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VÄLKOMMEN
Tidskriften du håller i handen är ett resultat av diskussioner om
behovet av att popularisera det religionsvetenskapliga ämnet i
Sverige. Sedan 2012 har religionsvetare drivit den uppskattade
bloggen ”Religionsvetenskapliga kommentarer” där forskare utifrån olika religionsvetenskapliga perspektiv har kommenterat
aktuella händelser. Nu har vi tänkt pröva att nå ut till en bred
publik genom att presentera analyser och forskningsrön i tryckt
form. Med hjälp av olika sorters texter och allsköns bildmaterial
hoppas väcka intresse och frågor för religionens funktion och
betydelse i världen, här och nu, där och då.
Vår förhoppning med Religion är att fler forskare kommer att
engagera sig i att popularisera sina studier, men också att tidskriften kan inspirerar studenter till att skriva på bloggen och
kanske omvandla uppsatser till artiklar för denna tidskrift.
I mångt och mycket avspeglar detta första nummer den
religionsvetenskapliga forskning som bedrivs i Sverige idag där
studiet av islam och västerländska esoterism är framträdande
forskningsfält. Bland annat innehåller numret ett reportage
från Turkiets okända Black Metal-scen, en historisk genomgång
av den så kallade Svarta mässan, en intervju med Jan Hjärpe,
professor emeritus i islamologi samt en diskussion om
vikingarnas förhållande till islam.
Vi redaktionen hoppas och tror att ni ska finna Religion
spännande och tankeväckande. Trevlig läsning!
Andreas, redaktör
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ORGIER, KANNIBALISM
OCH HÄDISKA RITER:
DEN SVARTA MÄSSAN
FRÅN ANTIKEN TILL IDAG
Text: Paul Linjamaa & Johan Nilsson

Ä

nda sedan antiken har människan
berättat historier om fruktansvärda riter begångna av kätterska grupper
och hemliga sällskap. Kannibalism,
orgier och allmän hädelse var vanliga
inslag i dessa riter. Den svarta mässan
är ett fenomen som vi känner till ända
sedan 1600-talet. Katolska källor skildrar heretiska ritualer där satan tillbads
i vidunderliga sexriter och blodsofferskulter. Länge användes dessa berättelser för att smutskasta grupper eller
individer som var avvikande på något
sätt. I modern tid har dessa motiv också
fungerat som underhållning och inspiration i konst, religion och kultur. Men
faktum är att beskrivningar av dolda
riter med sexuella och tabubelagda inslag har funnits ända sedan antiken.
Epifanius av Salamis var en kristen
biskop som levde under 300-talet (död
403). Han verkade främst på Cypern
och skrev ett idag mycket känt verk
kallat Panarion, vilket betyder medicineller brödlådan. I Panarion beskriver
Epifanius över 80 olika grupper som
avvek från vad han ansåg vara det rätta
kristna trossystemet. Några av dessa,
skriver Epifanius, ägnade sig åt oansenliga riter och hotade samhällsordningen och den kristna gemenskapen.
Innan Epifanius blev biskop på Cypern
bodde han i Egypten och där lärde han
känna några personer genom sin församling. Dessa kristna, skriver Epifanius, firade hemliga riter vid sidan av sitt
vanliga kyrkoliv. En dag bjöd de med
Epifanius för att delta i riterna. Det Epifanius berättar om dessa riter är minst
sagt intressant läsning, som innehåller
blodsoffer, sexritualer och mord, alla
ingredienser som förknippats med den
svarta mässan i Europa. Tyvärr är Epifanius redogörelser så osammanhängande och röriga att det är svårt att hålla
isär de olika grupperna i hans berättel-
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se. Exakt vilka som han påstår sig ha varit bekant med personligen är svårt att
avgöra, men han säger sig alltså ha haft
direkt erfarenhet av det han berättar.
Människorna som var engagerade
i dessa riter var omåttliga i sina lustar, skriver Epifanius. Med en hemlig
handskakning, genom att kittla med
fingrarna i handflatan, identifierade de
sig sinsemellan. De badade ständigt,

smörjde sig med väldoftande oljor, åt
kött fastän de var fattiga och egentligen inte hade råd, och festade och söp
omåttligt. En grupp, skriver Epifanius,
ägnade sig åt en särskilt hemsk ritual
där medlemmarna av båda könen samlades regelbundet och firade en väldigt
speciell nattvard. Männen hade under veckan samlat sin sädesvätska och
kvinnorna sitt menstruationsblod, och

Epifanius av Salamis (ca. 320–403)

under riten intogs dessa vätskor som
symbol för Jesu blod och kropp. Inte
bara det, deras möten var dessutom
regelrätta sexorgier. De manliga medlemmarna uppmanade sina kvinnor
att ligga med de andra manliga medlemmarna. Men, skriver Epifanius,
gruppen ansåg att livet på jorden var
en lägre form av tillvaro och därför var
de emot barnalstring. På grund av den
fria attityden till sex blev kvinnor ändå
gravida, skriver Epifanius. Problemet
löste medlemmarna i denna kristna
grupp genom att abortera fostret. Och
inte nog med det, fostret hackades sedan i bitar, maldes och blandades med
honung, peppar och andra välsmakande örter och ”parfymer”, och sedan
”åt var och en av medlemmarna en bit
med sina fingrar”, skriver Epifanius.
Epifanius berättelser är extrema,
ibland rent av komiska, men har tagits för att vara sanna, i alla fall delvis. Epifanius kopplade sexriterna och
kannibalismen till ”gnostiker”, ett samlingsnamn som kyrkofäder långt före
Epifanius börjat använda för meningsmotståndare som ansåg att skaparguden inte var den sanna Guden. Som av
en händelse hittar vi omnämnandet av
en specifik sperma- och menstruationsrit i två gnostiska texter, som förmodligen kommer från samma period och
område som Epifanius var verksam i,
runt 300-talets Egypten. I de koptiska
texterna Pistis Sophia och Jehus bok
omnämns just denna rit, men i båda
dessa texter står det uttryckligen att
de som sysslar med dessa riter kommer förtappats och hamna i helvetet.
De som inmundigar kroppsvätskor i
dessa riter ”begår den värsta synden
tänkbart”, står det i Pistis Sophia. Riten verkar alltså inte ha något att göra
med de så kallade ”gnostikerna”. Det
är dessutom ytters oklart vilka detta
syftar på, termen ”gonsitker” missbrukades nämligen grovt, och användes ofta synonymt med ”heretiker”,
ett namn man kallade ”den andre”.
Vi hittar många liknande beskrivningar av sexorgier och kannibalism under
antiken som de som Epifanius tillskrev
sina gnostiska motståndare. Källorna
har dock en tydlig gemensam nämnare:
de beskriver motståndarens beteende.
Tittar vi lite längre bak i tiden verkar
det som om kristna överlag anklagats
precis för samma ska som Epifanius
anklagade sina teologiska motståndare
för. Origenes av Alexandria, en kyrkofader verksam på 200-talet, fick försvara kristendomen mot Celcus anklagelser, en platonsk filosof som hävdade
att kristna sysslade med sexriter och
dödandet av spädbarn. Den kristne

författaren Minucius Felix skriver på
200-talet att romare anklagade kristna för att ägna sig åt sexkulter, och att
kristna offrade spädbarn och bakade
in dem i pajer och åt upp dem. I slutet av 100-talet skriver Theofilius av
Antiokia att många människor tror att
kristna ”håller sina fruar gemensamt
och brukar dem promiskuöst och att
vi till och med begår incest med våra
egna systrar” (Ad Autol. 3.4). Justinus
Martyren, verksam i Rom på mitten av
100-talet, skriver att det går rykten att
kristna trodde på fri sex och att man
ägnade sig åt ”släckandet av lampor”.
Detta verkar varit en vedertagen term
för seden där män och kvinnor samlades i ett rum och sedan släckte ljusen
för att låta de närvarande ostört ta del
av varandras kroppar i mörkret. Luki-

anos, Klemens av Alexandria och Tertullianus vittnar om liknande rykten,
rykten de med kraft tar avstånd ifrån.
Kristna ägnade sig dock knappast åt
dessa riter, det finns det inga belägg för,
precis lika lite som Epifanius meningsmotståndare gjorde. Beskrivningarna
av sexkulter och kannibalism var effektiva sätt att förknippa en minoritet eller
”den andre” med omoraliskt beteende.
Det var de som stod utanför gruppen,
eller de som man ville svartmåla, som
sysslade med dessa omoraliska riter.
Först verkar det alltså varit romare
som anklagade en kristen minoritet generellt för dessa beteenden. När sedan
kristendomen växt sig starkare återanvändes anklagelserna och applicerades
inom den kristna diskursen mot dess
motståndare. Det är alltså troligast att

En konstnär som inspirerades av det franska intresset för satanism och sexritualer var Felicien Rops (1833–1898). Målningen har titeln Calvary (1882).
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dessa riter främst härstammar från polemiska överdrifter snarare än faktiska
händelser. Men vad drev då kyrkofäder
som Epifanius att skriva så utbroderat
om sexorgier och fördöma något som
inte existerade (i alla fall i den form
som Epifanius beskriver). Ser man till
kontexten som Epifanius befann sig i
så kan vi få en förklaring. Epifanius var
nämligen en intensiv motståndare till
asketism och förnekandet av mänsklig
sexualitet, det som han såg i de begynnande monastiska rörelserna i Egypten
under sin tid, och han skrev mycket om
fördelen och godheten med sex. Detta
kan verka paradoxalt, men lite blir lätt
för mycket. Således, för att skydda sig
från anklagelser om en lössläppt syn på
sex, är Epifanius noga med att poängtera att hans syn på mänsklig sexualitet
är balanserad och modest, i alla fall i
jämförelse med ”gnostikernas” kroppsförakt som leder till fullständigt kaos.
Trots att det är oklart om någon
direkt påverkan föreligger är det lätt att
se likheten mellan de antika berättelserna om heretiker och beskrivningar
av en viss typ av ritualer som associeras
med renässansens häxprocesser och tidigmoderna anklagelser mot kättare
och kriminella utövare av magi. Den så

kallade häxsabbaten, under vilken häxorna samlas för att förlusta sig med demoner och hylla djävulen, ansågs kunna
innehålla diaboliska parodier av böner,
barnamord och kannibalism, skändande av oblater och sexuella orgier, ibland
med övernaturliga inslag. Besläktad
med häxsabbaten var den svarta mäs�san, som dock brukar uppfattas snävare som en ritual specifikt menad att
parodiera den katolska mässan. Sådana
riter beskrivs i tidigmoderna skrifter
riktade mot häxkonst, som Malleus maleficarum och De la démonomanie des
sorciers, och skildras i rättegångsprotokoll, främst från 1500- och 1600-talet.
De flesta historiker är ense om att det
är svårt eller omöjligt att hitta några belägg för att svarta mässor eller liknande ritualer verkligen utövades under
denna tid. De menar istället att berättelserna om dem främst fungerade som
anklagelser riktade mot sociala och ideologiska avvikare, precis såsom romarna skildrade kristna, och som kyrkan
skildrade heretiker under antiken. Som
antropologen William Arens en gång
föreslog i sin studie av föreställningar
om kannibalism, The Man-Eating Myth
(1979), kan sådana berättelser både
fungera som ett sätt att avhumanisera

den andre och ett sätt att stärka social
sammanhållning genom att föreställa
sig ett anti-samhälle som utgör en spegelbild av det vanliga samhällets normer. Häxsabbater och svarta mässor,
där mänskliga häxor umgicks med
demoniska väsen som ofta visade sig i
djurform och där deltagarna dansade
rygg mot rygg eller läste böner baklänges, kan tyckas vara ett nästan övertydligt exempel på detta. Berättelsernas
anklagande ton är också lätt att se i
samband med det allmänna tillstånd av
misstänksamhet som de tidigmoderna
häxprocesserna utgjorde. Varken häxprocessernas slut eller upplysningens
ideal om ökad religiös tolerans innebar emellertid slutet på föreställningar
om ljusskygga grupper av människor
som utför gränsöverskridande riter.
Om vi tittar närmare på sådana berättelser i modern tid ser vi också att
deras funktion delvis förändrats. Den
svarta mässan används fortfarande för
att anklaga och svartmåla avvikare. I
och med romantiken får sådana berättelser emellertid också drag av fantasi,
underhållning och inspiration. I modern tid kan häxornas och kättarnas
ritualer fungera inte bara som källa
för konspirationsteorier, de kan ock-

Auguste Leveque - Bacchanalia (1890–1910). Berättelserna om kristna sexkulter liknar de som under antiken
berättades om deltagarna i dionysoskulten: kvinnor som drabbats av galenskap och dragit ut i vildmarken där
de söp, sjöng, dansade, ägnade sig åt fri sex och blodsoffer.

6 | RELIGION

så läsas som inspiration för religiösa
rörelser som av olika skäl såg häxor
eller gnostiker som sina föregångare.
Eller rentav som ett populärt motiv för
underhållning, konst och pornografi.
Exempel på det senare går att hitta
hos den franske adelsmannen, tänkaren och pornografen Donatien Alphonse François de Sade, känd som markis
de Sade. de Sade är omtalad för sina
litterära verk som innehåller sexuella skildringar från det ekivoka till det
mordiska, invävda i långa utläggningar om upplysningsfilosofi. Att döma av
de Sades verk intresserade han sig inte
bara för libertinism och materialistisk
filosofi, utan också för en kombination
av sexuella orgier och hädelse som har
tydliga rötter tillbaka till föreställningar om häxor, kättare, och dionysiska
orgier. Intresset för hädelse är sannolikt, åtminstone delvis, relaterat till
hans för tiden ovanligt radikala ateism.
I flera av de Sades verk förekommer
till exempel ett avsnitt som innehåller
klassiska inslag från historiska skildringar av den svarta mässan: oblater
skändas, kristendomen hädas, sexuella orgier utspelas. de Sade utövade ett
förvånansvärt stort inflytande över det
intellektuella livet långt in i vår samtid. Dystra marxistiska tänkare som
Theodor Adorno analyserar med stort
allvar hans orgieskildringar i verk som
Upplysningens dialektik. I Frankrike
var detta intresse särskilt stort. Påverkan från de Sade kan möjligen vara en
anledning till att det franska avantgardet, kanske särskilt surrealisterna och
deras samtida, var förtjusta i svarta
mässor. De ägnade sig inte bara åt att
skildra dessa riter, utan ansträngde sig
för att försöka förstå deras betydelse,
deras syfte, deras filosofiska mening.
Till stor del obekymrade om att ingen
ännu hade bekräftat deras existens. Ett
belysande exempel går att finna hos författaren och filosofen George Bataille.
Bataille diskuterar mässorna i sin Litteraturen och det onda (1957) i avsnitt
med illustrativa underrubriker som
”En besmutsning utan gräns”, där han
bland annat skriver: ”Den förbisedda
storheten i dessa besmutsningsriter,
vilkas innebörd är en besmutsning
utan gräns, kan inte nog betonas”. Här
teoretiserar han kring vilka mänskliga behov sådana ritualer kan antas
svara mot och menar att de erbjuder
en intensifierad känsla av liv i dödens,
smutsens och orenhetens närhet. I någon mån erbjöd han på så sätt en teologi, eller åtminstone ett motiv, till den
som skulle vilja iscensätta sådana riter.
Den franska fascinationen för den
svarta mässans hädelser och sexuella
utsvävningar under det tidiga 1900-

Donatien Alphonse François de Sade (1740–1814)
talet har emellertid inte främst med de
Sade att göra. Istället bygger den sannolikt på en våg av rykten om sådana
ritualer som svepte över Frankrike under 1800-talets sista decennium. Vid
denna tid hade den svarta mässan varit fokus för en stor medial uppmärksamhet. Ihållande rykten gjorde också
gällande att sådana riter regelbundet
firades i Paris och andra stora franska
städer. Historierna florerade bland annat i de överlappande subkulturer, som
vid 1800-talets slut utgjordes av det
konstnärliga avantgarde som vid tillfället var upptaget med symbolistiska och
dekadenta idéer, och de esoteriska rörelser och hemliga sällskap som fick ett
stort uppsving under perioden. Böcker
och tidningsartiklar beskrev hemliga
sällskap av satanister och luciferianer
som möttes för att fira svarta mässor,
där de hängav sig åt sexuella orgier
och skändade kyrkans sakrament.
Den kanske största inspirationskällan till vågen av intresse för svarta
mässor var en bästsäljande roman som
publicerades 1891, La-Bas av J-K Huysmans. Huysmans hade redan några år
tidigare gjort sig ett namn genom en
underlig fragmentarisk berättelse om
en förfallen adelsman som i desperat
förakt för det moderna livet sysselsätter
sig med estetiska experiment av olika
slag. I La-Bas skildrade Huysmans istället vad han hävdade var verkligt existerande satanism i en roman byggd på

djupgående efterforskningar, detaljerad dokumentation och egna upplevelser. Här får läsaren följa en författare
vid namn Durtal (i hög grad baserad
på Huysmans själv), som medan han
skriver om medeltida satanism stöter
på rykten om att svarta mässor fortfarande firas i det samtida Paris. Efter att
först ha reagerat med skepsis blir han
inbjuden att delta i en av dessa ritualer,
som alltså ramas in av diskussioner av
historiska skildringar av häxsabbater
och liknande riter. Om större delen av
romanen upptas av återgivningar av
Durtals samtal om konsthistoria och
sedernas förfall, är skildringen av den
svarta mässa han slutligen besöker intensiv och omtumlande på ett sätt som
gjorde ett starkt intryck på Huysmans
samtid. I ett före detta kloster firas en
ceremoni som inbegriper en obscen Jesusbild klädd i hästhår, sminkade män
och halvklädda kvinnor, en präst som
naken och droppande av svett skriker
anklagelser mot Gud, medan en liten
flicka på alla fyra ylar som en hund och
församlingen begår diverse skändligheter riktade mot konsekrerade oblater.
Romanen framkallade en utbredd
fascination för de fenomen Huysmans
beskrev, människor tog sig till platser
som förekommer i romanen för att få en
skymt av den blasfemiske prästen och
Huysmans själv besvärades av personer
som försökte övertala honom att ta med
dem på satanistiska ritualer. Efter LaRELIGION | 7

Bas följde också en flodvåg av artiklar,
pamfletter och böcker om satanism, likaväl som en mängd konst som skildrade satanistiska riter. En parisisk teater
genomförde en dramatisk gestaltning
av en svart mässa komplett med attrapper av skändade oblater och skådespelare i hudfärgade kroppsdräkter för
att simulera de nakna kroppar en stor
del av publiken med all säkerhet kommit för att se. Denna trend nådde hela
vägen till Skandinavien, där en dansk
officer vid namn Carl Kohl (1869–1958)
publicerade en bok med titeln Satan
og hans kultus i vor tid (1902) som var
tydligt influerad av den franska sekel-
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slutstrenden. Mer eller mindre fantasifulla rykten om diaboliska aktiviteter
florerade också. Bland annat sades en
satanistisk kult bestående av barn ha
avslöjats inuti en katolsk flickskola.
Den som börjar leta efter eventuella
verkliga svarta mässor bakom all ryktesspridning och litterär aktivitet ställs
emellertid snart inför samma problem
som dem som letar efter belägg för
antikens gnostiska orgier eller renässansens häxsabbater. Trots en väldig
mängd rök är det mycket svårt att hitta
någon eld. Religionshistorikern Ruben
van Luijk har i sin bok i Children of Lucifer (2016) genomfört en systematisk

genomgång av alla dessa skildringar
av djävulsdyrkan och mörka riter runt
förra sekelskiftet. van Luijk har visat att
de antingen bygger på uppgifter som
är omöjliga att belägga eller hänvisar
tillbaka till Huysmans författarskap
eller ett fåtal andra källor. En närmare
granskning av Huysmans visar i sin tur
att han i själva verket sannolikt aldrig
själv besökt någon satanistisk ritual.
Snarare än egna upplevelser verkar
hans beskrivning av den svarta mässan
i La-Bas bygga på uppgifter från en ytterst underlig figur, en avfällig katolsk
präst, exorcist, esoteriker och sektledare vid namn Joseph-Antoine Boullan.
Boullan som i egen rätt var en mycket
intressant gestalt framställde sig som
expert på satanism och hade lyckats
övertyga Huysmans om att han hade
tillgång till unik information om ämnet.
Detta var också i någon mån sant, men
Boullans uppgifter kom emellertid från
visionära upplevelser, drömmar och
konversationer med änglar och övernaturliga väsen och är omöjliga att ta
på allvar för den som inte är beredd att
samtidigt sätta tilltro till hans övernaturliga krafter. Boullan hade också en
vana att slunga anklagelser om satanism runtomkring sig, särskilt mot religiösa grupper han befann sig i konflikt
med. De svarade ofta med samma mynt.
Uppenbarligen kunde berättelserna om svarta mässor under det sena
1800-talet fortfarande fungera som
utryck för mänskliga rädslor och anklagelser mot avvikare och religiösa
motståndare. Konspirationsteorier om
frimurare och olika ockulta grupper
utgjorde en viktig grogrund för tron på
sådana ritualer. Uppenbarligen kunde
de numera också fungera som underhållning, som källa till begär och fascination. Denna fascination fick också mer intressanta konsekvenser än
skönlitterära fantasier. Vi känner till
åtminstone ett tydligt fall där skriverier
om satanism inspirerade till skapandet
av en verklig satanistisk grupp. Den
danske mejeriförsäljaren och ockultisten Carl William Hansen fyllde i början
av 1900-talet i en dansk folkräkning
med religionstillhörighet ”luciferian”.
Hansen författade en pamflett där han
propagerar för ”tillbedelsen” av Lucifer,
”den jagede Ulv”, som han förknippar
med en livskraft som genomsyrar naturen. Hansens lilla skrift visar tydliga
influenser från sekelslutets franska satanistvåg, men avslöjar också att han
såg de antika gnostikerna och ”hednisk”
religion som föregångare. Tyvärr saknar vi kännedom om eventuella ritualer
Hansen och hans krets kan ha utfört.
Men ett exempel på sådana ritualer
hittar vi emellertid i Paris vid 30-talets

Maria de Naglowska (1883–1936)
vid en av sina ritualer
början. Maria de Naglowska var en rysk
kvinna som lämnat sin adliga familj
för ett förhållande med en violinist och
slutligen hamnade i Frankrike, där hon
i början av trettiotalet grundade en satanistisk organisation. De Naglowska
höll hov på caféerna i Montparnasse
och drog till sig anhängare från stadens
esoteriska och konstnärliga miljöer. I
ett kulturellt klimat präglat av surrealismen publicerade hon en tidskrift och ett
antal böcker och lyckades också locka
tillräcklig med intresse för att iscensätta sina religiösa idéer i en serie ritualer.
de Naglowskas underliga köttsliga riter,
som en observatör kallar dem, visar
tydliga tecken på att vara påverkade
av äldre berättelser om svarta mässor.
Hon kallade sig själv Satansprästinna.
Mässorna innehöll rituella samlag, och

på ett fotografi från tiden kan man se en
naken kvinna ligga på ett altare på ett
sätt som tydligt anspelar på hur svarta
mässor ofta avbildats. de Naglowskas
världsbild och rituella aktiviteter var
emellertid långt ifrån enbart en iscensättning av den satanism som skildrats av Huysmans och andra. I minst
lika hög grad byggde den på esoteriska föreställningar, protofeminism och
kristen millenarism. Enligt Naglowska
var mänskligheten på väg in i vad hon
kallade den helige andens tidsålder, en
epok som skulle vara präglad av kvinnliga värden. Inte heller såg hon Satan
som en verklig motståndare till Gud,
snarare som en kraft som kunde leda
människan till det gudomliga. Både de
Naglowska och Hansen valde – begripligt nog – att bortse från de mörkare
element som berättelserna om svarta
mässor innehöll. Ingen av dem visar något intresse för mord eller kannibalism.
Detta samspel mellan rykten, konspirationsteorier, underhållning och
verkliga iscensättanden fortsatte under 1900-talet och in i vår tid. Trots
att samhället åtminstone i någon betydelse av begreppet sekulariserats,
har berättelser om satanistiska ritualer
fortsatt att florera. De förekommer i de
anklagelser om satanistiska övergrepp
som spreds över världen från USA på
1980- och 90-talet. De gestaltas i en
mängd litteratur och film och iscensätts i någon mån (om än i juridisk och
etiskt försvarbara versioner) av organisationer som Church of Satan, som
grundades i Kalifornien på 60-talet.
Slutligen kan vi konstatera att moderna beskrivningar av den svarta mässan
har starka kopplingar till antiken och är
nära förenade med identitetsskapande
beteende. Genom att förstärka sin fien-

des brister, genom att skapa en antites, så stärker man samtidigt sin egen
identitet. Den andre får ofta stå skott
för beteenden som man själv tar avstånd ifrån. ”Vi” följer normerna medan
”den andre” bryter dem. Normbrytande
beteende har dock alltid lockat och intresserat människan, och kommer nog
alltid att göra det. Därför går det ofta
att hitta ett litet korn av sanning även
i de mest överdrivna och hemska skildringar av mänskligt beteende, ett korn
som trots dess tvetydiga koppling till
verkliga förhållanden inspirerat och
lockat människor att skapa nya och
utökade uttryck inom litteratur, konst
och religion. Man bör dock alltid närma
sig beskrivningar av den svarta mäs�san utrustad med en god dos källkritik.

Joseph-Antoine Boullan
(1824–1893)

OM SKRIBENTERNA
Paul Linjamaa är religionshistoriker verksam vid Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Lunds universitet. Han forskar på antikens kulturer och
religioner, med särskilt intresse för gnosticism.

Johan Nilsson är doktorand i religionshistoria vid Lunds Universitet där han
arbetar på ett avhandlingsprojekt om esoteriska rörelser runt förra sekelskiftet
och deras relation till östasiatisk religion. Han är också verksam som redaktör för
en antologi om positiva omtolkningar av djävulsgestalten under 1800- och 1900tal och har tidigare publicerat sig i kulturtidskrifter som Lyrikvännen och Aorta.
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ANTIKENS LÄKEKONST,
AMULETTER OCH DE
KOSMISKA ANDEMAKTERNAS
HERRAVÄLDE
Text: Paul Linjamaa

S

ynen på kroppen såg mycket olik ut
under antiken från hur vi idag föreställer oss att människans kropp fungerar. Den antika medicinska vetenskapen
var till stor del uppbyggd kring vad som
ibland kallas humoralpatologi, tanken
att människokroppen är uppbyggd av
fyra grundläggande vätskor: blod, slem,
svart galla och gul galla. Dessa fyra vätskor ansågs motsvara de fyra elementen
som allt i kosmos var uppbyggt av: luft,
eld, jord och vatten. De fyra elementen
och kroppsvätskorna förknippades i sin
tur med fyra grundläggande egenskaper: torrhet, fukt, värme och kyla. Elden var varm och torr, precis som den
gula gallan, medan vattnet såsom slemmet i kroppen var kallt och vått. Blod
var som luft, varmt och vått, medan den
svarta gallan, precis som jorden, var
torr och kall. Ett hälsosamt liv var resultatet av balans och att harmoni rådde mellan elementen, och de kroppsvätskor som varje människa bestod av.

Humoralpatologin sträckte sig inte
bara till att förklara människans fysiska välmående, utan innefattade även en
utbredd och avancerad psykologisk aspekt. Varje kroppsvätska och elementet
den förknippades med knöts till vissa
karaktärsdrag. En person som till natu-
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ren lätt blev upprörd, våldsam eller stridisk ansågs ha mer blod och gul galla i
kroppen, vätskor som motsvarade luft
och eld, de två heta elementen. Det är
därför vi fortfarande idag kan benämna
en person som har lätt till ”heta känslor”
för hetlevrad eller kolerisk – från grekiskans kholé, ordet för galla, vilken ansågs styra leverns funktioner. Fler ord i
vårt språk härstammar från den antika
humoralpatologin. Ordet melankoli till
exempel är grekiska för svart (melos)
galla (kholé), och hade man ett överflöd av den svarta gallan i kroppen så
var man mottaglig för svårmod, depression och nedstämdhet, egenskaper som
förknippades med det torra och kalla
elementet jord. Ett flegmatiskt temperament har någon som är långsam, lugn
och behärskad, egenskaper som berodde på slemmet (på grekiska phlégma),
kroppsvätskan som var förknippad med
vatten och egenskaperna kyla och väta.
Det var inte bara kroppen som var
ordnad utifrån elementsystemet, även
planeterna var förknippade med varsitt element, en kroppsvätska och en
egenskap. Under antiken kände man
till sju ”vandrare”, eller planétos som
man kallade de himlakroppar som rörde sig i förutsägbara mönster ovanför
människan: månen, Merkurius, Venus,
solen, Mars, Jupiter och Saturnus.
Planeterna associerades med olika andemakter och gudar, och ansågs ha
speciella egenskaper som påverkade
människan på olika sätt. Saturnus var
den planet som stod längst bort från
jorden och var därför förknippad med
kyla och mörker. Om en person blev
nedstämd eller ledsen kunde det alltså
bero på Saturnus, planeten som påverkade den svarta gallan i kroppen, melankolin, som var kall som Saturnus.
Planeterna förknippades också med
varsin veckodag och det är därifrån vi

idag har våra namn för veckodagarna.

Elementen i kosmos, planeterna och
människokroppen var alltså både
tidsligt och kausalt ordnade enligt ett
komplicerat system, vars alla delar
påverkade varandra. Planeternas och
stjärnornas position i ögonblicket en
människa föddes avgjorde vilken sorts
kroppslig sammansättning man fick.
Planeternas påverkan på människan
var inget som förknippades med vidskeplighet eller övertro under antiken,
det var snarare en central del i naturläran och nära sammankopplat med
läkekonsten via humoralpatologin. En
person som lätt blev nedstämd och stod
under Saturnus och den svarta gallans
inflytande skulle hålla sig torr och varm
för att motverka symtomen, speciellt på
lördagen som var Saturnus dag. En kolerisk person skulle dock söka det svala och se till att få i sig ordentligt med
vätska för att motverka eldigt humör
och starka känsloutbrott. För en sådan
person skulle lördagen snarare passa
utmärkt för aktiviteter som annars kunde sätta igång utbrotten, lördagen då
den svala Saturnus utövade sitt inflytande, snarare än till exempel tisdag då
den extremt heta planeten Mars styrde.
Ett ytterst populärt tillvägagångssätt för att försöka påverka sin hälsa
och sinnesstämning under antiken var
hanteringen av amuletter och magis-

$

Information$on$the$Lund$Collection$can$be$found$here:$
http://www.ub.lu.se/en/theFpapyrusFcollection$
Here you can also find a link where you can brows the collection yourselves and see
there is something you would like to take a look at while in Lund.

The Collection includes, for example, a few magical, medical and astrological papyri
much documentary material and extracts from Homer, Thucydides, Isocrates and
others (no Coptic material I am afraid).

ka formler. Genom att bära namnet
på en mäktig gudom eller andemakt
på sin kropp – namnet på en kosmisk
andemakt som förknippades med planeternas gång och därmed också kontrollerandet av kroppens vätskor och
elementen på jorden – ansågs man
kunna påverka alla livets olika delar.
Vi har kvar amuletter från antiken som
adresserar alla slags hälsoproblem,
såsom feber, reumatism, dålig syn, diarré och huvudvärk, men även åkommor som kanske mer sällan förknippas
med medicin idag, såsom amuletter
mot mörkerskräck, mask, skeppsbrott
och spindel-, orm- och skorpionbett.
Amuletterna bars och besvärjelser
lästes även i syfte att hjälpa personekonomi, kärleksliv, för att förbättra
ens chanser i spel och dobbel och för
att påverka vädret. Det fanns till och
med en formel som ska få användaren att utveckla en vacker sångröst.

Detta papyrusblad från 500-talet,
nedtecknat på det egyptiska språket koptiska, är uppdelat i två delar. På den övre halvan av manuskriptet hittar vi just beskrivningar
om hur man får till stånd en vacker
sångröst. Den undre delen däremot,
är en kärleksformel. Här kan vi läsa:
Detta är en potent amulett för att
få en kvinnas kärlek. Skriv ned dessa
tecken på en bit tenn. Offra sedan följande: vilda örter, fradga från munnen
av en kolsvart häst, och sist, en fladdermus. Gräv sedan ned det vid kvinnans
dörr. Du kommer se effekten genast.
Tecknen som skulle skrivas ned på
tennet var följande:
Ve, ve, jag åkallar dig vid Faderns
vänstra hand, jag åkallar dig vid Sonens

huvud, jag åkallar dig vid Den Helige
Andes hår.
Här har vi alltså en kristen besvärjelse, vilket inte alls bör förvåna oss eftersom antikens kristna inte hyste en annorlunda syn på hur kosmos fungerade
eller vilken läkekonst som var effektiv.
Däremot kallade man på de himmelska
makter som man ansåg var de mest potenta, och när det gäller kristna amuletter och formler så handlar det förstås
främst om Gud fadern själv, Sonen,
Den Helige Anden eller någon av de
många änglar, ärkeänglar eller helgon
som ansågs vara mäktiga nog att utöva
inflytande över det kosmiska maskineriet. Bland de papyrusfynd som idag
kallas Michigan-papyrusarna, textfynd
från 600-talets Egypten, hittar vi flera
exempel på kristna amuletter och läkeordinationer. Instruktionerna börjar
med en lång bön till Gud och till de sju
kosmiska makter, änglar och ärkeänglar som styr ordningen i världen. Efter
bönen följer detaljerade instruktioner
för hur formeln skulle genomföras och
vad den var verksam mot. Ville man
motverka insektsbett skulle bönen läsas över en kopp vatten som sedan
skulle drickas av den drabbade. Hade
man ”ont i sidorna” skulle bönen läsas
över fikon som sedan bands fast runt
den sjukes höft. Bönen hjälpte också mot inflammationer, njursmärtor,
huvudvärk och ledsmärta, och botade
även ”kvinnor vars mjölk inte rinner”.
De flesta fynd av dylika slag är just från
Egypten, men det beror inte nödvändigtvis på att egyptierna var särskilt
intresserade av magiska formler, utan
snarare på att det egyptiska klimatet
var torrt och gynnsamt så att papyrus
från Egypten överlevde i större utsträckning än på andra antika platser.
En populär andemakt vars namn
finns inristat på många amuletter
från antiken är Abraxas. Detta namn
symboliserar makten som förknippades med kontrollen över planeterna
och årets alla dagar. Bokstäverna i det
grekiska alfabetet, och många andra
alfabeten (såsom det hebreiska), var
förknippade med ett siffervärde. A var
lika med 1, B med 2 och så vidare fram
till I, som representerade siffervärdet
10, K var 20, och så vidare fram till R
som var 100, S var 200 och så vidare.
Om man tar siffervärdet i varje bokstav som namnet Abraxas utgörs av så
får man summan 365, antalet dagar på
ett år (A-1+B-2+R-100+A-1+X-60+A1+S-200=365). Abraxas var alltså ett
namn som förknippades med kontrollen
över den kosmiska ordningen, elementen och därmed också kroppen. På ett

papyrusblad
från 200-talet, som idag
Here is one example:
finns bevarat vid Lunds universitetsbibMagic
formula
on behalf annat
of a little girl
whoföljande:
is ill, 4th century A. D.$
liotek,
kan
vi bland
läsa

I, Abrasax, shall deliver. Abrasax am I!
ABRASAX ABRASICHOOU, help little
Sophia-Priskilla. Get hold of and do
away with what comes to little SophiaPriskilla, whether it is a shivering fit - g
hold of it! Whether a phantom - get hol
of it! Whether a daimon - get hold of it!
Abrasax, shall deliver. Abrasax am I!
ABRASAX ABRASICHOOU. Get hold,
get hold of and do away with ... what
comes to little Sophia-Priskilla on this
very day, whether it is a shivering fit - d
away with it! Wheather a daimon - do
away with it!$

Jag, Abraxas ska frälsa. Jag är Abraxas. Hjälp lilla Sofi-Priscilla, om hon
har frossa, låt den försvinna, om hon
är slagen av en demon, låt den tas fast!
Amuletter kunde bestå av i princip
vadsomhelst som en magisk formel eller namnet på en kosmisk andemakt
kunde ristas på. Ofta handlade det om
papyrus eller en bit pergament (torkad och behandlad djurhud), som
bars eller grävdes ner på platsen där
den skulle verka, men man kunde
också använda sten, träföremål, benrester, krukskärvor, metallplattor, ja,
vadhelst som man kunde skriva på.
En konstellation av andemakter som
under senantiken åberopades ofta var
Ialdabaoth och hans hantlangare. Det
är osäkert varifrån namnet Ialdabaoth
kommer, men eventuellt betyder det
”Son av Kaos”, och Ialdabaoth porträt�terades ibland zoomorfiskt, alltså i djurskepnad. Det verkar främst varit judar
och kristna som spred föreställningarna
om Ialdabaoth. Hans namn förekommer ofta i judiska också kristna texter
från antiken, som namnet på Demiurgen (grekiska för hantverkare), en term
som Platon använde för den mäktiga
varelse som ordnat kosmos. Demiurgen
var en figur som vissa judar och kristna,
och även platoniker, ansåg finnas under
den högsta himlen där Gud befann sig.
Det var Demiurgen som kontrollerade
kosmos genom sina sju hantlangare, de
sju kosmiska andemakterna som förknippades med planeterna, veckodagarna, de sju vokalerna i alfabetet och
de sju musikaliska tonerna. Kort sagt:
ordningen i världen. Ialdabaoth och
hans underänglar kunde alltså åberopas för allehanda besvär, och otaliga
amuletter från antiken finns idag bevarade där deras namn förekommer:
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På framsidan av denna amulett från
200-300-talet (gjord av grön alabastersten) har vi en bild på en lejonhövdad
figur, och på sidan står det Ialdabaoth
Ariel, alltså ”Ialdabaoth, Guds lejon”
(Ariel betyder Guds lejon på hebreiska). På baksidan hittar vi ytterligare sju
namn: Ia, Iao, Sabaoth, Adonai, Eloai,
Hereos och Astapheos. Flera av dessa
är benämninger som används för Gud i
den hebreiska bibeln. Vi påträffar namnen i många antika texter också, bland
annat Johannesapokryfen, en text bevarad från tredje århundradet i flera
exemplar, men som går att spåra ända
tillbaka till andra århundradet genom
kyrkofädernas beskrivningar. Johannesapokryfen består delvis av en mycket detaljerad skapelsemyt som beskriver hur Ialdabaoth formar världen med
hjälp av sju arkonter (grekiska för härskare). Det är arkonterna som utformar
människokroppen, och i ett mycket invecklat system kopplas varje liten del av
människokroppen till en av planeterna,
som i sin tur kontrolleras av en av de sju
arkonterna. Det står i Johannesapokryfen att människans benmärg, till exempel, är kopplad till månen och arkonten
Iaoth. Människans ben kontrolleras av
Merkurius och arkonten Eloaios, skinnet av Jupiter och arkonten Adoni, blodet av Mars och arkonten Sabaoth, och
så vidare. Inte nog med detta, det finns
enligt Johannesapokryfen hundratals
arkonter av detta slag som styr varje
aspekt av människans liv, och totalt
utgör samma antal som dagar på året.
Det är med andra ord inte så konstigt
att människor bar amuletter för att
blidka dessa makter som ansågs ha ett
sådant inflytande på människans liv.
Nummersymbolik, som vi såg i tolkningen av namnet Abraxas, var populär under antiken och gick att koppla
till alla livets delar. Pythagoréerna, en
religiös filosofisk sekt grundad av filosofen Pytagoras, ansåg att tal var
materiens byggstenar: tal var ting i
sig själva och tingen i världen bestod
av tal. Tillvaron gick att föreställa sig
som en tetractys, ansåg Pytagoras, en
triangel med fyra rader av punkter.
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Slutet av Johannesapokryfen, från
Nag Hammadi-kodex II. Texten som
följer där Johannesapokryfen slutar är det berömda Tomasevangeliet.

Punkten högst upp symboliserade
Det Ena eller Monaden, den högsta
Gudsprincipen. På andra nivån fanns
Dyaden, principen som gav upphov till
mångfald och materialitet, representerad
av två punkter. På tredje och fjärde nivån
fanns Harmoni och Ordning, representerade av tre respektive fyra punkter.
En tetractys var avbilden av en perfekt
helhet, i form av talet tio (1+2+3+4=10).
De fyra raderna symboliserade också de
fyra elementen samt universums fyra dimensioner (längd, bredd, djup, och nolldimension). Platon inspirerades mycket
av pytagoriskt tänkande och han var
inte ensam, nummersymboliken var en
självklar del av ordningen som ansågs
genomsyra människans liv i kosmos. Genom talen kunde människan påverka sin
vardag. Speciellt talet åtta ansågs potent,

talet efter sjutalet, symbolen för kosmos
ordning. Det fanns ju sju planeter, sju
veckodagar, sju vokaler och sju musikaliska toner, och talet åtta symboliserade det som stod över denna ordning.
Vissa ansåg att människans själ lämnade kroppen i dödsögonblicket och steg
uppåt. Men vägen till världen bortom
var inte enkel. Själen var först tvungen
att passera de sju himlarna innan den
kunde komma att njuta livet bortom
kosmos, varifrån den hade haft sitt ursprung. Under sin färd var själen beroende av magiska former och namn
kopplade till upplösande siffertal, vilka
skulle memorerats innan döden. Själen
behövde dem nämligen som en slags
lösenord för andemakter som vaktade
vid de sju himlanivåerna, vakter som
endast lät själen passera om den ägde
de hemliga formlerna och nyckelorden.
Den ordning som gick att skönja i
kosmos och som genomsyrade varje
människans liv gick att förutsäga, genom
divination (från latinets divinare, ”att
förutsäga, vara inspirerad av en gud”).
Varje människas födelse ansågs ju delvis
vara ordnad. Eftersom alla människor
föddes på en specifik plats och tidpunkt
gick det att förutsäga vissa delar av livet.
Planeternas position vid födelsetidpunkten användes som vägledning. Avvikelser från det normala noterades särskilt.
Fanns det något under födelsetidpunkten som var utöver det förväntade? Det

fanns ett specifikt romerskt prästerskap,
de som förenades i det så kallade sjumannakollegiet, vars uppgift var att föra
anteckningar över alla ovanliga händelser som skedde i landet under året. Dessa
händelser ansågs vara tecken på vad man
kunde vänta sig i framtiden och de kunde rådfrågas. Många människor gick till
spåmän och använde divinationsböcker
för att besvara svårlösta problem i livet.
Återigen, kristna var inget undantag.

I denna koptiska bok från 400-talet,
med titeln Marias spådoms evangelium,
finns 37 aforismer samlade, visdomsord
som fungerade som spådomar. Boken
fungerade som ett slags orakel. Spådomarna är formulerade på ett väldigt generellt sätt, vilket gör att de går att tillämpa
på en mängd olika slags frågor. Bokens
öppningsrader antyder syftet med boken:
Marias spådoms evangelium, herren
Jesus Kristus moder, hon som ärkeängeln Gabriel kom med glädjebudet
till. Den som med öppet hjärta söker
skall finna. Men var inte delad i sinnet!
Man ställde helt enkelt en fråga till boken – eller bokens ägare eller förvaltare –
och sedan slog man upp en slumpmässigt
vald sida och läste rådet på den sidan. En
av sidorna består av följande spådom:
Gå hädan genast! Detta är ett ting
från Gud. Ni vet att ni har lidit under
många dagar. Men det är er obemärkt
för ni kommer segerrika till himlen.
En annan lyder: ”Upphör med att vara
delad till sinnet, o människa, oavsett om
detta händer eller ej. Ja, det kommer
hända! Fatta mod och var inte delad i
sinnet. Det kommer förbli med er länge
och ni kommer få lycka och medgång.”
Spådomarna var alltså utformade på
ett sådant sätt att de passade de flesta
situationer. Men vilken spådom som
slogs upp just för dig ansågs inte vara
en slump, utan det var ”skrivet i stjärnorna”. Varje individs liv var kopplat
till planeternas gång och tidens rörelse på ett unikt sätt, och det var det som

avgjorde vilket svar just du fick. Trots
att boken kallas ett ”evangelium” så är
det alltså inget evangelium i traditionell bemärkelse, ingen berättelse om
Jesu liv på jorden. Snarare syftar titeln
”evangelium” på vad ordet betyder på
grekiska: ”glädjebud”, och denna text var
tänkt att skänka lättnad och glädje på ett
väldigt handgripligt och praktiskt sätt.
Låt oss ta ett sista exempel på en
teknik som den antika människan
tog till sig för att påverka sin vardag:

Sator-kuben. Denna bokstavskvadrat
var en 2D-palindrom som ansågs inneha
väldigt stor makt. Ett palindrom är en
följd av bokstäver som man kunde läsa
framlänges såväl som baklänges. Satorpalindromen bestod av en kombination av
fem ord, vart och ett fem bokstäver långt.
Dessa ord placerades ovanpå varandra
och kunde läsas framlänges, baklänges,
uppifrån och ner. Kuben verkar ha varit
omåttligt populär under romarperioden,
och har hittats nedtecknad på allehanda
objekt i Pompei, Herculaneumi, Egypten, och Rom samt många andra platser.

rota), vilket betyder hjul. Tillsammans
bildar de meningen: ”Odlaren Arepo har
som verktyg hjul.” Det är fortfarande
många oklarheter kring denna kubiska palindrom, men förmodligen hade
den en beskyddande funktion, och med
största sannolikhet var den kopplat till
fruktbarhet och skörd. Många religiösa
riter under antiken var just kopplade till
årstiderna, som precis som hjulet hade
en jämn och cirkulär gång, och den antika människan var speciellt beroende
av skörden. Misslyckade skördar drabbade alla i samhället, fattiga svalt och
rikas makt riskerades att bli ifrågasatt.

Här är en bild med palindromen inristat på en kyrkvägg i den italienska
staden Capestrano
När romarriket övergått till kristendomen omvandlades palindromen. Genom
att ändra ordningen på orden och lägga
till bokstaven N kunde man forma ett
kors av bokstäverna som tillsammans
löd: Pater Noster (Fader vår). De överblivna A:et och O:et representerar Alfa
och Omega, en vanlig beteckning än
idag på den allomfattande Fadern. Detta
kors av bokstäver har hittats på många
platser i Europa, bland annat i Manchester så tidigt som på 200-talet.

OM SKRIBENTEN

Palindromen består av följande ord: ”Sator” (substantiv från verbet serere = att
så), som betyder odlare, grundare eller
stamfader. ”Arepo” är av ett oklart ursprung, det kan ha varit ett egennamn.
”Tenet” (från verbet tenere = att hålla)
betyder håller, förstår eller kontrollerar. ”Opera” (från substantivet opus)
betyder arbete, hjälp eller gärning. Sist
har vi ordet ”Rotas” (från substantivet

Paul Linjamaa är religionshistoriker
verksam vid Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Lunds universitet. Han forskar på antikens kulturer
och religioner, med särskilt intresse
för gnosticism.
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RELIGION OCH BLASFEMI
- BLACK METAL I TURKIET

Text: Douglas Mattsson Foto: Anonym
”Black metal? Det finns inte i Turkiet.” – Den medelålders
turkiske mannen som sitter mitt emot mig på restaurangen
i Istanbul är inte den första som uttryckt förvåning, till och
med misstänksamhet över mitt studieintresse. Det är som om
jag försökt lura honom, när jag svarat på frågan om vad jag
gör i Turkiet. Att Turkiet har en etablerad metalscen är något
de flesta musikintresserade i Turkiet känner till. Unirock och
Sonisphere är exempel på två metalfestivaler som de senaste åren dragit över 40 000 besökare. Vid dessa festivaler har
både inhemska och större internationella metalband, som till
exempel Metallica, spelat. Metal är med andra ord en välkänd
musikgenre i Turkiet. Däremot är det många jag träffat som har
svårt att tro att det dessutom skulle finns en black metal-scen.
Black metal, en subgenre av musikstilen metal, fick sitt
namn efter Venoms skiva Black metal (1982) och tillsammans med banden Bathory, Hellhammer och Mercyful Fate
räknas dem som pionjärer av genren. Trots sina olikheter
förenades banden genom att de utmanade dåvarande musikaliska konventioner genom att spela snabbare, råare och
mörkare än majoriteten av de metalband som var aktiva under 80-talet. Förutom att musiken var mer extrem än tidigare så skilde sig även texterna åt. Texterna fokuserade på
satanism, anti-kristenhet, paganism och ockultism. Deras
fokus på det mörka och onda skulle få ödesdigra konsekvenser under tidigt 1990-tal då medlemmar från de norska black
metal-banden Mayhem och Burzum gick från ord till handling. Några av medlemmarna i dessa band började bränna
ner kyrkor och begå mord. Fler än 40 kyrkor (bland annat
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den 700 år gamla Fantofts kyrka) brann ned eller fick omfattande skador, och trots den korta perioden dåden pågick
har black metal och dess anhängare sedan dess associerats
med satanism, våld och en kamp mot etablerad religion.
I dag är genren väletablerad och black metal-band finns
över hela världen. Historien kring de norska banden och
den andra vågen av black metal är väldokumenterad. Vad
som inte är lika välkänt är black metals historia i Turkiet.
”Vi visste inte vad vi höll på med”, säger Ömer* glatt och
skrattar. Med de gråa inslagen i skägget och de bleknande tatueringarna utgör han en kontrast till de annars yngre black
metal-musikerna jag träffat i Turkiet. Hans band Necrophil
var ett av de första black metal-banden i Turkiet, och var
också på väg att vara de första att släppa en black metal-skiva i landet. ”Vi var precis på väg att ge ut vårt debutalbum
när Witchtrap släppte sitt album The Witching Black Legion
1997. Då backade vårt bolag eftersom de ville vara först med
att lansera en black metal-skiva i Turkiet. Så det blev ingen
skiva.” Ömer var bara 14 år gammal när han 1993 startade
bandet tillsammans med tre kompisar. Inspirerade av King
Diamond brukade de sminka sig med corpse-paint (en svartvit ansiktsmålning som är vanlig inom black metal där målet
är att se ut som en demon), gå ut i skogen, hänga vid gravplatser och ta droger. ”Vi levde verkligen black metal-livet.” Det
var först via en lokal rocktidning som de först fick höra talas
om den norska scenen, morden, och kyrkobränningarna. ”Vi
var imponerade men tänkte att det där har vi ju redan gjort.”
”Vadå, brände ni moskéer?” frågar jag förvånat. ”Nej inte

det, men gravplatshänget och det
där. Vi levde i utkanten av samhället.” Bandets första spelning var i en
bröllopslokal i februari 1995. ”Folk
hade svårt att ta till sig det i början,
de tyckte bara att det var oväsen.”
Det intressanta i Ömers berättelse är
att det fanns en parallell black metalscen i både de Skandinaviska länderna
och Turkiet. I dagens globala värld så
känns det kanske konstigt att de båda
black metal-scenerna inte visste mer
om varandra, men i slutet av 1980talet och början på 1990-talet så var så
kallad tape-trading (en inofficiell distributionshandel mellan privatpersoner)
enda möjligheten att få tag på utländska metalskivor i Turkiet. Tillsammans
med de flesta andra i den turkiska black
metal-scenen spenderade Ömer flera
timmar i veckan på att skriva och svara på brev, samt byta och skicka skivor
över hela världen. Eftersom materialet
skickades med post över nationsgränser kunde det ta månader innan de fick
svar och en chans att lyssna på ny musik. Att sprida sin egen musik och hålla
sig uppdaterade var både tids- och resurskrävande, vilket medförde att det
bara var de mest engagerade som höll
sig uppdaterad med den internationella
black metal-scenen. Black metal i Turkiet var till en början centrerad kring
Ankara, men spred sig senare bland
annat till Istanbul. Ömer beskriver mitten av 90-talet som en guldålder – en

tid då allt var möjligt. Men trots det
kunde allmänheten stundtals reagera.
”Vid ett tillfälle så sa vi typ ’vi bryr oss
inte ett skit om osmanerna’ eller något
liknande, och då reagerade folk. Vi fick
hot och folk undrade om vi var anti-patriotiska. Men bortsett från det så hade
vi inga bekymmer. Vi kunde säga vad
som helst på scen och vid ett tillfälle så
rev vi till och med ut sidor från Koranen
utan att något allvarligt hände! Det var
först efter spelningen när städpersonalen förstod vad vi hade gjort som de blev

Onestiusdam rest verions etem qui
doloriosa solor si dolorioresto

oluptam ilis sime ne reptas et harum sequam et ipientu re sum as aut que conipsus
quosseq
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sura. Detsamma hade inte gått obemärkt förbi i dag. Det var före satanistskandalen, efter det förändrades allt.”
Kvällen den 13 september 1999 gick
en ung kvinna hem från en rockbar i
området Beyoğlu i Istanbul. Intet ont
anande att det skulle bli hennes sista kväll i livet. Tre ungdomar hon haft
sällskap med under kvällen våldtog
och mördade henne på en gravplats i
Ortaköy. Ett dåd de senare beskrev som
”beordrat av Satan”. I media cirkulerade även bilder där de poserade med en
död katt, som skulle föreställa ett offer
för deras satanistiska ritual. Händelsen
skulle bli känd som satanistskräcken. Detta fick en stor påverkan på
metalscenen i allmänhet i Turkiet.
”Polisen jagade bokstavligt talat alla som hade på sig någonting svart! Jag känner flera stycken som slutade spela musik då”,
berättar Yusuf, en veteran från Istanbul-scenen. ”Det var en tuff period.”
Under drygt en månad var
”hotet” från satanister något av det
mest rapporterade i Turkiet. Enligt
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sociologen Pierre Hecker var incidenten det sista i ledet för att en moralpanik skulle utbryta i Turkiet. Medias rapportering av fallet eggade på
politiker och allmänhet att göra något
åt det moraliska förfall de ansåg att
de turkiska ungdomarna hamnat i.
Föräldrar förstörde sina barns metalskivor, gitarrlektioner avbröts, och av
rädsla för reprimander klippte folk av
sig sitt långa hår. Polisen tillsatte till
och med en nationell specialenhet för
satanism, och hotet från satanister
likställdes av en turkisk parlamentariker med det från PKK och Hizbollah.
Även om samtliga jag pratat med tar
avstånd från det som skedde och menar att det inte har med black metal att
göra, hade det stor påverkan på scenen.
”Det blev aldrig sig likt efter det.
Tiden före satanistskräcken var magisk men efteråt så var det som om
hela black metal-scenen bara dog”,
berättar Ömer. Det skulle dröja många år innan underground
black metal skulle få sin comeback.

All the bands in TKM play oldschool
satanic black fucking metal exclusively; so anyone who thinks black metal is
something else than satanic propaganda should better keep the fuck out of it!
Paragrafen ovan är tagen ur häftet
från skivan TKM Deathsquad (2006)
och betraktas av black metal-scenen
själv som en av de första skivorna
inom den nya eran. Banden på skivan kommer från stadsdelen Kadiköy
som ligger på den asiatiska sidan av
Istanbul, en stadsdel med en lång historia av religionspluralism. I dag är
området fullt av barer, kaféer, turister
och kulturutövare. Det är i detta område många av de inspelningsstudior
som black metal-banden repar i finns.
”Det är det mest sekulariserade området i hela Turkiet”, berättade en informant för mig. Det är kanske inte en
tillfällighet att anti-religiös black metal skulle hitta sin grogrund i Kadiköy.
Skivan och de ovan nämnda banden
är några av de första ur dagens Istanbul-scen som har vuxit. I dag består

scenen i Istanbul av flertalet band med
många skivor i bagaget. Några av dem
har även gjort lyckade turnéer och festivalspelningar i Europa under de senaste åren. Ett Europa där många fortfarande har svårt att tro att det finns
turkiska band som spelar black metal.
På en festival i Danmark fick gitarristen
i ett av banden övertyga en festivalbesökare att de verkligen var från Turkiet.
”Han frågade om vi verkligen var från
Turkiet och om det inte var olagligt att
spela black metal där”, säger Berat och
skrattar. Jag frågar om han upplever
att de får extra uppmärksamhet eftersom de kommer från Turkiet. ”Jo, det
är klart att folk blir nyfikna, men inte
bara därför, vår musik är ju bra också. Men jag tror vi är det första black
metal-bandet de hört från Mellanöstern,
så det är klart att det gör det spännande.”
Runt om i Mellanöstern är metalmusik fortfarande kontroversiell och dess

fans och utövare utpekas som satanister och orosmakare. Satanistanklagelserna är i många fall ogrundade då
de flesta metalmusiker runt om i mellanöstern undviker explicita referenser till religion. När det kommer till
black metal är det inte lika enkelt. Det
Libanesiska bandet AYAT har exempelvis uttryckt i intervjuer att de är avskydda av den resterande metalscenen
i Libanon eftersom de personifierar det
myndigheterna är rädda för: satanism,
blasfemi, och ateism. De anses därför
ge resten av metalscenen dåligt rykte.
De flesta jag talat med menar att
black metal måste vara satanistisk. Informanten Yusuf ger sin syn på texternas betydelse för black metal. ”Texterna
är extremt viktiga såklart. Oavsett hur
bra ett band låter, utan satanistiska
koncept och teman som förstörelse,
ondska, vanhelgande, fanatism och
djävulsdyrkan, så kommer de aldrig

vara ett riktigt black metal-band. Black
metal är mer än ”bara musik”. Det räcker inte med några riff och vrål för att
vara black metal.” Att kränka religion
är enligt Yusuf en viktig del av black
metal, något som lett till bekymmer
i andra delar av Mellanöstern. Hur
är det då i Turkiet, är det straffbart?
Officiellt så finns det ingen blasfemilagstiftning i Turkiet, men i artikel 216
under paragrafen ”Provoking people
to be rancorous and hostile”, under
den femte sektionen ”Offenses Against
Public Peace”, slås blasfemi, religiös
förolämpning och hatbrott samman.
Ett uppmärksammat rättsfall där paragrafen använts är mot pianisten och
kompositören Fazıl Say. 2013 twittrade
Say textstycken av den kända 1100-tals
poeten Omar Khayyam. Myndigheterna
ansåg att dessa texter var stötande mot
religiös sensibilitet och drog honom inför rätta under artikel 216. Fallet ådrog
sig internationell uppmärksamhet och
efter flera rättegångar beslutades det
att Say skulle slippa straff under förutsättning att han inte gjorde något
liknande igen. Åklagaren hade från
början yrkat på 36 månaders fängelse.
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Att öppet hata och kränka relgion
kan leda till bekymmer, det är något de
flesta jag pratat med inom scenen medvetna om. Trots det så tar de flesta det
med ro. ”Vi har gjort detta i sju år nu
och än har ingenting skett. De [regeringen] har större problem än oss”, säger Ahmet från Istanbul, basist och
textförfattare i ett band vars texter är
öppet blasfemiska och satanistiska. När
jag frågar honom om vad som skulle
ske om en ny satanistskräck fick fäste i Turkiet blir han mer allvarlig. ”Då
hade vi kunnat hamna i stort trubbel.”
Att Ahmet ändå är medveten om riskerna är tydligt eftersom han undviker
explicita referenser till islam i sina texter. Det är en onödig risk menar han,
samtidigt är han noga med att understryka att han fortfarande hatar islam.
Ett liknande resonemang har jag hört
från en annan informant i Ankara.
”Så som det är nu kommer jag aldrig
använda mig av explicita referenser
till islam, jag vill inte sitta i fängelse. Men jag har stor respekt för banden i Istanbul som håller på med det.”
Det som black metal-musikerna i
Istanbul ”håller på med” är att använda sig av tydliga referenser till islam
i sin musik. Att heliga platser förstörs, Gud kränks, troende lider och
mörkret och Satans krafter ska segra
är inga nya teman i black metal. Vad
som är mer sällsynt är att islam är den
primära motpolen. Istället för att kyr18 | RELIGION

kor förstörs är det moskéer, och istället för att kristna mördas är det muslimer. Än så länge är det bara ett fåtal
av de turkiska black metal-banden jag
träffat, som använder sig av dessa explicita referenser mot islam. Dessa texter har bara skrivits under det senaste
decenniet. Frågan är varför islam är så
tydligt utmärkande i texterna just nu?
”Det är helt klart relaterat till politiken,
hade det inte varit ett sådant religiöst
tryck så tror jag inte att det hade sett
ut som det gör.” Med sitt stora svarta skägg, svarta kläder och ett obskyrt
bandnamn i vitt print på sin t-shirt
utgör Eren arketypen för en black metal-lyssnare. Efter ett par stadiga klunkar av den lokala ölen Efes på frukoststället i Ankara så berättar han varför
han tror att det dröjt fram till nu innan
referenser till islam dök upp i turkisk
black metal. En anledning är internet,
som underlättar tillgången till musik
och influenser. Där man tidigare var
tvungen att vänta i månader för att få
tag på en black metal-skiva så räcker
det i dag med en sökning på Google. Ny
musik och inspiration har aldrig varit
så lättåtkomligt som nu. ”Jag vill inte
säga att de äldre banden kopierade vad
de europeiska banden höll på med, men
deras möjligheter till information var
begränsade. Den begränsningen finns
inte idag, man kan enkelt få information om ockulta och satanistiska grejer.”
En annan anledning är den politis-

ka och religiösa utvecklingen i Turkiet
de senaste åren. 2002 kom Adalet ve
Kalkınma Partisi (AKP) till makten i
Turkiet och har behållit regeringsmakten sedan dess. Partiet gick till val med
löfte om rättvisa, ekonomiska reformer
och minskad korruption. AKP vann
en övertygande seger 2002. Partiet är
i dag fortsatt populärt i stora delar av
Turkiet. Deras tid vid makten har dock
inte välkomnats av alla. Kritiker och ett
flertal akademiker menar att det skett
en ökad islamisering i landet sedan
AKP tillträdde. Lagar och politik har
blivit anpassade för att ta vara på de religiösas intresse menar kritikerna. Den
nya skolreformen där evolutionsteorin
förpassats till universitetet istället för
grundskolan är ett exempel på hur religiösa inslag påverkat samhället. Den
misslyckade coup d’etat 2016 och kontroverserna kring Gülen-rörelsen, som
anklagas för att ligga bakom kuppförsöket, har lett till en mer auktoritär turkisk
regim. Turkiet är fortsatt ett av de länder
i världen där flest journalister fängslas.
Samtliga av de jag talat med från black
metal-scenen är kritiska, till och med
hatiska, mot regeringens politik. Några informanter betraktar regimen som
ett uttryck för islamofascism. Likt Eren
anser jag att det inte är en tillfällighet
att mer explicita uttryck mot islam i
black metal sammanfaller med AKP:s
tid vid makten. Sambandet ska dock
inte överdrivas. Black metal är, en-

ligt sociologen Keith Kahn-Harris, en
opolitisk musikgenre i den mån att
banden ofta inte framhåller en politisk
agenda eller program. Det är få av dem jag
intervjuat som sagt att de spelar black
metal av politiska skäl. Men de poängterar att black metal ger dem möjlighet att uttrycka saker de annars
inte kan säga i Turkiet. Som en informant uttrycker det: ”Jag kan inte
säga att jag hatar religion eller islam
ute på stan, men jag kan göra det i
mina texter. Utan black metal så hade
jag inte kunnat uttrycka mig fritt.”
Black metal i Turkiet är, och har alltid varit, en underground-scen. Spelningar arrangeras sällan och när de

arrangeras så gör de ofta det i mindre
lokaler med en maxkapacitet på 100
till 150 personer. CD, vinylalbum och
kassetter släpps ofta på utländska
bolag, hittar sin väg till Turkiet via
privata resväskor och säljs sedan i ett
fåtal skivbutiker. Trots det så har black
metal en lång historia i Turkiet, och
Ömer går till och med så långt som att
jämföra med den kända norska scenen.
”Vad den norska scenen än var på mitten av 90-talet, så gjorde vi samma sak
här i Ankara.” Den turkiska black metal-scenen kommer nog alltid att hållas
underground och aldrig nå internationell kännedom som den norska, men
trots det är en annan av mina informan-

ter positiv till scenens framtidsutsikter.
”Black metal i Turkiet är verkligen på
frammarsch nu, och inte bara det. Det
är riktigt bra också! Situationen i Turkiet är dålig för oss men bra för black
metal.” Trots att hans bedömning av
bandens kvalité är subjektivt så kan
jag inte annat än hålla med. Får ni någon gång en möjlighet att se ett turkisk
black metal-band spela så ta den, jag
tror inte att ni kommer att bli besvikna.
* De namn som förekommer i artikeln är
pseudonymer och har ingen koppling till
de verkliga personerna bakom citaten.

OM SKRIBENTEN
Douglas Mattsson läser sista terminen av mastersprogrammet i
Islamologi vid Lunds Universitet. Han är för tillfället bosatt i Istanbul där han håller på att avsluta sitt examensarbete om black
metal i Turkiet och dess relation till islam.
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islamologen
Jan Hjärpe har skrivit över 450 artiklar samt ett flertal böcker
om islam. Det är kanske inte så konstigt att han är en av
Sveriges mest anlitade religionshistoriker.
Text och foto: Andreas Joha nsson

N

är jag ringer på porttelefonen till Jans
lägenhet möts jag av ett vänligt skratt.
Jan möter upp mig i trappuppgången i huset
han har bott i 40 år. ”Vi har bara flyttat en
gång i Lund och det var när vi bytte lägenhet i samma korridor” säger han och skrattar igen. Jan har alltid nära till skrattet, ett
skratt som är mycket smittsamt. Vi sätter oss
ner i Jans arbetsrum som är fyllt med böcker
på diverse språk. Jan blev tidigt intresserad
av språk och religion:
”I den litteraturantologi vi hade på realskolan så fanns ett stycke från en av Tor

Andraes [religionshistoriker och orientalist,
verksam vid Uppsala Universitet red. anm.]
essäer. Det var min absolut första litterära upplevelse. Du vet när man upplever att
textens formulering betyder någonting, inte
bara innehållet. Sen gick jag på antikvariat
och skaffade annat av Tor Andrae, bland
annat boken om den tidiga sufismen, I myrtenträdgården. Jag var nog runt 14 år när jag
läste den boken första gången.”
Jan växte upp i Göteborg, där han var
yngst i en syskonskara av fyra. Hans far var
ingenjör och hans mor var hemmafru:

Jan Hjärpe, en av Sveriges mest anlitade religionshistoriker
Foto: Andreas Johansson
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Min pappa var väldigt kreativ, som uppfinnare alltså. Det var rätt självklart att man
skulle gå reallinjen och sen bli ingenjör av
något slag. Så jag fick ta studenten två gånger, först som realare och sen som latinare.
På den tiden var det ju obligatoriskt att både
kunna grekiska och latin för att läsa teologi. Så jag läste latin samtidigt som jag gjorde
lumpen i Skövde. På det sättet klarade jag
halva kursen, sen läste jag in resten på ett
sommarlov. Och sen läste jag grekiska också,
så att jag kunde börja läsa teologi. Min far
hade väldigt liberala åsikter och sa att vad
jag ville studera måste jag få bestämma själv.
Han hade också den åsikten att man inte ska
lämna arv efter sig i form av pengar, utan
låta barnen få gå precis den utbildning de
vill. Det får kostar vad det vill, för utbildning
kan man alltid ta med sig. Jag känner igen
det där från flyktingar jag har mött genom
åren. De har samma tankar, det materiella
är inget att satsa på utan utbildning. Så jag
fick vad jag ville.
Jan ville egentligen varken bli ingenjör eller religionshistoriker, han ville bli kantor.
Han tyckte musik var roligt, men tyckte inte
han hade tillräcklig talang för att fortsätta
med den karriären. Hans intresse för musik
är fortfarande stort, men idag är det hans
son Erik som står för det musikala inslaget i
familjen. ”Jag har inget självförtroende kvar

när det gäller musiken, alla i min familj är
mer musikaliskt begåvade” konstaterar Jan
med ett patenterat skratt. När Jan väl bestämde sig för att börja studera, så blev det
Uppsala:
Valet av Uppsala hängde ihop med att familjen flyttade till Västerås i samband med
min pappas pensionering. Två av mina syskon bodde där och familjen valde att flytta
dit, och då låg Uppsala närmare. Men jag
hade tänkt studera i Lund. Valet av Uppsala
kom att betyda mycket för min karriär, det
var ju där mina framtida handledare fanns.
Annars hade jag nog inte kommit in på det
här området. Jag tog först en kandidatexamen i teologi och sen började jag läsa semitiska språk. Det blev en fil. kand. i religionskunskap och semitiska språk. På den tiden
hette alltså ämnet semitiska språk, jag läste
hebreiska, arameiska och arabiska inom det
blockämnet.
I Uppsala fick Jan en koppling till Tor
Andrae. Detta genom Geo Widengren, som
själv var student till Andrae. Ett utmärkande drag för både Andrae, Widengren och
ett flertal andra dåvarande verksamma
professorer vid Uppsala var att de hade en
historisk inriktning på sin forskning. Under sina forskarstudier fick Jan chansen
att studera i Strasbourg. Detta ledde till att
han även skrev sin avhandling på franska.

”Ett säkert sätt att få så lite folk som möjligt
att läsa sin avhandling” utbrister Jan i ett
skratt. Avhandlingen som bär namnet Analyse crititique des traditions arabes sur les
sabéens harraniens kom ut 1972 och analyserar texter om en nyplatonsk och gnostiskhermetisk rörelse som fanns i mellanöstern på 1100-talet. Jan identifierar i avhandlingen att texterna som använts som
historiska källor kring rörelsen inte var
tillförlitliga. Jan är än idag nöjd med sin avhandling och visar en monografi på arabiska
som kom ut för några år sedan, skriven på
arabiska om samma rörelser. I boken citeras
Jans avhandling flera gånger. Efter avhandlingen valde Jan att allt mer fokusera på islam:
Efter jag hade disputerat började jag skriva om aktuella händelser i den muslimska
världen, framför allt om hur religiös propaganda användes politiskt. En sådan inriktning föreföll då som något fullkomligt obegripligt, kunde man göra sådant? Jag vet att
jag och min gamla lärare Frithiof Rundgren
vid något tillfälle föreläste tillsammans på
samma konferens som islam och krigsideologi. Då talade han om de gamla filosofernas
syn på krig, och jag talade om teman i den
propagandan, och han förstod inte hur man
kunde göra något sådant. Det hörde ju inte
till ämnet. En ögonöppnare för mig att just
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syssla med nutiden var när jag reste till Indien 1976. Där fick jag det bekräftat: islam
var något levande och aktuellt. Det var alltså
inte alls så självklart att arbeta med de historiska källorna enbart. I Indien fick jag vatten
på min kvarn, det fanns en levande religionsblandning som var väldigt spännande.

Du har vi något tillfälle kallat dåtidens religionshistoria för teologisk, vad menar du med det?
Ja, den var teologiskt inriktad på så sätt att
man läste om andra religioner på samma
sätt, med samma strukturering som man
läste om kristendom. Det såg man i läroböckerna, det är precis så som teologin är
uppbyggd. Först skulle man lära sig språken,
sen de normerande texterna, sen idéhistoria
och sen tillämpningen. Och det är ju precis
så det teologiska ämnena är upplagda. Det är
därför jag kallade det för teologiskt och inte
antropologiskt. Jag blev missförstådd av teologerna när jag talade om detta. De menade
att jag hävdade att det teologiska sättet att
studera religion var ovetenskapligt. Men det
var inte så jag menade, poängen jag hade var
att det är olika avnämare till studiet.
Efter studierna i Uppsala blev Jan en del
av den finska akademiska miljön, då han vikarierade på en professur vid Åbo akademi.
Det händer än idag att finska medier ringer
honom i frågor gällande islam. Jan har även
hunnit med att jobba ett par år för utrikesdepartementet, dit han värvades av Jan Eliasson. Där skrev han rapporter som Olof
Palme läste, och många handlade om den
dåvarande Iran- och Irakkonflikten. Innan
flytten till Lund hade Jan även ett halvtidslektorat i Uppsala och i Umeå, en trevlig men
jobbig tid tycker Jan:
Sen blev det en docentur ledig i Lund. Jag
tänkte först inte söka. Det kändes meningslöst; jag trodde inte jag skulle få den. Men då
tyckte min fru Marianne att jag väl i alla fall
skulle visa mitt intresse, så jag sökte. Jag fick
tjänsten. Det hade jag inte räknat med. Jag
hade fortfarande siktet inställt på att komma tillbaka till Åbo. Så jag tänkte mig en kort
sejour i Lund, men så blev det inte. Jag fick
aldrig tjänsten i Åbo, det blev Nils Holm som
fick den. Så här i efterhand tror jag det var
väldigt bra, både för honom och för mig.
Väl i Lund gjorde Jan ett val. Han ville
bygga upp ämnet islamologi, och trots sina
språkkunskaper valde han att börja publicera på svenska i stället för att försöka nå en
internationell publik. Inspirerad av William
Montgomery Watts böcker Muhammad at
Mecca (1953) och Muhammad at Madina
(1956) insåg Jan att idéhistoria inte räckte för
att förklara religionens roll i världen:
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Idéer, religiösa rörelser utvecklas inte av
sig själva utan har en materiell bas i ekonomiska och sociala förhållanden och förändringar. Och man ska skilja mellan vad
en källa säger om det yttre skeendet och de
syften som den tillskriver de agerande. Det
förra har större källvärde än det senare – det
utgör ju en tolkning av skeendet, inte fakta.
Den insikten har jag haft mycket nytta av,
och har det fortfarande, också när jag läser
nyheterna i media.
Redan 1983 publicerade han boken Politisk Islam som var banbrytande för sina tankegångar om religionens roll i politiken:
Ja, jag var tidig med den typen av tankegångar. Jag hade ett val där, jag kunde gå
in för att bli en del av den internationella
debatten, eller jag kunde skriva på svenska
och påverka det som händer här. Det var ett
medvetet val. Här betyder det mer att vara
en del av den offentliga debatten. Jag kände
ju en hel del internationella akademiker och
jag visste att där kommer det ändå skrivas
om frågorna jag var intresserad av. Men i
Sverige fattades det. Det var så jag resonerade när jag valde att skriva på svenska. Jag har
skrivit en hel del på engelska också, även något på tyska. Men det har blivit publicerat på

så sätt att folk inte märker det. Bland annat
har jag publicerat i forskningsrådsnämndens
publikationer.

Hur tycker du man ska resonera idag, ska religionshistoriker
skriva på svenska eller engelska?
Jag tycker man ska göra båda delarna. Nu är
ju ämnet etablerat på ett annat sätt. Men jag
tycker nog att efterföljarna skriver för lite
på svenska. Men det finns ju undantag, Jonas Svenssons senaste bok, Människans Muhammed, är ju strålande. Den kommer väl
översättas till engelska? Det är inte så dumt
tänkt, att först publicera boken på svenska
och sen få den översatt.
Idag är Jan inte så involverad i ämnet islamologi, han tycker inte att pensionerade
professorer ska lägga sig i. Han har däremot
sparat all korspondens som han har haft genom åren gällande ämnet. I ett 40-tal pärmar
finns all historik om hur ämnet formades och
vad som har hänt under åren. Bland annat
återfinns ett samtal mellan Jan och koranöversättaren Muhammed Knut Bernström
när han skulle göra sin berömda översättning och kommentarer på koranen. Jan har
även arbetat åt Riksbankens Jubileumsfond,

då han gjorde en inventering av islamforskningen för en tid sedan:
Det har ju nu börjat fyllas upp, men det
har varit väldigt lite av studiet av shiaislam,
och det finns väldigt mycket att göra när det
gäller Centralasien och inte minst Syd- och
Sydostasien. Där är det en folklig islam som
vi är väldigt okunniga om; jag tänker då på
de sufiska rörelserna i Indien och Pakistan.
Där finns kanske de största religiösa manifestationerna vi har inom islam. Jag menar
också att det borde skrivas mer om sufism i
Västafrika; där tror jag att det finns väldigt
mycket att göra. Sen tycker jag att vi har ett
par yngre generationer som vi inte nyttjar.
Det finns idag människor i Sverige som har
kontakter och släkt i andra länder och de
språkkunskaper som behövs för att bedriva
mycket intressant forskning. Detta utnyttjas
inte. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Det
finns inte heller så mycket forskning när det
gäller historiska ämnen, de flesta forskare
inom islamstudiet i Sverige håller på med
aktualiteter. Det är ju något jag själv drivit
på. Då den tidiga religionshistorien var så
fokuserad på historia så var det ett nödvändigt [brott] att även fokusera på nutid. Men
historiska studier behövs också.

Vad tycker du att du bidragit mest
med till islamstudiet i Sverige?
Genom mina doktorander har jag lyckats
sprida forskningen om islam. De har naturligtvis gjort jobbet, men jag har funnits där i
bakgrunden som manager. Senast i går fick
jag en förfrågan om ett seminarium om Islam i Indonesien. Jag hänvisade istället till

Ann Kull som är mycket mer bevandrad i
ämnet. Det är dem som ska märkas, inte jag.
Jag har uppmuntrat mina doktorander och
fortsätter att tipsa om dem. Och jo, du förresten, jag känner mig visst internationellt
förankrad i islamforskningen, detta genom
mina doktorander. De har fört ämnet ut i
världen.

Om vi vänder på frågan då, är det
något som du ångrar i din karriär?
Min första doktorand blev underkänd, han
var nog inte så insatt i det ämne han skrev
om och jag var alldeles för grön för att förstå
vad som höll på att hända. Det var chockartat för mig. Här fick jag framförallt hjälp av
Ann-Sofie Roald, hon var en förståndig dam
redan då. På ett personligt plan så skulle jag
lagt mig mer vinn om språken. Det har jag

gjort nu efter pensioneringen, nu har jag gått
in mer för turkiskan. Det skulle varit bra att
ha haft några mellanår då jag hade kunnat
ägna mig åt mer språkstudier. Jag tror det är
misstag man gör när universiteten inte satsar på språken.
I dag är Jan engagerad i Vitterhetsakademin, och drivet att lära sig nya saker
har han fortfarande kvar:
Det jag ägnar mig åt just nu är den sista
kalifen i det Osmanska riket, jag lär mig nya
saker hela tiden. Det här gör jag bara för mitt
eget nöjes skull. Jag brukade skriva att kalifatet avvecklades 1924, men det stämmer inte
alls; det avvecklades i Turkiet men kalifen
fortsatte i Nice och Paris fram till 1944. Han
vägrade att avgå, det är en otroligt spännande historia.
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SOLDATER
RÄDDADE AV
FICKBIBLAR:

berättelser om kristet textbruk under första världskriget
Text: Kristina Myrvold
Foto: Kristina Myrvold, Mirrorpix & Pixa bay

Foto: Kristina Myrvold.
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nder första världskriget, när Roy
Taylors far tjänstgjorde i den brittiska armén på västfronten, bar han
alltid en fickbibel i bröstfickan på uniformen. När tyskarna attackerade gick
en kula igenom framsidan av volymen,
men stoppades av bokens pärm och
räddade hans liv. Inför 100-årsminnet
av första världskrigets utbrott år 2014
berättade Taylor denna historia för
den brittiska tidningen Daily Express
(29 mars 2014), och liknande berättelser om hur små fickbiblar räddade soldaters liv har cirkulerat i media
de senaste åren. Bevarade personliga
biblar, några med bokpärmarna genomborrade av kulor, har flyttat från
byrålådor och arkiv till offentliga utställningar och åminnelser av kriget.

I have seen a pocket Bible which a
soldier who was wounded during the
recent riots was carrying at the time.
The bullet which struck him was deflected by the book, which was torn
open, leaving exposed these words in
the Book of Exodus 18:10: “Blessed be
the Lord, Who hath delivered you out
of the hands of Egyptians.” The story
has created great impression (Lancashire Evening Post, 21 april 1919).
I läsningen av tidningsnotiser om de
små biblarna som räddar liv framgår
det att de fysiska böckerna tillerkänns
performativa funktioner att kunna påverka människor och omvärlden på
ett konkret och dramatiskt sätt. I den
prekära situation som soldaterna befann sig i under första världskriget
var uppfattningen att religiösa böcker
hade beskyddande funktioner kanske
inte särskilt unikt. Vad som emellertid
bidrar till att detta blir intressant att
studera har att göra med hur materiella och rituella aspekter av kristna textbruk generellt fått en mer undanskymd
plats i religionsvetenskapliga studier,
kanske för att ämnet har förutsatt en

Foto: Mirrorpix

De brittiska pressarkiven är en värdefull källa för information om krigsåren
1914–1918. I min forskning av arkivmaterial om indiska soldater i brittiska
armén under första världskriget (vid
krigets utbrott utgjordes en tredjedel
av de brittiska styrkorna av soldater
från den brittiska indiska armén) har
jag återkommande stött på liknande
berättelser om fickbiblar. Brittiska tidningar publicerade regelbundet notiser
med rubriker som ”Saved by a Bible”
och ”Remarkable Story.” Ett exempel
på en sådan ”märkvärdig” berättelse
återgavs i flera tidningar i slutet av kriget och beskrev hur en ”mirakelbibel”
hade räddat livet på en soldat i Kairo:

protestantisk syn på texter med betoning på trossatser och texttolkning.
Som bland andra forskarna Brian Malley (2013) och David Cressy (1986)
har visat var bibelanvändning i levd
kristen religion inte begränsad till att
bara tolka texternas meningsinnehåll.
På den brittiska landsbygden använde
både bönder och präster bibelverser
och fysiska biblar för att fördriva onda
andar, spå om framtiden, och identifiera både tjuvar och älskare. Inte minst
den vanliga praktiken att kyssa biblar
när man avlade ed i brittiska domstolar visar på ett textbruk där böckerna,
som religiösa föremål, tillskrevs mångfaldiga funktioner. Soldaternas relation till fickbiblarna kännetecknas av
en intimitet med böcker – de bar dem
nära sina egna kroppar – och i detta
specifika krigssammanhang framstår
böckerna som beskyddande amuletter
som tillskrivs kraft från Bibelns ord.
Tryckta skrifter i pocket- och miniatyrformat har en historia som kan spåras
tillbaka till tryckpressens ursprung på

1400-talet, då kristna började trycka
Nya testamentet och andra religiösa
texter i små versioner som finare gåvor
och reseböcker. Parallellt utvecklades
liknande traditioner i många andra
religioner. Inom Islam fanns tidigt olika traditioner med handskrivna och
tryckta miniatyrversioner av hela eller delar av Koranen, som användes
både för läsning och som amuletter. I
det Osmanska riket var det exempelvis brukligt att fästa miniatyrversioner
av Koranen på standarer för att metonymiskt representera sultanen på
slagfältet. Tekniska framsteg under
1800-talet med massproduktion av
böcker och nya kommunikationsmöjligheter populariserade pocketböcker
som reseböcker och gjorde dem tillgängliga för alla samhällsklasser. Ny
teknik för litografisk fotoreduktion
och produktion av tunt ogenomskinligt
papper (s.k. indiskt papper) gjorde det
också möjligt att minska textstorleken
avsevärt och trycka stora mängder text
i en volym. Pocketböcker kunde tryckas i miniatyrupplagor för en breda-
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re marknad och flera förlag i Europa,
Mellanöstern, Nordamerika och Asien
specialiserade sig på tillverkning av religiösa skrifter – Bibeln, Koranen, Guru
Granth, Bhagavad Gita, Khordeh Avesta osv. - i minsta möjliga storlek. En av
de mer kända förläggarna av miniatyrskrifter, David Bryce i Glasgow, publicerade år 1895 Nya Testamentet i formatet 19 gånger 16 millimeter, och året
därefter en första version av hela King
James Bibel i liknande miniatyrformat.
Dessa allra minsta biblar var inkapslade i metallboxar med förstoringsglas
för läsning. Samtidigt blev förlaget känt
för sina miniatyrupplagor av Koranen
på arabiska som såldes i tusentals till
Indien. En annan pocketupplaga av
Bibeln specifikt anpassad för soldater
var den så kallade ”Knapsack Bible”
eller ”Khaki Bible,” som var inbunden
i kakifärgat omslag för kamouflage.
Både David Bryce och Oxford University Press, som också specialiserade
sig på fick- och miniatyrbiblar, tryckte
sådana upplagor vid krigets utbrott.

tish Bible Society (BFBS), som hade
grundats 1804 och tidigt började sälja fickbiblar. Leslie Howsam har i sin
studie Cheap Bibles: NineteenthCentury Publishing and the British and
Foreign Bible Society (2002) visat hur
billiga biblar representerade nationell
dygd och ett löfte om läskunnighet bland
folkmassorna. Genom att skapa lokala
”Ladies Associations” spelade kvinnor
en viktig roll för uppbyggnaden av organisationens omfattande distribution
av biblar. Under krigsåren rapporterade brittiska tidningar regelbundet om
BFBS:s verksamhet och meddelade år
1916 att organisationen hade översatt
Bibeln till 497 språk och under ett år
delat ut mer än 11 miljoner kopior av Bibeln, Nya Testamentet och böcker med
utvalda bibelverser. Sedan krigets utbrott hade BFBS distribuerat 4,5 miljoner bibelkopior till brittiska och allierade soldater som en del av deras militära
utrustning. Årsrapporten delgav även
vilken typ av fickbibel som verkade vara
mest populär bland brittiska soldater:

Det var kristna evangelisters betoning
på att Bibeln skulle läsas, läras och spridas som låg till grund för massdistributionen av fickbiblar. Forskaren Jeffrey
Cox (2002) har i en studie om kristendom och kolonialism i Indien visat hur
de kristna missionärernas arbete karaktäriserades av en ”övernaturlig skriptualitet”, som tillerkände den fysiska
närvaron av bibelkopior en inneboende
kraft och motiverade massdistribution
av böcker översatta till många olika
språk. Graham Shaw (2015) har vidare påvisat att missionärerna använde
”biblio-konvertering” som strategi med
en övertygelse att massdistribution av
kristna böcker skulle leda till läsning av
Bibeln och så småningom konvertering.

With many British soldiers the Society’s
thumb-index pocket Bible is a favourite. From France one soldier writes: “When I was in Egypt I bought one of
your Bibles for 2s.; now I want one for
my chum and I enclose a postal order to
pay for it. It is one of them mouth-organ Bibles that I want – the Bible with
the alphabet running down the side”
(The Burnley News, 9 september 1916).

För att uppmuntra daglig bibelläsning
startade exempelvis Helen Cadbury,
dotter till den kända chokladfabrikören
i Birmingham, den evangeliska organisationen The Pocket Testament League
i slutet av 1800-talet. Hennes vision
var att alla kristna skulle använda fickbiblar i det dagliga livet och organisationen blev snabbt populär. I olika städer i Storbritannien sökte hela yrkeskårer – poliser, soldater, truckförare osv.
– medlemskap och avgav formellt löfte
att alltid bära en fickbibel. När första
världskriget bröt ut delade organisationen ut 400 000 pocketversioner av Nya
Testamentet till soldaterna som gjorde militär träning vid Salisbury Plain.
En av de största aktörerna för distribution och cirkulation av biblar under
första världskriget var Foreign and Bri26 | RELIGION

I en studie med fokus på böckers materialitet har Leah Price (2012) visat att
evangelister såg fördelar med pocketböcker eftersom de kunde produceras
billigt, utan stor förbrukning av papper,
och nå ut till många och olika samhällsgrupper. Fickbiblarnas enkla yttre skulle behandlas med liknande respekt som
läderinbundna praktbiblar eftersom de
innehöll samma religiösa texter. För
missionärerna blev pocketböckerna
också en strategi att skydda bibeln mot
en mer ovärdig användning genom att
de var för små för att säljas eller användas som avfall. Den nya massproduktionen under 1800-talet hade skapat
ett växande problem med avfallspapper
som gick till återförsäljning för att brukas som omslagspapper på marknader,
husisolering, eller andra mer privata
bruk. Som Price noterar valde flera
kristna organisationer att kompromissa
med sina ursprungliga ideal att skänka
biblar, eftersom erfarenheten visade
att mottagarna tenderade att behandla böcker och andra ting som de betalat en slant för med större eftertanke.
Rädslan för att fickbiblar, som kon-

sumtionsvaror, skulle hamna i fel händer och användas för oförutsedda bruk
kom kanske tydligast till uttryck i 1800talets så kallade ”objektberättelser”
som personifierade pocketböcker och
andra ting genom skönlitterära biografier om objekten. I exempelvis The
History of an Old Pocket Bible, As
Related by Itself (1812) och The
Story of a Pocket Bible (1859) fick
pocketböckerna egna röster och berättade sina historier när de cirkulerade mellan människor. De beskrev sina kroppar i tryckpressarna, hur de oroades när
de såldes, gavs bort och lånades, hur de
blev ledsna över att lämna trogna läsare
och upprördes av smuts och bibliografisk promiskuitet. Författarna och utgivarna bakom dessa böcker var evangelister som ville betona betydelsen av att
läsa och cirkulera fickbiblar, inte bara
samla dem som objekt, och samtidigt
ge moraliska föreskrifter om hur böckernas materiella form borde hanteras.
Hur soldater under första världskriget
använde och hanterade sina fickbiblar
i skyttegravarna är oklart och kräver
grundliga studier och analys av bevarat
arkivmaterial. Att kriget inte erbjöd den
ideala bibelkontext som evangelisterna
förespråkade kan man dock ana. I januari år 1939 berättade exempelvis Western Gazette om en änka till en stupad
soldat som efter tjugo år hade spårat
ägaren till en fickbibel. Hennes man
hade hittat boken nedtrampad i gyttja
i en skyttegrav i Frankrike och skickat
hem den innan han själv gasförgiftades.
Från en skumning av tidningsnotiser i
brittisk press går det att göra några generella reflektioner: Fickbiblarna presenterades i termer av materiella ting
som bar på en form av social agens att
skapa och bevara mänskliga relationer.
I nästan varje notis delgavs en kort beskrivning om hur fickbibeln kommit
ägaren tillhanda, genom föräldrar, vänner, ett bibelsällskap eller den lokala
kristna församlingen (utan information
om eventuella monetära transaktioner), och ofta med ett kort påpekande
att den skadade Bibeln skulle bevaras
för framtiden, som en ”souvenir” eller
ett bevis på att liv bevarats och relationer inte brutits. För det andra informerade notiserna att soldaterna bar
biblarna i bröst- eller höftfickan, många
av dem i vänstra bröstfickan över hjärtat, och tack var detta räddade biblarna
deras liv. Flera beskrev ögonblicket när
kulan genomborrade boken och kopplade detta moment till bibelverser som
tolkades i termer av andligt beskydd.
En officier kunde se att skottet bränt
igenom Psaltaren, och noterade att inn-
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an kriget hade hans far skrivit ner tre
beskyddande verser just från denna bok
i bokpärmen. En soldat berättade att
kulan plöjde genom verser i det åttonde kapitlet i Esters bok som handlade
om beskydd mot ondska och förgörelse.
Dessa ögonblicksröster om fickbiblar

under första världskriget erbjuder ytterligare ett sammanhang för att analysera materiella aspekter av människors religiösa uppfattningar och bruk av
skrifter. Arkiven inbjuder också till studier om vilken roll religion och religiös
praktik spelade under kriget och för soldaternas liv i skyttegravar. Med en mer

ironisk ton skrev Aberdeen Evening
Post år 1917 att brittiska myndigheter
hade förstått, efter att så många biblar
räddat liv, att soldaternas skyddsutrustning
måste
moderniseras.
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Kristina Myrvold är docent och forskare i religionsvetenskap
vid Linnéuniversitetet med inriktning på indiska religioner och
kulturer. I ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet undersöker
hon produktion, distribution och användning av miniatyrskrifter
och religiösa föremål för indiska soldater från Punjab som krigade för den brittiska armén under första världskriget. Myrvold
har publicerat mångtaliga artiklar om sikhernas religion, migration, och bokhistoria och är redaktör för ett flertal böcker om
indisk religion och religiösa skrifter. Hon är även en av redaktörerna för Brill’s Encyclopedia of Sikhism. Tillsammans med
Dorina Miller Parmenter (Spaldig University) arbetar hon med
en kommande antologi om religiösa miniatyrskrifter i historia
och nutid som publiceras av Equinox.
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Från renässansalkemi till queerpolitik?
Esoterism och ockultism historiskt och idag
Text: Manon Hedenborg White
Foto: Joseph Thiebes & Pixabay
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n vinternatt 2015 går jag på en
konsert med den populära artisten
Beatrice Eli. Ett videomontage med
uppochnervända pentagram rullar i
bakgrunden under en av låtarna. Några månader senare, på ryktesvägen, får
jag höra om häxcirklar och satanistiska
sammankomster bland bekantas bekanta som aldrig tidigare visat intresse
för andlighet. Den amerikanska artisten Azealia Banks kommer ut som häxa,
och Lana del Rey uppmanar sina fans
att utföra häxbesvärjelser mot USA:s
president Donald J. Trump. I Portland
i USA protesterar anonyma, maskerade häxor mot rasism, transfobi och
misogyni. Den feministiska tidskriften
Bangs första nummer 2017 inkluderar
en artikel om Satan som allierad i den
transpolitiska kampen, signerad Djuna
Jangmyr. Jag bjuds via Facebook in till
ett feministiskt häxmöte på en källarklubb på Södermalm i Stockholm, och
inbjudan lockar med ett medium på
plats samt möjligheten att utbyta förbannelser med invigda. När jag kommer dit är lokalen fullpackad. Jag, som
under flera år gjort fältarbeten bland
ockulta sällskap, konstaterar att den
sociala sammansättning är annorlunda, och betydligt mindre subkulturell
än vad som brukar vara fallet på ett
genomsnittligt häxmöte. Liksom i den
ockulta miljön dominerar de svarta
kläderna, men det är välskuret svenskt
mode snarare än sammetskjolar.
Vad är det som sker? Är ockultism,
magi och övernaturligheter åter på modet, och gick de någonsin ur tiden? Vad
är det som får människor att söka sig
till magi och ritualer med kåpor, rökelse
och hemliga lösenord på utdöda språk,

uttalade under skenet av levande ljus?
Dessa och andra frågor har varit drivande i min egen forskning, som handlar
om den moderna ockultismens utveckling från sent 1800-tal tills idag. Under
de år jag studerat ockultism har jag,
förutom mängder av ömtåliga arkivdokument och hyllmeter av obskyra (och
ibland mindre obskyra) böcker, rört
mig i den samtida ockulta miljön, framför allt i USA och Storbritannien. Jag
har besökt det pampiga 1800-talshuset
i New Orleans, där hundraåriga ritualer
med tydlig sexuell symbolik utförs under stort allvar på polerat parkettgolv
och mellan handmålade tapeter, med
luften tjock av kaneldoftande rökelse.
Jag har druckit rom med den unge homosexuelle mannen från en högkonservativ småstad, som fann frihet i metropolen. Hans hus är fullt av gudar; ett
högsynkretistiskt, polyteistiskt tempel
där imposanta statyer av mexikanska
folkhelgon trängs med Vodou-traditionens lwas, Santeríans orishas och
fornnordiska gudomar som Tor, Oden
och Freja. Jag har pratat filosofi hemma
hos den bohemiska äldre kvinnan, vars
väggar pryds av anarkistiska affischer
och samhällskritisk konst. Hennes
sovrum är konstruerat för att på lördagskvällarna kunna byggas om till ett
tempel inför kvällens ritual. Och jag har
mött det polyamorösa paret som målat sina sovrumsväggar röda, vars källarvåning är inredd som ett tempel till
den apokalyptiska gudinnan Babalon.
Intresset för tillvarons dolda dimensioner är inget nytt fenomen, och kan
kopplas till det som inom religionsvetenskapen brukar kallas västerländsk
esoterism. Västerländsk esoterism är

ett paraplybegrepp som omfattar ett
antal alternativreligiösa strömningar,
med sina tidigaste rötter i senantiken,
som kännetecknas av idéer om en erfarenhetsbaserad, frälsande kunskap
(gnosis), och att det finns dolda aspekter av verkligheten och människojaget
som man genom särskilda tekniker
kan nå kunskap om. Den moderna
esoterismen kan spåras till renässansens hermeticism och dess magiska,
förtrollade och av osynliga krafter genomsyrade världsbilder, såväl som tysk
Naturphilosophie. Begreppet esoterism
brukar också användas för att beskriva fenomen som bland annat tarot, alkemi, astrologi och ceremoniell magi.
I det tidigmoderna Europa möjliggjorde tryckpressen storskalig spridning av billigt producerade magiböcker, och såväl lärda teologer som fattiga
bönder sökte via amuletter och nekromanti förbättra sin lycka och nå dolda
kunskaper. Vid det engelska hovet utfördes magiska experiment av John Dee
(1527–1608/1609), astronom och matematiker tillika rådgivare åt drottning
Elisabet I. Med alkemisten Edward Kelley (1555–1597) som medium mottog
Dee en serie budskap från änglar. Deras
samarbete slutade obekvämt efter att
ett av de väsen männen kommunicerade med instruerat Dee och Kelley att
”dela” sina fruar med varandra (något
de också gjorde). Under 1700-talet etablerades de första organiserade esoteriska sällskapen, där frimureriet och
rosenkreuzianismen utgjorde centrala
strömningar. I Sverige drogs Gustav
III (1746–1792), hertig Karl av Södermanland (senare Karl XIII, 1748–1818)
och friherre Gustav Adolf Reuterholm
RELIGION | 29

manon.indd 29

2018-06-18 18:17

(1756–1813) till frimureri och nekromanti. Vetenskapsmannen Emanuel
Swedenborg (1688–1772) skådade i
överjordiska sfärer, och i salongerna
experimenterades det med mesmerism.
I 1800-talets Europa utkristalliserades gradvis en alternativreligiös, esoterisk miljö, som var alltmer tydligt särskild från de dominerande kyrkorna.
Idag används termen ockultism ofta
för att beskriva hur esoteriska rörelser
formats och förändrats i mötet med
moderniteten. 1800-talsockultismen
kan delvis ses som en produkt av sekulariseringen, där de etablerade kyrkornas tillbakagång och positivismens,
materialismens och den moderna vetenskapens framväxt födde ett behov
av andlighet och ”återförtrollning” utanför den traditionella religionens ramar. Spiritualismen blev något av en
folkrörelse, och mängder av människor
i USA och Europa attraherades till andeseanser. 1875 grundades det Teosofiska samfundet av den ryska adelskvinnan Helena Blavatsky (1831–1891)
tillsammans med Henry Steel Olcott
(1832–1907) och William Q. Judge
(1851–1896). Samfundets ambition var
att etablera ett universellt brödraskap
byggt på en förening av österländsk och
västerländsk visdom. En av ledargestalterna inom samfundet var kvinnorättsförkämpen Annie Besant, och många
suffragetter var engagerade i rörelsen.
Teosofiska samfundets betydelse
för modern ockultism kan knappast
överskattas, men praktisk magi lärdes inte ut inom rörelsen. Detta var
istället fokus för det ritualmagiska ordenssällskapet Hermetic Order of the
Golden Dawn, som grundades 1888
av frimurarna och rosenkreuzarna
S.L. Mathers (1854–1918), William W.
Westcott (1848–1925) och W.R. Woodman (1828–1891). I Golden Dawn sammanfördes renässanshermeticismens
arv med frimurerisk gradstruktur och
grekoromerska och egyptiska gudomar,
och färgstarka initiationsritualer attraherade medlemmar av det intellektuella och kulturella avantgardet, såsom
William Butler Yeats (1865–1939) och
E. Nesbit (1858–1924). Också Golden
Dawn blev ett forum för alternativa idéer om kön och kvinnors roller, och skådespelaren Florence Farr (1860–1917)
– en ledande medlem i orden – förespråkade en elitistisk feminism som
ifrågasatte samtidens moderskapskult.
Det profetiska odjuret – Aleister Crowley och viljans religion
1800-talets teosofi, spiritualism och
ceremoniella magi kan ses som prologer till nutidens särpräglat ickekristna

vurm för ockult symbolik, men steget
till satanistisk transpolitik och Beatrice Elis uppochnervända pentagram är
fortfarande stort. En mer direkt inspirationskälla är poeten, bergsbestigaren
och religionsstiftaren Aleister Crowley
(1875–1947). Crowleys föräldrar var
medlemmar i den kristna, dispensationalistiska sekten Plymouth Brethren,
som betraktar uppenbarelseboken som
en bokstavlig profetia över världens
nära förestående undergång. Den unge
Crowley tilltalades föga av sina föräldrars tro, men fascinerades av uppenbarelseboken. Han fattade i synnerhet
tycke för dess minnesvärda antagonister: Babylons sköka och Odjuret 666,
som Crowley själv identifierade sig
med. Med en vistelse vid Cambridge
i bagaget – där han bland annat hade
en relation med dragshowartisten Jerome Pollitt (1871–1942) – initierades
Crowley 1898 i Golden Dawn, och gjorde en raketartad men kortvarig karriär
i orden. 1904, på bröllopsresa med sin
första fru Rose Kelley (1874–1932) i
Kairo, skedde en vändpunkt i Crowleys
liv. Efter att ha utfört en ritual för att
underhålla sin unga fru kom Crowley
under tre dagar att nedteckna vad som
enligt honom själv var en gudomligt uppenbarad text, dikterad för honom av en
övermänsklig entitet vid namn Aiwass.
Skriften, kallad The Book of the Law

och älskare under denna tid var den
brittiske poeten Victor B. Neuburg
(1883–1940). 1909 befann sig de två
männen på resa i Algeriet, då Crowley
bestämde sig för att utforska det ”enokianska” magisystem John Dee utvecklat hundratals år tidigare. Under några
veckors tid färdades Crowley och Neuburg genom både algerisk öken och
överjordiska sfärer, och Crowleys visioner blev gradvis alltmer dramatiska. En
natt beskådade han en mäktig kvinna,
ridande på ett majestätiskt odjur. Enligt Crowleys beskrivning av upplevelsen, som finns återgiven i hans bok The
Vision and the Voice, hörde han sedan
en röst deklarera: ”Låt honom beskåda
bägaren, vars blod är blandat däri. Ty
bägarens vin är helgonens blod. Ärad
vare den scharlakansröda kvinnan, Babylon, skändligheternas moder, som
rider på odjuret, ty hon har spillt deras
blod i jordens alla hörn, och se, hon
har blandat det i sin otukts bägare.”
Detta var Crowleys första vision av
gudinnan han därefter skulle kalla Babalon. Babalon är en av de viktigaste gudomarna i Crowleys kosmologi,
och bygger på en radikal omtolkning
av uppenbarelsebokens Babyloniska sköka. För Crowley symboliserade
hon den andliga principen att passionerat förenas med universum utan
urskillning, och representerar också

I 1940-talets Kalifornien fanns en liten
men dedikerad grupp anhängare av
Crowleys idéer.
(på svenska: Lagens bok), utropade en
ny andlig tidsålder i mänsklighetens
historia, med Crowley som dess profet. Dess centrala begrepp är thelema
(grekiska för ”vilja”), och budskapen
”Gör vad du vill ska vara hela lagen”
och ”Kärlek är lagen, kärlek under vilja”. Enligt Crowley var denna princip
inte en uppmaning till hedonism, utan
anspelade istället på den ”sanna viljan”; ett unikt syfte med varje individs
liv, som det var dennes uppgift att finna
och fullfölja. Med denna grund, och inspiration i demonologi och apokalyptik,
buddhistisk meditation, kabbala, och
Golden Dawns ceremoniella magi ,utvecklade Crowley religionen thelema
och det praktiska magisystemet Magick.
En av Crowleys viktigaste lärjungar

den frigjorda, kvinnliga sexualitetens
helighet. I Crowleys texter framstår
Babalon som en radikal motsats till sekelskiftets passiva, vårdande och kyska
idealkvinna; en promiskuös, våldsam
och högmodig symbol för femininitet.
Omfamnandet av den bibliska antagonisten som positiv symbol illustrerar
Crowleys starkt kristendomskritiska
hållning. Hyllandet av Babalon som
sinnebilden för en ny kvinnlighet var
för honom och hans anhängare också
förenat med ett avståndstagande från
konservativ sexualmoral. Crowley, som
öppet levde som bisexuell, förkastade
den monogama, äktenskapliga heterosexualitet som stod som norm i det
tidiga 1900-talets medelklass. Han
förespråkade ett fritt utlevande av
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sexualiteten, och såg sexdriften som
gudomlig i sig själv. 1912 utnämndes
Crowley till brittiskt överhuvudet för
Ordo Templi Orientis (OTO), ett initiatoriskt ordenssällskap lett av den
tyske socialisten och sångaren Theodor Reuss. Inom OTO betraktades
sexualmagi – det magiska bruket av
sexuell energi och könsvätskor – som
den förnämsta nyckeln till magisk
kunskap och förmåga. Crowley blev
efter Reuss död OTO:s internationella
ledare, och utvecklade dess gradsystem i enlighet med sina egna idéer.
1913 i Moskva skrev Crowley den så
kallade gnostisk-katolska mässan, en
thelemisk nattvardsritual. För den som
besökt en katolsk mässa, och i ännu
högre grad en ryskortodox sådan, är
det mycket i den högst formaliserade
gnostiska mässan som är bekant: tung
rökelse, färgstarka kåpor, reciterande av trosbekännelse och intag av rött
vin och kakor. Den gnostiska mässan
åkallar dock inte den kristna treenigheten, utan istället de högsta gudomliga
manliga och kvinnliga principerna som
beskrivs i Lagens bok: gudinnan Nuit,
guden Hadit och deras avkomma RaHoor-Khuit. Ritualen leds inte enkom
av en manlig präst, utan av ett prästoch prästinnepar, som assisteras av en
diakon och två så kallade ”barn” (som

Invokation av den egyptiske guden Horus. Fotograf: Joseph Thiebes

dock i praktiken nästan alltid är vuxna).
Under ritualen identifieras prästinnan
rituellt med gudinnan Nuit, och intar
sin plats på ett högaltare. Hon är ofta
naken under en stor del av ritualen, för
att symbolisera den kvinnliga gudomliga principen i sin renaste form. Prästen
identifieras med guden Hadit. Tillsammans förbereder de en nattvard bestående av rött vin och så kallade ljuskakor
(”Cakes of Light”), och de genomför ett
mystikt bröllop; ett symboliskt samlag där prästens lans nedsänks i den
vinfyllda bägaren. Nattvarden förtärs
sedan av prästen och församlingen,
som rituellt deklarerar: ”Det finns ingen del av mig som inte är av gudarna.”
Under årens lopp tog flera av Crowleys
viktigaste kvinnliga lärjungar och älskarinnor rollen som gudinnan Babalons jordiska representant, och titulerades scharlakansröda kvinnor. En av
de viktigaste personer som antog denna
roll var den schweizisk-amerikanska
lärarinnan Leah Hirsig (1883–1975).
Tillsammans med henne etablerade
Crowley ett thelemiskt centrum, ”Abbey of Thelema”, i Cefalú på Sicilien år

1920. De hade ett intensivt förhållande,
och utförde en serie sexualmagiska riter
med sadomasochistiska och könsöverskridande inslag. Crowley, som i flera
texter beskrev sig själv som hermafroditisk eller androgyn, antog ibland en
kvinnlig persona vid namn Alys i relation till både Hirsig och sina manliga
älskare. 1923 bannlystes Crowley från
Italien av Mussolini, men han fortsatte att vara aktiv som religionsledare
och författare fram till sin död 1947.
Feminism och avantgardism –
Thelema
över
Atlanten
I 1940-talets Kalifornien, där intresset
för alternativandlighet var stort, fanns
en liten men dedikerad grupp anhängare av Crowleys idéer. Bland dem var
den unge John Whiteside Parsons
(1914–1952), en av de till stor del autodidakta pionjärer som under denna tid
lade grunden för den moderna raketforskningen. I åminnelse av hans avgörande bidrag till utvecklingen av det
fasta raketbränsle som möjliggjorde
månlandningen fick Parsons en månkrater uppkallad efter sig. 1946 genomförRELIGION | 31
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de Parsons – tillsammans med Scientologikyrkans framtida grundare L. Ron
Hubbard (1911–1986) och illustratören
Marjorie Cameron (1922–1995) – ett
ritualmagiskt arbete för att inkarnera
gudinnan Babalon på jorden. Inspirerad av frihetlig socialism och feminism
hoppades Parsons på att Babalon skulle träda fram som en kvinnlig frälsare
och revolutionär, och slutgiltigt störta
kristendomens och patriarkatets välde.
Kort därefter gifte sig Cameron och
Parsons. Deras konstnärliga och magiska samarbete resulterade bland annat i det gemensamma projektet Songs
for the Witch-Woman, som omfattar
Parsons romantiskt och gotiskt inspirerade dikter till sin frisinnade fru, och
Camerons surrealistiska illustrationer
av henne själv och maken som mytiska och demoniska älskande. Parsons
började skissera en häxkonstreligion,
kallad ”Witchcraft”, som fokuserade på
dyrkandet av Lucifer och Babalon. Han
miste dock livet i en explosionsolycka
1952, endast 37 år gammal, och fick
inte möjligheten att utveckla sina idéer
vidare. Parsons häxkonstreligion har
emellertid mycket gemensamt med religionen wicca, som grundades av Gerald
Gardner (1884–1964) i England bara
några år senare. Gardner tog själv stor

inspiration av Crowleys ritualstruktur
och idéer i utformandet av den tidiga
wiccanska liturgin, och wiccas centrala etiska princip ”An it harm none, do
what ye will” är tydligt baserad på thelemas grundsats. I sitt religiösa omfamnande av Lucifer som positiv symbol
kan Parsons också ses som en föregångare till den moderna satanismen, som
blommade upp i San Francisco två decennier senare. Satanismen, såväl som
1980- och 1990-talets postmoderna
kaosmagi, har också tydligt influerats
av Crowleys tankar om viljans centrala betydelse för det magiska arbetet.
Efter Parsons bråda död etablerade
sig Cameron som det bohemiska Los
Angeles ockulta drottning, en svartklädd sexualmystiker vars surrealistiskt influerade konst innehöll tydliga
ockulta inslag. Hon experimenterade
med droger och körde runt i likbil, och
utställandet av hennes erotiska teckning ”Peyote Vision” på Ferus Gallery
1957 slutade i en polisrazzia. Camerons
magnetiska personlighet gav henne
huvudrollen som den scharlakansröda
kvinnan i den inflytelserika avantgardistfilmaren Kenneth Angers Inauguration of the Pleasure Dome (1954).
Anger fascinerades själv av Crowleys
idéer, och regisserade ett flertal expe-

rimentella filmer med ockult tematik.
Thelema och ockultism idag
Bristen på pålitliga kvantitativa studier
av fenomenets utbredning gör det svårt
att uppskatta den globala utbredningen
av fenomen som ockultism, satanism
och häxkonst idag. En rimlig uppskattning, om man också inkluderar olika
former av eklektisk häxkonst och nyhedendom, är att det rör sig om någon miljon människor. Av detta utgör mer organiserade former av ockultism, såsom
thelema, endast en bråkdel. Det största
thelemiska ordenssällskapet idag är
Ordo Templi Orientis (OTO), som har
runt 4 000 medlemmar i ett 30-tal länder. OTO har med vissa justeringar behållit den gradstruktur som var gällande
redan 1912. En serie initiationsritualer
leder initianden genom en symbolisk
process av död och återfödelse, där esoteriska hemligheter gradvis avslöjas.
Större OTO-grupper, så kallade loger,
firar gnostiska mässan på regelbunden
basis, och på många håll erbjuds även
föredrag och studiecirklar med fokus på
thelema, magi, yoga och andra former
av ockultism. Medlemmarnas enskilda
tro och magiska praktik kan också skilja sig åt kraftigt. Jag har under mina
fältarbeten träffat personer som identi-

Altare som används vid firandet av Crowleys gnostisk-katolska mässa. Fotograf: Joseph Thiebes
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fierar sig som buddhistiska, daoistiska,
judiska, satanistiska och till och med
kristna thelemiter, och att kombinera thelema med ett intresse för nyhedendom, häxkonst och olika former av
afrokaribisk synkretism såsom Vodou
och Santería är inte ovanligt. En del av
de jag talar med mediterar varje dag,
vid sidan av magiska ritualer och studier av Crowleys texter, medan andra
deltar mer sporadiskt i gruppritualer.
Under mina besök i magibutiker,
boklådor och tempel i Kalifornien, New
Mexico, Louisiana, Texas, Oregon, New
York, London och Stockholm har jag
sett mycket som för en utomstående
kan verka exotiskt. Demoniska sigill,
sexualmagiskt
laddade
nattvardssubstanser, och nattliga möten där tusenåriga gudar åkallas på utdöda språk
kan för många te sig långt ifrån vardagslivet. Ändå är de flesta människor jag
mött under mina fältstudier i den ockulta miljön på många sätt högst ordinära. Ceremoniellt allvar kombineras med
ett stort mått humor och självdistans,
och månghundraåriga liturgier får ofta
tolkas pragmatiskt när de av tradition
föreskrivna tillbehören inte alltid finns
till hands. Detta syns inte minst i utförandet av Crowleys gnostiska mässa;
prästens lans ska enligt tradition prydas av en hård, metallisk spets, som
inte sällan hittas bland gardinstångsknopparna i inredningsbutiken. Även
om ockultister och självidentifierade
häxor brukar vara något mer välutbildade än snittet kan social bakgrund
och livsval variera. Politiskt tenderar
dagens thelemiter – åtminstone i Storbritannien och USA – att befinna sig i
mitten, eller till vänster om densamma,
av det ideologiska spektrat, och de är
oftast starka anhängare av individualism, sexuell frihet och religionsfrihet.
En stor del av min forskning har kretsat kring hur konstruktionen av sexualitet, kön och genus, alltså människors
föreställningar om maskulinitet och femininitet, tar sig uttryck i den moderna
ockultismen. Särskilt har jag intresserat mig för hur den apokalyptiska och
sexuella gudinnan Babalon tolkats under 1900-talet och fram till idag. Precis
som på Crowleys tid utmanar Babalon
i den samtida thelemiska miljön den
binära uppdelningen mellan madonna
och sköka, och föreställningen om att
kvinnligt värde hänger samman med
kyskhet och blygsamhet. Genom att
ta en från början negativ symbol för
opassande femininitet och vända den
uppochner öppnar man upp för nya
sätt att tänka kring kvinnlig sexualitet
och agens. En betydande skillnad från

Crowleys tid är dock att kvinnor och
HBTQ-personer inom den thelemiska miljön idag är viktiga aktörer i att
producera teologi, vilket lett till mer
explicit feministiska och normkritiska
tolkningar. Jag har under mina studier
intervjuat och samtalat med många
ockultister som är öppet kritiska mot
Crowleys idéer, och deltagit i nyskrivna
ritualer som omtolkar äldre tradition i
enlighet med samtida feminism och queerkritik. I den thelemiska miljön har
jag också mött en större öppenhet för
transpersoner, ickebinaritet och könsöverskridande uttryck än i samhället
i stort, och Crowleys queera persona
lyfts ofta fram som en inspirationskälla.
Mainstream
mot
strömmen
– från ockultism till ockultur
Under 60- och 70-talets motkulturella våg nådde den sex- och drogliberale
Crowley ikonstatus. I sammandrag av
hans genomslag nämns ofta inflytandet
på psykologen och psykedelikapionjären Timothy Leary, såväl som på Led
Zeppelin-gitarristen Jimmy Page, som
ägde Crowleys hus Boleskine i Skottland under flera decennier. Crowley figurerar också på omslaget till The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band (1967), i David Bowies Quicksand
och Ozzy Osbournes Mr Crowley
(1980), och i flera låttexter av Peter
Perrett, frontfigur i 70-talsrockbandet
The Only Ones. Inom alternativa musikgenrer har Crowleys påverkan dock
varit betydligt större, och innefattar
den (p)androgyna industrimusiklegenden och ockultisten Genesis Breyer
P-Orridge. Crowleys inverkan har också
ofta varit indirekt, och filtrerats genom
måhända mer okända, men knappast
mindre inflytelserika kulturpersonligheter. Också den svenske musikern och
regissören Johan Renck (alias Stakka Bo), som bland annat regisserade
musikvideorna till Bowies Blackstar
(2015) och Lazarus (2016), har i intervjuer uttryckt beundran för Crowley.
Direkta referenser till Crowley och
thelema utgör dock bara en bråkdel
av den flört med ockult symbolik och
tematik som präglar stora delar av
dagens populärkulturella landskap.
Camerons stil har nämnts som inspiration för designern Hedi Slimanes
bohemgotiska vårkollektion för modehuset Yves Saint Laurent 2013, och den
abstrakta konstnären Hilma af Klints
(1862–1944) teosofiskt inspirerade
verk inspirerade 2014 till en kollektion
av det svenska klädmärket Acne. Succéer som svenska Mats Strandberg och
Sara Bergmark Elfgrens trilogi om häx-

orna i Engelsfors, tv-produktioner som
True Blood, Supernatural, American
Horror Story: Coven och Salem talar
också för aktualiteten i ockult tematik.
Ett slående exempel på hur ockult tematik tar plats i politiken är den
massmedialt uppmärksammade amerikanska organisationen The Satanic
Temple (TST). TST grundandes i början av 2013, och har bedrivit ett flertal
kampanjer för att upprätthålla separationen mellan kyrka och stat. En av organisationens mest omtalade initiativ
var ett svar på uppställandet av de tio
budorden utanför delstaten Oklahomas
kongressbyggnad. TST replikerade med
att kräva att få resa en staty av getguden
Baphomet, av templet identifierad med
Satan. Statyn finansierades genom en
insamling, och kampanjen resulterade
i att budorden avlägsnades. Djävulsstatyn kan idag beskådas utanför organisationens huvudbyggnad i Salem.
TST har starka satiriska inslag, och
använder sig medvetet av ett provokativt symbolspråk för att påvisa den
kristna högerns dubbelmoraliska hållning i religionsfrihetsfrågor. Men man
knyter också explicit an till äldre tiders
hyllande av satansgestalten, och författare som William Blake (1757–1827),
Anatole France (1844–1924) och Jules
Michelet (1798–1874), som lyfter fram
Satan som symbol för upplysning och
auktoritetskritik. TST sammankopplar
också satanism med feministisk retorik,
vilket tydligt kan ses i deras kampanjer
för att försvara aborträtten. Deras lokaler i Salem – som jag besökte 2017
(tillsammans med religionshistorikern
Fredrik Gregorius, Linköpings universitet) inhyser också en konstutställning, där feministiska och antirasistiska konstverk har en framskjuten roll.
Varför detta breda intresse för ockultismens symbolik, och hur hänger
det samman med äldre esoterism och
ockultism? För att förstå detta kan vi
vända oss till forskningen. Den brittiske sociologen Christopher Partridge har myntat begreppet occulture,
på svenska ockultur, för att beskriva
förändringar som skett i det religiösa
landskapet från 1960-talet och framåt.
Trots att de traditionella religiösa institutionerna tappar mark pekar Partridge
på ett slags återförtrollning, där esoteriska och ockulta idéer som tidigare
haft mer begränsad spridning blir del
av det populärkulturella allmängodset.
Partridge talar om ockulturen som en
idébank av föreställningar, praktiker
och symboler kopplade till en bredd av
fenomen, som förutom esoterism och
ockultism också innefattar exempelvis
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Från en uppsättning av Crowleys pjäs The Ship. Foto: Joseph Thiebes
konspirationsteorier, alternativmedicin och alternativpsykologi, vampyrer, häxor och zombies. Den svenske
religionsvetaren David Thurfjell har
applicerat begreppet på det samtida
Sverige, och talar om den populariserade esoterismen som en central strömning i senmodern svensk andlighet.
Partridge och Thurfjell identifierar
onekligen intressanta mönster i hur
esoteriska och ockulta idéer under det
sena 1900-talet och fram till idag fått
en särskild spridning. En viss försik-

tighet i slutsatserna är dock befogad.
För det första är det tveksamt om esoteriska idéer och praktiker någonsin
varit särskilt exklusiva. Trots många
ordenssällskaps anspråk på hemlig visdom som enbart delas med en utvald
elit har esoteriska och ockulta idéer
och ritualer i praktiken ofta varit vida
spridda, från tidigmodernitetens populära magiböcker till 1800-talets folkliga
andevurm. För det andra bör man nog
skilja på den bredare populärkulturella
fascinationen för ockultismens idé- och

symbolvärld, och den betydligt
mindre grupp människor som utövar ockulta ritualer och magi religiöst, och läser böcker av författare som Blavatsky och Crowley.
Trots ockulturens framgång tyder
lite på att organiserade ockulta
sällskap genomgått någon gigantisk medlemsboom på senare år.
Det finns dock gemensamma
drag som förenar de 1800-talssuffragetter som engagerade sig i
spiritualism och ockultism, den
kontroversielle Crowley, Parsons
och Camerons magiska arbeten med gudinnan Babalon, och
samtida thelemiska kvinnors och
HBTQ-personers tolkningar av
densamma med bruket av satanisk symbolik i transaktivism och
abortkamp, och även med feministiska häxmöten på Södermalm.
Trots att många esoteriker under
århundradena tillhört samhällseliten har esoterism och ockultism
aldrig fullt ut accepterats av den
sociala och kulturella huvudfåran,
och bär fortfarande en laddning
som tycks inspirera såväl rädsla
som lockelse. I och med ockultismens utkristallisering som alternativreligiös fåra, vars anhängare
under 1800-talet allt oftare vände
sig emot kristendomen, har denna laddning förstärkts. Liksom
Babalon har symboler som Satan
och häxan genom sina ursprungligen negativa konnotationer en
stark, oppositionell potential. För
människor där dessa och liknande
figurer ingår i en utvecklad religiös världsbild kan denna transgressiva prägel ibland förhöja lockelsen, och gör även symbolerna
attraktiva för mer sekulärt orienterade, normkritiska projekt. Den
historiska esoterismen lever alltså
vidare i såväl slutna tempel som
på konsertscener, och dess historia är ännu inte färdigskriven.

OM SKRIBENTEN
Manon Hedenborg White disputerade 2017 i religionshistoria
vid Uppsala universitet. Hennes avhandling behandlar frågor
om femininitet, genus och sexualitet inom modern västerländsk
esoterism, med fokus på ockultisten Aleister Crowley och hur
dennes idéer har tolkats från sekelskiftet 1900 och fram till idag.
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Studera Religonsvetenskap
vid Linné

LÄSTE VIKINGARNA

KORANEN?
Text: Simon Sorgenfrei Foto: Pixabay

I

Frans G. Bengtssons roman Röde
Orm. Sjöfarare i västerled från 1941
hamnar huvudpersonen och hans resesällskap i tjänst hos Almansur i
det muslimska Cordova-kalifatet och
ombeds att omfamna islam. ”Lyssna
nu noga, hedning,” säger Almansur,
”Allah är en, den Evige, den Upphöjde; och Muhammed är hans profet.”
Orm och hans män väljer, i alla fall på
papperet och tillfälligt, att bekänna
sig till islam och ta avlöning i Almansurs armé. Men, skriver Bengtsson,
”att tjäna Allah och vara Profeten till
lags tedde sig stundom besvärligt för
dem. När de under krigstiden funno
vin och fläsk hos de kristna, var det
dem förbjudet att njuta av dessa ting…”
Jag kom att tänka på Röde Orm
under ett besök på Enköpings museum och utställningen Viking Couture
hösten 2017. Utställningen ville bidra med ny kunskap om ett kulturutbyte mellan vikingar och muslimer,
likt det Frans G. Bengtsson skildrade.
Röde Orm är naturligtvis fantasi och
fiktion, men att handelsmän och krigare
från våra breddgrader hade omfattande kontakter med muslimska kulturer
under den så kallade vikingatiden har
vi många belägg för. Gotland är exempelvis världens fyndtätaste område vad
beträffar silverskatter från 700-talets
slut till 1100-talets början, och mycket
av innehållet i skatterna stammar från
muslimska kulturer. Bland de fynd som
gjorts i utgrävningarna av vikingastaden Birka, på Björkö utanför Stockholm, märker vi agater från Indien,
karneoler från Jemen, kristaller och
pärlor från Bysans och Västturkestan
,och inte minst en mängd smycken och
mynt från kalifaten i vad som idag är
Irak och Iran, Spanien och Portugal.
Mest känd är en ring med inskriptionen ”Allah” eller kanske ”till/för Allah”.
Andra vittnesmål om vikingaresor till muslimska kulturer finner
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GOTLAND ÄR EXEMPELVIS VÄRLDENS FYNDTÄTASTE OMRÅDE VAD
BETRÄFFAR SILVERSKATTER FRÅN
700-TALETS SLUT TILL 1100-TALETS
BÖRJAN
vi i inskrifterna på en rad runstenar
runt om i Sverige, som exempelvis på
Gripsholmsstenen, där vi kan läsa:
Tola lät resa denna sten efter
sin son Harald, Ingvars broder.
De foro manligen fjärran efter guld och österut gåvo örnen
(mat), dogo söderut i Särkland.

Särkland betecknade det muslimska
kulturområdet och Harald som matade
örnarna (dödade fiender) i öster tros
ha deltagit i det så kallade Ingvarståget, namngivet efter Ingvar den Vittfarne (1016-1041), som enligt sagan
ledde tre tusen vikingar genom Volga,
förbi Konstantinopel och in i dagens
Georgien och Azerbaijan och vidare ut
i Kaspiska havet 1036–1041. Av dessa

ska endast ett fåtal ha återvänt hem.
Det finns också en rad arabiska källor som berättar om vikingar och deras handel och härjningar i Särkland,
och i dessa källor berättas dessutom
om konvertiter till islam vilka, precis
som Orm och hans mannar, hade svårt
med de muslimska dietreglerna. Den
safavidiske 1600-talskrönikören Amin
Razi berättar exempelvis att vikingarna
var så förtjusta i grisen att till och med
”de som konverterat till islam åt fläsk”.
Vi kan alltså med säkerhet säga att
personer från vad vi idag kallar Sverige
reste till områden med muslimsk majoritetsbefolkning, och att de därifrån
medförde en stor mängd föremål – och
kanske också slavar. I en berömd krönika av Ibn al-Athir (1160 - 1233) berättas
hur vikingar intar staden Berda’a i dagens Azerbaijan, dödar tusentals invånare och tar med sig resten som slavar.
Vad som sedan hände med dessa – och
andra slavar tagna i muslimska kulturer – vet vi inget om. De kan ha sålts
eller avlidit på vägen hem, men det är
inte helt osannolikt att några av dessa
hamnade i vad som idag är Sverige.
Frans G Bengtsson låter, som bekant,
Orm medföra inte bara orientaliska
kläder och vapen, utan även muslimska
slavar hem till kung Harald Blåtand.
Genom sådana kulturmöten utbyts
inte endast föremål och människor
utan även idéer. Vilka idéer, och hur
dessa tolkades och omtolkades är svårt
att veta. De två mest uppmärksamma-

de föremålen på utställningen Viking
Couture på Enköpings museum var
två broderade sidenband. Textilarkeologen Annika Larsson, vars forskning ligger till grund för utställningen,
menar att dessa broderier kan utläsas
som arabisk text. Mer specifikt tolkar
Larsson det som att ett av dess broderier går att utläsa som ett spegelvänt
Allah, medan det andra går att utläsa
som Ali. Både i så kallade kufisk stil.
I en intervju berättar Larsson också
om ”gravgåvor i form av vackra kläder, fint sydda av exotiska tyger”. I
Koranen, fortsätter hon, ”står att man
i Paradiset bar kläder av siden, vilket
tillsammans med textbandens inskriptioner kan förklara den utbredda förekomsten av siden i vikingatida gravar ...
Förmodligen var det vikingatida gravskicket påverkat av islam och tanken
om ett evigt liv i Paradiset efter döden”.
Men kanske behöver vi iaktta en större försiktighet i tolkningen
av
denna
sorts
fynd.
Att vikingar klädde sina döda i dessa
vackra kläder säger nog något om just
vikingatida gravskick, snarare än om
muslimska. Gravgåvor är inte vanligt
förekommande i muslimsk kultur, utan
snarare begravs döda muslimer enkelt
insvepta i ett tygstycke. Att sådana traditioner skulle vara inspirerade av Koranens paradisskildringar är en vågad
och svårprövad hypotes. Mer sannolikt
är att de begravde sina döda i de vackraste kläder och med de vackraste föreRELIGION | 37

målen de ägde, i enlighet med inhemska
gravskick. Vi vet heller inte om ägarna av dessa broderade tyger visste att
dessa mönster kunde tydas som arabisk
skrift. En enklare tolkning är att de helt
enkelt tyckte de var estetiskt tilltalande.
Om det nu verkligen rör sig om arabisk skrift? Det mönster som sägs kunna uttydas som ”Allah” säger, om det ska
läsas som arabisk skrift, snarare ”Lllah”
– vilket inte är ett befintligt ord i arabiskan. Det är också osäkert om den kufiska skrivstil det skulle röra sig om alls
var i bruk under den tid fynden skulle
stamma ifrån. Mest sannolikt är kanske
att det helt enkelt rör sig om estetiskt
tilltalande geometriska mönster, med
viss likhet med senare kufisk arabiska.
En ytterligare reflektion utifrån uställ-

KANSKE ÄR DET DAGS FÖR ETT
STÖRRE ISLAMARKEOLOGISKT
PROJEKT I SVERIGE?
ningen Viking Couture är hur vikingarna gång på gång lockar till nytolkning
och får fungera som projektionsytor för
samtida värderingar och förhoppningar. Från det nationalromantiska 1800talets tappra krigare, över 1900-talets
international businessmen, till det tidiga
2000-talets mångkulturella resenärer.
Dessa kritiska reflektioner till trots
öppnar Annika Larssons intressanta fynd för nya frågor och kan in-

OM SKRIBENTEN
Simon Sorgenfrei är lektor vid Södertörns högskola och
har bland annat forskat om sufiska rörelser i USA och
islams historia i Sverige.
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spirera till nya, gärna tvärvetenskapliga,
forskningsprojekt.
Kanske är det dags för ett större
islamarkeologiskt projekt i Sverige?

Sydasien-forskning vid
Lunds Universitet

Moralgrundsteorin och
våldsbejakande extremism en möjlig väg till förklaring?
Text: Jonas Svensson Foto: Pixa bay

Följande text publicerades i samband
med terrorattentaten i Paris i november 2015

D

e senaste dagarna översvämmas
media av analyser som söker efter förklaringar till terrorattackerna i
Paris. Det enklaste är naturligtvis att
strunta i förklaringar, att hänvisa till
förövarnas ”ondska” och att hävda att
alla former av förklaringar relativiserar
handlingarna. Det är inte en fruktbar
väg att gå. Det är heller inte särskilt
fruktbart att i analysen göra halt vid
något annat, lika mystiskt som ”ondskan”: en ”vilja” eller ”önskan” hos
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förövarna till exempel att ”utradera
gråzonen” mellan grupper och skapa
tydliga gränser mellan ”oss” och ”dem”,
och att de därför utövar våld på personer som inte respekterar dessa gränser.
Det finns i och för sig ingen anledning
att ifrågasätta förekomsten av en sådan
önskan eller vilja (som ett mentalt tillstånd). Hänvisningen löser dock inte
problemet, utan för bara upp det på
en annan nivå. Fortfarande återstår att
förklara en del. Har denna önskan eller vilja alltid funnits där, eller har den
uppkommit någon gång? I så fall varför? Hur har den spridits i en grupp?
Terrorismforskare har i dagarna

LITTERATURTIPS FÖR DEN NYFIKNA:
Graham, Jesse et al “Moral Foundations Theory: The Pragmatic Validity of Moral Pluralism”
Greene, Joshua Vi och dom. Fri Tanke.
Haidt, Jonathan The righteous mind. Why good people are divided by politics and religion.
Vintage books.

återkommande påpekat att vi måste
börja studera den ”ideologi” som man
menar genomsyrar våldsbejakande
islamistisk extremism. Gott så. Men
”ideologi” är ett trubbigt begrepp. Ideologi kan förstås som en beteckning
på en uppsättning föreställningar mer
eller mindre tydligt kopplade till varandra. En god analys av ideologier bör
därför, enligt min mening, bryta ner
dem i deras beståndsdelar, se hur föreställningar hänger ihop (eller inte
hänger ihop) i individers sinnen och
teoretisera kring hur dessa föreställningar hänger ihop med de beteenden
som vi är intresserade av att förklara.
För att göra detta, och nå förklaringar som inte bara gäller för individer,
behövs generella teorier. I det som
följer ska jag försöka mig på en första
sondering av användbarheten hos en
sådan: den så kallade ”moralgrundsteorin” (moral foundations theory)
kanske mest förknippad med den amerikanska psykologen Jonathan Haidt.
Moralgrundsteorin utgår från att
mycket i mänsklig socialt beteende, från
vardagsbeteende till politisk aktivitet,
ytterst kan reduceras till en uppsättning
grundläggande allmänmänskliga moraliska sensibiliteter. Dessa är intuitiva
och emotionellt förankrade. Vi är ofta
inte ens medvetna om att vi har dem.
Det bör betonas att moralgrundsteorin är utvecklad ur erfarenhetsmässiga undersökningar av människors
faktiska moral, inte härledd ur några
abstrakta moraliska principer. Det är

moralpsykologi, inte moralfilosofi. Det
handlar om vad människor upplever
är rätt och fel, ofta utan att de kan säga
varför eller motivera sina ställningstaganden rationellt. Det handlar inte om
vad människor borde anse vara rätt och
fel. I själva verket bygger moralgrundsteorin på ett avståndstagande från ett
vanligt antagande inom moralfilosofi.
Människors moral i vardagen är inte ett
resultat av rationellt övervägande utifrån en uppsättning principer. Den är i
mycket högre utsträckning än vi kanske
vill medge ett resultat av magkänsla.
Inom moralgrundsteorin har man
(i nuläget) på empirisk väg reducerat
människors faktiska moral till fem, alternativt sex moraliska grunder. Alla
moraliska ställningstaganden, medvetna eller omedvetna, och beteenden
kopplade till dessa, kan på ett eller annat sätt knytas till någon av grunderna.
Företrädare för teorin håller det för
möjligt att det kan finnas flera, men att
de helt enkelt inte upptäckt dem ännu.
Alla grunderna kan i sin tur förklaras.
De verkar återkomma hos människor
världen över och kan därför bäst ses
som ett resultat av evolutionen. De
har vuxit fram eftersom de gynnat vad
som kanske är vår arts mest värdefulla
tillgång överlevnadsmässigt: vår förmåga till storskaligt samarbete, även
med individer med vilka vi inte är släkt.
Den första grunden handlar om omsorg. Vi reagerar negativt mot sådant
som åsamkar andra skada, och positivt
mot människor som tar hand om och

skyddar andra. Vi är beredda att agera
för att motverka att andra skadas, och
straffa dem som åsamkar andra skada.
Den andra grunden handlar om
rättvisa. Var och en som ingår i en
gemenskap ska bidra till denna gemenskap. Vi har en instinktiv motvilja mot ”snyltare”, personer som
drar nytta av gemenskapen utan att
bidra positivt till den i motsvarande grad. Detta är utgångspunkten i
altruistisk reciprocitet, ett fenomen
som verkar finnas endast hos vår art.
Den tredje grunden är lojalitet.
Att ställa upp för gruppen, ja till och
med offra sitt liv för denna grupp
är moraliskt rätt. Att svika gemenskapen för en annan gemenskap är fel.
Den fjärde grunden är auktoritet. Det
är rätt att lyda den som står över en
själv i en statushierarki. Att göra uppror mot en (legitim) överordnad är fel.
Den femte grunden är lite klurigare.
Medan de ovanstående alla tydligt kan
knytas till upprätthållande och skydd
av en gemenskap är den grund som är
kopplad till helighet inte lika enkel att
förklara. Den verkar anknyta till ett
mentalt system som hanterar renhet,
orenhet och smitta. Det som är orent
upplevs som omoraliskt, och vice versa.
Bland moralgrundsteorins anhängare
är funktionen hos det som anses heligt i
en grupp, i durkheimsk anda, att fungera
som ett socialt kitt som knyter medlemmar i gruppen samman. Hur detta konkret fungerar är dock underteoretiserat.
Det finns ytterligare en aspirant på
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en moralgrund, även om det är osäkert hur den kan ha uppstått: Frihet. Det är fel att utan skäl inskränka
människors handlingsutrymme, och
begränsa deras valmöjligheter i vardagen. Förtryck är moraliskt klandervärt.
Poängen med moralgrundsteorin
är att den inte, såsom är vanligt inom
moralfilosofin, försöker ställa upp en
grundläggande princip från vilken
man kan härleda vad som bör vara
gott handlande (maximering av lycka,
kategoriskt imperativ, hedonism, den
gyllene regeln med mera). Den är inte
normativ, utan deskriptiv. Dess analytiska styrka ligger i att den öppnar för
möjligheten att de olika grunderna kan
hamna i konflikt med varandra, och kan
vara olika starka i olika sammanhang,
och att det går att till viss del förutsäga vilka grunder som kan övertrumfa
andra i specifika kontexter. Så kan till
exempel den som sätter sig upp mot
auktoriteten i ett socialt sammanhang
där auktoritetsgrunden är stark straffas på ett sätt som innebär att en annan grund (omsorg, frihet) åsidosätts.
Moralgrundsteorin har framför allt
använts för att diskutera skiljelinjer i
amerikansk inrikespolitik, mellan liberaler och konservativa. Man har
här visat att medan liberaler tenderar
att luta mot grunderna frihet, omsorg
och rättvisa är konservativa mer benägna att betona de övriga grunderna:
auktoritet, lojalitet och helighet. Alla
grunderna finns dock hos båda grupperna, men betoningen, och den inbördes hierarkin, är annorlunda. Man
har också visat att det finns skillnader
beroende på social kontext, klass och
kön. Bland annat tenderar de tydligt
grupporienterade grunderna lojalitet,
helighet och auktoritet att bli mer betonade i situationer av social turbulens.
Moralgrundsteorin är ännu i sin linda, men jag tror att det redan nu finns
tillräckligt mycket i den för att börja fundera vidare i relation till våldsbejakande extremism, vilken form den än må ta
sig. Teorin ger tips om var förklaringar kan börja sökas, och om det skulle
visa sig att den svarar mot empirin kan
den också ge dessa förklaringar stadga.
Konkret skulle det handla om att
identifiera faktorer som stärker respektive försvagar de olika grunderna.
Dessa faktorer kan i detta sammanhang omfatta religiösa föreställningar eller praktiker, men det kan också
handla om miljömässiga faktorer och
variabler såsom ålder, kön och klass,
och kanske även personlighetsdrag.
Eftersom jag är islamolog är det
rimligt att jag här begränsar mig till
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islam och till den samtida diskussionen om våldsbejakande extremism
i form av jihadistisk salafism. Det
som följer är en kort sammanfattning av delar av en längre diskussion som jag fört på annat håll, men
då utan hjälp av moralgrundsteorin
som sådan (se artikeln ”Mind the
beard” i tidskriften Comparative Islamic Studies och kapitel 3 och 5 i
min bok Människans Muhammed).
Alla salafister är inte jihadister,
men jihadister tenderar idag att i
hög utsträckning anknyta till salafistisk ideologi och praktik. Det är
möjligt att se delar av denna ideologi och praktik som förstärkande
för vissa av moralgrunderna ovan
och då på bekostnad av andra. De
grunder som framför allt förstärks
är auktoritet, lojalitet och helighet.
Ett grundläggande drag i vad jag
på annat håll kallat ”prototypisk
salafism” är underkastelse under
bokstaven i Koranen och hadithlitteraturen, och en minimering av tolkningen av denna bokstav. Skriften
tillskrivs i teorin absolut auktoritet,
och ska åtlydas utan ifrågasättande.
Läran ska genomsyra handlande i
vardagen, allt från sociala relationer
till intimhygien. Ideologin präglas av
ett avståndstagande (i teorin) från
mänsklig auktoritet till förmån för
gudomlig auktoritet. Lydnaden under auktoritet, utan att fråga efter
auktoritetens intentioner, är absolut
och har ett egenvärde. Detta kan ses
som en exploatering av moralgrunden ”auktoritet”, en exploatering som
förstärks av att handlande i vardagen
så att säga förkroppsligar (och även
signalerar för andra) lydnad. Relationen mellan föreställningar och praktik blir en förstärkande spiral. Ju mer
man inrutar sitt liv efter skrifterna,
desto mer centrala blir dessa skrifter, vilket i sin tur stärker benägenheten att underkasta sig dem osv.
Salafism präglas av en tydlig distinktion mellan ”oss” och ”dem”. Det
är inget nytt. Men vad som också betonas är kravet på lojalitet gentemot
in-gruppen, och att hur denna lojalitet ska uppvisas genom beteende
och yttre markörer: liknande kläder,
skäggstilar, ritualiserade hälsningsfraser osv. Genom att följa de strikta
koderna visar individen också sin vilja till uppoffring. De som inte är lika
entusiastiska i sin religionsutövning
signalerar benägenhet att avvika från
gruppen (illojalitet). De befinner sig i
gränslandet, eller i gråzonen, och blir
med sin blotta närvaro provocerande.
Deras handlande motiverar korrige-

ringsåtgärder, och i vissa lägen våld.
En tredje grund som kan tänkas
förstärkas av salafistisk ideologi och
praktik är helighet, eller snarare den
grund som knyts till renhet, orenhet
och smitta. Den inom-muslimska kritiken av salafism gör sig ibland löjlig
över den besatthet med rituell renhet
som präglar den senare. Mycket i livet kan inordnas i kategorierna rent
och orent, även metaforiskt i termer
av rena och orena handlingar, rena
och orena platser och rena och orena personer. Både språkbruket och
praktiken förstärker denna distinktion. Den mänskliga benägenheten
att överföra instinktivt grundade
distinktioner mellan rena och orena
substanser på det moraliska och sociala området är välbelagt inom forskningen. Upplevelsen av orenhet (fysisk eller moralisk) triggar emotioner
av äckel, ångest och aggression. Den
har också kunnat experimentellt
manipuleras på förbluffande sätt, så
att till exempel upplevelser av fysisk
orenhet (smuts, dåliga lukter) ökar
benägenheten att reagera aggressivt
fördömande på vad som upplevs
vara moraliskt avvikande beteende
(se här t.ex. psykologen Paul Blooms
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forskning). Våldsamma handlingar
kan rättfärdigas med hänvisning till
ett behov av ”rening”. En ideologi och
praktik där distinktionen mellan renhet och orenhet står i centrum kan
förutspås förstärka denna benägenhet.
Dessa tre aspekter av salafistisk
ideologi och praktik skulle alltså, givet
moralgrundsteorin, kunna sägas förstärka tre av grunderna på bekostnad
av andra, och i fallet med våldsbejakande salafism, då framför allt omsorgs- och frihetsgrunderna. Den form
av analys som jag här försöker öppna
för tar sig an salafistisk ideologi, men
försöker också närmare förklara hur
ideologin är knuten till praktik. Ideologin och praktiken blir i analysen inte
drivande i egen rätt. De blir betydelsefulla på så sätt att de bidrar till att
förstärka, renodla och lyfta fram något
som redan finns där, djupt i oss alla.
Förklaringar som tar sin utgångpunkt
i moralgrundsteorin (eller liknande) har
fördelar genom att de är bredare än förklaringar som löst hänvisar till en jihadi-salafistisk ”ideologi” som drivande.
Med detta menas att de är tillämpbara

också på andra religiösa och även
icke-religiösa motsvarigheter i historia och nutid. Andra ideologier och
praktiker kan på motsvarande sätt
exploatera samma mänskliga benägenheter, i både det lilla och det stora.
Förklaringarna har också en fördel
av att de är djupare. De knyter an till
andra teorier och skapar en kedja av
orsakssamband som inte stannar vid
till exempel individens ”önskningar” och ”vilja”, utan förklarar även
dessa mentala tillstånd med hänvisning till bakomliggande orsaker.
Även om en specifik ideologi och
praktik kan fungera förstärkande av
vissa moralgrunder på bekostnad
av andra, finns också andra faktorer som bör beaktas (vilka också
kan bidra med förklaringar till ideologiernas och praktikernas attraktionskraft). Hit hör de ovan nämnda
miljömässiga faktorerna: vissa moralgrunder verkar förstärkas i situationer av social oro, framför allt då
auktoritets-, lojalitets- och helighetsgrunderna. Dessa är också särskilt
starka i sociala sammanhang där in-

dividens väl och ve i hög grad är beroende
av hens grupptillhörighet (alltså där det
saknas en opersonlig välfärdsapparat).
Vissa grunder kan också vara särskilt
starka inom vissa grupper, beroende på
sådant som ålder och kön. Så verkar till
exempel unga män särskilt benägna att
betona lojalitetsgrunden, både när det
gäller att moraliskt bedöma andra och
när det gäller det egna beteendet i termer
av en benägenhet att uppvisa offervilja.
Resonemanget ovan är ett första, trevande försök att tillgodose ett
önskemål som förts fram i kommentarerna på bloggen Religionsvetenskapliga kommentarer, att i ljuset av
senaste tidens händelser komma bort
från ett rent beskrivande och systematiserande av religiösa föreställningar
och beteenden och söka förklaringar
relevanta för den situation vi idag befinner oss i. Diskussionen lär fortsätta.
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FRÅGESPALT
Varför
ska
man
religionsvetenskap?

studera

Det finns ett tråkigt svar på den frågan.
Studier i religionsvetenskap behövs
för att man ska få vissa jobb. Vill du
bli lärare i religionskunskap på grundskola eller gymnasium, eller forskare
och lärare på högskola eller universitet, måste du förstås ha läst ämnet. Av
tradition läser också blivande präster i
Svenska kyrkan, liksom personer som
vill bli officianter inom andra trossamfund, religionsvetenskap. Kunskaper
om religion är också omistliga för andra
yrkeskårer såsom journalister, diplomater, kulturarbetare och integrationstjänstemän.
”Bildad” är inte precis ett modeord
nuförtiden, men likafullt är viljan att
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bli bildad annars något som ofta driver de som pluggar religionsvetenskap.
Man vill veta hur grekerna dyrkade
Dionysos, hur man firar kristen jul i
Indien, hur Konfucius idéer har påverkat dagens kommunist-Kina eller hur
mormonerna lyckats bli så framgångsrika. Möter man en jude är det kul att
veta en del om kosher, och i Bangkok
kan man imponera på sina vänner genom att förklara tanken bakom den
buddhistiska tempelarkitekturen. Det
handlar alltså om kunskaper som inte
direkt ger någon kapitalavkastning,
men som ger en annan slags tillfredsställelse.
Med bildning kommer ofta, sägs det i
alla fall, en mer tolerant hållning gentemot det som man uppfattar som främmande. Med insikter i andra folks traditioner och tankesätt är man mindre
snabb att döma. Och vill man lika fullt
döma – och vem vill inte det ibland! –
vet man i alla fall vad man fördömer
och vilka påståenden som är värda att
diskutera och vad som bara är okunnigt
skitsnack.
I vilket fall som helst anger ofta studenter att de intresserar sig för religion för att bli mer vidsynta. Andra, å sin
sida, vill lära känna sin egen tradition
bättre. Studenter med bakgrund i till
exempel Latinamerika eller Mellanöstern känner ibland att de vill fördjupa sin kunskap om den tradition de
själva, eller i alla fall deras far- och morföräldrar, är en del av.
Det som gör religionsvetenskap angeläget är också att den tillsammans med
alla andra humanistiska ämnen ingår i
ett anrikt projekt – nämligen att bistå
folk när de gör världen till sitt hem. Det
är inte alltid så lätt att vara människa.
Andra gånger är det tvärtom så lätt att
man bara vill dansa och sjunga. Således har människan kompletterat naturen med det vi kallar kultur, och det är
humanioras uppgift att sprida kunskap
om världshistoriens kulturer och religioner så att vi alla kan dra nytta av dem
och bygga vidare på delar av dem. Detta
är humanioras, däribland religionsvetenskapens, konstruktiva uppgift.

Det finns också en kritisk dimension
av projektet. Visst åsamkas mycket lidande och oro av att naturen knappast
är (enbart) en stor snäll Moder jord.
Människans naturliga betingelser –
sjukdom, åldrande, död – måste hanteras med arbete, teknik och medicin,
men också med konst och kultur. Tyvärr har också mänskligheten en fruktansvärd förmåga att självt alstra lidande. Det ingår i humanioras uppdrag att
avslöja hur det går till: hur uppkommer
och vidmakthålls alla märkliga slavförhållanden, dolda maktstrukturer, sadistiska övergrepp och raffinerade rättfärdigande av orättvisor?
Och när jag nu ändå har blivit lite
högtravande – varför väja? Kanske är
det ytterst för att människans plats i
världen är gåtfull och ambivalent som
man ska studera religion. I religionens
värld samspelar människans existentiella och hälsoorienterande intressen
med de sociala och politiska. Hennes
drömmar om själsligt och kroppsligt
välmående tvinnas samman med strävan efter makt och dominans. Människan som djur, med behov och begär,
legeras med människan som skapare av sin egen historia och som herre
över sitt eget öde. Ingenstans blir dessa
sammantvinningar och legeringar lika
påtagliga och brännande som i religionens värld.

VILJAN ATT BLI BILDAD ÄR NÅGOT SOM OFTA
DRIVER DE SOM PLUGGAR RELIGIONSVETENSKAP
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