of the strongest incitements for the creators of the Oresund
Region in the 1990s (this is also hinted in the quote above). The strongest advocates were
not only politicians, but also the chambers of commerce and corporate leaders. Neither
Copenhagen nor Malmo can alone compete with the most dynamic regions in Europe: in
order to climb in the ranking, it was necessary to join forces – an insight that was explicit
on both sides of Oresund (Wieslander 1997: 94f, 115, cf. Persson 2003: 255).

1

The Oresundkomittée is a forum for cooperation between Danish and Swedish regional and local politicians.
Let us for a minute pause at this last post, which has been central for the Oresund region. Maskell and Törnqvist
describes the Oresund Region as a learning region, claming that when striving to create new competitive advantages
through learning, firms cultivate their abllity to connect with others at a local, national and even global level –
thereby the expanding business netwrols enable firms to get access to information (1999:47-48).
3
http://www.oresundstid.dk/dansk/engelsk/oresundstid/1900/index.htm. Øresundstid is an internet-based
production of the Sound region´s history and cultural heritage from the Middle Ages to the present.
2
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“The oil crises and economic stagnation of the 1970’s had consequences for the beginnings of
regional consciousness. The industrial society was in crises and that hit hard in Copenhagen and
Scania.”1

Here we see discourses of the transition from industrial to post-industrial society. This
can also be traced under the heading of “The development of the Trades and Industries in
the Sound Region”
“It seems that there is agreement that the development of the trades and industries in the
Sound region must be founded on knowledge based products and services. In this area the
international competition between the big city regions is in full swing”2

The Oresund network also focuses on industry, but also research.3 Here too, a global
perspective is the point of departure, as well as other ”regions of growth” in Europe:
“On a global perspective the region lies at the forefront in areas such as medicine
and biotechnology, IT, environmental engineering and food technology. The
Oresund Region is ranked third in Europe regarding research and development in
medicine and biotechnology/life science.”4

This is also noted by the Oresundkommittée:
“The Human Capital gives its profile to the region. Here you find 15 universities, 120
000 students and 10 000 researchers, a number of science parks and an innovation
oriented public sector. The region is often ranked as one of the foremost regions when it
comes to scientific output.”5

Moreover co-operation and networking is emphasized.
“This prominent position is a result of constructive and innovative collaboration
between universities, colleges, industry and the public sector in The Oresund
Region”.6

As I mentioned earlier, cross-border regions are often created with the motif to create
conditions for economic growth. In discourses of progress in the case of the Oresund
Region we find the same tendencies as in the case of the European Union. A perception
of an altered economic and industrial precondition; characterised by the rise of knowledge
and information technology. Further there is an ambition to “keep up”, as well as great
optimism. Moreover networking and cooperation is emphasized. Here again, the
1

www.oresundstid.dk/dansk/engelsk/oresundstid/1900/index.htm.
Ibid.
3
The Oresund Network is owned by the Swedish Ministry of Foregin Affairs, The Danish Ministry of Economic
and Buisness Affairs, the regional political body Region Skåne and Hovedstadens Udviklingsråd
http://www.oresundnetwork.com/54000c/coed/1.
4
http://www.oresundsnetwork.com/57000c/code1/GSID/85492.
5
http://www.oresundskomiteen.dk/neobuilder.20011210142158000000001840089995.html.
6
www.oresundnetwork.com/57000c/code1/GSID/85492.
2
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development was created in cooperation between politicians and different private actors,
blurring the lines between industry, science and politics on the regional level. But after all
it is, as argued previously, the cities that are the nodes not only in cross border regions,
but also in the entire network- and information society, or the paraphrase Jönsson et al
“The European cities are sites of progress” (2000: 163). This brings us over to the third
level, the city of Malmö.
Malmö – the city of knowledge
“Malmö has during the last decade gone through a tremendous change from
being a manufacturing town to becoming a city of knowledge” (City of Malmö –
a diversity of encounters and opportunities in Europe, 2003: 7)1
In the quote above the transformation of Malmö is described – Malmö has gone from
being an (industrial) manufacturing town, to being a (post-industrial) city of knowledge.2
Let’s take a step back and look at the development of Malmö. During the 1950’s and
1960’s the industrial city of Malmö was regarded as one of Sweden’s most prosperous
regions of growth. But the economic success turned during the 1970’s and 80’s as one
company after the other shut down or relocated. Malmö was during this time heavily
dependent on a few major companies, which meant that substantial problems surfaced
during a relatively short period of time (Billing 2000:11). Also the 1990’s were a dark
period in the history of Malmö: additional companies shut down, resulting in increased
unemployment; from 4,3% in 1985 to 11,2 % in 1996 (Malmö statistical yearbook
1999/2000). Parallel with this development the immigration increased. The overall effect
of this being that income-strong groups moved out of the city, and income-weak groups
moved in, resulting in a combination of decreased revenues and increased public
expenditure. In short, the 1990’s were characterized by a severe economic crisis (Billing
2000:14, Jerneck 1993: 235-236).
The early 1990’s was characterized of a record-breaking unemployment, segregation
with social problems, and difficult political conflict. However, in just a couple of years
hopelessness was transformed into development optimism and faith in the future.
Suddenly, everything seemed possible (Malmö, förr, nu och i framtiden 1999: 13).
Just as in the description of the Oresund Region, we find references to the crisis of deindustrialization, and references to the transition from industrialism to postindustrialism. In the quote above, the city is described as “the comeback city” (cf.
Ward 1998: 34). So, how can this development be understood? In the mid-90s
Malmö gained an increase of capital. This was a result of pressures from the local
politicians to implement changes in the municipal tax equalization system.3 But
obviously the economic restructuring was still a fact – and a problem. In light of this
development the municipal council in 1996 organized a program named “Vision
2000” drawing up the guidelines for the “new” Malmö. So, in 1997 Malmö
University was established, in 2001 the living/housing exhibition Bo01 opened and
1
Original language: English (When nothing else said, the quotes are translated from Swedish to English by the
author).
2
The discussion regarding Malmö has, in part, previously been published in Fronises issue 18, 2005.
3
The Swedish system where high-income municipalities transfer funds to low income municipalities. (In Swedish,
kommunala skatteutjämningssystemet) Malmö is amongst the municipalities that receive funds.
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the bridge between Malmö and Copenhagen was finalized. Moreover, Malmö became
part of “the Oresund region” (Billing 2000). I have chosen Malmö as my case in this
paper, but it is important to note that the story of Malmö is, from a western
perspective, not unique. As mentioned previously, several cities suffered from similar
“urban crisis” due to de-industrialization (Millington et al 1997: 18, cf. Bennett &
Koudelova 2001: 206, Hall 1998: 57). These post-industrial cities are today fighting
with crises of representation and identity. The cities are often stigmatized and are
conceived of as grey concrete areas lacking in culture as well as nature. This identity
and the “urban crisis” has lead to a development where cities actively, with close
cooperation with the private sector, try to reform themselves. These cities are often
described as entrepreneurial cities. That is cities that have developed from the
traditional supplier of welfare service, to a city that also supports and encourages local
economic growth. From this perspective cities compete for different types of resourses,
and try to creative comparative advantages by different types of reforms and strategies
(cf. Harvey 1989) Strategies include support to companies in the region, support to
the IT- or experience industry, the building of new housing areas and the marketing of
cities.1 The city’s motif for its marketing ambition is to appeal and draw investors.
Further, in addition to appealing to companies, the city is being promoted as an
attractive place to live. The city is presented as an exciting, cultural and modern livingenvironment for the post-modern individual – entailing that city marketing is not only
about business opportunities, but also lifestyle activities (Bennett & Koudelova 2001:
205, Short & Kim 1998: 55ff, Hall 1998: 112-119, Andersen & Kempen 2003: 78,
Millington et al 1997: 16-18). The City Council of Malmö is no exemption from this,
and the strategy is similar to many former industrial cities – to create a knowledge city.
The descriptions quoted in this paper are found in official information from the city.2
“Now the constitution of Malmös labour market is changing. The great sectors of growth are
IT, telecommunication and computer consulting. During 1999 700 new job opportunities
were created within the IT sector” (Malmö, förr, nu och i framtiden 1999: 14)

Another part of city regeneration in industrial cities is to “face-lift” the former industrial
site, often by transforming these areas into modern and exclusive areas (Hubbard 1996).
Malmö is no exemption to this rule. The city has aimed to transform the former harbour,
investing in a university college, and a large building exhibition, Bo01, with exclusive and
often multi million housing.3 The exhibition then laid the ground to what is now called
“Västra Hamnen” (in translation Western Harbour), thereby constructing a new city
district in the former industrial site.
“For no more than a decade ago, Malmö made a big investment trying to lead the industrial epoque
on. A big carfactory was established on the best beach location. Of this factory only the shell
remains today, however the ground that was laid out for the factory is flourishing again. Here the
1

The marketing of places has grown considerably in recent years. This phenomenon goes under the name of city or
place marketing, and is here defined as urban attempts to promote or sell cities (Millington et al 1997).
The material consists of different types of municipality-published brochures and pamphlets, as well as the cities
official homepage.
3
‘Bo’ means ‘to live’, or rather ‘to inhabit’. 01 refers to the year 2001, in simplified translation Bo01 would be “To
live in 2001”.
2
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exhibition city-district Bo01 has erected – a part of Malmös new economic backbone. The
investment in attractive living-environments is one of the most important sides of the new Malmö.”
(Därför Malmö 2002)

Here again we see the transition from industrialism to post-industrialism: The industry is
dead, one final attempt was made to bring it back to life, but this was unsuccessful, and
the post-industrial society has taken its place. The quote above is from a brochure/booklet
Därför Malmö! (2002).1 In this booklet, the following can be read:
Malmö has not started a transformation – Malmö is already a transformed city. This has
happened before in the history of Malmö, but never in a shorter period of time. The contrast is
striking, both in our short-term memories and in that we can trace in the city environment.
Visible contrasts tell us a brand new story of the new Malmö (Därför Malmö 2002:5, italics in
original)

This is very much a story of progress. Malmö is described as a transformed and renewed
city. Moreover it is important to note that it is a very homogenous story, a linear story
described almost as a “natural” adjustment to the economic restructuring (cf. Hubbard
1996). In the quotes, we can see how the responsible authorities aim at constructing the
image of the new post-modern Malmö. This way of portraying the city requires an active
city or municipality to invest in the image of the city. The choice of metaphors is
therefore not arbitrary, rather the opposite. It is central to use the city-image as a
metaphor for concepts such as development, growth and progress in order to give the
changes meaning (cf Raco 2003). But there is also another side of the story. As I
mentioned initially, post-industrial cities are often described as “dual cities”, with an
increased polarization between different groups in the city.2 This development can be
noted in the case of Malmo. An illustrative example of the duality can be found in
MINT’s market report from 2004:
The picture of Malmö is not entirely positive. Malmö City has, together with the trade and
industry, employers and individuals, a responsibility to solve Malmö’s problems with
segregation, criminality and unemployment. These flaws in the welfare are a threat against
Malmö’s attraction power. (Mötesplats Malmö, marknadsplan 2004 p. 9)3

This duality shows that there is another side of the discourses of progress. In the final part
of this paper, I will discuss the articulations of post-industrialism and progress I have
illustrated on the three levels. Further, I will discuss implications of these discourses.
Discourses of progress
The actions and social relations of human beings have always been tied to a territory,
whether it is a local environment, a region or a city. The agricultural society, as well as the
industrial society shaped identities and perceptions of the time we live in. In modern
society information technology, and advances in communication shape everyday life –
with all from internet chat-rooms and e-mails to the daily flow of information (cf.
1

In translation: ‘That is: why Malmö!’
Often with a strong ethnic dimension.
3
MINT (Marknad [Market] Information Näringsliv [Trade and Industry] Turism) is Malmös municipal marketing
organization. In translation Meeting place Malmö, Marketplan.
2
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Jönsson et al 2000: 20). This way of perceiving society shines through in the discourses of
progress quoted in the paper. The advances in informationalism are not only perceived as
a reality – they affect every aspect of people’s lives, as stated in the Lisbon agenda.
Moreover, there is a perceived need to change, or rather adapt, society according to this
perceived development – which is done by changes in the economy (supporting free
trade), changes in politics (emerging entrepreneurial cities with close ties to the private
sector) as well as changes in the city landscape, such as in the case of Malmo where a new
city-district has emerged. These politics are perceived of as “adaptations” to the
technological transformations, or the new conditions created by globalization and
networking – conditions that are understood as a new stages of “modernization” (cf.
Lander 2002: 247). Moreover it is perceived important to “jump on the train” and not
being left behind, an idea evident in the discourses of progress on all three levels. Finally,
a great optimism can be traced in the quotes; there is a feeling that the post-industrial
society will take us to new levels of prosperity.
The other side of the story – political implications of discourses of progress
But there is another side of the story, and it is important in this context to keep in mind
that world city networks are characterized by an uneven development dynamic (Smith
and Timberlake 2001: 1656ff). The unevenness in distribution exists on a global
perspective (“north-south”), as well as on the European level as the Eastern part of Europe
is sparsely included (Jönsson et al 2000: 160). Further, this development leads to
unevenness on the local level, as mentioned in the discussion on social polarisation and
the rise of “dual cities” (Jönsson et al 2000: 166).
In discourses of progress these spatial differences are rarely highlighted. Rather,
development is seen as a linear description of progress – thereby indicating a primacy of
time over space.1 Initially, I described discourses of progress in Europe as paradigms. The
first period is the agrarian society, the second period is the transition to fordism, and the
final period is post-fordism, or informationalism. This perception of reality depicts
industrial evolution as a cumulative dynamic sequence of progress. Thereby, placing all
countries economical history on one single line of development – just in different times,
and different speed – a line of development where some of the countries are leading (the
West) and others are “underdeveloped” or falling behind. The countries that are still
“developing counties”, will, if following in the footsteps of the progressive west, sooner or
later reach the same status of development (Hardt and Negri 2003: 239ff). An important
part of this way of reasoning is to highlight the importance of the ‘Other’ in disourses of
progress or modernity. This is shown in dichotomies such as first world/third world,
developed/underdeveloped, centre/periphery, modern/traditional etc (Doty 1996: 5). In
the words of Stuart Hall, the concept “modern” is almost virtually identical to the
concept of European or Western (1992: 277, also see Chakrabarty 2000: 43). Important
concepts or ideas in this way of reasoning are the “secularized West” and the idea of
individual entrepreuership as the engine of the European development (Woolf 2003: 323,
Lander 2000: 246). Claude Levi-Strauss describes this as a “false doctrine of evolution,”
where we conceive the different conditions of societies as stages of one single line of
development, from one single point of departure – to one single desirable goal (LéviStrauss 1953/1999: 24).
1

By this I refer to the idea that difference is only illustrated on a time span (then – now) – not between different
areas (here – there).
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None the less, it is very tempting to try to show that the first group of cultures are
related to each other as components in a chronological development. When
regarding the current societies living in ignorance of electricity and steamengine,
how can one avoid being reminded of the corresponding stage in the Western
development? […] It is primarily from this type of comparisons that the false
evolutionism has thrived (Lévi-Strauss (1965/1999: 24).

These discourses of development or progress are not only Eurocentric, they
reflect as well as reproduce increasing social and economic inequalities. In this
capacity, discourses of progress produce, reproduce and exaberate perceived
global differences. They widen the gap between “us” as the developed, and
“them” the underdeveloped. So, what does this line of reasoning have to do with
discourses of progress as they are formulated in the post-industrial society? As I
have attempted to illustrate through the minor cases I have included, the notion
of progress is perceived of as a natural development met with great optimism, a
typical feature of Western societies. Peter Marcuse argues that globalism (and that
which follows in its footsteps) is the lens, or discourse that underlies all current
policies of most governments. It sees the process of globalization as “new, as the
dominant feature of our time, a structural process independent of specific acts of
choice, inevitable in its really existing form, and ultimately beneficial to all,
although certain distributional inequalities may be seen as needing correction”
(Marcuse 2004: 810). Moreover, Marcuse compares the discourses of globalism
to the discourses of “Orientalism” as argued by Edward Said (in 1978).
“It [globalism] views the development in the ‘developing world’ as inevitably
following the superior path of development pursued by the ‘developed world’, just
as orientalism sees the ‘Orient’ following (if it can) the superior form of
development of the ‘Occident’. (Marcuse 2004: 810)

As we can see from the quote above, the ‘Other’ as constitutive for discourses of progress
is not an isolated “historical” phenomenon; on the contrary it is reproduced on a daily
basis. Not only on the global level in the discourses of globalism (concerning this specific
case), but also in a bigger context; in descriptions of underdevelopment, and stereotypes
regarding for instance the “Third World” (Escobar 1995: 12, Doty 1996). Not to
mention in stereotypes of immigrants in Western societies today. Even though the
analysis is situated on different geographical levels there are obvious similarities in the
discourses of progress and development. On the European level the implication is that the
“West” is developed, and “East” is underdeveloped; on the local level, in dual cities.
Dual cities and discourses of progress
Just as on the European and regional level, economic restructuring is described as a
positive phenomenon as it has generated economic growth for the city. But as I have
argued earlier, several case studies from European and American cities have shown that
there is another side of the story: Post-industrial cities are often plagued by spatial,
economic and social inequalities, often in the light of the “urban crises” (see e.g.
McCarthy 1999: 323, Castells 1989: 184, Sassen 1994: 99, van Kempen 1994: 996ff,
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Mooney & Danson 1996: 73, Macleod 2002). Malmö, being a very typical city in this
context, has attempted to transform the city and market in a typical post-industrial mode
– emphasizing knowledge. This is a very typical strategy, as the marketing of the city, and
articulations of progress is perceived of as a way “out” of the crises. Further, it is
considered important to “get on the train” and to keep up with the development in other
cities and regions. This leads to a paradoxal development; while cities are becoming
increasingly polarized, there is in times of increased competition between cities in the
West, a perceived need to promote the city as a rational, ordered “whole”- especially when
its superficial appearance is one of fragmentation (Cohen 1997: 78). In this context
“discourses of progress” have an exclusionary function, as it only points to one attribute of
the city:
“The poor are rarely discussed and never presented. The dominant images represent conflict-free
cities, where pluralism leads to a variety of ethnic restaurants, rather than competition for scarce
resources, where the good life [described in city marketing] is neither marred or affected by the
presence of poor and marginalized” (Short & Kim 1998: 72)

Thereby the ‘Others’ – often being immigrants – not included in the dominant picture
are devalued by not being included (cf Sassen 2000: 153). Raco makes a similar point
when he argues that characteristics such as “success” or “failure” of places exaberates
existing inequalities, arguing that discourses of development both reflects and reproduces
the increasing social- and economic inequality (2003: 39). This division also has a spatial
dimension, the spaces of different excluded groups, such as segregated areas, are devalued
as spaces of doom or problems, there citizens are therefore the problems.1 While the new
regenerated spaces, such as Western harbour – are the forefighters of the new city, and
their citizens are the modern citizen of progress and hope.
Final remarks
In this paper, I have tried to illustrate how discourses of progress and informationalism
are described on the European, regional and local level. Even though my base of material
is limited, I think I have shown some key aspects: firstly, there is a perception that there
has been a transformation of the economy, and that we have entered a new post-industrial
era characterized by knowledge and information. Secondly, this development is met with
great anticipation and optimism. Thirdly, there is a perceived need to change, or rather
adapt, the political and economical institutions in order to keep up with the international
competition.
Finally I have argued that these discourses of progress have political implications.
They produce and reproduce social and economic inequalities on the global (northsouth), European (east-west) and the local level.
Sammanfattning
Att beskriva sin egen tid som unik, en ”ny epok”, eller som en viktig övergångsperiod, är
en återkommande tendens i det västerländska tänkandet. Denna tendens ser vi tydligt i
diskurser kring industriell utveckling i en europeisk kontext, där vi tenderar att dela in
historien i olika perioder eller paradigm av modernisering. Den första perioden är
jordbrukssamhället, den andra perioden är industrialiseringen och produktionen av
1

In the case of Malmö the city-district of Rosengård.
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konsumtionsvaror, och den tredje (nuvarande) produktionsformen är produktionen av
tjänster och behandlandet av information. Med andra ord har vi gått från modernisering
till industrialisering/fordism till postindustrialisering/postfordism, eller uppkomsten av
informationssamhället. Detta paper behandlar diskurser kring skapandet och framväxten av
det postindustriella samhället. I diskurser kring postindustrialism och det nya
informationssamhället kan två huvudteman ringas in: (1) den ökade vikten av
information och kunskap, samt dessas olika uttryck och konsekvenser. (2) Spatiala och
temporala förändringar i produktionssätten. Dessa två huvudteman kan sedan indelas i en
uppsjö av olika debatter. Vidare beskrivs denna utveckling på primärt tre olika geografiska
nivåer: den transnationella, den regionala och den urbana. Syftet med denna uppsats är att
undersöka diskurser kring det postindustriella samhället på dessa tre nivåer; som här
representeras med EU, Öresundsregionen samt Malmö. Slutsatsen är att övergången till
den nya epoken inte bara upplevs som en realitet; den upplevs även som en naturlig
utveckling som kommer att gagna medborgarna – i uppsatsen beskrivet som ett
framstegstänkande. Avslutningsvis diskuterar jag den andra sidan av framstegstanken: Hur
diskurser kring framsteg ofta är konstituterade genom skillnad, eller ’den Andre’, den
”underutvecklade”. Här argumenterar jag att diskurser om framsteg tenderar att öka
upplevda skillnader mellan ’oss’ och ’dem’, någonting som får implikationer på såväl den
globala, regionala och lokala nivån.
Författarpresentation

Dalia Mukhtar-Landgren (f. 1978) är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet, inriktad
på forskning om urban politik och det postindustriella samhället.
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Regional konkurrenskraft i Europa: Innovationer, regioner och EU:s
regionala politik
av Ulf Silbersky, Kultur- och ekonomisk geografi

Innovationsbegreppet
Innovativitet är sedan länge förknippat med diskussioner om hur företag, nationer och
regioner skapar tillväxt och konkurrenskraft i en kunskapsbaserad ekonomi. Denna artikel
har som övergripande syfte att diskutera hur främjandet av regional innovativitet kan
skapa regional tillväxt i Europa. Artikeln ger en kortfattad belysning av EU:s
innovationspolitik i ett regionalt perspektiv. Ambitionen är att belysa
innovationsbegreppet och problematiken som omger utvecklandet av regionala
innovationssystem.1 Den Europeiska Kommissionen definierar innovation som
”the commercially successful exploitation of new technologies, ideas or methods through the
introduction of new products or processes, or through the improvement of existing ones.
Innovation is a result of an interactive learning process that involves often several actors from inside
and outside the companies” (Europeiska Kommissionen, 1996, s. 54)

Innovation ses som en sammanhängande process som sträcker sig från en ny idé till
lösning på ett problem till exploateringen av ”det nya” med ekonomiskt och socialt
värde.2 Marknadsföringen av en ny idé betonas i flera definitioner av innovationer.
I EU:s dokument är begreppet oklart definierat.
"Innovation; the commercially successful exploitation of new technologies, ideas or methods
through the introduction of new products or processes, or through the improvement of existing
ones. Innovation is a result of an interactive learning process that involves often several actors from
inside and outside the companies" (Europeiska Kommissionen, 1997, s 69).

En kompletterande formulering finns i samma dokument:
"The necessary steps, managerial, commercial, technical and financial, to introduce a new, or
improved product or process into the market place" (Europeiska Kommissionen, 1997, s 69).

Det framgår också att det är betydelsefullt för EU att ge sitt stöd till identifikationen av
regionala styrkor och svagheter. Men EU:s innovationsbegrepp inbegriper även andra
aspekter där man utgår från att EU ska underlätta för offentliga och privata organisationer
att utveckla förmågan att skapa nya tjänster för EU:s befolkning. Målet är att
innovationer inom tjänsteområdet inte bara ska leda till ökat ekonomiskt välstånd utan
även till förbättrad socialt välbefinnande genom att skapa sysselsättningsmöjligheter i
regionen (Europeiska Kommissionen, 1997). Genom dessa breda definitioner kan
innovation sträcka sig från forsknings- och utvecklings-(F&U-)inriktad på nya och
ändrade produkter och processer till nya innovativa grepp på organisatoriska arrangemang
och nya hård- och mjukvaruapplikationer för datorer. Ur ett regionalt perspektiv påverkas
företagens behov efter den innovativa verksamhetens inriktning.

1
2

Se t ex Archibugi & Iammarino 1997 samt Cantwell & Iammarino 1998.
För en diskussion kring skillnaden mellan uppfinning och innovation, se Silbersky, 2003.
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Sammanfattningsvis ger EU sig själv en betydande roll i innovationsbegreppet. I
definitionen blir politik en viktig del i innovationsprocessen. Målet är att skapa ett mer
gynnsamt regionalt klimat för innovationer.
Den regionala resursmiljön
Innovationers betydelse för ekonomisk tillväxt märks inte minst av att OECD uppskattar
att mellan 1970 och 1995 berodde mer än hälften av den totala tillväxten i produktion
inom den utvecklade världen på innovationer. En andel som ökar i takt med att
ekonomin blir mer kunskapsintensiv (OECD, 1996). Den geografiska litteraturen har
gått från att se innovationer som en linjär process med klart avgränsade och på varandra
följande sekvenser till att nu se det som ett växelspelande system. Systemet består av olika
funktioner och aktörer, var och en med sin erfarenhet och kunskap. Det är en kumulativ,
självförstärkande, interaktiv process där det ingår privata och offentliga institutioner,
utbildningsinstitutioner, näringsliv och konsumenter. Länkarna mellan aktörer ändras
över tiden beroende på bransch, typ av innovation, lokalisering och den ekonomiska
utvecklingen i stort. Den regionala resursmiljöns konfiguration formar de egenskaper som
utgör möjligheter för innovativ verksamhet. Mycket av litteraturen om innovationer
betonar den rumsliga förankringen hos innovationer. Utifrån ett geografiskt perspektiv ses
innovationer som ett system där aktörer knyts till olika geografiska nivåer. Företags
konkurrenskraft bygger på att den nuvarande produktionen är framgångsrik och att
företaget besitter en förmåga att kunna förutse förändrade marknadsförhållanden (Amin,
1994, Braczyk et al, 1998, Edquist, 1997, Freeman & Soete, 1997, Jonsson, 2002 samt
Silbersky, 2003).
Regionala innovationssystem inkluderar alla aktörer, som direkt eller indirekt
understödjer innovativ verksamhet inom regionen. Här ingår både företag,
utbildningsinstitutioner, den finansiella sektorn och andra institutioner. Av det som
diskuterats ovan följer att en lokalisering på en avancerad marknad med tidigt utvecklade
efterfrågemönster befrämjar innovativitet. Den ekonomisk geografiska litteraturen har
också lyft fram betydelsen av att det i den regionala omgivningen finns konkurrenter och
samarbetspartners inom samma bransch. Finns det specialiserade och avancerade
produktionsfaktorer i företagets hemmaregion gynnas företagets möjlighet till
produktdifferentiering och till en sofistikerad produktionsprocess som befrämjar den
långsiktiga konkurrenskraften. Tillgången till konkurrenskraftiga underleverantörer och
relaterade företag skapar förutsättningar för täta och förtroendefulla
samarbetskonstellationer som ger ett konkurrenskraftigt innehåll i företagens produkter
(Porter, 1990 & 1998, Simmie, 1997 samt Silbersky, 2003).
Regional innovativitet och kunskap
I innovationslitteraturen råder i det närmaste konsensus kring behovet av en
systemansats.1 Här är "interaktivt lärande" ett centralt begrepp. Teorier om den lärande
ekonomin ser den främsta anledningen till rumslig samlokalisering av innovativa företag
som ett utslag av att vissa platser är bättre på lärande än andra. Innovativa platser har en
kombination av anpassningsbara innovativa system och en arbetsmarknad som erbjuder
kvalificerad och kunnig arbetskraft. När arbetskraft flyttar mellan olika arbetsgivare skapas
ett lärande system (Asheim & Isaksen, 1997, Edquist, 1997 samt Lundvall, 1992).

1

Se Edquist 1997, samt Edquist & Johnson 1997 för en diskussion av innovationsbegreppet och en sådan
"innovation system approach".
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Lärande kan ske i form av att aktören utför något eller använder något, men också genom
att observera vad andra gör eller göra något ihop med andra. Framsteg inom
informations- och kommunikationsteknologin har fått omfattande konsekvenser för
kunskapsgenerering och lärande. Sofistikerade kommunikationssystem möjliggör nu en
hastig spridning av kunskap i tid och rum. Information flödar konstant inom och mellan
organisationer och mellan individer samt över nationsgränser. Inte minst det sistnämnda
kan förefalla ge upphov till ett minskat behov av regional kunskapsutveckling (Audretsch,
1998 samt Clark et al, 2000). Icke desto mindre har förhållanden för
kunskapsackumulation förblivit starkt bundna till den regionala omgivningen. Kunskap
produceras på specifika platser. Dessa platser är samtidigt de som också förstärker och
vidareutvecklar den speciella kunskapen. Archibugi & Iammarion (1997) menar att
förståelse för teknologisk förändring kräver identifikation av den ekonomiska, sociala,
politiska och geografiska kontext där innovationer genereras. Vidare menar de att det
rumsliga omfånget inbegriper ett samspel mellan olika geografiska skalor, där
utvecklingen går mot en större integration mellan regionalt, nationellt och globalt lärande
(se även Amin, 1994 samt Braczyk et al, 1998).
Den regionala arenans betydelse i skapande och spridningen av kunskap är kopplad till
den grundläggande distinktionen av kunskap i kodifierad och okodifierad. När ny
kunskap uppstår är den generellt okodad. Den är djupt förankrad i en individ och kan
svårligen göras tillgänglig för andra, inte ens med moderna kommunikationsmedel. Viss
kunskap förblir alltid förankrad i en enskild individ. I andra fall knyts kunskap,
fortfarande okodad, till ett kollektiv eller nätverk. Aktörerna har här ofta något
gemensamt karakteristiskt drag som möjliggör överföring av den ursprungliga idén. Den
okodade kunskapen är med sin personliga intimitet ofta isolerad till ett geografiskt
avgränsat område. Ur den kunskap som efterhand kodas genereras ny tyst kunskap.
Kodad kunskap kan kommuniceras genom symboler och språk, vilket gör att lite behöver
investeras i relationer mellan den som ”äger” kunskapen och den som ska ta emot den.
Kunskapen kan enkelt och till låg kostnad distribueras mellan aktörer och den är
geografiskt rörlig (Cooke, 2002, samt Silbersky, 2003).
Sammanfattningsvis karakteriseras innovationssystem av egenskaper som särskiljer olika
nationalstater. Det kan röra institutionella förhållanden, skattelagstiftning eller något
annat som reglerar innovationssystemen men också hur ny kunskap skapas.
Föreställningsram
Nedan knyts den innovationsdefinition EU tillämpar samman med hur produktionen av
varor och tjänster kommit att gestalta sig. Den teknologiska utvecklingen har fört med sig
ökade krav på flexibilitet, kvalitet och innovationstakt. Detta har i sin tur omformulerat
villkoren för företagens inre verksamhet såväl som för produktions- och
innovationsnätverk. Samarbete i produktions- och innovationsnätverk har blivit ett
ledord. Resultaten av att behoven och kraven på samarbete har intensifierat visar inga
entydiga rumsliga mönster. Samtidigt som det syns tydliga mönster av ökad
samlokalisering i vissa branscher visar samma branscher tecken på att gemensamt
utvecklingsarbete kan ske i geografiskt spridda samarbetsnätverk. Likaså syns i många
branscher en utveckling mot omfattande produktionssystem med ett brett spektrum av
aktörer mellan vilka det flödar varor och tjänster. Samlokalisering blir en viktig
komponent för att uppnå effektivitet i flödena. Samtidigt visar samma branscher upp mer
närhetsberoende nätverkskonstruktioner som syftar till att utveckla branschspecifik
kunskap. Å andra sidan syns tendenser på att avancerat utvecklingssamarbete kan ske i
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nätverk utan någon direkt geografisk avgränsning (Cooke, 2001, Dicken, 2003 samt
Silbersky, 2003)
Betydelsefullt för detta sammanhang är att företag kan vara involverade i rumsligt
avgränsade aktiviteter samtidigt som man ingår i nätverk utan någon geografisk
begränsning.
Innovationer i EU:s regionalpolitik
Som framgått ovan är innovativitet ett viktigt mål med EU:s regionalpolitik. Innovationer
genererar ekonomisk tillväxt, vilket är angeläget för inte minst de regioner som idag släpar
efter i utvecklingen. Globaliseringen av ekonomiska aktiviteter har medfört att strategier
som bygger enbart på lågkostnads- och låglöneproduktion inte är gångbar. Vunna
konkurrensfördelar kan snabbt övervinnas av andra platser som erbjuder ännu lägre
produktionskostnader. Långsiktig konkurrenskraft växer fram ur produkter som har hög
kvalité eller på annat sätt skiljer sig från konkurrenternas. I sammanhanget är det viktigt
att lyfta fram den allt kortare livscykeln för många produkter. En ständig fokus på
innovativitet är idag nödvändigt för att överleva. Resultatet av detta blir att även regionala
resursmiljöer måste motsvara de ökade kraven på effektivitet och innovativitet. För
offentliga och privata aktörer som har till uppgift att stötta och utveckla regionala
innovationssystem blir exempelvis utvecklandet av en avancerad och specialiserad
kunskapsbas av största vikt (Hudson, 1999 samt Jonsson, 2002).
I takt med att nya forskningsrön växt fram och att flera undersökningar pekat på brister
inom den innovativa verksamheten i EU har EU:s innovationsstrategi efterhand
omarbetats och uppdaterats. För EU:s del har ofta påtalats att det finns brister i
investeringsgraden i F&U, andelen ingenjörer och forskare men också i benägenheten att
samarbeta och sprida kunskap mellan kunskapscentra och näringsliv. Riskvillighet och
nyföretagande är andra områden där EU ligger efter länder som Japan och USA
(Europeiska Kommissionen, 1996).
I enlighet med den linjära synen på innovation satsades det tidigare på att utveckla
företagsintern F&U. I takt med uteblivna resultat av dessa satsningar har EU omvärderat
sin position och nu valt att i större utsträckning följa det som lyfts fram i ansatser om
innovationssystem. Flera faktorer har byggts in i strategin för att öka den regionala
innovationskapaciteten. ”Innovative Actions” finansieras nu av ERDF (European
Regional Development Fund) och RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer
Strategies and Infrastructure). Andra dagsaktuella innovationsprojekt är: Regional
Innovation Strategies (RIS), RIS +, Trans-Regional Innovation Projects, Regional
Innovation Strategies och IRE Thematic Networks (http://europa.eu.int samt
http://www.innovating-regions.org)
En viktig utgångspunkt i den förändrade innovationspolitiken är att den regionala
nivån ses som den där utveckling och genomförande av innovationsskapande åtgärder ger
bäst resultat. Genom ett underifrånperspektiv ska EU:s roll vara att hjälpa regionerna att
utveckla sin ”interna” innovationskraft. En kraft som är tänkt att födas ur samarbete och
nätverk mellan företag. Men också genom att EU förstärker sin roll som krävande och
sofistikerad kund. En central utgångspunkt i strategin är att ta hänsyn till regionernas
utmärkande egenskaper, tillgångar och brister. Att exempelvis försöka imitera andra
regionala framgångsrecept har visat sig problematisk och därför tar EU-projekten sats
inifrån regionerna och inte utifrån EU-högkvarteret i Bryssel. Det som kommer därifrån
är stöd och samordning.
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Av minst lika stor vikt är att EU nu koncentrerar innovationspolitiken för att förenkla och
koncentrera resurserna. Tre nya EU-teman har skapats för detta ändamål. Det första går
ut på att höja lägsta nivån i regionen. Dvs. regioner som halkat efter i innovationsarbetet
ska ges stöd i teknikutvecklingsarbetet och i att bygga upp en tillräcklig kunskapsbas. För
det andra vill EU försöka övervinna regional isolering, geografiskt såväl som ekonomiskt.
Medlet för detta är att ta till vara på informationssamhällets möjligheter. Avslutningsvis
vill EU också att unionens regioner i större utsträckning än tidigare samordnar
erfarenheter kring innovation. Samtidigt är målet att regionerna tydligare och i större
utsträckning ska vidareutveckla de egenskaper man redan idag är förhållandevis bra på.
Det kan röra sig om vidareförädling av en konkurrenskraftig produkt eller att utnyttja sitt
geografiska läge till att locka turister.
Betydelsefullt i sammanhanget är att EU i sin strävan att utveckla lärandet lyfter
fram tillit som en grundläggande mekanism. Resonemanget bygger på att kunskap inte
kan köpas eller säljas via marknadsfunktionen eftersom det råder asymmetri mellan
kunskapssäljaren och kunskapsköparen om vad som är till salu. Lärandeprocessen bygger
på tillit som ofta är territoriellt inbäddad i platsspecifika sociala och institutionella
förhållanden. Kan EU bidra med att bygga upp stabila institutionella arrangemang på
platser kan ömsesidiga beroenden utvecklas som i sin tur möjliggör utbyte av okodad
kunskap (Hudson, 1999 samt Silbersky, 2003).
EU intar nu en position där en viktig del är att sprida kunskap inom teknik, ekonomi och
samhällsfrågor inom den europeiska regionen, mellan det offentliga och privata, företag
och forskningscentra. Tanken är att de regioner och företag som är mest kvalificerade att
förvalta kunskapen också ska få möjlighet att göra det. Men nätverksbyggande åtgärder
vidtas också för att utveckla samarbete mellan EU:s regioner. Det är
innovationsprocessens kollektiva natur som ska understödjas genom att sprida nödvändig
kunskap till regioner som inte redan är uppkopplade mot de internationella
innovationsnätverken. Andra mål med innovationspolitiken är att öka arbetskraftens
rörlighet. På så sätt kan kunskap flyttas mellan olika aktörer involverade i
innovationsprocessen och nyttan av befintlig kunskap maximeras.
Inom EU påtalas även betydelsen av små och medelstora företag i innovationsprocessen. Ett mål med EU:s innovationspolitik är att skapa bättre grundförutsättningar
för dessa företag. Som regulator kan EU påverka lagstiftning inom många olika områden
(patent, riskkapital, intellektuell egendom, skattelagstiftning osv.). Med gynnsamma
regelverk kan EU så frö som kan växa ut och bli internationella konkurrenskraftiga
företag. I sin roll som offentlig aktör kan EU också bidra med att bygga upp en
grundläggande struktur av högkvalitativ forskning och utbildning (Europeiska
Kommissionen, 1995).
Syntes
För perifera regioner inom EU finns problem att knyta an till avancerade
innovationssystem. Att locka till sig innovativa företag och få dessa att slå rot och skapa
spridningseffekter har visat sig vara en mindre framgångsrik metod. Utvecklingen mot en
mer kundanpassad produktionsprocess, där närheten till avancerade efterfrågemönster är
viktig, har ytterligare försvårat för perifera företag lokaliserade utanför innovationsnätverk
att koppla upp sig till dessa. Att få forskningsintensiva företag att ”flytta ut” ter sig än mer
problematiskt då dessa oftare än andra ingår i geografiskt avgränsade samarbeten.
Åtgärderna för att stärka unionens innovativitet utgår från en bred definition av
innovationsbegreppet. Något som sin tur gör det svårt att vara målinriktad. Det vida
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innovationsbegreppet fortplantar sig i EU:s innovationsprojekt som är ännu bredare i
omfattning. Samtidigt pågår en utveckling mot en kunskapsbaserad ekonomi där
innovativitet är ledordet. Sammantaget drar detta mot divergens inom EU. För redan
svaga regioner är utvecklingen skrämmande. Bilden blir inte ljusare av att EU:s
innovationspolitik kännetecknas av bristande fokus. Taktiken tycks vara att blunda och
skjuta från höften. Den uppenbara risken med detta är att hagelsvärmen, om den träffar,
inte säkert ger önskat resultat.
Summary

This article attends to the distinctive importance of space in the innovation process within
the European Union through a discussion of the EU innovation policy. The article takes
its starting point from discussions on how firms, nations and regions create growth and
competitiveness in a knowledge based economy. The article aims to act as an introduction
to a discussion on how to develop the innovative capability of the European Union. To
start with is a brief review of the concept of innovation and how the EU views upon it.
This is followed by discussions on the role of the regional arena in the innovation process.
The article then asks how the ambition of an innovative union is reflected in the regional
policy of the EU. The conclusions are that the broad definition of innovation
appropriated by the EU is reflected in its, regional, innovation policy and this is
threatening not only more peripheral regions of the union but also the overall
effectiveness of the various innovation programmes.
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Europa och nationell identitet i polska katolskt nationella diskurser: en
analytisk diskussion
av Mattias Nowak, Öst - & Centraleuropastudier

”Return to Europe” – inledande ord
”Polen behöver bli medlem i EU, men inte i Europa, då polacker alltid har varit
delaktiga i skapandet av Europa.”
(Johannes Paulus II, citerad efter Zycinski 1999, s. 208. Översättningar av polska boktitlar och citat i
denna uppsats är utförda av författaren om inget annat anges.)

“Poland does not have to join Europe. Since the beginning of history we are the
geographical center of it. It is Europe that needs Poland.”
(Michalowski, citerad efter Wagner 2003, s. 208)

Polens första postkommunistiska premiärminister, Tadeusz Mazowiecki, lanserade en
uppmärksammad politisk slogan: ”Return to Europe”. Den representerade det fria
Polens återkomst på den europeiska politiska arenan. Integrationen i Västeuropas
politiska och ekonomiska strukturer hade påbörjats. Denna process välkomnades
entusiastiskt av stora befolkningsgrupper. Idéen om den suveräna nationen förenades
med hoppet om ett aktivt deltagande i ett gemensamt europeiskt projekt. Polsk
nationalism tycktes inte stå i vägen för landets integration i EU, vilket illustrerades
under 1990-talet i en rad vetenskapliga analyser (ex: Millard 1996 i Jenkins & Sofos, s.
201-222). De kommande årens svåra socioekonomiska transformationsprocess
medförde dock att den allmänna entusiasmen svalnade. EU:s östutvidgning började
alltmer diskuteras i termer av ett västerländskt projekt, vilket söker dominans över
”fattiga kusiner” i Öst. Nationalistiska och xenofobiska stämningar började under
decenniets slutskede artikuleras starkare i den politiska retoriken. Man befarade att
Polen i framtiden skulle bli integrationsprocessens politiska, ekonomiska och kulturella
förlorare. Trots denna utveckling blev Polen med sina cirka 39 miljoner invånare
medlem i EU den första maj 2004. Konceptet Europa, inklusive dess relation till den
polska nationella identiteten, erhöll dock inte någon entydig mening och står idag
öppen för diverse betydelsetillskrivningar. EU-skepticism underblåses av nationalistiska
tendenser, vilka är på frammarsch inom olika samhällsområden. Tydligast syns detta
förhållande inom olika partiers, kulturella organisationers och massmediers verksamhet
där nationalismen och katolicismen förenas. Delar av den katolska kyrkan bidrar till ett
socialt förkroppsligande av religiöst orienterade nationalistiska idéer. I denna artikel
avser jag att analysera den nationalistiska kristna högerns diskurser om polskhet och
om Europa. En analytisk fokus riktas mot samtida praktiker genom vilka diskurserna
sprids, bl.a. utgivandet av diverse publikationer, anordnandet av konferenser mm.
Följande frågor avser jag att besvara: Hur representeras polsk nationell identitet och
Europa av kristna nationalistiska krafter i Polen? Hur praktiseras nationalism i det
polska samhällslivet? Trots att det under de senaste åren givits ut ett litet antal
publikationer som behandlar samtida polsk nationalism (ex: Tomasiewicz 2003,
Tokarz 2002), finns enbart en mycket begränsad analytisk bearbetning av den polska
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nationalismens relation till Europakonceptet. I hittills publicerade arbeten kommer
författarna dessutom ofta fram till diskutabla slutsatser om att Polens integration i
europeiska strukturer troligtvis medför marginalisering av nationalistiska strömningar
(ex: Tokarz 2002). Aktuella utvecklingsmönster i polsk politik motbevisar sådana
slutsatser. Syftet med denna artikel är att tillfoga ny kunskap till ett aktuellt men
outforskat problemområde.
Teoretiska reflektioner
I artikeln ”The Complex of an Unwanted Child: The Meanings of Europe in Polish
Discourse” hävdar Törnquist-Plewa (i af Malmborg & Stråth 2002, s. 215-241) att
idéer om Polens perifera position historiskt har genomsyrat det polska tänkandet kring
Europa. Ett periferikomplex utvecklades och medförde försök att forma
kompenserande nationella idéer, myter och geopolitiska visioner. Förhållandet kan
exemplifieras med Polens ”ständiga” försök att skapa en messianistisk självbild och
tillskriva sig själv rollen som Europas bålverk. Detta inkluderar konstruktionen av
självglorifierande föreställningar om Polen som ”Antemurale Christianitatis” eller
”Heart of Europe”. Enligt Wagner (2003) kan messianistiska självuppfattningar bland
polska eliter tolkas som hinder för Polens integration med EU. Den polskfödde påven
Johannes Paulus II:s ord, framförda i Strasbourg (88.10.11), om att politiska
messianismer ofta leder till tyranni (Jackowska 2003, s. 87), tycks inte ha raderat
historiskt inrutade självbilder. Processen av en ideologisk hantering av relationen
mellan centrum och periferin är i min mening fortfarande aktuell i Polens politiska och
kulturella samhällsliv. Inte minst gäller det frågan om landets integration i den
europeiska gemenskapen. Diverse politiska och kulturella eliter söker tillskriva polsk
nationell identitet, inklusive dess samtida relation till Europa, en specifik betydelse. Jag
hävdar att starkt interagerande nationalistiska och religiösa krafter står i spetsen för
denna process. Jag avser i denna artikel benämna denna polska kristna höger för ’den
katolskt nationella rörelsen’.1 En fördjupning i rörelsens diskurser och deras förankring
i politiska praktiker erbjuder en förståelse för det samtida polska försöket att hantera
och övervinna sitt periferikomplex.
Genom att följa Halls (1998) teoretiska resonemang, definierar jag en diskurs
som ett system av representationer av verkligheten. Jag syftar på systematiska och
interagerande utsagor, vilka skapar betydelsemönster kring olika samhällsfenomen. De
studerade krafternas nationella diskurs respektive Europadiskurs uppfattar jag härmed
som utsagor, vilka implicerar föreställningar om polsk nationell identitet, om Europa
och om deras inbördes relation. Utsagorna ger mening och kontingenta
1
Denna benämning är i min mening relevant då den refererar till en i Polen viktig interaktion mellan nationalism
och katolicism. Medan uttrycket ”den kristna högern” inte per automatik frambringar nationalistiska konnotationer
fångar benämningen ”den katolskt nationella rörelsen” det relevanta sambandet mellan nationalismens och
katolicismens diskurser. Då jag inte enbart avser referera till politiska partier, utan även till kulturlivets representanter
för nationalistiska idéströmningar verkar begreppet ”rörelse” likväl vara relevant i sammanhanget. Vad gäller
begreppen nationalism och högern bör en anmärkning göras. Medan begreppet nationalism i västeuropeisk
samhällsvetenskap kan definieras relativt brett och omfatta såväl mindre som mer radikala yttringar av en nationell
diskurs, har detta begrepp i det polska språket – nacjonalizm – enbart extremt negativa konnotationer. Härmed skulle
jag på polska benämna den studerade rörelsen för nationellt orienterad istället för nationalistisk. Det är en
sociolingvistisk problematik som är viktig med tanke på exempelvis översättning av texter (jfr. Porter 2000).
Dessutom bör man påpeka att den studerade rörelsen är högerorienterad främst ifråga om världsåskådning. Angående
ekonomiska problem finner man dock vänsterorienterade inslag, exempelvis idéer om ett socialt skyddsnät som ska
”rädda” det polska folket från kapitalismens faror.
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betydelsefixeringar åt begreppen polskhet samt Europa. Generellt kan diskurser
diskuteras som ”a flow of ideas that are connected to one another” (O’Barr 1994,
citerad efter Riggins 1997, s. 2). Diskurser bör dock inte betraktas som fritt kretsande
idéer, isolerade från praktiskt samhällsliv. Den katolskt nationella rörelsens diskurser är
artikulerade – d.v.s. förkroppsligade – i sociala och politiska praktiker. Med andra ord
kan man tala om diskursiva praktiker, exempelvis konkreta politiska handlingar som
förkroppsligar de betydelsebärande representationerna. En nationalistisk diskursiv
praktik uppfattar jag i generella termer som en politisk praktik, influerad av den
nationella diskursen.
Wagner (2003, s. 208) menar att messianistiska tendenser inom samtida polsk
nationalism medför föreställningar om Polens fundamentala betydelse för dagens
Europa. Wagner placerar dock inte dessa tendenser i någon specifik diskurs utan talar
om polsk nationalism i generella termer. Messianismen är mest tydlig och artikuleras i
princip uteslutande av de krafter som förenar nationalismens diskurs med
katolicismens. Då polsk nationalism och katolicism utgör ”categories of practices”
(Brubaker 1996) bör man fokusera på de krafter som i polskt samhällsliv praktiskt
artikulerar sambandet mellan dessa ”ismer”. I dagens Polen finns icke religiösa
nationalistiska grupperingar, exempelvis det neohedniska och panslavistiska partiet
PWN. Detta parti genomsyras inte av katolskt orienterad messianism. Sådana
grupperingar utgör dock marginella och inflytelselösa företeelser i polskt samhällsliv.
Konceptualiseringen av den katolskt nationella rörelsens idéer, handlingar och
motiv i termer av diskurser, diskursiva praktiker och messianistiska tendenser ger
verktyg för analys, men säger lite om rörelsens historiska bakgrund. Kunskap om den
samtida polska nationalismens ideologiska arv är relevant för komparativa analyser. Det
finns tydliga samband mellan den samtida nationalismen och tidigare nationella
diskurser i Polens historia. Historiska relationer mellan olika representationer kring
samma fenomen benämns i diskursanalytiska termer för ”intertextualitet” (Fairclough i
Wodak & Meyer 2001, s. 124). Det som idag sägs, visas eller skrivs – exempelvis
representationen av Europa i polsk media – förhåller sig till vad som sagts, visats eller
skrivits tidigare (Nowak 2002 opublicerat manuskript, s. 12).
Samtida polsk nationalism i ett historiskt perspektiv
”Poland is a country where everything has a historical dimension” skrev den polske
forskaren Andrzej Walicki (citerad efter Gomulka & Polonsky 1991, s. 21). Inte minst
gäller det samtida nationella föreställningars historiska arv. Vid sidan av romantiskt
orienterade messianska element, innehåller dagens nationalism även realistiska
idéströmningar. Dessa innefattar uppfattningar om nationell egoism inom
internationella relationer och om den polska nationens behov av försvar från utländska
influenser. Dessa olika idéer kan relateras till olika historiska traditioner i det polska
nationella tänkandet.1
Moderna nationella idéer i Polen följer huvudsakligen två traditioner. Den ena är
förknippad med Jozef Pilsudski, ”fadern” till mellankrigstidens självständiga polska
stat. Denna tradition kan relateras till ett romantiskt arv i polsk historia, till idéer om
väpnad kamp för politisk självständighet samt till federativa idéer om ett
1
För en analytisk genomgång av olika historiska riktlinjer i polsk nationalism, se Walicki 1982. För en generell och
sammanfattande genomgång av olika traditioner i polsk nationalism, se Nowak 2003 (opublicerat manuskript).
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multikulturellt Polen som omfattar stora delar av Öst- och Centraleuropa. Enligt
Pilsudski skulle inte nationen skapa en stat utan vice versa (Hobsbawm 1990, s. 4445). Detta leder tanken till den s.k. politiska, medborgerliga nationalismen. Även om
de federativa idéerna inte bevittnade någon större framgång under mellankrigstidens
Polen, samtidigt som Pilsudskiregimen i praktiken implementerade etnisk nationalism
(Brubaker 1996, s. 84-103), förblev Jozef Pilsudski en mytisk figur i polskt politiskt
tänkande under hela 1900-talet. Han symboliserar än idag kampen för nationell
självständighet. Efter kommunismens fall artikulerades element av detta arv tydligt
inom politiska praktiker. Under presidentvalet år 1991 sökte Solidaritetsrörelsens
ledare Lech Walesa att i valkampanjens retorik och på valaffischerna framställa en
ideologisk och visuell likhet mellan sig själv och Jozef Pilsudski.
Det andra arvet härrör från ideologen Roman Dmowskis och
nationaldemokraternas verksamhet från slutet av 1800-talet fram till Andra
Världskriget. Det gäller en nationell rörelse som benämns ”Endecja”. Denna rörelse
utvecklades på basis av positivistiska samhällsidéer och stod för en s.k. realistisk syn på
polsk politik. Istället för romantiska geopolitiska visioner betonades vikten av den
nationella egoismen och det nationella intresset i Polens interna och externa
angelägenheter.1 Den polska nationen definierades i etniska termer, vilket exkluderade
olika minoriteter från vad Andersson (1991) benämner för den nationella ”föreställda
gemenskapen”. Under 1930-talet tilltog rörelsens främlingsfientlighet och
antisemitism. År 1934 skrev Dmowski följande: ”Even if Jews were moral angels […]
the very fact of their existence among us and their close participation in our life is for
our society lethal” (citerad efter Prizel 1998, s. 38). Det var en utveckling som innebar
att det multikulturella arvet i polsk historia allt starkare började ersättas med
exkluderande föreställningar. I Endecjas nationella diskurs inkorporerades dessutom
idéer om den katolska kyrkan som fundament för polsk nationell identitet.
Föreställningar om en ”kristen nationalism” formades. I motsats till såväl
Pilsudskikrafterna som till liberala krafter inom kyrkan, förenades den etniska
nationalismens och katolicismens diskurser.
Trots att kommunismens epok officiellt förtryckte båda traditionerna, försvann inte
nationalismen från polsk politik. Under 1960-talet lanserades idéer om ”den nationella
kommunismen”. Dessa inkluderade starka antisemitiska inslag. Utvecklingen
resulterade i en emigrationsvåg av polska judar, inklusive medlemmar i
kommunistpartiet (Millard i Jenkins & Sofos 1996, s. 209). Under 1980-talet var
nationella sentiment associerade med oppositionens kamp mot regimen. Såväl
Pilsudski som Dmowski levde kvar i det nationella medvetandet. De båda arven var
synliga i polskt samhällsliv under hela kalla kriget (Tyszka 2003). Under den
postkommunistiska transformationsprocessen kunde deras fortsatta aktualitet bevittnas
genom att de båda traditionerna förkroppsligades i olika politiska partiers och
kulturella organisationers program. Polens geografiska läge och etniskt homogena
befolkning medförde att Pilsudskis idéer om multikulturalism och om ett federativt
Polen förlorade sin aktualitet. Pilsudski förblev dock en symbol för nationell
1
Uttrycket ”nationell egoism” lanserades av nationaldemokraten Zygmund Balicki i början av 1900-talet. Balicki
sökte göra en distinktion mellan en negativ och en positiv egoism. Den sistnämnda definierades som önskvärd då den
skulle främja det nationella kollektivets bästa. Balickis inflytande på nutida högerradikala patriotiska grupperingar i
Polen är märkbart. Hans idéer presenteras exempelvis på ungdomsrörelsens ”Mlodziez Wszechpolska” (All-polsk
ungdom) officiella hemsida (se Tomczak 2004).

100

suveränitet. Hans idéer artikuleras fortfarande av tidskrifter som ”Tygodnik
Solidarnosc” och ”Nasza Polska”. Efter kommunismens fall representerades denna
tradition av partiet KPN (Självständiga Polens Konfederation) som under 1990-talet
framställde en vision om Polen och de andra centraleuropeiska staterna som en
europeisk säkerhetszon, ett nytt bålverk gentemot rysk imperialism (Paszkiewicz 2000,
s. 35). Det bör anmärkas att en stark sammansvetsning mellan denna tradition och
katolicismen nu är ett faktum. Pilsudskitraditionen artikuleras idag av katolska
intellektuella, vilka framhäver såväl självständighetsideal som religionens betydelse vad
beträffar Polens sociopolitiska utveckling.
Roman Dmowskis tradition har idag ett stort inflytande på polsk politik.
Traditionen representeras av ett brett spektrum politiska och kulturella krafter, vilka
utgör huvudparten i den katolskt nationella rörelsen. En av dess främsta politiska
representant är partiet LPR (Polska Familjers Liga) som i det polska valet till
Europaparlamentet erhöll 16% av rösterna och skickade tio politiker till Bryssel.
Partiets representanter är medlemmar i den EU-kritiska parlamentsgruppen
”Självständighet och Demokrati”.1 En katolskt orienterad nationalism sprids dessutom
av tidskrifterna ”Nasz Dziennik” och ”Nowa Mysl Polska”, av den katolska
radiostationen ”Radio Maria”, av tevekanalen ”TV Trwam” samt av några institut för
ihågkommandet av polska nationaldemokrater. Trots en historisk motsättning mellan
Pilsudski- och Dmowskitraditionen, tycks sympatisörer till de båda traditionerna idag
förenas i en diskursiv sammansättning av nationalism, katolicism och EU-skepticism.
Det är idéen om ”Fädernesländernas kristna Europa – Nationernas Europa” som
genomsyrar de katolskt nationella diskurserna.
Väst är inte västerländskt nog – den polska nationalismens grundläggande idéer
Till formandet av det ”polska periferikomplexet” (Törnquist-Plewa i af Malmborg &
Stråth 2002, s. 215-241) bidrog västerländska intellektuella, vilka sedan
upplysningstiden framställt nedvärderande stereotyper om Östeuropa. Det rör sig om
en intellektuell betydelseformationsprocess som av Wolff (1994) benämns ”Inventing
Eastern Europe”. Försöket att hantera periferins negativa konnotationer kan
genomföras via en omvänd process, ett slags ”Inventing the West”. Syftet med ett
sådant försök är att öka nationell status och prestige. Härmed kan negativa
föreställningar om Västvärlden konstrueras. Polen kan i detta sammanhang framställas
som det land som i messianistisk anda kan hjälpa Väst. Jag anser att en sådan process är
tydlig i den studerade rörelsens diskurser. Koncepten “Polen” och “Europa” praktiseras
på ett sätt som skapar en “stolthetsframbringande” självbild. Väst i allmänhet och EU i
synnerhet representeras som genomsyrade av en ”omoralisk liberalism”, vilken inte tar
hänsyn till Europas kristna arv. Det är materialism och brist på moraliska värderingar
som anses representera dagens Västeuropa. Den franske kardinalen Poupards ord (2001
citerad efter Verlinde 2004, s. 23-24) ligger nära till hands:
Bryssels Europa som tillhör handelsmän med Euro kommer aldrig att vara ett Europa, på
samma sätt som Jaltas politiska Europa inte var det […] det finns endast ett europeiskt

1

I denna parlamentsgrupp sitter dessutom representanter för det italienska högerextrema partiet Lega Nord och för
den svenska Junilistan. Parlamentsgruppen är en kraftig motståndare till bl.a. EU-konstitutionen och till de
federativa idéerna.
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Europa […] Kristendomen formade Europa […] Den kristna traditionen är Europas
fundament.

Polska nationalister framställer EU som ett hotfullt projekt som står i spetsen för
Västvärldens kulturella undergång. Faran anses ligga i den europeiska sekulära
utvecklingen, i liberalismens genomströmning och i EU:s oförmåga att behålla den
kristna europeiska identiteten (Jaroszynski 2003, Bartnik 2003). Polen behöver ta
ställning till denna utveckling. Då Polen anses ha bidragit till formandet av Europa,
finns idag ingen möjlighet eller vilja till isolering. Representanter för den katolskt
nationella rörelsen ägnar sig inte enbart åt att kritisera EU. De avser formulera och
sprida idéer som kan ”rädda” Europa. Man anser sig ha någonting att erbjuda. I boken
”Vad Polen har givit världen – från Kristendomens bålverk till antitotalitarismens
bålverk” beskriver professor J. R. Nowak (2004) polsk historia i strikt självglorifierande
termer. Läsaren bjuds på ett nästintill oändligt antal exempel på kulturella och politiska
personligheter, vilkas verksamhet sägs ha gynnat Europas utveckling. Nowak
framträder ofta i de tidigare nämnda katolska medierna där han diskuterar diverse
historiska frågor i samma anda. Referenser till 1800-talets romantiska idéer illustrerar
en intertextualitet ifråga om messianism. I en publikation med titeln ”Polskhet som
fundament för Europas enhet” kritiserar Koczwara (2003) Västeuropa för otydlighet i
civilisatorisk utveckling, vardagens ateism, marginalisering av nationella kulturer och
för ett byråkratiskt system som anses sakna andliga grunder. Samtidigt presenteras ett
polskt alternativ, ett potentiellt bidrag till Europa. Den polska nationen kan erbjuda
moraliska värderingar som skulle kunna stärka den europeiska enheten. Med referenser
till den polska filosofen Feliks Konecznys resonemang kring skillnader mellan olika
civilisationer, frambringar religiöst och nationellt sinnade intellektuella idéer om den
västerländska kristna civilisationens specifika karaktär. Dess fundamentala värden anses
ha förlorats i Europas centrum men anses finnas kvar i dess periferi.1 Genom att
intellektuellt och spirituellt ”rädda” Väst, hoppas man även kunna rädda den polska
kulturen från globaliseringens och liberalismens fortsatta intrång. I boken ”Att försvara
polskheten” skriver professor P. Jaroszynski (2001, s. 15) följande:
Globaliseringen kommer att fullständigt segra först efter en total likvidering av nationella
kulturer, detta på grund av att en nationell kultur utgör det djupaste fundamentet […] En
nationell kultur bevakar vår mänsklighet, därför måste varje polack fundera noggrant över
dagens situation […] försvara människan […] nationen […] fosterlandet.

En nationell kultur anses utgöra resultatet av långa historiska processer. Vikten av
samhällets historiska minne betonas kraftfullt. Detta minne framstår dock som
selektivt. Kritisk självgranskning framkommer sällan. Samtidigt bör man anmärka att
en del katolska liberala intellektuella gör allvarliga försök att rensa den nationella
diskursen från xenofobiska inslag. Deras idéer sprids exempelvis i den katolska
tidskriften ”Tygodnik Powszechny” där man distanserar sig från den mera radikala
kristna högern. Självkritisk granskning anses av dessa krafter kunna bidra till nationell
1

Liknande tankegångar genomsyrade 1800-talets polska romantiker. Polen ansågs vara ett land som, till skillnad från
stora delar av Västeuropa, besatt en specifik spirituell styrka. Via andlighetens makt kunde den polska nationen
hjälpa och rädda andra nationer. Det gäller en romantiserande självidentifikation som kan relateras till idéer om
polsk messianism. Dessa idéströmningar beskrivs utförligt av Walicki (1982).
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prestige och försoning mellan polacker och andra nationer. Dessa grupperingar
befinner sig utanför den studerade rörelsens diskurser.
Polsk nationalism, Europa och politiska praktiker
Under de senaste åren har polsk nationalism skördat stora framgångar.1 Vid sidan om
politiska partier finns ett växande antal kulturella organisationer, vilka artikulerar
nationellt orienterade meningar. Inom deras aktiviteter finns tydliga intertextuella
inslag. Man sprider budskap på basis av tidigare framställd kunskap. Ett tydligt
exempel utgörs av en landsomfattande ungdomsrörelse: ”Mlodziez Wszechpolska” (Allpolsk ungdom). Organisationen refererar i sin verksamhet och i sina ideologiska
deklarationer till mellankrigstidens nationaldemokratiska ungdomsförbund med
samma namn. Roman Giertych är organisationens hedersledare. Ungdomsrörelsens
officiella hemsida (Mlodziez Wszechpolska 2005.01.27) innehåller information om
nationaldemokraternas historiska ideologer. Organisationen bygger sitt program på
tidigare diskurser, via exempelvis referenser till den tidiga Endecjans ideologer och
deras politiska budskap. Dessutom anordnar man föreläsningar om kända polska och
utländska högerradikala personligheter. Organisationen har exempelvis genomfört en
föreläsning om generalen Francos politiska historia. Dessutom bedriver man
välorganiserade opinionsbildningskampanjer. Inte minst var ungdomsrörelsen aktiv i
valet till Europaparlamentet och spred EU-fientliga budskap. Deras diskursiva
praktiker innefattar anordnandet av musikkonserter, av historiska kunskapstävlingar
med patriotisk inriktning och av diskussionsträffar kring frågor gällande polsk
patriotism. Dessutom genomförs försäljningskampanjer av polska flaggor, vilket
framställs som en sympatisk familjeaktivitet under benämningen ”Polsk flagga i ett
polskt hem” (se Kaczmarek 2004). Även om försäljningen av flaggor inte kan uppfattas
som en yttring av radikal nationalism, bidrar verksamheten till ett vardagligt betonande
av den polska nationella identiteten. En sådan process benämner Billig (2005) för
”banal nationalism”. En del av organisationens medlemmar är aktiva i partiet LPR.
Några av dess tidigare medlemmar sitter numera i Europaparlamentet. Yngre aktivister
anordnar studieresor till Bryssel, något som beskrivs av dem själva med följande ord:
”Fyrtiofem unga aktivister åkte rakt in i lejonets gap” (Zlobinski 2004).
En annan betydelsefull organisation som kan nämnas i sammanhanget är
”Rodzina Polska” (Polska Familjen). Den leds av filosofiprofessorn Piotr Jaroszynski.
Vid sidan om ett patriotiskt författarskap, artikulerar Jaroszynski sitt budskap i
organisationens många aktiviteter såsom anordnandet av studiecirklar, deltagandet i
politiska debatter och organiserandet av opinionsbildande symposier. Jaroszynski är en
av huvudskribenterna i tidskriften ”Nasza Polska” kring frågor rörande polsk
kulturhistoria. De presenterade partiernas och organisationernas delaktighet i den EU1

Som exempel kan man nämna det nationellt orienterade partiet LPR:s näst bästa resultat i valet till
Europaparlamentet. På fjärde plats i samma val kom ett annat konservativt parti PiS (Lag och Rättvisa) som trots en
mera moderat hållning, betonar patriotiska värden. I Bryssel sitter PiS i samma politiska parlamentsgrupp – UEN –
som representanter för västeuropeiska högerradikala partier, bl.a. Dansk Folkeparti. LPR:s ledare Roman Giertychs
karriär brukar även i liberala medier beskrivas som landets stora politiska framgångshistoria under de senaste åren.
Hans hårda linje i kampen mot korruption och kriminalitet samt vissa katolska mediers stöd till hans politik,
förklarar en stor del av denna framgång. Roman Giertych kommer från en familj med en lång historia av delaktighet
i den nationaldemokratiska rörelsen. Romans farfar, Jedrzej Giertych, var en av mellankrigstidens viktiga ideologer
inom Endecja. Han är bl.a. känd för idéen om en kristen nationalism. LPR-ledarens far, Maciej Giertych, är partiets
representant i Europaparlamentet samt dess potentiella kandidat i det kommande presidentvalet år 2005.
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skeptiska politiken kretsar för närvarande tydligt kring frågor om EU:s grundlag, om
Europas kristna arv, om Turkiets medlemskap i EU samt om Polens relation till USA.
EU:s grundlag – nationernas Europa eller ”nationen Europa”
Det faktum att referenser till Europas kristna arv inte blev inskrivna i förslaget till EU:s
konstitution skapade en omfattande debatt i polskt samhällsliv. Nationalistiska och
religiösa krafter kritiserar avsaknaden av referenser till moraliska och kristna
värderingar. Detta tolkas som exempel på EU:s otydliga identitet. Därmed får
diskursen om Europa som ”inte västerländskt nog” ytterligare vind i seglen. Frågan om
den europeiska civilisationens identitet och framtid är starkt betonad i
konstitutionsdebatten. I en artikel där EU:s grundlag granskas, skriver Jaroszynski
(2004):
Om vi läser att Europa avser att fortsätta utvecklas på civilisationens väg, uppkommer en
direkt fråga: vilken civilisation gäller det? Som bekant har det på Europas territorium funnits
många olika civilisationer, större och mindre […] vilken civilisation gäller det: den judiska,
den bysantinska, […] kanske den muslimska civilisationen? Kampen om Europa är en kamp
om dominans, eller åtminstone mellan de nämnda civilisationernas inflytande. […] Europas
mest europeiska civilisation är den latinska. Det är den som genom den Katolska kyrkans
samhälleliga roll gav Europa dess specifika identitet […] Men latinsk civilisation är på
defensiven […] Därför måste en nyckelfråga ställas: på basis av vilken civilisation kommer
den Europeiska unionen att byggas?

I fråga om EU:s konstitution framställs Polen som landet med de rätta värderingarna
för Europas framtida utveckling. Återigen har Polen något att erbjuda Europa.
Jaroszynskis budskap för tanken åter till de polska anspråken på att benämnas
”Antemurale Christianitatis”.
I diskussionen kring grundlagen frambringades även idéer om EU:s brist på
respekt för nationell suveränitet. Detta tolkades som brist på demokrati. LPR:s
ledamöter i Europaparlamentet förkroppsligade Europadiskursen i ett antal konkreta
praktiker – officiella tal, anordnandet av konferenser mm. I ett tal i Strasbourg
framställdes EU av Wojciech Wierzejski som en ”läkare” som främst borde bota egna
sjukdomar:
Det finns ett antikt ordspråk: Medice, cura te ipsum (Läkare, bota dig själv!). EU vill påtvinga
de fria nationerna sin konstitution. Inhemska omröstningar är inte ens obligatoriska. Var finns
demokratin? […] Demokrati innebär att vi respekterar suveräna nationers beslut, oavsett om vi
tycker om dem eller ej. (Wierzejski 2004a)

Fientligheten gentemot grundlagen baseras härmed både på idéer om att den kristna
civilisationens arv inte uppmärksammas och på en kritisk inställning till EU ifråga om
unionens demokratiska status. De båda faktorerna artikuleras inom olika
opinionsbildande praktiker i Polen. Partiet LPR och ungdomsrörelsen Mlodziez
Wszechpolska har nyligen genomfört en opinionsbildningskampanj som ska motivera
polacker att rösta Nej till konstitutionen i folkomröstningen år 2005. I flera storstäder
– Krakow, Poznan, Wroclaw – anordnades konferenser i detta syfte. Dessutom vill
man påverka andra länder att hålla nationella folkomröstningar. På LPR:s officiella
hemsida (2005.01.23) finns en länk till den internationella folkomröstningskampanjen
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ERC.1 Nyligen publicerade partiet en bok som sammanfattar olika politiska aktörers
kritiska argument:
Jag hittade en artikel som är optimistisk och positiv […] från och med nu kan ingen säga
att vi, konstitutionens motståndare, inte hittade något positivt. Jag citerar den i sin helhet.
Artikel I-60: 1. ”Varje medlemsstat kan, i enlighet med sina konstitutionella riktlinjer, fatta
ett beslut om utträde ur Unionen”. Amen. (Wierzejski 2004b i Wierzejski et. al., s. 7)

Den katolskt nationella rörelsens kritik av konstitutionen lyfter dessutom fram
frihetskonceptet. Konceptets konnotationer innefattar dels friheten från
Brysselbyråkratin, dels frågan om frihetstraditionen i polsk historia. En historisk
dimension inkorporerades i manifestationen av en polsk frihetskänsla. Då Polen under
historiens gång ofta varit invaderat av externa makter anses polacker älska friheten och
förstå dess värde på ett speciellt sätt. Polackernas historiska kamp för sin egen och för
andra nationers självständighet medför att de inte accepterar att någon berövar dem
makten över deras eget land.2 Bartosz Rzezniczak, medlem i LPR:s politiska råd, skriver
följande:
Närmare varje polacks hjärta ligger visionen om nationernas Europa, då den är direkt
förenlig med Friheten och vi Polacker älskar friheten mer än andra goda värden. Genom
sekler har erövrare […] och ockupanter försökt beröva oss vår frihet, de ville erövra vår
mark. Därför betraktar vi med allvar alla försök att hota vår frihet (och ett sådant försök
utgörs av ett europeiskt superstatsbygge). (Rzezniczak 2004 i Wierzejski et. al., s. 38)

Den historiska dimensionens närvaro frambringar två reflexioner. För det första
illustreras de av Törnquist-Plewa behandlade (i af Malmborg & Stråth 2002, s. 215241) messianska och självidealiserande tendensernas aktualitet. Polen framställs som en
historiskt sårad nation, som dock lyckades övervinna sin underkastelse och utveckla en
emotionell inställning till frihet. Medan man historiskt försvarade Europa och därmed
den kristna civilisationen från det barbariska hotet, är man idag beredd att försvara den
egna och andra europeiska nationer från EU:s ”självständighetsberövande” hot. En
europeisk nation lik den amerikanska får inte skapas. För det andra framkommer
interaktionen mellan olika traditioner i polskt nationellt tänkande. Trots ideologisk
sympati med Dmowskis realistiska idéer genomsyras aktörer som LPR, Mlodziez
Wszechpolska och Rodzina Polska av romantiska och messianistiska tendenser. Enligt
Wagner (2003, s. 208) kan det katolska Radio Maria uppfattas som ”best known case
of this missionary tendency”.3 Den samtida nationellt katolska rörelsen tycks ha förenat
nationalismens, katolicismens, messianismens, den nationella egoismens, realismens
och romantikens diskurser i representationerna av Europa.

1
ERC (European Referendum Campaign) är en bred koalition mellan olika NGO:s och verkar för att
folkomröstningar om EU-konstitutionen skall hållas i alla medlemsländer. Kampanjens huvudkontor finns i
Frankfurt och Bryssel.
2
Dessa idéer härstammar från polsk romantik och självidealiserande föreställningar, exempelvis om den polska
nationen som ”nationernas Jesus Kristus”. Enligt denna mytiska föreställning skulle Polen ha offrat sin
självständighet för andra nationers framtida välmående. Under 1800-talets första hälft lanserades uttrycket ”för vår
och er frihet”, vilket implicerade den polska altruismen i kampen mot förtryckande europeiska stater.
3
Dock bör man påpeka att denna radiostation inte är representativ för hela polska kyrkan. Dess EU-fientlighet stod i
kontrast mot bl.a. påvens och många polska biskopars pro-europeiska åsikter. Samtidigt förenas de flesta kyrkliga
krafterna i kritiken av EU:s grundlag när det gäller bristen på referenser till Europas kristna arv.
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Invandring, Islam, Polen och USA
Diskursiva praktiker som diskriminerar etniska minoriteter har under senare år fått stor
uppmärksamhet inom västerländsk samhällsvetenskap. Diverse politiska tal och skriftliga
manifest har studerats för att nå kunskap om s.k. ”othering”, vilket innebär bl.a.
konstruktion av hotbilder och exkludering av invandrare från olika samhällspositioner.
(Reisigl & Wodak 2000, Fairclough 1995, Wodak et al. 1999). Exempelvis analyserades
populistiska praktiker och ”othering” i svensk nationalism av Westlind (1996). Politiker,
journalister, forskare och andra samhällseliter bidrar till skapandet av mening kring
samhällens etniska relationer. Ibland kan de själva bidra till reproduktionen av
främlingsfientlighet. Konstruerandet av en bild av ”den andre” innefattar konstruerandet
av en självbild. Paradoxen ligger i att både invandrarnas och de inhemska kulturerna ofta
enhetliggörs. Diskursen om den västeuropeiska kulturen bejakar inte diversiteten i
européernas levnadssätt (jfr. Wodak et al. 1999). Detta resonemang är enligt min mening
relevant för studier av ”othering” i samtida polsk nationalism. Få sådana analyser har dock
genomförts. Vad gäller LPR:s representanter i Europaparlamentet, innehåller deras
praktiker två intressanta dimensioner. För det första följs den i Väst existerande linjen.
Utomeuropeiska invandrare representeras som avvikande från den enhetligt framställda
västerländska kulturen. Hotbilder gentemot europeiska normer, värderingar och
moraliska principer konstrueras. För det andra framställs de gamla EU-medlemmarna
som stater som själva inte vill ha fler invandrare och är därmed ivriga att skicka
asylsökande till nya medlemsstater. Den europeiska kärnan anses ha fått nog med
invandring och vill tvinga den ut i periferin. I detta sammanhang väcks återigen frågan
om nationernas självbestämmanderätt.
Europeiska Unionens råd har redan accepterat en av de mest kontroversiella idéerna i
konstitutionens projekt – det gäller omröstningen […] ifråga om immigration och asyl. Vad
betyder detta i praktiken. […] att EU […] kommer kunna tvinga en stat, som själv inte vill,
att ta emot asylsökande. [...] EU kan antaga att exempelvis mitt land Polen är väldigt etniskt
homogent och att vi bör ta emot asylsökande från Asien eller Afrika, vilka i andra länder
anses vara för många. Vi kommer inte att kunna säga emot! […] Varje stat […] måste själv
bestämma om och till vem man vill ge asyl […] Borttagandet av denna rättighet […] är ett
ingrepp i suveräniteten. (Giertych M. 2004)

Maciej Giertych och likasinnade tycks inte problematisera en i sammanhanget intressant
fråga. Tusentals polska medborgare har under de senaste decennierna emigrerat från Polen
till andra länder. Polska emigranter – det s.k. Polonia – utgör relativt stora grupperingar i
bl.a. USA, Tyskland och även i Skandinavien. Inom den katolskt nationella rörelsen talas
det om att Polen bör bevara goda kontakter med ”sina egna” i andra länder. Detta
förkroppsligas i politiska deklarationer om att institutionalisera kontakterna med Polonia
(jfr. Tomasiewicz 2003, s. 233). Polackernas egna erfarenheter av emigration tycks dock
inte medföra solidaritet med flyktingar som skulle vilja söka skydd i Polen.
Frågan om utomeuropeisk invandring sammankopplas i polsk nationalism med
frågor om muslimsk fundamentalism och med USA:s kamp mot terrorism. Med tanke
på idéerna om den kristna civilisationens betydelse för Europa förefaller fientligheten
gentemot muslimska invandrare, och Islam i stort, ganska självklar. Oviljan att
acceptera Turkiets medlemskap i EU är ett tydligt exempel på detta. Islam framställs
som ett hot mot Europa. Samtidigt anses EU vara oförmögen att hantera detta hot.
Denna diskurs översätts till konkreta politiska förslag, inte minst ifråga om Polens
samarbete med USA. Huvudredaktören för tidskriften ”Nowa Mysl Polska” skriver
följande:
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” ’Allahs trogna uttrycker officiellt att de vill erövra världen. Först i sikte ligger Europa, där
islam är den näst största religionen’ – skrev den brittiska journalisten Anthony Browne […]
Om Browne har rätt […] måste den nuvarande geopolitiken ersättas med västvärldens
koalition mot panislamismens hot […] Politiska eliter i Västeuropa tycks vara blinda för
dessa hot. Fortfarande tror de på ’republikanska värden’ (i Frankrike) […] Det är inte utan
anledning som Frankrike av Israel kallas för den Arabiska ligans 21:a medlemstat. […] Vem
kan rädda Väst? […] europeiska eliter föredrar att kultivera antiamerikanism […] Vänstern
är i krig mot ”fascismen” och idag är det George Bush som är ’fascist’. I detta krigs namn är
de beredda att offra framtiden för hela Väst […] Vem kan då rädda Västvärlden?” (Engelgard
2004a)

Polen ska enligt sådana idéer ställa sig på USA:s sida. Den polska staten representeras
som västeuropeisk och benägen att bidra till försvaret av Europa, medan andra
europeiska nationer, främst Frankrike och Tyskland, inte vågar ta sitt ansvar. Denna
diskurs flyttar Polen direkt från Europas perifera B-lag till kontinentens nya centrala
bålverk. Man anser att Polens närhet till världens enda supermakt kan öka den polska
nationens internationella prestige, inte minst på bekostnad av ”ärkefienden” Tyskland.
Diskursen innefattar en stark kritik av ”Det Gamla Europa”.
”Europa kontra George Bush”. Europa – de vänsterorienterades, frimurarnas, de
homosexuellas, det pro-muslimska, kan inte smälta George Bushs seger i det amerikanska
presidentvalet […] Chirac, det samtida Europas Don Quichote, sa att Bushs omval medförde
en större polarisering av världen än någonsin tidigare, och konkluderade att Europa nu
behöver reagera genom att stärka sin politiska […] enhet. Vägen till detta […] går via den
europeiska konstitutionen. […] Vi måste göra allt för att Polen ska hamna på barrikadens
rätta sida, […] Blairs, Berlusconis och Bushs. (Engelgard 2004b)

Tillsammans med USA kan den polska nationen delta i en civilisatorisk mission.
Civilisationen konceptualiseras i enlighet med Huntingtons (1997) definition och
pessimistiska idéer om ”The clash of civilizations”. Även om en del polska nationalister
inte sympatiserar med Irakkriget utan istället verkar för återkallandet av polska soldater,
är den beskrivna diskursen tydlig i många av rörelsens kommunikativa kanaler.
Enligt en undersökning som publicerades i en av Polens största dagstidningar,
Rzeczpospolita (2004.10.30) var Polen det enda europeiska land där George Bush
skulle ha vunnit presidentvalet om européer skulle avgöra detta val. Det kan finnas
många orsaker till den breda sympatin för Bush i Polen, exempelvis hans löfte om att
polska företag kommer att erbjudas chansen att delta i återuppbyggnaden av Irak.
Samtidigt anser jag att en del av denna sympati kan förklaras med den katolskt
nationella rörelsens budskap och dess genomslag i samhället. Dessutom finns relativt
starka sympatier för amerikansk konservatism i stort. Frågor kring abort och
homosexuellas rätt till giftermål kan vara av vikt i sammanhanget.
Om USA-vänliga krafter kommer till makten efter det kommande polska
parlamentsvalet – det gäller inte enbart den kristna högerns yttersta spets – kan man
troligen vänta sig en fortsatt ökning av motståndet mot EU:s integration. Främst kan
detta komma att synliggöras i den polska folkomröstningen om EU:s grundlag. I
enlighet med statsvetaren Ole Waevers teoretiska resonemang står de inhemska
europeiska diskurserna om nationell identitet i relation till inhemska diskurser om
Europa. Dessa påverkar i sin tur staternas Europapolitik (Törnquist-Plewa & Nowak
2004, s. 6). Utifrån sådana tankegångar är det rimligt att antaga en ökande EUskepticism i Polen och dess allt starkare inflytande på polsk Europapolitik.
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Avslutande ord
Avsikten med denna artikel var att analysera ett aktuellt men relativt outforskat
område, nämligen den expanderande polska nationalismen och dess relation till
Europakonceptet. Jag försökte illustrera att en del polska intellektuella eliter, i enlighet
med historiska mönster, fortfarande försöker hantera och övervinna ett
periferikomplex. Religiöst orienterade nationalistiska krafter konstruerar glorifierande
nationella självbilder. Man anser att Polen har något viktigt att erbjuda det samtida
Europa. Främst gäller det i kristendomen grundade, moraliska värderingar och
principer. Vidare handlar det om en beredskap att politiskt kämpa mot vad som
uppfattas som gemensamma europeiska hot – kulturellt förfall, globalisering, Islam
mm. I dessa diskurser förenas olika historiska traditioner i polskt nationellt tänkande.
Både nationell messianism och nationell egoism artikuleras. Diskurserna förkroppsligas
praktiskt i aktiviteter på både nationell och internationell nivå. Nya nationalistiska EUparlamentariker, olika politiska och kulturella organisationer samt delar av den polska
kyrkan deltar i denna process. Nationalismen i Polen är på frammarsch. Dock kan
landets medlemskap i EU medföra politiska och ekonomiska fördelar, vilket i sin tur
kan resultera i att den nationalistiska elden släcks.
Summary: Europe and national identity within Polish catholic national discourses: an
analytical discussion

Recent developments in Poland show that a radical conservative and nationalistic
Christian right is one of the fastest growing political movements. In the 2004 Polish
elections to the European Parliament, the radical party League of Polish Families (LPR)
gained 16% of the votes and sent ten representatives to Brussels. At the same time the
Polish society witnessed the growth of a large number of diverse traditionalist and
strongly patriotic organizations, associations and mass media. Although far from united,
all these forces have similar negative attitudes towards the EU, perceived often as a leftliberal and Masonic project lacking the “real” European Christian identity. For them,
“Polishness” is understood as a genuinely Christian system of values, which, in a
messianic spirit, can save Europe from its contemporary secular and liberal predicament.
In the present article, these forces are designated as the “national catholic movement”.
The initial assumption of this article is that Poles suffers from the “periphery” complex,
and are trying to demonstrate their worth as not just simple members of the European
Union but the apotheosis of European-ness. The main aim of the present study is to carry
out an analysis of the national catholic movement’s discourses on two crucial concepts:
Polish national identity and Europe. Two main questions are raised. How are Polishness
and Europe represented by the national catholic movement in Poland? How are these
representations articulated in the political life? Using qualitative discourse analysis, the
author looks at political documents, speeches and radical newspapers and is able to
discern the particular images and meanings of the two key concepts mentioned above.
While engaged into the analysis of radical conservative discourses, the article relates the
contemporary patterns of nationalist ideas to two different traditions of Polish
nationalism. In conclusion, the author shows how the radical Christian right in
contemporary Poland creates self-glorifying mythical images that place Polishness and
Poland at the core of the European culture and politics.
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Implications of EU Enlargement for the Identity of the Rural
Communities of the New Member States
av Helen Nilsson, Internationella Miljöinstitutet

Introduction
The past 40 years, since the inception of the European Economic Community and the
Treaty of Rome, has seen huge changes in the structure of industry in Europe and the rest
of the world. The agricultural sector is one of many industries that have experienced rapid
development. The mechanisation of agriculture has seen tractors replace traditional
horsepower and machines replace man both on the land and in livestock management.
This has led to an unprecedented increase in production of food, which has made Europe
self-sufficient. It has also led to a decrease in employment levels on Europe’s farms,
changing rural areas and regional identities as people move away to the cities and land is
either abandoned or farmed in an increasingly mechanised manner. The Common
Agricultural Policy (CAP) was a key part of the new European Community’s policy and
had the potential to change the way agriculture was managed in Europe. The aim of
CAP, to ensure food security and increase production, has not changed since the
community begun. The needs of Europe and the world have changed since then. A focus
no longer needs to be on production, which was naturally the primary goal after the food
shortages experienced during the war, the focus now needs to be on the development of
the rural areas and the maintenance of quality production of locally specific products in
order to preserve regional character and identity.
The motivation behind writing this paper was an interest in the discussion
surrounding what it means to be European and if there is any difference between
European and national identity. There was also an interest in the role of the EU in
Europe and the role of the CAP. The purpose of the paper is to discuss the implications
of EU enlargement for the identity of the rural communities of the new member states.
There is a focus on agriculture as this is the main occupation of rural populations,
especially in the new member states; it is also an industry that has gone through great
change since the formation of the EU. Agriculture is also the cornerstone of economies
throughout the world and its importance in the development of nations’ economies
should be recognised. It can be said that there are currently two policy strands in
operation in Europe. The first is the continued unionisation of the region through the
expansion of the EU boundaries. The focus is on developing a united Europe where
Europeans are recognised with a sole identity, that of a European. These boundaries
moved eastward in May 2004. The second is the process of regionalization, where more
and more regions are looking to develop or preserve their own identity and character.
Here we see regions wanting to keep their own individual identity and culture, as well as
being part of the European whole. The question is: can these two ideas coexist?
The paper will be a discussion piece examining the conflict between these two strands
using the agricultural sector, and its political arm, the Common Agricultural Policy
(CAP) as reference. The paper first explores the historical significance of the agricultural
industry and how it has helped form the Europe that we experience today, including the
development of the CAP as a policy document in the EU. It then discusses how the
enlargement of the EU can impact on the rural communities in the new member states.
The question of identity is raised – how can the individual, very different nations
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gathered together in the EU develop a shared identity? Finally, the last section discusses
the development of regions and how the institution of the EU has the potential to act as a
uniting force for the new member states and their rural communities.
The historical significance of agricultural industry in Europe
This first section sets the scene concerning agriculture and underlines how important the
agricultural industry is in Europe and its role in building up countries’ economies in
Europe. Agriculture delivers a range of societal needs. It supplies food for the market,
contributing value added and employment to the national economy. Furthermore farmers
play an important role in sustaining the rural countryside. As agriculture in Europe has
developed, parallel systems of governance and control have been constructed, where the
powerful gained from the profits from agriculture and the weak were made to work. The
system of feudalism – where peasants were ‘tied’ to their lord, who controlled the mill,
bakery, wine press, hunting and fishing etc – was development around the 8th century in
the Frankish lands between the Seine and the Rhine and was spread by the Carolingian
empire over most of continental Western Europe, except for some of the maritime fringes.
It was adopted by the Viking invaders of Normandy and subsequently carried by the
Normans to England, Sicily and Southern Italy and as far a field as Syria. It spread to
Germany east of the Rhine and in later centuries colonising knights east of the Elbe
imposed a derived form of estate organisation. It never reached Scandinavia with the
regions of Sweden and Norway where grassland and livestock farming predominated,
having a free peasantry system (Tracy 1989).
The 19th century brought technical improvement in agriculture, lead by England,
which had an advantage after its early start in the Industrial Revolution. The rest of the
continent remained behind England in terms of improvements. There was hardly any
stimulus for improving methods, the poor communication links and the lack of idea flow
in the countryside. Rural education was often rudimentary and agriculture remained
backwards. If England could be seen as ahead of the rest of Europe, then the situation in
the USA was even more advanced (Tracy 1989). The concept of peasant farming was
alien to the early settler farmers in the USA and the opportunities for trade with Europe
were only limited by poor communication rather than lack of produce. This did not
change until the second half of the 19th century; until then trade was still largely a
European affair, and generally remained unimportant in relation to production. England,
as a result of expanding industrial populations, was already a large importer of food, but
they did not really constitute a serious threat to British agriculture. During the late 18th
and early 19th Russia was the largest exporter of grain, with Germany, France and
Denmark all exporting (and importing) some grain (Tracy 1989).
Free trade began to be a growing presence during the second half of the 19th
century. The impetus came from Britain, where the free trade movement had gathered
strength throughout the early 19th century. The movement drew inspiration from Adam
Smith, it also corresponded to commercial interests of Britain at the time, as the leader in
industry and commerce, and Britain had all to gain and nothing to lose from greater free
trade. Britain looked for allies, and found one in France – Napoleon III – who was
favourable to free trade. France was also anxious, for political reasons, to establish close
relations with Britain. In 1860, they signed the Anglo-French treaty of commerce (Tracy
1989). Trade in agricultural products became even freer than that in manufactured
products. The second half of the 19th century saw the removal of grain duties in most
European countries. There was a change in agriculture from the 1870s onwards due to
the increase in imports of cheap grain from North America and Russia. The peace, which
prevailed in USA and Europe for 40 years after the Franco-German war 1870-71
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provided conditions necessary for a great expansion of trade. However, between 18731896 there was an economic depression, which was also a problem for agriculture.
Protectionist policies began to emerge towards the end of the 19th century. Britain and
Denmark still hung on to the free trade idea; as a consequence large sections of Britain’s
agricultural industry were ruined by depression.
In this first major crisis in European agriculture (1870s onwards) many countries’
agriculture survived by adapting, for example Denmark and the Netherlands. Some
countries chose to save their agriculture industries through protectionism, for example
France and Germany, others did not see it as a priority, for example Britain. This
reflected in the number of people working on the land. In Britain it fell 10% between
1881 and 1901; in France and Germany the rate of decline was much slower (Tracy
1989). The economic depression of the 1930’s extended to agriculture with prices falling
due to increase production levels. Tariffs were set by countries to protect their industries,
with France, Germany and Italy quick to implement tariffs to protect their farmers, even
Britain jumped on the tariff bandwagon in 1931 with duty being placed on fruit and
vegetables. This intervention in agricultural markets was met with little opposition, as
opposed to the measures put in place during the depression in the 19th century.
Protection was being given to many industries to protect jobs, so similar assistance could
not be denied to agriculture. The increased support for agriculture owed much to the
activities of farm organisations. In spite of the actions taken, little thinking was done in
most countries into the needs of long-term agricultural policy. With this in mind, Europe
emerged from the Second World War with an agricultural industry in need of direction.
The next section continues the development of agriculture by discussing the development
of the European Common Agricultural Policy, or CAP as one of the major pieces of
European legislation in the post war era (Tracy 1989).
The development of the EU and CAP
Europe has gone through large changes in the last hundred years with the construction of
the EU and its agricultural policy. After the Second World War, Europe was
economically as well as physically in poor shape. The Marshall Plan brought money from
the US, but more had to be done to ensure that the continent was not ravaged again by
such brutality. Bonds of trade were seen as a possible way to ensure peace in Europe.
After all, why declare war on a nation one relies on for trade? There were also other
reasons, which convinced six countries, some of which had only recently been at war with
each other, to sign a trading agreement. After the Second World War the fear of
communism was real in Europe and it was seen as fortuitous to have a strong Europe
against the communist block of the Soviet Union. There was also a concern that Europe
was becoming too dependent on the USA, a Europe without independence on others was
seen as the way forward. It was Belgium, Luxembourg and the Netherlands that first
developed a trading agreement followed closely by France, Germany and Italy, who
together with the Benelux countries formed the European Coal and Steel Community
(ECSC) which then led to the formation of the European Economic Community (EEC)
in 1957 with the signing of the Treaty of Rome (Bancock, Baxter et al. 1998). The
primary aims of the Treaty of Rome were:
• the elimination of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and
labour among the member countries, and
• the setting up of a common external commercial policy, a common agricultural policy
and a common transport policy.
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The EEC merged with the European Steel and Coal Community and Euratom in 1967
to form the European Community, subsequently referred to as the European Union. The
Common Agricultural Policy became effective in 1968. The EU has grown since its initial
birth with six members. In 1973, Ireland, UK and Denmark became full members of the
EU. Greece became a member in 1981, followed by Portugal and Spain in 1986; and
Finland, Austria and Sweden joined in 1995 (Bancock, Baxter et al. 1998). The newest
entrants from Eastern Europe and the Mediterranean joined in May 2004. These (ten)
new entrants have the potential to have an enormous impact on the form that the EU
takes, and how the rest of the world perceives it in the future.1
A stated above, the Treaty of Rome makes explicit provision for a common agricultural
policy. All of the six original member states supported their farming industries and in
order to enable trade in agricultural products to take place, it was decided that a common
system of support should be devised (MAFF 1993). The objectives of CAP, which are set
out in Article 39 of the Treaty are the following:
• To increase productivity by promoting technical progress and ensuring the rational
development of agricultural production;
• To ensure a fair standard of living for the agricultural population;
• To stabilise the markets;
• To guarantee a secure supply of food;
• To ensure reasonable retail prices to consumers.
Three principles are at the base of the operation of the CAP. They are community
preference, whereby priority must be given to the sale of Community agricultural
products; financial solidarity, which requires that the policy should be funded by the
community as a whole; and unity of the market, meaning that a single Community
market for agricultural products should be created with free trade among countries
(MAFF 1993).
An evaluation study, recently completed for the European Commission, cites four
main trends in European agricultural management: intensification, marginalisation,
specialisation, and concentration (DGVI 1998). Yields have been increasing in the last
forty years. This has been due to the increased use of chemical fertilizers and the
sophistication of farm machinery and farming techniques used in Europe. Intensification
can lead to a decrease in the quality of the soil, air and water. With this intensification has
come the marginalisation of land not suitable for intensive farming. Marginal farmland,
often sites of biological diversity, is being abandoned in favour of intensive management
of more accessible land. With this intensification and marginalisation has also come
specialization. The mixed farms of the past, when farms had an assortment of livestock
and grew a variety of crops are disappearing. Instead a farmer concentrates today on a few
crops and farms those as intensively as possible. The specialization has become even more
developed when it comes to livestock farming. The concentration of a particular type of
farming in an area is something which the very doctrine of the EU promotes in the Treaty
of Rome. Farms concentrate on only one type of animal and develop the system
accordingly. This leaves the farmer vulnerable to the vagaries of the market and although
it is profitable when the market is stable, in the current farming economic climate, even
the intensive farmer is suffering.
1

The new members are Cyprus, Malta, Latvia, Lithuania, Poland, Estonia, Hungary, Slovenia, Slovakia and the
Czech Republic.

114

The first CAP reform, known as Mac Sharry reforms, took place in 1992 (Aggarwal
2004). This reform involved reducing support prices and compensating farmers by paying
them direct aids. Several rural development measures were introduced, notably to
encourage environmentally sound farming. Production limits helped reduce surpluses.
This reform brought some important changes in to CAP such as introduction of set-aside
scheme, an early retirement scheme for farmers and introduction of environmental policy
(Nilsson 2000).
Second reform of CAP known as ‘Agenda 2000’ reform reinforced the move to
make farmers more reliant on the market and improved incentives to farm in an
environmentally sensitive way. They added a major new element – a comprehensive rural
development policy encouraging many rural initiatives while also helping farmers to
diversify, to improve their product marketing and to otherwise restructure their
businesses. The budget available to the CAP was set out for the period 2000 to 2006, thus
allowing farmers to plan ahead with more certainty. The budget was also capped to
reassure taxpayers that CAP costs would not escalate (European Commission 2003). As
agreed in Agenda 2000, in June 2003 a mid-term review of the application of the Agenda
2000 CAP took place. This reform represents a complete change in the way the EU
supports its farm sector. The key elements of June 2003 CAP reform includes single
payment scheme (partial and full decoupling), compulsory cross-compliance, modulation,
support for energy crops, strengthening rural development policy etc. (European
Commission Directorate General for Agriculture July 2003).
Impact of CAP on Europe
The CAP is the agricultural policy for the 25 countries in the EU. The perception of this
policy varies amongst the citizens of these countries (Agriculture 2004). When it was first
set up in 1958, CAP was primarily regarded as a mechanism for raising living standards in
agriculture at a time when those employed and connected with the industry accounted for
25% of the civilian population in the six founder states of the EU (Brouwer and van der
Straaten 2002).
CAP has shaped the pattern of farming and dictated policy choices, not only in the
agricultural, but also the agri-environmental and research and development fields. Some
commentators believe that the CAP has been so influential in shaping the pattern of rural
land use that it is not inappropriate to talk about a ‘productivist countryside’ (land
adapted and refined to highly productive entities), moulded by the commodity regimes
and wedded to intensive, environmentally destructive systems of agricultural production.
According to the policy mindset which gave rise to this state of affairs, agricultural output
and productivity are the ultimate benchmarks of success, the primary purpose of rural
policy being to raise the living standards of farmers through modernisation (Brouwer and
van der Straaten 2002). The enlargement of the EU has strengthened the agricultural
industry; there are now 11 million farmers in the 25 member states farming 168 million
hectares. Farmers have access to the single market of the EU and the benefits form the
relatively stable prices, as well as direct payments and rural development measures
(Agriculture 2004).
The potential impact of CAP on new members
This section discusses the implications for the new members states with membership in
the EU and the CAP regulation. The discussion begins to bring in the issues of
nationalism and identity, as well as the possible positive benefits of joining the EU. The
concept of European identity and its attractiveness for the new members is discussed a
little in this section, but more in the next. From observing the regulations of the CAP and
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their laws of application is clear that CAP will have a number of implications for the
agricultural industry in the new member states in Eastern Europe. For example, the Cross
Compliance regulation, where farmers have to maintain their farms in good agricultural
and environmental condition is applicable for all member states; failure to do so will
result in a reduction of payments (Cochrane and Seeley 2004). Many farmers in Eastern
Europe do not meet all the requirements set out in EU regulations. Upgrading farms will
require large investments and smaller farmers do not have the necessary capital to do this.
This can result in smaller farms going out of business and increased rates of abandonment
as a result.
A question that could be asked is how will the enlargement process impact on the
sense of togetherness, the ‘we-feeling’ the sense of a common identity. It can be suggested
that the same concerns that saw the creation of the EU, may unite the new members. For
centuries, virtually all the peoples in the region between Bulgaria and Estonia have been
directly, decisively, and negatively influenced by Russian power, culture, and interests.
Today, despite important differences between them, all of these peoples must cope with
the messy and destabilising territorial, cultural, ideological, and political debris of Russia’s
– not just the Soviet Union’s – historic impact (Radu 1997). This is going to have an
impact on how the new member states adapt to the EU and how the people will merge
into the “European culture”. East European nationalism is often labelled as an ethnic
form of nationalism. Ethnically derived nationalism represents a doctrine that stresses an
ethnic community, the interests of which are the state’s singular policy priority. Eastern
Europe represents non-historic nations, unlike Western Europe, where relative national
homogeneity was achieved before the 19th century, eastern and east-central Europe has
nurtured differences to the present day. This can be said to hold the essence of Eastern
Europe’s post communist nationalism. While liberty for the older nations, such as France
and Britain, translated to the pluralism, tolerance and mediated conflict of democracy,
east European liberty represents release from oppressive foreign rule, assertion of identity,
and the establishment of nation-state. This denial of national interest during the
communist era was a form of deprivation for Eastern Europe – the recovery of the
national interest in the post-communist era has been a form of emancipation. The history
of Eastern Europe is that of oppression and war, the empires precluded the nationbuilding process of oppressed peoples. The multi-ethnic composition of these states has
been, later, one of the main sources of contemporary conflicts in this part of the world
(Caratan 1997). The identity of the new member states, as mentioned as evolved through
different conditions to the rest of the EU members. How the question of identity can
work in the EU is discussed in the next section of the paper.
Question of identity
This is a discussion concerning what European identity means compared to national
identity. The development of a strong identity could be positive for the rural community
of Europe and could also be in line with the development of a common European
identity. This identity can bring strength to the new members, invigorate communities
and create selling arguments for products thereby increasing trade and revenue. First of
all, is it possible to unite Europe under a single identity? This is not a new desire, history
has, in fact, been marked by unions being formed and then dashed as nationalist
sentiments have taken precedence. Napoleon, for example, crowned himself emperor in
1812 over a region that included France, Germany, Austria, Poland, Switzerland, and
parts of Italy. The domain was imbued with French values, but this project was shortlived as it aroused nationalist sentiments and made the people unwilling to accept French
dominance. Instead of transnational unity, the principle of national self-determination
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and the nation states became prevalent ideologies and organisational forms (Jönsson,
Tägil et al. 2000).
So can a common European identity create a more united Europe, or will it bring
increased opposition to Europe? Identity can be understood as a distinctiveness of an
object or a person, a specificity which marks out, but is not necessarily unique to, an
object or a person. Identity is essentially janus-faced (two contrasting aspects): it is as
much about differentiation and individuality as it is about commonality (Mayer and
Palmowski 2004). It was in 1973 that the term European unity was first used in an
official EU document. The promotion of the idea of a European identity has been used to
create a “we-feeling” (Arvidsson and Persson 2003), a more positive picture of Europe.
The members of the EU are very dissimilar with the peoples having diverse needs and
wants. In the recent referendums in Europe on the constitution and single currency, there
were clear differences between the requirements of the different members states,
indicating strong regional identities and opinions. The existence of these different
regional demands illustrates the point that the ideal state-nation, which the EU would like
to see, where all identities melt into one greater identity is difficult to achieve (Tägil
2001). Regional identity can be said to have positive connotations; it joins people and
regions together, by providing people with shared ‘regional values’ and self-confidence. It
can be said that identity has become a conceptual tool for grasping how globalisation
reinforces cultural differentiation. While the proponents of the Europe of regions have
accentuated the importance of regional identities, ordinary people and their regional
identities have on many occasions remained marginal to the efforts of regional actors to
gain resources for development plans and to make their regions into products. One
problem is that regional consciousness has no necessary relation to administrative lines
drawn by government (Paasi 2002). States generally have tried to reinforce and develop a
shared identity among its inhabitants and scholars and politicians have generally agreed
that some form of shared identity is essential to the success of European integration (Tägil
2001). But in the shadow of the current wave of enlargement, a European identity has
largely been constructed on historic grounds (Mayer and Palmowski 2004).
So can we have a united European identity in the 21st century? There have been
many attempts after Napoleon to unite Europe, but the European dilemma of how to
achieve stability and security within the framework of a disparate state system has
appeared insolvable in the first half of the 20th century. After the devastation of the two
world wars, there were over-riding concerns for peace and the European movement
gathered momentum after the Second World War. But the iron curtain divided Europe
into two political and ideological camps. The fear of communism and a concern of excess
dependence on the USA contributed to the renewed interest in European integration;
another immediate objective was to reconcile the archrivals Germany and France. This
was the logic behind the creation of the European Coal and Steel Community (ECSC) in
1951 – which of course led to the Treaty of Rome in 1957 and later the EU. The early
efforts at European integration thus largely coincided geographically with the Carolingian
Empire – the cradle of the idea of Europe (Jönsson, Tägil et al. 2000), but this area is
expanding, now including both Scandinavia and the Baltic States.
Regional economies and identities are internally tied together through human and
organisational interdependencies. They are susceptible to variable developmental
pathways, and policy can often help to steer any given system away from undesirable lowlevel outcomes (Scott and Storper 2003). Identities do not appear overnight. It takes time
for religious and cultural factors to influence the mindset of a people, it is a gradual
development process (Jönsson, Tägil et al. 2000). A strong identity can be a positive
factor for the new member states. The emergence of these countries from the soviet
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shadow has led to a desire for change and closer connections with Western Europe.
Though a desire for regional identification also has the potential to pull a state apart
(Tägil 2001).
As Europe grows it has begun to develop its own regional or even European identity. The
question is, is this identity taking over from the different member states, will we no longer
see ourselves as French, British or Swedish, but rather European? Are the decision makers
in Brussels making decisions following their idea of what the EU is without reference to
national identities? Who is forming the European identity that the rest of world will
associate with the member states? Have we become so used to the decision-making
process occurring out of our boundaries that by the individual states and their
populations now accept the doctrined European identity as legitimate. There is a
difference between European and national identity, but that does not have to be a
negative thing. The two can complement each other and through doing this create a
stronger Europe. Creating a single shared identity instead of both national and European
is liable to be more difficult, as the less than warm reception of the European constitution
has illustrated in many countries, the citizens of the 25 member states are not quite ready
to release their national identities as yet. But combining both could create a positive
picture for many, the security of being part of a bigger union as well as being from a
nation can assist in the development of the rural communities, and increase revenue and
trade, which is important for the survival of our rural communities.
With these thoughts in mind, the final section discusses the question of
regionalisation in the institutionalised structure of the European Union. Will there be a
backlash against the continuation of the enlargement process with more and more
different peoples living under one set of rules and governance, as was seen during the time
of Napoleon? Or will the common desire to work together to create a better trading
climate and more favourable market conditions for the continued financial and social
development of the region have enough sway with the populations of the member states?
What will the implications be for the rural communities in the new member states, where
agriculture is such a vital part of the community and income provider?
Unite or fragment, the question of regionalization
In modern societies – there is tension between global and local forces. There are two
incompatible trends point in different directions. The first is globalisation; this indicates
an increased dependence on the outside world. Global networks, extended spheres of
interest and increased mobility indicate a society of flows on a global scale. This can be
substituted in the European context with the continued expansions and unionisation of
the member states of the EU. Secondly, one can talk about regionalisation, which points
in another direction. It implies that human beings and activities are, and will remain,
tightly bound to a local regional environment (Jönsson, Tägil et al. 2000).
Can a group of nations remain united even when they have different identities and
cultures? History does not give a clear picture, but there are successful examples of
federation states that can be presented, for example the USA and Switzerland. Why do
they work? There is no common cultural bond. The answer is that the individual states
lack the power to break away; they do not contain a member unit so strong that it could
challenge the federal authority. The basic problem of every federal government is the
possession of sufficient executive power to enforce its law on all its members. In order to
do this, it must be slightly stronger than its strongest member state (Kohr 2001).
The EU is a large institution with many centrally decided rules and norms; can it
consider the needs and wants of the community at a local or national level? Identity plays
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a role here as it can be said to be part of the institutionalisation of regions. This is the
process through which regions come into being. This process gives rise to, and is
conditioned by, the discourses of regional identity (Paasi, 2002). The EU as an institution
is a system of social rules, accompanied by some sort of enforcement mechanism. Rules
may be formal in nature – e.g. legislation, constitutions, legal specifications of property
rights etc, or informal in nature, e.g. cultural norms and mores – though often there is
substantial overlap between the two categories. Institutions shape economic development
by influencing uncertainty and transaction costs. (Hopcroft 2003).
Institutionalisation is standardised, with quite permanent modes of behaviour, which are
controlled by expectations connected with various roles. Institutionalisation is essential to
the emergence of a shared regional identity, constructed on shared patterns of thought
and behaviour. There can be said to be four stages in the institutionalisation of a region.
These are: assumption of territorial shape; development of conceptual (symbolic) shape;
development of institutions; and establishment as part of the regional system and regional
consciousness concerned (Paasi 2002). The EU can be said to have followed these stages,
though the process has not been entirely lateral, as the union has gone through
enlargement process several times. The final stage, the regional consciousness can be said
to have been completed with the ratification of the European Constitution.
The development of regions is linked to social processes in history. Not all areas can
be described as regions, but once a regional identity has been established, it tends to
survive regardless of how the societal administration otherwise is constructed in the area.
Regions can vary in size; one prerequisite for a region is that there is some form of cultural
unity and shared identity, perhaps supported by language and religious similarities (Tägil
2001). Can the EU fulfil these requirements? Without doubt there are many barriers in
the way to European unity, but when it comes to the rural community, there are great
similarities between the different member states. The implications of enlargement on the
rural communities in the new member states are more serious than for the original
members as the levels of development are so different. The investment and time needed to
bring the new member states (Malta and Cyprus are not included here, as their
agriculture industry is not as big as the East European countries) up to the same level as
the existing members. The support that will be needed and the potential social outcomes
of these changes are hard to gauge accurately, but many estimates have been made as to
how many farmers will stop farming, and the rate of land abandonment. At the same
time, with the latest reform package in place, many are predicting the end of farming as
we know it in the EU; there is also tremendous potential for farmers if they are willing to
try new things. The single payment scheme has decoupled subsidies from production.
The theory being that the farmer can produce what they want and still get the subsidy.
The idea is to make the farmer more attuned to the needs of the market and the
consumer. New markets like fibre production and energy crops are new avenues that the
farmer will be exploring in the future, as well as food production.
It should be considered that the CAP, as a political entity has the potential to influence
the EU of the future. The present reform process is a critical process for many farmers as
it sees the beginning of a new form of agriculture. Confidence in the EU and CAP is at a
low, one could ask if this is just a reaction to the enlargement process or something more
serious? It is definitely something that should be considered.
Europe as a region is still an evolving structure. Many countries have changed form
and new relationships are growing between the new countries. The new member states
entering the EU are different to current members in many ways. They have not evolved in
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the same way as “Western Europe”. Grouping together 25 nations with their own
individual identities and cultures to be governed by the same rules and regulations needs
to be done with sensitivity and tolerance. Oppressive state institutions and policies can act
as negative influences on economic development, whereas a congenial ecology and access
to major markets makes economic development more likely (Hopcroft 2003). It is my
belief that the EU will stay whole. The secularism of Europe will ensure that the united
interest of the EU will succeed.
This paper, through presenting a history of agriculture and European development,
and taking up the discussion on identity and implications for the new member states;
represents the importance of agriculture and the rural communities in Europe as a
building block for the European economy. The enlargement process of the EU and
implementation of its common agricultural policy in the new member states, along with
the other European legislation, is going to have an impact on the rural communities and
their identity as rural European citizens. The evolution of identity in Europe is discussed
as well as the formation of identity in the new member states, with reference to the
potential European membership incurs on the new members. Finally the discussion
concerning the fragmentation or unification of the European Union has been taken up
with the changing of the borders, introduction of new institutions and identity issues that
have been brought up throughout the paper, put into a regional and national context.
The EU has many paths it can take; it can go along the “United Nations of Europe”
road, or as it is understood now a permanent convergence of independent states that
remain free to determine their domestic and foreign policies, and participate in common
institutions mainly to facilitate in common institutions mainly to facilitate coordination.
But as recent referendums in Denmark and France have shown, there is widespread
concern over increased supranationalism and over the gap between those who govern and
those who are governed (Tägil 2001).
Despite integration, state and regional territorial identities still suffuse the
populations of Europe. In fact, as Tägil notes, there are some indications that integration
and centralisation at the supranational level reinforce, rather than weaken, state and
regional identification (Tägil 2001). This is a positive sign for the EU. We could see a
balance forming between the affirmation of a united Europe, but at the same time
maintain regional identities within the individual member states. Recognition that the
members are different, but united under the common goals of the EU could see the future
looking positive for the EU.
Sammanfattning
Uppsatsen utforskar konflikten mellan regionalisering och fortsatt utveckling av det
federala Europa. Den använder jordbruket som ett exempel på en industri som har varit
en hörnsten för Europas ekonomiska utveckling, men som har hamnat i stora problem de
senaste åren. Två ofta belysta problemområden är minskad sysselsättning och en
förändrad landsbygdstruktur. Uppsatsen tar upp den historiska betydelsen av jordbruket
samt utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) i EU. Uppsatsen
diskuterar ett utvidgat Europa och på vilket sätt den regionala och nationella identiteten
kan bevaras samtidigt som olika länder bidrar till att forma en gemensam europeisk
identitet. Uppsatsen poängterar ett det finns ett stort behov för både en välutvecklad
regional och europeisk identitet.
Författarpresentation

Helen Nilsson (f. 1970) är doktorand vid Internationella Miljöinstitutet i Lund. Hennes
forskningsområde täcker livsmedelsproduktion och jordbrukets karaktär. Det
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huvudsakliga forskningsämnet är hur lokaliseringen av livsmedelsproduktion och
konsumtion kan öka det ekonomiska och sociala välmåendet i samhället.
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