
DA I DA LO S
BERGSJÖDALEN 54B 41568 GÖTEBORG • 0730-352015 • KUNDSERVICE@DAIDALOS.SE • WWW.DAIDALOS.SE

3—2021

H A R A L D  J Ä H N E R  P H I L I P  K E N N I C O T T  C I C E R O  G Ö R A N  S U N D Q V I S T  C A R L - G Ö R A N  H E I D E G R E N  
H A N N A H  A R E N D T  G Ö T Z  A LY  H A R T M U T  R O S A  R E B E C C A  S O L N I T  E R I K  A N D E R S S O N  M F L 



2 DAIDALOS

Vargatider. 
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Tyskland 1945. Ett land i ruiner med utbombade 
och evakuerade människor, hemvändande solda-
ter, flyktingar och fördrivna, frigivna tvångsarbe-
tare och koncentrationslägerfångar. Journalisten 
Harald Jähner skildrar i denna fascinerande bok 
hur vardagen gestaltades för denna människo-
massa: uppröjningsarbetet, jakten på mat, de 
svarta marknaderna, lusten att leva på nytt, att 
gå ut och dansa, att leva ut kärlek och sexualitet, 
men också besvikelserna över de återvändande 
krigsskadade männen, de många skilsmässorna. 
 Härifrån förflyttar sig skildringen till livets 
kulturella sidor, till det intellektuella livet, den 
abstrakta konsten och den nya formgivningen 
och inte minst till bortträngningen av det nyli-
gen förflutna. Hur kom det sig, frågar sig Jähner, 

H A R A L D  J Ä H N E R

att tyskarna kunde frigöra sig från den mentali-
tet som hade möjliggjort den nationalsocialistiska 
regimen utan att gå igenom den »bearbetning av 
det förflutna» som kom först långt senare. Hur 
uppstod ur det efterkrigstida kaoset en stabil 
demokrati och ett ekonomiskt under? 

Vargatider är inte en fackhistorisk avhandling, 
utan en bred kulturhistorisk skildring. Den berät-
tar i en essäistisk stil om efterkrigsåren och gör 
flitigt bruk av dagböcker, romaner, filmer, tid-
ningar, dikter och sånger. Boken belönades 2019 
med Preis der Leipziger Buchmesse.

harald jähner är journalist, tidigare redaktör 
på Berliner Zeitung och hedersprofessor i kultur-
journalistik vid Universität der Künste i Berlin.

Röster om boken:
»Detta är populärvetenskap av bästa sort.»

– Die Zeit

»Ett stycke tysk historia som Jähner beskriver på 
ett lysande och fängslande sätt.»

– Bild

»Ett mästerverk.»
– The Spectator

»Det är få författare som klarar av att skriva en 
bok av det här slaget.»

– Max Hastings i Sunday Times

»En ögonöppnande och berörande bok. Den ger 
en klar bild av hur ett samhälle kan återuppstå.»

– BBC History Magazine

Ur boken:
Den 18 mars 1952 publicerade Die Neue Zeitung 
en text av författaren och lektören Kurt Kusen-

berg. Rubriken löd ”Ingenting är självklart. 
Lovtal till en svår tid”. Bara sju år efter kriget 
längtade författaren tillbaka till veckorna av för-
virring direkt efter krigsslutet. Trots att allt hade 
slutat fungera, posten, tågen, de allmänna kom-
munikationerna, trots hemlösheten, svälten och 
åtskilliga döda kroppar som låg under rasmassor-
na, mindes han dessa veckor som en bra period. 
”Likt barn” hade folk börjat ”tråckla ihop det 
trasiga nätet av mänskliga relationer”. Likt barn? 
Kusenberg uppmanade sina läsare att tänka till-
baka på den ”svultna, smutsiga, frusna, utfattiga, 
farliga tiden” då moral och social sammanhåll-
ning, i avsaknad av en fungerande stat, fick en ny 
innebörd för de skingrade tyskarna: ”Anständig-
het uteslöt inte påhittighet och list – inte ens att 
stjäla mat. Men i detta tjuvliv fanns det en tjuv-
heder som kanske var mer moralisk än dagens 
orubbliga samvete.”

Märkligt. Stämmer det verkligen att livet 
innehöll så mycket äventyr direkt efter kriget, 
så mycket ”tjuvheder”? Och så mycket oskuld? 
Det som hade svetsat samman tyskarna fram till 
krigsslutet hade – lyckligtvis – slagits sönder. 
Den gamla ordningen låg i spillror och hur den 
nya skulle se ut stod skrivet i stjärnorna, men 
tills vidare tillgodosåg de allierade de mest basala 
behoven. Att kalla de omkring 75 miljoner män-
niskor som sommaren 1945 befann sig på det som 
återstod av det tyska territoriet för ett samhälle 
var svårt. Det pratades om en ”ingenmanstid”, 
om ”vargatider” då ”människan hade blivit en 
varg mot människan”. Att ingen tänkte på någon 
annan än sig själv eller sin egen flock präglade 
landets självbild långt in på 50-talet då situatio-
nen sedan länge såg ljusare ut, men människor 
fortfarande envisades med att dra sig tillbaka till 
familjen som ett slags självrefererande skydds-
rum.[…]
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Det kollektiva minnet av efterkrigstiden präg-
las av en handfull ikoniska bilder som har etsat 
sig fast: en rysk soldat som sliter cykeln från en 
kvinna; dunkla gestalter som trängs runt ett 
par ägg på någon svart marknad; flyktingar och 
utbombade familjer i provisoriska baracker av 
korrugerad plåt; kvinnor som undrande sträcker 
fram foton av sina saknade män mot hemvändan-
de krigsfångar. Dessa få bilder är så visuellt starka 
att de likt en oföränderlig stumfilm strukturerar 
det gemensamma minnet av de första efterkrigs-
åren. Men tillvaron rymde så mycket mer.

Medan våra minnen av det förflutna tenderar 
att bli ljusare i takt med att åren går, gäller det 
omvända för efterkrigstiden. Den framstod som 
allt mörkare. Det beror bland annat på tyskar-
nas utbredda behov av att se sig själva som offer. 
Många tycks ha trott att ju dystrare bild de gav 
av den onekligen förfärliga hungervintern 1946–
1947, desto lättare skulle deras skuld väga.

Men om man spetsar öronen, kan man höra 
skratten. Redan 1946 ringlar ett spontant karne-
valståg genom det kusligt folktomma Köln. Jour-
nalisten Margret Boveri minns den ”exceptionellt 
förhöjda livskänslan genom dödens ständiga när-
varo”. Hon var så lycklig under de där åren när 
det inte fanns någonting att köpa att hon senare 
i livet valde att inte skaffa några värdefulla saker. 

Det går inte att tala om umbärandena utan att 
också nämna den åtföljande glädjen och lusten. 
Efter att ha undkommit döden hamnade somliga 
i ett tillstånd av apati, medan andra greps av en 
sprudlande livsglädje. Livet hade slagits i spillror, 
familjer hade slitits isär, gamla vänner hade för-
svunnit, men människor blandade sig med var-
andra och knöt nya band, och för de unga och 
modiga var kaoset en tummelplats där de dagli-
gen sökte sin lycka. Varför försvann denna glädje 
över friheten, som var särskilt stark bland kvin-

norna, några få år senare när ekonomin tog fart? 
Eller försvann den kanske inte alls i den utsträck-
ning som schablonbilden av 50-talet gör gällande?  

Förintelsen var chockerande frånvarande i 
de flesta tyskars medvetande under efterkrigsti-
den. Många av dem var visserligen medvetna om 
förbrytelserna vid östfronten och tog i viss mån 
på sig skulden för att alls ha startat kriget, men 
de släppte inte fram några tankar på eller käns-
lor för de miljontals tyska och europeiska judar 
som hade mördats. Det var bara ett fåtal, där-
ibland filosofen Karl Jaspers, som förde dem på 
tal. Judarna nämndes inte heller i den protestan-
tiska och katolska kyrkans omdebatterade egna 
syndabekännelser. […]

Helmut Kohl pratade om ”välsignelsen av 
att vara född för sent” och menade att den unga 

generationen inte kunde lastas för nationalso-
cialismens brott. Men det kunde också vara en 
välsignelse att ha upplevt fasorna. De genomlid-
na bombnätterna, de första efterkrigsårens tuffa 
hungervintrar och kampen för överlevnad under 
de anarkistiska förhållandena, gjorde att många 
tyskar inte ägnade det förflutna en tanke. De såg 
sig själva som offer – och därmed behövde de inte 
tänka på de verkliga offren. Till sin egen tvivel-
aktiga lycka. För om de tyskar som hade förbli-
vit någorlunda anständiga under kriget verkligen 
hade tagit in omfattningen av det systematiska 
massmord som hade begåtts i deras namn och 
med deras tysta medgivande, skulle de förmodli-
gen inte ha kunnat uppamma den optimism och 
styrka som krävdes för att klara sig igenom efter-
krigsåren. 
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av Philip Kennicott
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Vad innebär det att kunna ett musikstycke? Vad 
är det man kan? Och hur hanterar man det man 
inser att man aldrig kommer att kunna? Det här 
är frågor som musikkritikern Philip Kennicott 
ställer sig själv när han försöker lära sig spela 
Johann Sebastian Bachs både enkla och allt annat 
än enkla Goldbergvariationer, som skrevs för cem-
balo men som många idag nog förknippar med 
virtuosen Glenn Goulds berömda inspelningar 
på piano.

Denna Kennicotts musikaliska och mänskliga 
läroprocess äger emellertid rum under lite speci-
ella omständigheter. Hans mor – en sammansatt 
och olycklig människa som var besviken på sig 
själv och sitt liv – har nyligen dött och det är i 
svallvågorna efter dödsfallet som han börjar öva. 

Kontrapunkt handlar på ett plan om det komplexa 
förhållandet mellan musik och känslor, inte minst 
musik och sorg – men också om Bach och hans 
musikaliska värld, om Goldbergvariationernas 
uppbyggnad och improvisationsutrymme, om 
det dagliga övandets välsignelse och förbannelse.

Kennicott har föga till övers för föreställning-
en att musik lindrar och tröstar, som han uppfat-
tar som förenklad och sentimental. Musik är för 
honom något mycket mer närgånget och svår-
hanterligt och han är inte ens säker på att egentli-
gen tycker om musik. Men han behöver musiken. 
Den får honom att känna och tänka.

Kontrapunkt liknar inte andra böcker om 
musik. Den liknar inte andra böcker om sorg 
heller.

philip kennicott är konst- och arkitekturkri-
tiker i Washington Post.

Ur boken:
Vad innebär det att verkligen kunna ett musik-
stycke? När vi första gången hör ett verk kan 
vi knappast mer än skrapa på ytan. Efter några 
avlyssningar har vi skaffat oss en överblick, fått 
vissa förväntningar, en lust att höra om vissa 
särskilt gripande passager, känna tillfredsställel-
sen av att omslutas av några takter här och där 
av en musik eller harmoniföljd som känns allt-
mer bekant. Efter alltför många gånger kanske vi 
tröttnar, och man tröttnar lättare på vissa stycken 
än på andra.

Populärmusik är skriven för att förbrukas, den 
levereras med ett bäst före-datum och försvinner 
ofta lika lätt som den kommit. Mera djupsinnig 
musik kan vi tröttna på under en tid, men är i 
sig själv outtröttlig. Vi kanske inte vill lyssna på 
Bachs Chaconne varje dag under resten av livet, 
men när vi återvänder till den, efter år eller decen-

nier, gör den fortfarande samma djupa intryck. 
Grundfrågan, vad det innebär att kunna ett 
musikstycke, är besläktad med de centrala livs-
frågorna.

Att försöka besvara den – om det nu är möj-
ligt – leder tanken till den nästan identiska och 
kanske mest grundläggande frågan av dem alla: 
Vad innebär det att vara levande?

Att bara vara som en åskådare, en passiv lyss-
nare, leder inte till en helt tillfredsställande form 
av förståelse. Så hade jag länge känt inför de stora 
verk för piano som var för svåra för mig. Bland 
dem Bachs Goldbergvariationer. Precis som sona-
terna och partitorna för soloviolin och sviterna 
för solovioloncell rymmer Goldbergvariationerna 
allt Bach har att säga inom ramen för vad som är 
möjligt för ett instrument. De är innehållsrika, 
krävande och oändligt givande men ändå hade 
jag aldrig vågat ge mig på dem. De består av en 
räcka variationer, precis som Chaconnen, men till 
skillnad från denna är de flesta i en durtonart och 
besjälade av ett bredare, positivt känsloregister. I 
likhet med Chaconnen bygger de på en dansform 
i tretakt, en saraband av intagande skönhet, men 
till skillnad från Chaconnen är förhållandet till 
dansen mera direkt, inte lika rudimentärt utan 
snarare oförmedlat.

 Den som inte själva ägnar sig åt musik, som 
inte spelar något instrument eller sjunger, får ofta 
en känsla av att det finns något i musiken som 
de missar, som om den som själv kan framföra 
ett musikstycke skulle kunna finna öppningen 
till kompositionens sanna substans. Men tyvärr, 
den som kan spela igenom en Mozartsonat eller 
sjunga en sång av Schubert blir ändå sittande 
med samma undflyende känsla av att det döljer 
sig en djupare sanning bakom noterna i nothäftet. 
Musikern frågar sig: När jag nu kan spela musik-
stycket, har jag då också förstått det? Eller måste 
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jag kunna spela det felfritt? Eller måste jag först 
memorera det, eller kunna analysera strukturen?

På varje ny nivå av fördjupad inlevelse åter-
står likväl tinget-i-sig, det musikaliskt obekanta. 
Vi har alltid en gnagande känsla av att äpplet 
hänger aningen för högt upp. Så hade jag länge 
känt inför Goldbergvariationerna, förälskad i dem 
utifrån alla de inspelningar jag hört, men också 
att kärleken var obesvarad. I ett skede då det 
framstod som nödvändigt att få ett bättre grepp 
om både världen och mig själv, dök tanken upp 
om jag inte genom Goldbergvariationerna skulle 
kunna nå fram till en sann kunskap om musiken. 
Jag kanske skulle försöka studera in dem.

Vissa musikstycken framförs av stora musiker 
inte bara för att musiken är ojämförligt rik, utan 
som en sorts emblem, eller bevis på hur fullkom-
liga de är som musiker, och följden blir många 
gånger att dessa verk tornar upp sig som hot för 
mindre skickliga musiker. Beethovens ”Hammar-
klaversonat” och Ravels pianosvit Gaspard de la 
Nuit är bländande musikstycken, men också vitt-
nen om modet och skickligheten hos den som 
försöker sig på dem.

Goldbergvariationerna har spelats in av dus-
sintals, ja kanske hundratals, pianister och cem-
balister, och är transkriberade för alla instrument 
som klarar av snabba passager och flerstämmig-
het, och också för några som inte gör det. Om 
man hyser några tvivel över sin egen förmåga är 
det dumdristigt att försöka sig på dem. Och jag 
hyste gott om tvivel.

Jag har spelat piano sedan jag var pojke. Det 
var en lycklig slump att det blev piano och inte 
fiol. Min mor plågade sina döttrar som filade sig 
igenom övningsstycken på fioler av först kvarts- 
och sedan halv storlek tills de slutligen trotsade 
hennes vrede och lade undan dem för att aldrig 
mer ta upp dem. Pianot var aldrig hennes instru-

ment, så jag fick ett visst andrum för att förlika 
mig med det. När jag kom upp i tonåren var jag 
bättre på pianot än hon på fiolen och musiken 
kom att uppta en avsevärt mycket större del av 
mitt liv än den gjort för henne.

Hon uppmuntrade mig även om det var trå-
kigt när hon efter en viss punkt inte längre ville 
spela tillsammans med mig. Slutligen lade också 
hon undan fiolen. När jag bad henne spela titta-
de hon med tyst vrede på vänsterhanden som om 
den ådragit sig en mystisk sjukdom som hindrade 
henne från att musicera. Jag har aldrig kunnat 
hålla mig borta från pianot, även om jag vid tiden 
för min mors död spelade mera oregelbundet.

Under flera års tid spelade jag ogärna för 
någon förutom mina nära vänner och den när-
maste familjen, främst på grund av att mina 
fingrar hade svårt att ta sig igenom en samling 
dåligt inövade eller glömda favoriter av Schu-
bert, Chopin och Liszt. Under merparten av 
mitt vuxna liv har jag försörjt mig på att skriva 
om musik och ibland som musikkritiker gran-
skat andra musikers framföranden. Det kan vara 
en grym sysselsättning om man inte är försiktig. 
Går man för långt i sin kritik och blir skonings-
lös, berövar man musiken varje form av glädje. 
Just så skoningslös var jag mot min egen haltande 
förmåga och alltmer sällan hände det att jag satte 
mig vid pianot.

Även om Chaconnen spökade i mitt inre 
visste jag ju att jag aldrig skulle kunna spela den, 
att jag i bästa fall skulle kunna klara av en trans-
kription för piano (Brahms gjorde en för vänster 
hand) eller studera dess musikaliska form. Cha-
connen hade givit mig så mycket under veckor-
na före min mors död, men den skulle alltid vara 
oåtkomlig för mig som musiker. […]

Väl hemma igen packade jag upp mina saker 
– vandringskängorna in i skåpet, skjortorna ner i 

tvättkorgen och CD:n med Chaconnen in längst 
ner i en låda där den var lätt att finna om jag ville 
lyssna på den igen men inte något jag hade lust 
att hitta av en slump. Jag ville absolut undvika att 
någon välmenande men tanklös vän skulle över-
raska mig och stoppa in den i CD:spelaren när 
jag inte var beredd på det.

Men det var påträngande tyst i huset och 
jag måste lyssna på något. Så jag lade på Glenn 
Goulds inspelning av Goldbergvariationerna från 
1955, en av de mest uppskattade och egensinniga 
inspelningar som någonsin gjorts. Med sin tunna 
ljudbild från en fördigital tid fångar den en pia-
nist som liksom med ljus i olika färger åstad-
kommer något mirakulöst med de sammanvävda 
stämmorna i Bachs trettio variationer över ett 
hela tiden upprepat basmönster. De kritiker som 
ibland finner den alltför torr, att Gould driver 
sin tolkning alltför långt i sin anatomisering av 
musiken, är inte desto mindre fulla av beundran.

Om inspelningen hade gjorts idag, med alla 
de konstgrepp som står till buds, skulle man 
misstänka att pianisten, och ljudteknikern, hade 
ägnat sig åt manipulation vid mixerbordet. När 
jag hörde Gould spela kunde jag i Bachs musik 
förnimma känslor och mening som var lika djupa 
som de Chaconnen väckte till liv inom mig när 
min mor låg för döden. Och perfektionen i 
Goulds tolkning, hans konsekventa hållning, fick 
mig att rysa. Klarhet, precision, subtilitet – här 
sviktade jag. Problemet är att utan dessa egen-
skaper går det inte att ta sig an Bach, att göra 
hans musik tilltalande för andra. Alla välutbil-
dade pianoelever har tidigt fått lära sig att spela 
Bach, och Bachs musik är grundläggande för allt 
som kommer efter den. Trots mina duktiga lärare 
hade jag lyckats ta mig igenom detta kapitel i 
grundutbildningen utan att egentligen bemästra 
något av Bach […]. 
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Klimatfrågan uppmärksammas allt oftare i offent-
ligheten – i form av dramatiska nyhetsinslag om 
värmeböljor, översvämningar och bränder. Vi 
lever i ett varmare klimat och konsekvenserna blir 
allt tydligare, vilket bekräftas i de återkommande 
rapporterna från FN:s klimatpanel. Här finner 
vi detaljerade genomgångar av det vetenskapliga 
kunskapsläget på klimatområdet och tänkbara – 
och ofta skrämmande – framtids scenarier.

Klimatpanelens verksamhet är exceptionell – 
aktuell vetenskaplig kunskap har aldrig tidigare 
ställts samman på ett motsvarande vis. Men hur 
relevant har denna kunskap egentligen varit i den 
samhälleliga praktiken? Varför präglas omställ-
ningen till en mer klimatvänlig samhällsordning 
ännu så länge mest av goda föresatser och vaga 
utfästelser? Vad beror det katastrofala glappet 

mellan vetenskaplig kunskap och politisk hand-
ling på och vad kan vi göra åt det?

Detta är frågor som kunskapssociologen 
Göran Sundqvist tar sig an i Vem bryr sig? Med 
hjälp av kunskapssociologiska traditioner och 
analysverktyg sätter han in klimatforskningen i 
ett samhälleligt, institutionellt och politiskt sam-
manhang och försöker förstå klimatforskningens 
problematiska brist på praktisk relevans. Det är 
först när vetenskaplig kunskap på allvar bäddas 
in i kollektiva föreställningar och förhållnings-
sätt som den kan få en avgörande samhällseffekt. 
Sundqvist belyser viktiga förutsättningar för att 
en sådan transformation ska kunna äga rum. Kli-
matet måste – ju förr desto bättre – bli en fråga 
för oss alla, för hela samhället.

göran sundqvist är professor i teknik- och 
vetenskapsstudier (STS) vid Institutionen för 
sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet. Han har publicerat flera böcker på det 
kunskapssociologiska området, däribland Veten-
skap och demokrati och Vetenskapligt medbor-
garskap (båda tillsammans med Linda Soneryd, 
2019). Sundqvist har också varit verksam vid TIK 
Senter for teknologi, innovasjon og kultur vid 
Universitetet i Oslo och är sedan 2016 professor  
vid CICERO Senter for klimaforskning i Oslo.

Ur boken:
Den här boken har flera ansikten och kan läsas på 
olika sätt utifrån läsarens intressen. Men utgångs-
punkten är enkel: klimatförändringarna blir allt 
mer allvarliga, kunskapen om läget och om vad 
som bör göras finns, men biter inte. Kunskapen 
har inte blivit relevant. Ambitionen är att ana-
lysera relevansen på ett sätt som kan hjälpa till 
att öka den.

Relevans innebär att förstå kunskap som prak-

tik, som social aktivitet och som social institu-
tion. Detta står i motsats till att förstå kunskap 
som autonom, som kunskap på piedestal, som 
något utanför och oberoende av samhället. Att 
försvara kunskapens autonomi är ett sociologiskt 
omöjligt projekt, men är ett val som kan göras 
och ständigt görs men innebär att kunskapen ris-
kerar att bli ointressant för sociala praktiker. Det 
är därför något paradoxalt med klimatdebatten 
och organiseringen av klimatfrågan där kunska-
pens vetenskaplighet, dess säkerhet och autonomi 
sätts i högsätet.

Den säkra vetenskapliga kunskapen om kli-
matförändringarna är idag globalt etablerad. 
Klimatförändringarna är kända, vetenskapligt 
fastställda, och anses som allvarliga, vilket inne-
bär att omställningen till ett klimatanpassat sam-
hälle bör ske skyndsamt. Men detta sker inte.

Min tes är att bristen på konkret omställning 
har att göra med frågan om kunskapens autono-
mi. Kunskap på piedestal är viktigt om vi vill ha 
något vackert att beskåda innan vi skyndar vidare 
till den vanliga vardagspraktiken. Men för den 
som önskar omställning är kunskap på piedestal 
en omöjlig och oönskad målsättning. Därför blir 
en viktig fråga i denna bok hur det kan komma 
sig att så många klimatengagerade – forskare, 
beslutsfattare, aktivister och vanliga klimatintres-
serade – försvarar kunskapens autonomi. Detta 
förhållningssätt är sociologiskt tvivelaktigt och 
dessutom uddlöst som politisk ambition.

Klimatförnekare har förstått saken bättre. 
De önskar utifrån sina intressen att klimatet ska 
förbli en fråga om forskning, vars resultat kan 
leda till ändlösa diskussioner om vad som är sant 
och inte sant medan livet pågår som vanligt.

Denna bok handlar om klimatet och om 
kunskapssociologiska frågor, men det viktiga 
är kombinationen. Den är en bok om klimatet 

Vem bryr sig?
Om klimatforskningens samhällsförankring 
av Göran Sundqvist
ISBN 978-91-7173-635-2
2021. 410 sidor. Danskt band. Utk. i september
Pris c:a 280:–
Bokklubbspris inkl. frakt 238:–
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i osäkerheten, riskerar att föda sin motsats i form 
av klimatförnekelse. Vi får en uppdelning mellan 
troende och icke-troende, där frågan om vad vi 
ska göra åt klimatförändringarna överskuggas av 
konflikter om vetenskaplig evidens, vilket leder 
till krav på mer och bättre evidens.

 Det medborgerliga engagemanget och de 
politiska visionerna marginaliseras i debatten om 
vetenskaplig säkerhet och osäkerhet. Klimatpane-
lens strategi, men också Greta Thunbergs befo-
gade fråga och klimatförnekarnas motstånd, 
riskerar att leda till att klimatdebatten fastnar 
i en diskussion om vad forskarna säger, istället 
för att fokusera på hur samhället ska förändras 
utifrån den kunskap som forskarna presenterar.

När den vetenskapliga säkerheten blir till över-
ordnad princip fallerar forskningen sin uppgift 
att fungera som rådgivare till politiken. De som 
inte vill se några åtgärder har fått frågan dit de 
önskar, till en ”ren” forskningsfråga om evidens 
utan koppling till handling. Men om detta är fel 
väg att gå vad innebär då den rätta vägen? Vad 
innebär det att fokusera på kunskapens relevans, 
och vad innebär mer politik och inte mindre?

V E M  B RY R  S I G ?

som påstår att kunskapen inte ska distanseras 
från politiken och praktiken och en bok som tar 
ställning för en sociologisk kunskapssyn. Genom 
denna kombination kan frågan om hur kunska-
pen om klimatförändringarna kan bli mer rele-
vanta för samhällspraktiken få en tydlig grund 
att stå på. Följdfrågorna handlar om vad kunska-
perna kan göra, hur de kan användas, hur de kan 
samspela med politiska beslut, tekniska lösningar, 
livsstilar och vardagspraktiker. Kort sagt, hur bra 
kunskapspraktiker kan utformas.

Klimatet förändras på ett dramatiskt sätt. 
Idag används därför ofta uttryck som kris, kol-
laps, katastrof och nödläge för att beteckna vad 
som sker. I maj 2019 ändrade den brittiska tid-
ningen The Guardian sina interna språkrekom-
mendationer: klimatförändringar låter passivt 
och lugnande och utgör inte längre en adekvat 
benämning. Istället för global uppvärmning bör 
vi tala om global upphettning instruerades tid-
ningens medarbetare.

I en aktuell global medborgarundersökning 
svarar 64 procent att klimatförändringarna bör 
förstås som ett nödläge. Att prata om kris och 
kollaps innebär att skifta fokus från natur till 
samhälle. Naturförändringarna har blivit värde-
rade som allvarliga samhällsproblem. Naturen 
ändras men samhällen kollapsar, och det hand-
lar ytterst om en katastrof för mänskligheten. Det 
är samhället som behöver förändras för att kollap-
sen ska undvikas. Detta kallas omställning, och 
handlar om att lämna det fossildrivna samhället.

Men hur vet vi hur det står till med detta 
nödläge? Svaret på den frågan leder ofta till FN:s 
klimatpanel IPCC. Det är ingen slump. Pane-
lens syfte är att förse världens regeringar med 
ett tydligt vetenskapligt underlag om vad som 
sker med världens klimat. Att ge vetenskapliga 
råd till beslutsfattare innebär att göra kunska-

pen relevant. Kunskapen måste anses som viktig 
och begriplig för att kunna ligga till grund för en 
omställning av samhället. […]

Klimatpanelen har under lång tid och alltmer 
systematiskt arbetat för att få kunskapen säker 
och oantastlig. Detaljerade instruktioner ges till 
författare och granskare om hur osäkerheter ska 
hanteras i kunskapsunderlaget.

Tre instrument tillhandahålls: en kvalitativ 
skala som anger den tillgängliga mängden bevis 
och i vilken utsträckning experterna är eniga, och 
två kvantitativa skalor, den ena specificerar nivå-
erna av förtroende för resultaten och den andra 
sannolikhetsnivåer för framtida händelser. Arbe-
tet med att på ett transparent sätt beskriva vad 
man vet, med vilken grad av säkerhet och enig-
het, har under lång tid överskuggat arbetet med 
att göra kunskapen relevant och användbar.

Men att göra kunskapen ointaglig innebär 
också att göra den oanvändbar. Att använda 
kunskap handlar om att sätta den i förbindelse 
med handling och med politiska och ekonomiska 
intressen. Att fokusera alltför mycket på frågan 
om säker kunskap, och vilken säkerhet det finns 
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Kamrater, anti-auktoritära, människor.
Den nordiska filosofins ”1968”
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Mogens Fog, tidigare rektor vid Köpenhamns 
Universitet, skrev i en artikel från 1972: ”En revol-
te, som indenfor kort tid bryder ud i mange lande 
af vidt forskellig styreform såvel i universiteter 
som i samfund og med i det væsentlige samme 
indhold, er ikke en tilfældig og forbigående stem-
ningsbølge.” Som en samlad benämning på denna 
revolt står symbolåret ”1968”. De händelser och 
det skeende som ”1968” står för har med åren 
blivit en alltmer legendomsusad tid. Dess histo-
ria har – på gott och på ont – i hög grad skrivits 
av de som var med.

Hur påverkade ”1968” en enskild universi-
tetsdisciplin som filosofin? Sedan krigsslutet 1945 
hade den så kallade analytiska filosofin etablerat 
sig som den klart dominerande inriktningen i de 

nordiska länderna. ”De andra filosofierna” (Hede-
nius) avvisades i många fall bryskt som ett oklart 
tänkande framfört på ett pretentiöst fikonspråk. 
Den analytiska filosofin var det filosofiska eta-
blissemangets filosofi. ”1968” innebar att denna 
utmanades på bred front. En våg av andra filoso-
fiska inriktningar svepte från mitten av 60-talet 
in över de nordiska länderna. Nymarxismen var 
en av dessa. Andra var fenomenologi och herme-
neutik, kritisk teori och strukturalism. I boken 
tecknas konturerna av det händelseförlopp som 
var den nordiska filosofins ”1968”, med en början 
vid mitten av 60-talet. Hur gestaltade sig denna 
revolt inom filosofin vid de olika universiteten 
i Danmark, Norge, Sverige och Finland? Vilket 
genomslag fick den utmaning av den etablera-
de filosofin som vänsterradikaliseringen innebar? 
Hur ter sig ”1968” i dag, femtio år senare? Boken 
är den första i sitt slag: den försöker ta ett hel-
hetsgrepp på detta händelseförlopp och jämföra 
de nordiska länderna med varandra.

carl-göran heidegren är professor i filoso-
fi vid Lunds universitet. Han publicerat bland 
annat Antropologi, samhällsteori och politik. Radi-
kalkonservatism och kritisk teori, Det moderna 
genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860–1915 
och Positivismstrider.

Ur boken:
Titeln på denna bok – ”Kamrater, anti-auktoritä-
ra, människor” – är hämtad från de ord varmed 
Rudi Dutschke inledde sitt anförande vid den 
stora Vietnamkongressen i Västberlin i februari 
1968. Själva kongressen inleddes i sin tur med Ho 
Chi Minh-rop som skall ha varat i flera minuter. 
Bland de många talarna återfanns Ernest Mandel, 
Dany Le Rouge, det vill säga Daniel Cohn-Ben-
dit, Hans-Jürgen Krahl och, som sagt, Rudi Dut-

schke. Den senare uttryckte bland annat: ”Varje 
radikal opposition mot det bestående systemet, 
som med alla medel vill hindra oss från att införa 
förhållanden som gör det möjligt att leva ett ska-
pande liv utan krig, hunger och repressivt arbete, 
måste idag med nödvändighet vara global.” (Cit. 
i Göpfert & Messinger 2017: 21) Det förelåg vid 
denna tidpunkt bland vänsterradikaler en stark 
upplevelse av att man hade historiens vind i 
ryggen, det fanns en stark tillförsikt och ett likaså 
starkt rättvisepatos. Den som ställde sig på tvären 
mot historiens egen rörelseriktning var en reak-
tionär bakåtsträvare, medan den som med alla 
upptänkliga medel försökte påskynda historiens 
gång tillhörde de progressiva.

Senare samma år, i september 1968, möttes 
representanter för Socialistiska tyska studentför-
bundet (SDS) i Frankfurt am Main för att avhålla 
en kongress. Hans-Jürgen Krahl, den teoretiskt 
mest bevandrade och sofistikerade av dem alla 
– kallad Robespierre von Bockenheim eller, kort 
och gott, der Krahl –, lade då i god stil ut texten 
om den stora omvälvningen och vägen dit. Men 
plötslig träffades han av en tomat i huvudet! Den 
hade kastats av en ung kvinnlig deltagare från 
Västberlin. Samtidigt som hon avfyrade sin pro-
jektil utstötte hon det förmodligen mest provoka-
tiva som hon för ögonblicket kunde komma på: 
”Kamrat Krahl, objektivt sett är du en kontra-
revolutionär och en agent för klassfienden.” (Cit. 
i bid.: 249) Man var alltså fortfarande kamra-
ter, men interna konfliktlinjer hade redan börjat 
avteckna sig. Vem är auktoritär och vem är det 
inte? Vem är verkligen revolutionär och vem är 
det inte? Vem är egentligen progressiv och vem 
är i själva verket reaktionär? Kanske rentav: Vem 
är människa och vem är det inte? Och sist men 
inte minst: Vilken är den korrekta analysen av det 
nuvarande samhällstillståndet?
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K A M R AT E R ,  A N T I - A U K T O R I TÄ R A ,  M Ä N N I S K O R

”Teorins långa sommar” har den tyske kul-
turvetaren Philipp Felsch kallat de tre decen-
nierna från 1960 till 1990. Detta var teorins 
förlovade tid. Det var en tid då man inte tycktes 
kunna få nog av teori. ”Teori var mer än blott 
följden av tankar man hade i huvudet; den var 
ett sanningsa nspråk, en trosartikel och ett livs-
stilstillbehör.” (Felsch 2018: 12) Att något utgjor-
de svårtillgänglig teori var då inte ett argument 
mot detta, utan snarare en sporre och ett tecken 
på dess betydelsefullhet. Man tänker här på Alex-
andre Kojèves formidabla dramatisering ett par 
decennier tidigare. Kojève hade under 30-talet 
hållit uppmärksammade föreläsningar om Hegels 
filosofi vid Ecole Pratique des Hautes Etudes i 
Paris. I en artikel i tidskriften Critique från 1946 
hävdade han nu: ”Ty det är möjligt att världens 
framtid, och således det nuvarandes mening och 
det förflutnas betydelse, i sista hand betingas av 
hur man idag tolkar Hegels skrifter.” (Cit. i Des-
combes 1988: 23) Hegels namn skulle mot slutet 
av 60-talet mycket väl ha kunnat utbytas mot till 
exempel Marx’ – eller kanske mot Lenins eller 
Maos. Eller handlade det möjligen i själva verket 
om den rätta tolkningen av förhållandet mellan 
Hegel och Marx? Var detta förhållande antago-
nistiskt? Eller fanns det en röd tråd som förband 
de båda med varandra? Gällde det helt enkelt att 
bara vända upp och ner på Hegel? Eller var det 
något mer sofistikerat som krävdes?

Världens framtid tycktes under alla omstän-
digheter hänga på en ganska så skör tråd. För att 
kunna förändra världen i rätt riktning måste man 
till att börja med tolka den på rätt sätt. Och där 
fanns teorin. Att de efterfrågade teorierna dess-
utom i allt högre grad blev tillgängliga i form av 
billiga pocketutgåvor eller som pirattryck gjorde 
sedan sitt till. ”Att vara välinformerad och beläst 
var cool ”, minns en som var med: ”Även män-

niskor som egentligen inte var några bokslukare 
läste, försökte göra det eller låtsades åtminstone 
göra det.” (Cit. i Hanloser 2017: 144) Man vände 
sig å ena sidan bort ifrån det ordinarie kursutbu-
det på universiteten och idkade i hög grad själv-
studier tillsammans med likasinnade. Informella 
studiekretsar växte upp som svampar ur jorden. 
Men det fanns å andra sidan också en viss benä-
genhet att ta till sig det man läste som en aukto-
ritativ röst, det kunde sedan handla om Marcuse 
eller Althusser, om Lenin eller Mao. Lika kritisk 
som man var mot etablissemanget var helst det 
återfanns, lika okritisk var man – i värsta fall – 
mot sina egna koryféer.

Filosofin är all teoris moder. Men teorin kan 
även vända sig kritiskt mot den akademiska 
filosofin. Då kan dess förespråkare ställas inför 
den delikata uppgiften att vilja göra karriär inom 
just den tankemiljö och institution som man kri-
tiserar. Fler problem tornar emellertid upp sig. 
Teorivurmen kom mot slutet av 60-talet att paras 
med det radikala kravet på att förena teori och 
praxis. Här var goda råd dyra för de som i själ 

och hjärta var teoretiker. Men redan Hegel hade 
gåtfullt talat om ”begreppets ansträngning och 
arbete”, så varför inte helt enkelt hänge sig åt 
”teoriarbete”. Ett sätt att förena teori och praxis 
blev att ägna sig åt ”teoretisk praktik” eller ”dis-
kursiva praktiker”, även om långtifrån alla köpte 
den lösningen. Vad det då handlade om lät sig 
för övrigt utmärkt väl uttryckas inte minst på 
danska. Det gällde att oparbejde den ene eller 
andre teoretikern och texten, att frilägga och 
utlägga den väsentliga insikt och lärdom som 
var förborgad i tankarnas och texternas labyrin-
ter. Och även om ambitionen var att nå ut och 
sprida budskapet, så fanns där hela tiden hotet att 
vad man i slutändan producerade blott var teori 
för invigda, att man hängav sig åt ett världsfrån-
vänt tankearbete.

Den här boken handlar om symbolåret ”1968” 
i den nordiska universitetsfilosofin. Uttrycket 
”1968”, i motsats till 1968, avser en tidsperiod sna-
rare än ett enskilt årtal. Denna period kan sägas 
ha tagit sin början vid mitten av 60-talet för att 
tona ut under senare delen av 70-talet.
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M A R C U S  T U L L I U S  C I C E R O

Retorikern, advokaten och politikern Marcus 
Tullius Cicero, som blev mördad på order av tri-
umviren Marcus Antonius år 43 före Kristus, är 
för eftervärlden mest känd för sina tal och brev. 
Talen har uppfattats som ett mönster av kraftfull 
framställningskonst och breven låter oss komma 
personen Cicero inpå livet på ett sätt som saknar 
motstycke i den bevarade antika litteraturen.

Men Cicero skrev också mycket annat, inte 
minst filosofiska dialoger. Han gjorde inte 
anspråk på att vara filosof utan uppfattade sig 
själv som en sorts popularisator på området – 
han ville helt enkelt förmedla den grekiska filo-
sofin till en romersk läsekrets. Men detta innebär 
inte att dialogerna ifråga saknar filosofisk relevans 
eller kulturhistoriskt intresse.

Om plikterna, som skrevs mot slutet av Ciceros 

liv, är ett försök att belysa moraliska grundprin-
ciper såväl som konkreta moraliska dilemman. 
Vilka krav ställer de fyra kardinaldygerna, vis-
heten, rättvisan, tapperheten och måttfullheten, 
på oss som individer och medborgare? Hur gör 
vi en rimlig avvägning mellan vårt nödvändiga 
egenintresse och vårt lika nödvändiga samhälls-
ansvar? Hur bör vi bete oss mot våra släktingar, 
våra grannar och våra vänner?

Vid just vänskapen fäster Cicero särskilt stor 
vikt. Vänskap var ofta strategisk i den romers-
ka tillvaron, men för Cicero handlar vänskap i 
hög grad också om genuin uppskattning bortom 
alla strategiska överväganden. Det är i sådana 
resonemang som Om plikterna överskrider sitt 
ursprungliga kulturella sammanhang och place-
rar sig mitt i vårt.

Boken är försedd med en orienterande inledning 
om Cicero och hans tid av översättaren Magnus 
Wistrand, professor emeritus i latin vid Göte-
borgs universitet, och en efterskrift om dialogens 
filosofiska och kulturella inflytande på eftervärl-
den av Bo Lindberg, professor emeritus i idé- och 
lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Ur boken:
”[N]är det kommer till den välvilja som var och 
en kan hysa gentemot oss, så är pliktens första 
bud att ge den mest som älskar oss mest; men 
vi ska inte, som mycket unga personer gör, mäta 
denna välvilja efter hur passionerad kärleken är, 
utan snarare efter hur varaktig och stadig den är. 
Men om någon redan har gjort oss tjänster, så att 
vänskapsförhållandet inte ska initieras utan tack-
samt besvaras av oss, måste vi vara mer omsorgs-
fulla; ty ingen plikt är mer bjudande än att visa 
tacksamhet.

(48) Men om man, som Hesiodos säger, med 

råge ska betala tillbaka, förutsatt att man kan, för 
det som man har fått i gåva att bruka, vad ska 
man då göra när någon utmanat en genom en 
oväntad väntjänst? Ska vi kanske efterlikna bör-
diga åkrar som ger tillbaka mycket mer än de har 
fått? Ty om vi inte tvekar att göra de människor 
tjänster som vi hoppas kunna dra nytta av, hur 
ska vi då ställa oss till dem som redan har hjälpt 
oss? Men eftersom det finns två sorters frikostig-
het, av vilka den ena består i att göra någon en 
tjänst och den andra i att återbörda en tjänst, så 
ligger det i vår makt att göra någon en tjänst eller 
låta bli. Men för en god man är det, förutsätt 
att han kan göra det utan begå någon orättvisa, 
omöjligt att inte återbörda en tjänst.

(49) Men vi måste göra åtskillnad på de tjäns-
ter vi har fått och det råder inget tvivel om att 
vi häftar mest i skuld för de största. Därvidlag 
måste vi främst fästa vikt vid den givandes sin-
nelag, engagemang och tillgivenhet. Många gör 
nämligen mycket utan att tänka efter eller låter 
sig omdömeslöst drivas av ett sjukligt engage-
mang för hela världen eller av en plötslig impuls 
lika oberäknelig som en stormby; sådana tjäns-
ter ska man inte värdera lika högt som dem som 
man har fått på ett omdömesgillt, övervägt och i 
lugn och ro begrundat sätt. Och när vi gör någon 
en tjänst och när vi visar vår tacksamhet för en 
given tjänst, är pliktens viktigaste bud att vi, om 
allt annat väger lika, hjälper den mest som behö-
ver hjälpen mest. Där gör det flesta fel; de bistår 
helst den som de hoppas vinna mest av, även om 
denne inte behöver deras hjälp.

(50) Men samhällets intressen och människor-
nas relationer tjänas bäst, om man gör den flest 
tjänster som står en närmast. Det ter sig emel-
lertid rimligt att mer ingående undersöka vilken 
natur de grundläggande principerna för mänsklig 
samvaro och samhällsliv har. Den första är den 

Om plikterna 
av Marcus Tullius Cicero
Översättning: Magnus Wistrand
ISBN 978-91-7173-636-9
2021. 250 sidor. Danskt band. Utk. i oktober
Pris c:a 240:–
Bokklubbspris inkl. frakt 210:–
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O M  P L I K T E R N A

som kan iakttas i den gemenskap som förenar 
hela människosläktet. Och det band som håller 
ihop denna förening är förnuft och tal, som sam-
manför människor med varandra i undervisning, 
lärande, kommunikation, diskussion och bedöm-
ning och förenar dem i en sorts naturlig gemen-
skap. Inte i något annat avseende står vi längre 
bort från djurens natur.

Vi säger ofta att styrka finns hos dem, till 
exempel hos hästar och lejon, men vi säger inte 
att rättvisa, jämnmod och godhet gör det; de 
saknar nämligen förnuft och talförmåga. (51) Och 
denna gemenskap har den allra största betydel-
se för människorna sinsemellan och för alla till-
sammans. Och under det bandet måste allt som 
naturen har skapat för människornas gemen-
samma bruk bevaras som något gemensamt på 
så vis att allt som har anvisats som enskild egen-
dom av lagarna och civilrätten ägs på det sätt som 
dessa lagar har fastställt, medan allting annat bör 
betraktas i ljuset av det grekiska ordspråket ”För 
vänner är allt gemensamt”. 

Men gemensamt för alla människor menar jag 
sådant vara som är av det slaget som Ennius defi-
nierat för en enda sak, men som kan tillämpas på 
väldigt många: ”en människa som vänligt visar 
vägen för en som gått vilse, handlar som om han 
med sin egen lampa tänder en annans: hans egen 
lampa brinner inte mindre, trots att han tänt den 
andres.” Detta enda exempel räcker för att lära oss 
att vi bör ge till och med en främling det som inte 
kostar oss någonting.

(52) Därav följer dessa allmängiltiga satser: 
hindra inte någon att ta av rinnande vatten, låt 
den som vill ta eld från din eld, ge ett ärligt råd 
åt den som är osäker. Sådana tjänster är nämligen 
nyttiga för dem som får dem och inte betungande 
för den som ger dem. Därför bör vi följa dessa 
satser och alltid bidra till det allmänna bästa. Men 

eftersom enskilda individers resurser är små, men 
antalet människor som behöver dem är obegrän-
sat, måste vår generositet mot alla dessa förhål-
la sig till Ennius’ ”hans egen lampa brinner inte 
mindre” för att vi ska ha möjlighet att vara fri-
kostiga mot våra vänner.

(53) Men det finns flera nivåer i människors 
gemenskap. För att nu lämna den obegränsade 
nivå som förenar hela mänskligheten så ligger det 
en tätare gemenskap i att tillhöra samma folk, 
stam och språk, något som förenar människor 
mest av allt. Att vara medborgare i samma stads-
stat innebär ett ännu tätare band; ty medborgare 
har många saker gemensamt, torg - helgedomar, 
pelarhallar, gator, lagar, rättigheter, domstolar, 
rösträtt – dessutom umgänge, vänskapsförbin-
delser och ömsesidiga affärsförbindelser.

Men en mer intim samhörighet baseras på 
släktgemenskap; den obegränsade gemenska-
pen mellan hela människosläktet reduceras nu 
till en ytterst liten och snäv krets. (54) För efter-
som naturen har givit alla varelser en drift att 
fortplanta sig, utgör äktenskapet det första band 
som förenar människorna, barnen det därpå föl-
jande, därpå det gemensamma hushållet och allt 
man delar; detta är början till en stad och så att 
säga statens plantskola. Därefter kommer famil-
jeband mellan bröder, sedan mellan kusiner och 
sysslingar och när dessa inte längre får plats i ett 
enda hus flyttar de till andra hus som till kolonier. 
Nästa steg är giftermål och därigenom uppkomna 
släktskapsförbindelser som resulterar i ännu fler 
släktingar; denna växande skara och återväxt är 
ursprunget till statsbildningar.

Men blodsband förenar människor i starka 
band av välvilja och kärlek. (55) Ty det är en 
stor sak att dela samma minnen av förfäderna, 
att utöva samma riter och att ha gemensamma 
gravar. Men av alla förbindelser är ingen förnä-

mare eller starkare än den när goda män som har 
samma karaktär är förenade i vänskap. För om vi 
upptäcker detta – redan flera gånger omnämnda 
– hedervärda hos någon annan, så berör det oss 
och gör oss vänligt inställda till den som vi tycker 
oss se det hos; (56) och fastän all sorts dygd lockar 
oss till sig och får oss att älska dem som verkar 
äga den, är det dock rättvisa och frikostighet som 
gör det allra mest.

Men inget attraherar eller förenar mer än lik-
artad karaktär hos goda män; för hos män med 
samma intressen och samma avsikter blir resul-
tatet att de har samma glädje av varandra som 
av sig själva och på så vis når Pythagoras’ mål 
med vänskapen, nämligen att det ur flera perso-
ner uppstår en enda.

Den gemenskap som ett utbyte av ömsesidi-
ga väntjänster åstadkommer är också stor, och så 
länge som dessa tjänster är ömsesidiga och väl-
komna knyts givarna och mottagarna samman i 
ett fast förbund. (57) Men när man med hjärta 
och hjärna går igenom hela detta område, finns 
det ingen förbindelse som är viktigare, ingen som 
är oss kärare än den som var och en av oss har 
med vårt land. Våra föräldrar är oss kära, våra 
barn, släktingar och vänner är det också; men vårt 
fädernesland ensamt omfattar alla våra kärlekar 
– och vilken god man tvekar väl att gå i döden 
för det, om han därmed skulle gagna det?” […]

(58) Men om det nu skulle uppstå ett konkur-
rensförhållande och en jämförelse kring frågan 
om vilka vår moraliska plikt bjuder att ge mest, 
så kommer i första rummet vårt fädernesland 
och våra föräldrar som genom sina gåvor allra 
mest bundit oss till sig, i andra rummet kommer 
våra barn och hela vår familj som bara har oss att 
vända sig till och inte har någon annanstans att 
söka skydd, och i sista rummet de släktingar som 
vi har goda förbindelser med […].
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Sturlunga saga är namnet på en sammanhängan-
de kompilation av så kallade samtidssagor eller 
samtidskrönikor från 1200-talets Island. (Ofta 
benämnd med kortformen Sturlunga.) Det är ett 
omfattande verk – cirka 1000 sidor löpande text – 
som aldrig tidigare funnits i svensk översättning.
I Sturlunga skildras inbördesfejderna mellan 
tidens stora hövdingasläkter, häribland inte minst 
historieskrivaren och skalden Snorri Sturlusons 
släkt. Sturlunga är ett av den nordiska medeltids-
litteraturens mest betydande verk. Hela verket 

föreligger nu i en översättning av den år 2019 
avlidne Sten Kindlundh. Översättaren överläm-
nade sitt Sturlungamanus till redaktionen för 
Islänningasagorna I–V (2014) någon månad före 
sin död. Den föreliggande översättningen har 
genomgåtts av Kristinn Jóhannesson, Gunnar D 
Hansson och Joakim Lilljegren.

Utöver översättningen innehåller den svenska 
utgåvan ett redaktionellt förord, en längre intro-
duktion till verket samt kartmaterial. Endast en 
tidigare översättning av Sturlunga föreligger på 
nordiskt språk – Kristian Kålunds danska över-
sättning från 1904.

Medeltidens isländska prosakonst är för en 
läsande allmänhet mest känd för de så kallade 
släktsagorna (islänningasagorna) och kungasagor-
na med Snorris Heimskringla som mäktigt krön. 
Under senare decennier har dock samtidsskild-
ringen i Sturlunga fått ny aktualitet och har i den 
nordiska medeltidsforskningen kommit att spela 
en allt större roll. Även i samtida isländsk skön-
litteratur avspeglas detta förnyade intresse (t.ex. i 
fyra Sturlunga-romaner av Einar Kárason).

De isländska släktsagorna handlar om förfä-
derna under "sagatiden", skedet fram till tiden 
närmast efter kristendomens införande år 1000. 
Sturlunga tar vid något hundratal år senare, under 
förra delen av elvahundratalet, och går därefter 
fram till den isländska fristatens upplösning och 
underkastelse under den norska kungamakten 
åren 1262–64.

Sturlunga är inget enhetligt verk, författat av 
en och samma diktare. Det är en komposition av 
en lång rad olika texter, som en redaktör någon 
gång omkring år 1300 sammanställde i kronolo-
gisk följd. Texterna i samlingen har tillkommit 
vid skilda tidpunkter under tolvhundratalet, både 
under förra och senare delen. Att de har skilda 
författare, framgår inte minst av att språk och stil 

kan växla avsevärt från den ena till den andra. 
Redaktören har inte röjt sitt namn, och lika 

lite vet man något säkert om vilka de olika för-
fattarna är – med ett väsentligt undantag. Av 
den anonyme redaktörens korta förord framgår 
att Snorri Sturlusons brorson Sturla Þórðarson 
(1214–84) har skrivit det stora avsnittet Islänning-
arnas saga, som omfattar en dryg tredjedel av hela 
verket och utgör kärnan i Sturlunga.

Ur boken:
Gróa och Ingibjörg gick nu bort till ytterdör-
ren. Gróa bad att Ingibjörg skulle få gå ut. Det 
hörde Kolbein skägg, hennes släkting, och han 
bad henne komma ut till sig. Hon sade att hon 
inte ville det om hon inte fick välja en man att ta 
med sig ut. Kolbein sade att hon inte skulle få det. 
Gróa bad henne att gå ut, ”men jag skall gå och 
leta upp min systerson, Þorlák”, sade hon. Hans 
far var Þorleif hreim.

Pojken hade sprungit ut tidigare, och lin-
nekläderna brann på honom när han kom ut på 
marken. Han var tio år gammal. Han lyckades ta 
sig in i kyrkan.

Några berättar att Þorstein genja stötte tillba-
ka Gróa in i elden och hon hittades där i farstun.
Kolbein skägg sprang in i elden efter Ingibjörg 
och bar ut henne till kyrkan. Då började husen 
bli helt övertända.

Nu föll storstugans tak ner. Först föll den 
norra delen av taket i riktning söderut mot det 
loft som fanns i storstugan. Dessa män begrav-
des där under: Ísleif Gissurarson, hans bror Ketil-
björn, Björn Óláfsson, Stein smed, Kolbjörn och 
Ásgrím. Guðlaug pilt, Ketil garvare och Kormák 
gårdsfogde omkom i kammaren. Sokki Ormsson 
dog i lillstugan. En ogift man som hette Pál hitta-
des död i stugans förrådskammare. Nio fattighjon 
kvävdes i gästhuset, och en av dem hette Þorfinn 
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och var far till Þórólf tennsmed. Tjugofem män-
niskor omkom vid branden.

Halldór Ögmundarson gick ut genom den 
södra dörren på förrådshuset och där stod Eyjólf 
Þorsteinsson som skonade honom och lät honom 
gå. Men när han nästan var framme vid kyrkan 
mötte han en man som hette Þorgils smed och 
som senare blev dräpt vid Möðruvellir. Þorgils 
grep Halldór och sade att han inte fick gå in i 
kyrkan och en annan man högg till honom med 
sitt svärd vid ingången till kyrkan. Hugget träf-
fade högra sidan av halsen och blodet sprutade 
ända bort till kyrkan. Det var ett stort sår. Med 
den skadan lyckades han ta sig in i kyrkan.

Nu spred sig elden till alla husen utom köket, 
lillstugan och mjölkkammaren.

Nu skall berättas att Gissur Þorvaldsson tog 
sig till mjölkkammaren och att Guðmund, hans 
släkting, följde med honom. Gissur bad honom 
att ge sig av och sade att det var större möjlighet 
att en av dem kunde undkomma, om ödet så ville, 
än att båda skulle göra det.

Dit kom då också Jón präst Halldórsson, 
men Gissur sade då att båda genast skulle lämna 
honom. Gissur drog då av sig brynjan och stål-
hjälmen, men hade svärdet i handen. Jón och 
Guðmund letade sig från mjölkkammaren till 
den södra ytterdörren, och båda skonades och 
släpptes fria. Gissur Þorvaldsson gick in i mjölk-
kammaren. Han såg att det stod ett kar med sur-
mjök på några stockar i kammaren. Han körde 
ner svärdet Brynjubít i surmjölken och det gick 
ner över fästet.

Gissur såg då att det fanns ett litet kar i 
marken, och det fanns vassle i det. Karet med 
surmjölk stod ovanför det och dolde nästan helt 
vasslekaret som fanns i marken. Det fanns ett 
utrymme däremellan så att man kunde komma 
ner i vasslekaret, och Gissur tog sig ner i karet 

som fanns i marken. Han satte sig ner i vasslen 
och hade bara linnekläder på sig. Vasslen nådde 
honom till bröstvårtorna. Det var kallt i vasslen.

Han hade suttit där en kort stund, då han 
hörde röster av män som sade att tre män var 
utsedda att gå till angrepp om man hittade 
honom. Var och en av de tre skulle ge honom 
ett hugg. Man skulle inte förhasta sig utan ge akt 
på hur han betedde sig. De som var utsedd var 
Hrani, Kolbein skägg och Ari Ingimundarson.

 Så kom de in i kammaren med ljus och letade 
överallt. De kom till det kar som Gissur satt i, 
och tre eller fyra män stack med spjut i karet. 
De börja träta med varandra. Några sade att det 
fanns något i karet, andra att det inte fanns något. 
Gissur höll händerna försiktigt för magen så att 
de inte skulle känna att de träffade något. Han 
fick sår på handflatorna och framme på benen, 
på skenbenen.

Det blev små men många sår. Gissur har själv 
berättat att han skakade av kyla så att det skvalpa-
de i karet, innan de kom in i kammaren, men när 
de kom in, då skakade han inte. De sökte genom 
kammaren två gånger, och det gick på samma sätt 
båda gångerna. […]

Nyheterna om branden blev snabbt kända och 
alla kloka människor tyckte att det var något av 

det allvarligaste som inträffat här på Island, och 
må Gud med sin nåd och mildhet förlåta dem 
som utförde detta.

Det första Gissur gjorde på morgonen var att 
rida upp till Tunga. Han hade bara några få man 
med sig. Han gjorde detta som en försiktighets-
åtgärd, om hans fiender skulle visa sig. Han kom 
sedan tillbaka till Flugumýri med några bönder 
från Tunga, samtidigt som Pál Kolbeinsson från 
Stað kom till honom med ett stort antal män. 
Man bar då ut Ísleif Gissurarson på en sköld. Det 
var inget mer kvar av honom än den brända krop-
pen innanför brynjan. Då fann man också Gróas 
bröst och dessa kvarlevor bars ut på en sköld till 
Gissur.

Då sade Gissur: ”Pál, käre släkting, här kan 
du nu se min son Ísleif och min hustru Gróa.”

Pál lade då märke till att han tittade bort och att 
tårarna sprutade från hans ansikte som hagelkorn.

På Flugumýri brann en mängd ägodelar 
som många av dem som fanns där var ägare till. 
Många hade fört dit sina värdesaker, duntäcken 
och andra dyrbarheter, och allt detta brann upp. 
Men likväl var det mesta som brann upp Gissurs 
ägodelar, först och främst gården Flugumýri, och 
det fanns inte någon likva ståtlig gård i Skagafjörð 
förutom på Hólar. Alla husen på Flugumýri var 
omsorgsfullt byggda, farsturna som ledde till 
stugan var brädfodrade, stugan och storstugan 
var helt försedda med bonader. Vid branden för-
stördes också många dyrbarheter som Ingibjörg 
Sturludóttir ägde.

Efter branden bjöd hennes släkting Halldóra, 
som var dotter till Snorri Bárðarson, Ingibjörg 
hem till sig. Halldóra bodde på den tiden på 
Oddi. Ingibjörg begav sig dit med sina följesla-
gare. Hon var djupt bedrövad av sorg, och bara 
ett barn.
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Erik Andersson tycker om att gå runt saker. Han 
har gått runt Kungsholmen och Södermalm; han 
har gått runt i Dublin, Kalmar och Philadelphia; 
men allra bäst trivs han när han får gå runt på 
den västgötska landsbygden.

Han tycker om att åka ut och han tycker 
om att komma hem. För att liksom både äta 
kakan och ha den kvar bestämde han sig för att 
enbart besöka de socknar i Västergötland som 
heter någonting med hem — öppet som i Varn-
hem och Gudhem, eller mera dolt som i Lerum, 
Hajom och Våmb. De är femtio stycken allt som 
allt, och han har kringströvat dem under loppet 
av några år och samvetsgrant nedtecknat sina 
upplevelser av var och en.

Fram tonar bilden av en landsbygd som kan 
tyckas bestå mest av åkrar och skog, men som i 
själva verket är mångskiftande och bjuder på still-
sam dramatik och en och annan överraskning. 

erik andersson debuterade som översätta-
re 1984 och har sedan dess givit ut sextio över-
sättningar av irländska, engelska, skotska och 
amerikanska författare. De mest omfattande 
arbetena har han beskrivit i två böcker: Över-
sättarens anmärkningar (om Tolkiens Ringarnas 
herre) och Dag ut och dag in med en dag i Dublin 
(om Joyces Ulysses). 

Röster om boken:
"Det behövs inga guideböcker för att få bra 
dagar”, skriver översättaren och författaren Erik 
Andersson i sin nya bok Hem: resor i Västergöt-
land. Här har han bara delvis rätt: oväntade, 
lustfyllda guideböcker behövs alltid. Åtminstone 
sådana som har Hems kvaliteter.

– Thomas Kjellgren i Borås Tidning

[Boken] är en inspiration, som helt klart kommer 
få dig att se med nya och skarpare ögon på det 
du har omkring dig. Och är inte just detta litte-
raturens uppgift? Andersson har vänt och vridit 
på ovanligt många och till synes oansenliga grå-
stenar. Han har inte smällt upp något skrytbygge 
som ska överleva oss alla, likt flera av de berömda 
kyrkovalv han passerar på sin färd. Men han har 
under sju års tid samlat till en svit av betraktel-
ser som jag önskar att många, också utanför den 
egna hembygdens gräns, ska få njuta av att läsa.

– Tove Folkesson i GP

Anderssons vandringsberättelser blir läsvärda 
inte för att det är något särskilt speciellt med 
just Västergötland, utan för att det är något spe-
ciellt med att känna sig så totalt hemma på en 
plats som Andersson gör där, och med den upp-
märksamma blick som bara den som verkligen 
känner en plats kan rikta mot den.

– Amanda Svensson i Expressen

Wanderlust. 
Att gå till fots 
av Rebecca Solnit
Översättning: Helena Hansson &
Djordje Žarković
ISBN 978-91-7173-565-2
2017. 469 sidor. Häftad 
Pris c:a 250:–
Bokklubbspris inkl. frakt 220:–

»Rebecca Solnit är en passionerad, varm och 
jordnära författare som skriver som en poet men 
tänker som en filosof. I Män förklarar saker för 
mig, som kom ut förra året, gjorde Solnit narr 
av manliga besserwissers. Hon gav dessutom ett 
och annat välbehövligt tips om hur man snack-
ar omkull dem. I den kultförklarade boken 
Wander lust, som precis kommit ut i en superb 
översättning på Daidalos förlag, är det helt 
andra tongångar som gäller. Vi får följa på en 
högstämd, spirituell promenad genom vandran-
dets historia, med en mjuk och luftig stil, fylld 
av roliga anekdoter och intellektuella irrfärder. 
Vandrandets historia blottar sig så småningom 
som historien om frihet, njutning, ja helt enkelt 
konsten att leva.

Det är en av de behagligaste och mest bildan-
de läsupplevelserna jag har haft.»

– Sinziana Ravini i GP
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När en teknologi blir tillräckligt avancerad går 
den inte skilja från magi, konstaterade science 
fiction-författaren Arthur C. Clarke en gång med 
ett litet leende i mungipan, i det som kallas Clar-
kes tredje lag. Och när man tar del av det som 
skrivs om AI – artificiell intelligens – är det onek-
ligen lätt att börja tänka på magi. Svart magi inte 
minst, som när det gäller den rekryteringsrobot 
hos Amazon som på egen hand lärde sig att kon-
sekvent välja bort kvinnor eller de apokalyptiska 
farhågorna om att maskinerna ska ta över kon-
trollen och göra människor överflödiga.

AIQ. Hur artificiell intelligens fungerar är 
emellertid ingen apokalyptisk bok och till-
skriver heller inte AI några magiska förmågor. 
Data vetarna Nick Polson och James Scott vill 
begripliggöra och avmystifiera AI och berätta en 
annan historia än den som brukar berättas. AIQ 
är förstås en bok om teknologi – men i lika hög 

grad en bok om idéer och människorna och pro-
blemen bakom idéerna. För även om AI är något 
nytt i vår historia bygger det på framsteg inom 
matematik och statistik under tidigare århund-
raden. Somliga av författarnas exempel kan 
verkligen överraska – vem hade kunnat tro att 
försöken att komma tillrätta med sextonhund-
ratalets varierande myntkvalitet eller artonhund-
ratalets undermåliga sjukvårdsstatistik skulle 
kunna skapa förutsättningar för dagens sofisti-
kerade algoritmer?

Men Polson och Scott är bra på att reda ut 
snåriga samband och verkar dessutom ha haft 
roligt när de skrev, det senare skadar ju inte. Där-
till har de ett föredömligt folkbildningsmål: att 
läsaren ska förstå ”vad AI är, varifrån det kom, 
hur det fungerar och varför det betyder något i 
ditt liv.”

nick polson är professor i ekonometri och sta-
tistik vid Chicago Booth School of Business och 
forskar om djupinlärning och maskinintelligens.

james scott är biträdande professor i statistik 
vid University of Texas i Austin.

»Vad är AI egentligen? Och hur fungerar det? I 
boken AIQ ger forskarna Nick Polson och James 
Scott en snabb och spännande introduktion till 
ämnet genom att låta oss följa ett antal centrala 
personer och deras innovativa idéer. De berät-
tar bland annat hur det fungerar när företag som 
Netflix och Spotify automatiskt ger oss person-
liga rekommendationer på serier och musik, 
samt hur det i sin tur bygger på Abraham Walds 
arbete med bombplan under andra världskriget. 
De diskuterar också möjligheter och potentiella 
risker med AI.»

– Handelshögskolan tipsar om böcker

Professionernas framtid. 
Hur teknologin kommer att förändra 
experters arbete 
av Richard Susskind & Daniel Susskind
Översättning: Joel Nordqvist
ISBN 978-91-7173-503-4
2017. 480 sidor. Danskt band
Pris c:a 260:–
Bokklubbspris inkl. frakt 235:–

Hör professionerna det förflutna till? Utmanas 
till exempel läkarnas exklusiva roll som förvaltare 
och utövare av medicinsk expertis av den tekno-
logiska utvecklingen? Finns det andra sätt att för-
valta och använda medicinsk kunskap än genom 
läkarprofessionen? Richard och Daniel Susskind, 
jurist respektive nationalekonom, hävdar i denna 
bok att professionerna, vid sidan av läkare, juris-
ter, lärare, arkitekter med flera har spelat en cen-
tral roll i förmedlingen och tillgängliggörandet av 
expertis i det de kallar ett ”tryckbaserat industri-
samhälle”. Mellan professsionerna och allmänhe-
ten har det förelegat ett slags samhällskontrakt: 
olika lagar och regler har givit professionerna sär-
skilda befogenheter i utbyte mot att de levererar 
och garanterar tillförlitliga tjänster. I ett ”tekno-
logibaserat internetsamhälle” förutspår författar-
na att villkoren för detta kontrakt kommer att 
förändras i grunden.
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Strävan efter att ställa världen till vårt förfogande, 
att råda över den, är enligt den tyske sociologen 
Hartmut Rosa utmärkande för moderniteten som 
kulturell livsform. Men en fullständigt känd, pla-
nerad och behärskad värld vore samtidigt en död 
värld. Utan mötet med det som vi inte kan råda 
över finns inget liv. Våra liv utspelas i spänningen 
mellan det som står till vårt förfogande och det 
som förblir utanför vår kontroll. Detta är en var-
daglig erfarenhet som vi alla delar, om än i olik 
grad. Rosa utforskar i denna essä hur spänningen 
mellan det vi kan och det vi inte kan råda över 
manifesterar sig både i våra individuella liv – i 
vårt förhållande till kropp och hälsa, kärleks- och 
samliv, utbildning och yrkesliv – och i våra poli-
tiska institutioners försök att styra och planera i 
en oöverskådlig värld.

hartmut rosa är professor i sociologi vid uni-
versitetet i Jena och författare. Daidalos gav 2014 
ut hans artike lsamling Acceleration, modernitet och 
identitet.

Ur boken: 
Utgångspunkten för mina överväganden är 
insikten att människor alltid redan har place-
rats i världen, att de, som den franske fenome-
nologen Maurice Merleau-Ponty säger, ”är till 
världs”. Den första gnistan medvetande när man 
vaknar på morgonen eller efter en narkos, och 
förmodligen det nyfödda barnets första medvet-
na intryck, är intrycket av en omgivning: något 
finns till städes. Man kan uppfatta denna tillstä-
desvaro som urformen till det som vi undan för 
undan erfar, utforskar och förstår som värld – 
men i grund och botten föregår den åtskillnaden 
mellan subjekt och värld. Ur denna urform, detta 
”något finns tillstädes”, har jag försökt utveckla 
en sociologi om världsrelatering som utgår ifrån 
att subjekt och värld inte är en förutsättning för 
utan resultatet av vår relatering till denna tillstä-
desvaro. Undan för undan lär vi oss under utveck-
lingsprocessen att i detta ”något” skilja ut oss som 
erfarande subjekt från världen som det som möter 
oss. Slaget av relatering blir därmed bestämmande 
för vad vi blir som människor, liksom för det som 
möter oss som värld. 

Grundfrågan för världsrelateringens sociologi 
lyder då: Hur är detta något, som finns till städes, 
beskaffat? Är det välvilligt och välgörande, är det 
lockande och löftesrikt, likgiltigt och kyligt eller 
rent av hotfullt och farligt? Till skillnad från filo-
sofer och psykologer, och också teologer, som 
professionellt brottas med denna fråga om män-
niskans ställning i kosmos eller om vår relation till 
universum eller till naturen och så vidare, utgår 
jag ifrån att det sätt på vilket vi är relaterade till 
världen inte redan är fastlagt i vår människovaro, 
utan att det är beroende av de sociala och kultu-
rella omständigheter som vi socialiseras in i. Vi lär 
oss och får för vana att inta en viss ställning till 
världen, ett visst praktiskt förhållningssätt till den, 

som går långt utöver vår kognitiva ”världsbild”, 
våra medvetna antaganden och försanthållanden 
om vad som finns i världen och vad som är viktigt. 
Och en första vägledande tes, som jag vill utveckla 
i denna essä, lyder: För senmoderna subjekt har 
världen blivit en aggressionspunkt. Allt som visar 
sig måste omfattas av vetandet, behärskas, erövras 
och nyttiggöras. Abstrakt formulerat låter det i 
förstone banalt. Men det är det inte. Bakom detta 
döljer sig en smygande ombyggnad av vårt förhål-
lande till världen, som historiskt-kulturellt och 
ekonomiskt-institutionellt sträcker sig långt till-
baka, men som under 2000-talet får en ny radika-
litet inte minst genom digitaliseringens tekniska 
möjligheter och genom finanskapitalismens och 
den frigjorda konkurrensens politisk-ekonomiska 
stegrings- och optimeringstvång. [...] 

Därmed visar sig modernitetens sociokultu-
rella formation så att säga vara dubbelt kalibrerad 
enligt tillgängliggörandets strategi: vi är struktu-
rellt (utifrån) tvingade och drivs kulturellt (ini-
från) att göra världen till en aggressionspunkt. 
Den framstår som något som det gäller att känna 
till, öppna, nå, tillägna sig, behärska och kontrol-
lera. Därvid handlar det ofta inte bara om att göra 
ting – världsutsnitt – nåbara, utan om att ha dem 
snabbare, lättare, effektivare, billigare, mer frik-
tionsfritt, säkrare förfogbara.

Det vi inte kan råda över. 
Om vårt förhållande till världen 
av Hartmut Rosa
Översättning: Joachim Retzlaff 
ISBN 978-91-7173-608-6
2020. 166 sidor. Danskt band. 
Pris c:a 240:–
Bokklubbspris inkl. frakt 190:–
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Europa mot judarna 1880–1945 
av Götz Aly 
Översättning: Jim Jakobsson
ISBN 978-91-7173-542-3
2018. 366 sidor. Inbunden
Pris c:a 259:–
Bokklubbspris inkl. frakt 227:–

Den tyske historikern Götz Alys bok Europa 
mot judarna handlar om Förintelsens europeis-
ka förhistorier och de förfärande konsekvenser 
vardaglig pragmatism, gruppegoism och själv-
rättfärdighet kan få. Det var, menar Aly, decen-
nier av tilltagande antisemitism runt om i Europa 
som gjorde det möjligt för de nazistiska mördarna 
att finna stöd för sitt projekt – ”den slutliga lös-
ningen” – i nästan alla europiska länder.

Denna antisemitism var inte någon medeltida 
kvarleva från kontinentens efterblivna avkrokar 
utan en modern företeelse som från 1880-talet 
och framåt underblåstes av en rad sociala omvälv-
ningar och politiska omständigheter, inte minst 
nationalistiska politikers vilja att isolera och stig-
matisera misshagliga grupper. Men antisemitis-
men tog sig olika uttryck i olika länder och grep 
olika djupt, vilket Aly visar med exempel från 
hela Europa.

Europa mot judarna är också en bok av starka 
berättelser. Skildringen av de vedermödor som 
drabbade de judar som återvände – eller i varje fall 

försökte återvända – till Österrike efter krigsslu-
tet kan föra tankarna till en Franz Kafka eller en 
Thomas Bernhard. Men boken reser därtill en rad 
principiellt viktiga frågor om historiska orsaks-
samband och antisemitismen som ett modernt 
fenomen. Frågor med en hög grad av relevans 
i en ny främlingsfientlig och gruppegoistisk tid.

götz aly, född 1947, utbildade sig till journalist 
och studerade sedan historia och statsvetenskap 
i Berlin. Aly har publicerat en rad uppmärksam-
made böcker om den nationalsocialistiska regi-
men och Förintelsen för vilka han belönats med 
gästprofessurer och en rad priser.

Röster om boken:
Förintelsen kommer aldrig kunna förstås fullt ut, 
men försöken att förklara måste fortgå. Att allt av 
intresse redan skulle vara sagt, har den tyske his-
toriken och författaren Götz Aly motbevisat med 
svåröverträffad intensitet och bredd.

– Fredrik Persson-Lahusen i Aftonbladet

”Europa mot judarna 1880–1945” är ett impone-
rande arbete. Det präglas några av historieskriv-
ningens finaste dygder: tålamod, noggrannhet, 
ödmjukhet och en tilltro till läsaren. Aly skri-
ver om den moderna antisemitismen, men visar 
också, utan alltför många pekpinnar, på detta 
kapitels plats i den stora berättelsen om Europa.

– Joel Halldorf i Expressen

Inte bara nationalismen utan även demokratise-
ringen och den ekonomiska tillväxten bidrog till 
att antisemitismen fick ett så katastrofalt fäste, 
visar Götz Aly. Hans bok fungerar samtidigt som 
en varning för våra dagars kulturessentialistiska 
tänkande.

– Lena Berggren i SvD

Totalitarismens ursprung 
av Hannah Arendt
Översättning: Jim Jakobsson
ISBN 978-91-7173-470-9
2016. 626 sidor. Häftad
Pris c:a 275:–
Bokklubbspris inkl. frakt 245:–

»Nu finns Totalitarismens ursprung äntligen i 
bragdöversättning av Jim Jakobsson. Att läsa den 
är som en olidlig vandring ner i en europeisk kol-
gruva. [...]

Allra mest betydelsefulla blev bokens oupp-
hörligt citerade sidor om de mänskliga rättighe-
terna och hur de står i svårlöslig motsättning till 
idén om nationalstaternas suveränitet. De stora 
flyktingströmmarna före och efter kriget, där den 
statslösa människan utan rätt till rättigheter blev 
ett nytt fenomen, bidrog till att systemet brakade 
samman. Arendt var ingen anhängare av ’abstrak-
ta’ deklarationer för mänskliga rättigheter. De var 
ord utan makt. Hon uppfattade i stället national-
staten som den enda möjliga räddningen.

Arendt levde som statslös i 18 år. Hennes ord 
var ingen teoretisk lek. Efter att ha internerats i 
Frankrike 1940 konstaterade hon att hon tillhör-
de ’de mänskliga varelser som sätts i koncentra-
tionsläger av sina fiender och i interneringsläger 
av sina vänner’.»

– Per Wirtén i Expressen
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Det biografiska perspektivet 
168 sidor 165:–

Svensson, Lennart G & Everts, Julia:
Sociology of Professions 
209 pages 210:–

Taylor, Charles:
Det mångkulturella samhället och 
erkännandets politik 
176 sidor 165:–

Taylor, Charles:
Hegel och det moderna samhället 
220 sidor 80:–

Taylor, Charles:
Identitet, frihet och gemenskap 
340 sidor 200:–

Tetlock, Philip & Gardner, Dan:
Konsten att förutsäga framtiden 
380 sidor 210:–

Tjäder, Per-Arne:
Nattens mask. Teater från a till ö 
184 sidor 155:–

Tjäder, Per Arne:
Gare d’Austerlitz 
224 sidor 180:–

Thomas, Douglas 
& Brown, John Seely:
En ny lärandekultur 
140 sidor 120:–

Thompson, John B.:
Medierna och moderniteten 
352 sidor 210:–

Thorson, Staffan & 
Ekholm, Christer (red.):
Främlingskap och främmandegöring 
544 sidor, inb. 300:–

Thörn, Håkan:
1968. Revolutionens rytmer 
396 sidor 220:–

Alexy, Robert:
Rätten och rättvisan 
160 sidor 165:–

Turkle, Sherry:
Tillbaka till samtalet 
500 sidor 235:–

Uhnoo, Sara:
Våldets regler 
312 sidor. 220:–

Vattimo, Gianni:
Friedrich Nietzsche – en introduktion 
192 sidor 78:–

Vattimo, Gianni:
Utöver tolkningen. 
Hermeneutikens 
betydelse för filosofin 
208 sidor 185:–

Vygotskij, Lev S.:
Fantasi och kreativitet 
112 sidor 140:–

Vygotskij, Lev S.:
Tänkande och språk 
480 sidor 225:–

Wagner, Betty Jane:
Drama i undervisningen. En bok om 
Dorothy Heathcotes pedagogik 
304 sidor 190:–

Wahlström, Ninni:
Mellan leverans och utbildning 
250 sidor 225:–

Welin, Stellan:
Från nytta till rättigheter. 
En politisk-filosofisk odyssé 
270 sidor 189:–

Wikan, Unni:
Om heder 
282 sidor. 210 :–

Wilhelm, Jeffrey D.:
Text och drama 
190 sidor 210:–

Winberg, Christer:
Varför skriver vi inte historiska romaner 
i stället? 
397 sidor 200:–

Winckelmann, Johann Joachim:
Tankar om imitationen av de grekiska 
verken inom måleriet och skulpturen 
196 sidor 175:–

Wittrock, Jon (red.):
Tid för Europa. 
Gemenskap, minne, hopp 
256 sidor 196:–

Wittrock, Jon & Falk, Hjalmar (red.):
Vän eller fiende? 
226 sidor 210:–

Wright, Moira von:
Vad eller vem? En pedagogisk 
rekonstruktion av G H Meads teori 
om människors intersubjektivitet 
236 sidor 195:–

Zucman, Gabriel:
Gömda rikedomar 
160 sidor 175:–

Östh Gustafsson, Hampus:
Folkhemmets styvbarn 
494 sidor 240:–
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