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Förord 

 
 
 Umeå universitetsbibliotek förvärvade hösten 2006 en betydelsefull boksamling som 

författaren och kulturjournalisten Sigrid Kahle och hennes man ambassadören John Kahle 

byggt upp under 60 år.  

 Sigrid och John Kahles boksamling omfattar totalt cirka 9 000 volymer och ett stort 

antal av dessa böcker (ca 2 000) har tidigare inte funnits tillgängliga vid vetenskapliga 

bibliotek i Sverige. 

 Litteraturen behandlar olika delar av den muslimska världen med fokus på Irak, Iran, 

Afghanistan, Pakistan och hela Mellersta Östern samt det muslimska kulturområdet i 

Sudan, på Afrikas Horn och Indo-Pakistan. Den innehåller även en betydande samling av 

svensk och internationell litteratur med inriktning på områden som exempelvis religion, 

skönlitteratur och historia.  

 Den 26 - 27 oktober 2006 besökte Sigrid Kahle Umeå universitet för en officiell 

överlämning av boksamlingen. I samband med detta höll hon två föredrag som vi nu valt 

att publicera i denna skriftserie. Förutom Kahles föredrag publiceras här även en text av 

Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid Umeå universitet. Fazlhashemi var en 

av initiativtagarna till att boksamlingen kom att hamna i Umeå och han ger i sin text 

bakgrunden till förvärvet och de möjligheter till forskning som ryms i boksamlingen. 

 Denna publikation ingår som nr 54 i Forskningsarkivets skriftserie Scriptum och ges 

samtidigt ut som digital publikation i Umeå universitetsbiblioteks nya e-bokserie ”UmUB 

e-books”. 

 

Umeå i september 2007 

 

Göran Larsson 

Redaktör 
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En boksamlings väg till Umeå universitetsbibliotek 

Mohammad Fazlhashemi  

 

 

 Allt sedan det blev känt att Sigrid och John Kahles boksamling skulle förvärvas av 

Umeå universitetsbibliotek har många ställt sig frågan hur detta har gått till. Man har 

frågat sig hur det kom sig att samlingen hamnade just i Umeå. Det brukar sägas att livet 

består av tillfälligheter och den här boksamlingens väg till Umeå universitets bibliotek kan 

sägas ha hamnat där den är nu idag på grund av en rad lyckliga omständigheter. 

 Det hela började med ett telefonsamtal senvåren 2005. Då ringde producenten och 

programledaren för programmet Stafetten, Kerstin Wixe – som sändes fram till sommaren 

2005 i Sveriges radios P1 – till mig och meddelade att Sigrid Kahle som medverkade i 

programmet hade valt mig som samtalspartner. Det var hennes tur att föra samtalets 

stafettpinne vidare och hon hade valt mig. Producenten undrade om jag kände till 

programmet och viktigast av allt om jag visste vem Sigrid Kahle var. Mitt svar på båda 

frågorna var förstås ja. Jag var och är en trogen P1-lyssnare och har under de sista åren 

själv medverkat i många samhälls-, kultur- och livsåskådningsprogram som sänds i P1. 

Även Sigrid Kahle var en välbekant profil för mig. Jag hade läst många av hennes artiklar 

och inlägg i dagspressen, men framför allt kände jag till henne genom hennes far, den 

nationellt och internationellt mycket framstående orientalisten H. S. Nyberg. Några år 

tidigare hade jag dessutom läst Sigrids Kahles fascinerade biografi över fadern.  

 Jag var naturligtvis mycket stolt och ärad över att ha valts som samtalspartner och vi 

bestämde oss snabbt om en dag då samtalet skulle spelas in. Inspelningen skulle ske på 

Sigrid Kahles sommarställe på Utmyrby, utanför Enköping. Producenten och tillika 

programledaren, och jag åkte tillsammans med en tekniker i en av Sveriges radios äldre 

radiobilar till Utmyrby. Det var en härlig sommardag i början av juni 2005 och väl 

framme tog Sigrid emot oss på sitt vackra sommarställe. Efter den timslånga inspelningen 

var det dags för kaffe och den fina svenska traditionen husesyn. Vi fick gå en guidad tur 

genom de olika rummen, gästbostaden och ladan som alla användes numera som 

förvaringslokaler för böcker, tidningsurklipp, filmrullar och diverse föremål från världens 
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olika hörn. Det var en imponerande samling. Hela huset var präglat av Sigrid och John 

Kahles minnen, bokinköp, arkivmaterial och föremål som paret köpt under tiden John 

Kahle arbetade som diplomat i ett antal muslimska länder samt parets resor till en rad 

olika länder i Afrika, Mellanöstern samt Väst- och Sydasien. Det var i samband med detta 

som Sigrid berättade att sommarstället skulle säljas och att hon inte var säker på vad som 

skulle hända med boksamlingen. Några antikvariat hade visat intresse för delar av 

samlingen och det fanns stor risk för att den skulle splittras. 

 Sensommaren 2005 sändes det sista programmet i serien Stafetten. Många kollegor 

hade lyssnat på programmet och vi samtalade om det vid fikastunder och jag passade på 

att berätta om inspelningen och minnena från utflykten till Utmyrby. Det var vid ett av 

dessa samtal som jag berättade om det öde som väntade boksamlingen och där fick jag 

rådet av en av kollegorna att tipsa Forskningsarkivet vid Umeå universitet om detta. Det 

var kollegan själv som tog initiativet till att berätta om boksamlingen för Forsknings-

arkivet. Snart fick jag veta att Forskningsarkivet var intresserad och de första mötena hölls 

för att vi skulle göra en samlad ansträngning för att förvärva boksamlingen.  

 Representanter från Forskningsarkivet tog kontakt med Sigrid Kahle och avlade 

besök på Utmyrby för att bedöma samlingens kvalitet och kvantitet. När de givit sitt 

godkännande drogs en hel organisation igång med att söka pengar och bidrag för förvärv, 

transport och katalogisering av samlingen.  

 Man skulle kunna beskriva den här boksamlingens färd till Umeå, som jag antydde 

inledningsvis, som ett resultat av en rad tillfälligheter, alltså att det var slumpen som ledde 

till att den hamnade här till slut. Andra skulle kanske vilja beteckna det som ett uttryck 

för ödet. Själv tror jag inte på den rena slumpen, men vill inte heller luta mig åt ödet som 

en förklaringsmodell. Den mest troliga förklaringen finner jag i det intresse för den 

muslimska världens idéliv som finns här vid Umeå universitet. Till detta skall läggas det 

faktum att det har bedrivits en del forskning vid Umeå universitet som har beröring med 

den muslimska världens idéhistoria, religionshistoria och religionspsykologi och stats-

vetenskap.  

 Många personer har varit involverade i förvärvet av boksamlingen till Umeå 

universitetsbibliotek. Forskare, biblioteksfolk, före detta ambassadörer och andra personer 

har allt sedan de första kontakterna till den officiella överlämningen den 26 oktober 2006 

lagt ner en hel del arbete för att ro detta projekt i hamn. De som får den största äran för 
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det här arbetet är naturligtvis medarbetare på Forskningsarkivet och Umeå universitets-

bibliotek som lade ner så mycket arbete på förvärvet och som nu är involverade i det 

viktiga arbetet med att katalogisera de över 9 000 volymer böckerna. Cuno Bernhardsson, 

1:e arkivarie vid Forskningsarkivet och hans medarbetare har spelat en nyckelroll i det här 

arbetet. Det var han och hans kollegor som tog kontakt med Sigrid Kahle, besökte 

Utmyrby och ansvarade för bedömningen av samlingen samt alla praktiska arbeten som 

behövdes för att få hit samlingen. Finansieringen av förvärvet blev möjligt tack vare bidrag 

från Kempestiftelserna och Riksbankens jubileumsfond. Det omfattande registrerings-

arbetet av samlingen har kunnat ske genom bidrag från Kulturrådet, som via Access-

projektet sponsrade detta arbete. Personalen på Universitetsbiblioteket har spelat en 

ovärderlig roll i detta avseende. Bland de kan nämnas Anna Swärd Bergström, 1:e 

bibliotekarie och avdelningschef för humaniora vid universitetsbiblioteket, Mats 

Danielsson, avdelningschef  vid Forskningsarkivet, Kjell Johansson, bibliotekarie m.fl. 

Själv fungerade jag mer som en kugge i maskineriet som förde informationen om 

samlingen vidare till Umeå universitetsbibliotek. Ett stort tack går självfallet till Sigrid 

Kahle som gjorde den här samlingen tillgänglig för oss. En stor eloge och ett stort tack går 

också till alla bidragsgivare som genom sitt generösa ekonomiska bidrag gjorde förvärvet 

möjligt.   

 Boksamlingen är en guldgruva för den intresserade allmänheten och forskare inom 

området. Den öppnar en dörr för alla som vill veta mer om den muslimska världen, 

närmare bestämt om Mellanösterns, Nordafrikas, Centralasiens, Västasiens och deras 

kulturer, civilisationer, religiösa föreställningar och idétraditioner. Trots det geografiska 

avståndet handlar det om en idévärld som har mycket gemensamt med Västerlandets 

kultur och idéhistoria. En av Sveriges främsta kännare av muslimsk kulturhistoria H. S. 

Nyberg, skrev i början av förra seklet att det muslimska kulturarvet är en integrerad del av 

den europeiska kulturen. Han var av den uppfattningen att det inte är svårt att finna 

gemensamma beröringspunkter och influenser mellan de europeiska och muslimska 

idétraditionerna. Sett ur ett idéhistoriskt perspektiv är det lätt att instämma i denna 

uppfattning då det finns många spår av det muslimska kulturarvet i europeisk idétradition 

och tvärtom. Utifrån ett globalt perspektiv är det tveksamt att se kulturer som enhetliga 

block. Det är samtidigt inte vetenskapligt motiverat att i en värld, där kulturer och 
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människor kommit i kontakt med varandra och berikat varandra, begränsa sig till enbart 

en västeuropeisk kontext.  

 Ett exempel är det antika grekisk-romerska kulturarvet som ses som grunden för den 

europeiska idétraditionen. Detta kulturarv var under en stagnationstid för Västerlandet en 

del av den muslimska idétraditionen. Muslimerna berikade det antika arvet och utförde 

ett självständigt arbete innan deras kunskaper och idéer fördes vidare till Europa via 

muslimska lärocentra som etablerades på det europeiska fastlandet. Kontakterna mellan 

muslimer och européer bidrog till att idéer och föreställningar utbyttes.  

 H. S. Nyberg skrev också att den som vill vara bärare av den europeiska kulturen i 

dess fulla bemärkelse måste studera arabiska, persiska och muslimsk kultur. Det är kanske 

för mycket begärt av dagens anglosaxiskt orienterade humanistiska kulturelit att leva upp 

till dessa krav. Men man skulle kunna hävda att denna boksamling är en ypperlig 

inkörsport i den kultur- och idétradition som H. S. Nyberg talade så varmt om.    

 Förvärvet av boksamlingen fyller ett tomrum vid Umeå universitet. Från början var 

tanken att samlingen skulle inte bara förvaras i Umeå, utan den skulle göras tillgänglig för 

den intresserade allmänheten samt forskare i Sverige och utomlands. Vi som har med-

verkat i förvärvet bär också på en förhoppning om att boksamlingen ska ge islamstudierna 

och forskningen kring islams idévärld dess kultur, historia, religiösa traditioner etc. vid 

Umeå universitet en rejäl skjuts framåt.  

 

Mohammad Fazlhashemi  

Umeå i maj 2007 
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Mohammad Fazlhashemi, Umeå universitetsbibliotek oktober 2006 

Foto: Anders Lindberg, Forskningsarkivet 
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Bok och bibliotek i islams värld och i mitt liv  

Umeå universitetsbibliotek den 26 oktober 2006 
 
Sigrid Kahle  

 

 

Högt ärade Rektor och representanter för Umeå universitet. 

Kära bokälskare! 
 

”Lärdom är lika nödvändigt för att leva som att dricka vatten” är ett arabiskt talesätt. 

Böcker och bokkunskap och kunskap om Koranen, har alltsedan abbasidernas upp-

stigande på 700-talet i Bagdad varit det islamiska samhällets stora program.1 Den arabiska 

lärdomen nådde sin höjdpunkt när det gällde teologiska, filosofiska och historiska 

problem i samband med Koranforskningen på 800-900-talet, vilket i sin tur berodde på 

att man i slutet av 700-talet lärde sig göra papper av lump, (rags) ar. kaghad. Därmed 

kunde man också göra böcker.  

 

Den arabiska boken 

”Idag har jag givit Eder en arabisk bok, kitaban arabijjan” säger profeten 

Muhammed enligt legenden vid intåget i Mecka 632. Inte en hebreisk eller grekisk utan 

just en arabisk bok, Koranen. Ordet för bok på arabiska är kitâb, pluralis kutub och 

kommer av kataba, att skriva. Den vanliga kitaben skrevs på pergamentblad, som viktes i 

fyra delar och lades inuti varandra och blev en bok. Man vet inte om den syddes ihop men 

förmodligen skyddades den av läderpärmar utsirade med färgat trä, ben eller elfenben. 

Profana skrifter skrevs på papyrusrullar. Lump användes för vanliga böcker, för Koraner 

                                                 
1 Abbasidernas dynasti (750-1258) har fått sitt namn efter grundaren al-‘Abbás b. Hashim, profetens farbror som 
störtade Umayyadernas kalifat i Damskus år 750. Den andre abbasidkalifen al-Mansúr grundlade under sin 
regeringstid 754-75 huvudstaden Bagdad (Baghdâd, Madînat al-Salâm, Fredens stad), först känd som ”den runda 
staden”, en glansfull efterföljare till Babylon, Ktesifon och Seleukia. 
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oftast pergament. Fint papper från Kina användes bara för lyxupplagor eller av religiösa 

sekter.2   

Fem dubbla pergamentblad bildade en kurâsa och när många sådana var ihopsydda 

blev det en bok. Sidorna var numrerade (t.ex. fem, ej 5) och varje sida hade ett uppslags-

ord; paginering tillhör en modernare tid. Slutet angavs oftast av en kolofon med skrivarens 

namn, plats och datum, som kunde vara kopierad från avskrifter och inte alltid stämde. 

Den upprätta kvartoupplagan var mest spridd, folio eller avlånga storlekar reserverades  

t.ex som gåvor till högt uppsatta personer. De skrevs inte bara med bläck utan med silver 

och guld och omramades av arabesker och var (i sällsynta fall) illuminerade, trots det var 

förbjudet att avbilda en varelse med själ, ruh.  

De lärda skrev böcker på order av kaliferna och de regerande klasserna, antingen om 

legitimitetsfrågor och förvaltningsproblem eller i opposition mot statens organ och politik, 

eller bara för trons egen skull och förväntade sig att belönas med gåvor och betalningar. 

Förutom avhandlingar av olika slag skrevs det verk av sekreterare eller qâdis3 i statskanslier 

och kontor, där de dyra skrivmaterialen stod till förfogande. Många kopierade böcker för 

att försörja sig, handlade med papper eller hade en bokhandel eller ett bokbinderi, eller 

kombinerade det ena med det andra. 

Böckerna spreds med häpnadsväckande hastighet långt utanför mádrasan av studen-

ter, ahl al-‘ilm, (‘vetenskapsklanen’) som utskickades för att undervisa om islams principer. 

Dessa kunde svårligen utläsas direkt ur Koranen, och så utvecklades en juridisk vetenskap, 

fiqh, och en offentlig debatt om teologiska problem, kalâm, med nya vetenskapsgrenar 

som traditionshistoria, hadith, historia och filologi. Anteckningar från föreläsningar, ofta 

med närvarolistor på studenter, i förening med citat och adaptationer från andra arbeten, 

bands ihop till häften, idjâzas, där specialtermer ofta är markerade, texter och kopior 

jämförs med varandra, kollationeras, glosseras och kompletteras.4  

                                                 
2 I al-Nadîms berömda bokkatalog al-Fihrist från år 987 finns detaljerade upplysningar om böcker och författare, 
om skrifttypen, khatt, formatet, pärmarnas beskaffenhet, typ av klister, dekorationer och mönster, som gjordes 
efter förislamiska persiska eller koptiska förlagor. 
3 kádi, qádi, representant för auktoriteten, domare, hög jurist etc. 
4 För detta och det följande, se artikeln kitâb i Encyclopedia of Islam, E.J. Brill 1986 
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Bibliotek och skrivarstugor 

Lärda mäns bibliotek var eftersökta, några gick till religiösa stiftelser, andra hamnade 

djupt ned i en akademis arkiv. Det var en merit att skänka böcker till moskéerna. Dessa 

boksamlingar, maktabas eller khîzânât, var halvt om halvt öppna för allmänheten och 

kompletterade moskébiblioteket med ämnen som geometri, astronomi, musik, medicin 

och alkemi, och så växte det islamiska universitetet, madrasan - förebilden för våra 

europeiska universitet, vilket Martin Luther har framhävt i ett av sina bordsamtal.5 

I skrivarstugor som ofta förbands med de offentliga biblioteken mångfaldigades 

böckerna kommersiellt. En författare kunde försäkra sig om korrekt återgivande genom att 

ge ut sina böcker med auktorisation, så skrev den berömde al-Hariri (f. 1054) under tio år 

själv en notis i 700 kopior al-Maqâmát.6 Hanteringen av sådana böcker var enorm i 

kvantitet. Titlar som förut varit korta och enkla blev med tiden längre och mera snirklade, 

ofta med två fraser förenade av ett rim (sâj) och stod i förorden, som började på sidan b 

men senare blev a-sidan titelsidan med författarens namn.7 

I avsides belägna bibliotek inom islams värld vilar idag en enorm biografisk litteratur 

med tiotusentals volymer. Där vimlar namn på lärda och litterära män, sekreterare och 

kalligrafer, ofta med personliga notiser av ägare och läsare genom tiderna; basmâlan i 

bokens början är det enda gemensamma.8 Detta bokbestånd ger oss en rik uppfattning om 

böckers kvalitet under islams medeltid. Efter mongolernas erövringståg 1258 utvecklades 

tekniken. Under timuriderna, safaviderna, moghulerna och osmanerna9 tillkom minia-

tyrer, särskilt i poetiska verk. Målaren är ofta identisk med förgyllaren. I Uppsala univer-

sitetsbibliotek har vi några utsökta exemplar av denna bokkonst som har hemförts av 

orientalister i tidigare generationer, såsom en timuridisk utgåva av Nizâmis Choshrow och 

Shirîn från 1100-talet. 

                                                 
5 ”Universiteten var först (primo) uppfunna av sarascenerna (a Sarscenis) och därefter har våra kejsare (nostri 
caesaris) härmat dem och grundat universitet”. Citerat ur Jes P. Asmussen: Islam as a Cultural Factor, 
Louisiana Revue Vol.27 no.3 1987 
6 Maqâmâ, ”Sammankomst”, är en arabisk litterär genre, Harîris Mâqâmât ”Sammankomster” (1001-08) 
beskriver i dialogform det dekadenta livet bland känt folk i Basra i början av 1100-talet.  
7 Se  Rudolf Sellheim: Gelehrte und Gelehrsamkeit im Reiche der Chalifen. P. Kirn-Festschrift, Berlin 1961. 
8 Bi‘ismi iláhi l-rahmâni-rahîm ”I Guds den Barmhärtige Förbarmarens namn”. 
9 Timuriderna (1370-1506); Safaviderna (1501-1722); Moghulerna; (1526-1858); Osmanerna (1453-1918). 
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800-900-talens bibliotek och akademier 

Allteftersom vetgirigheten och lusten att författa ökade lade sig personer med smak 

för skön litteratur (adab) till med allt större boksamlingar, och om vi kan lita på den 

kufiska filologen al-Shaybâni10 så var det sed att författare deponerade sina böcker som 

referenslitteratur i moskén i sin stad eller sitt kvarter. Dessa boksamlingar kom att kallas 

máktaba eller i Iran kitâb-khânê och blev embryot till de första lärda akademierna med 

namn Vishetens hus, Bait al-hikma efter den gamla persiska akademin i sasanidernas 

Gondeshâpûr.11  Bibliotekarier anställdes för att vårda böckerna eller deponerade sina egna 

böcker där och ägnade sig också åt översättningar.  

Youssef Eche12, som har läst det mesta av den kända arabiska litteraturen på 8-900-

talen i handskrift eller tryck, har samlat all tillgänglig information om offentliga och 

halvoffentliga bibliotek i Irak, Syrien och Egypten under medeltiden fram till världs-

erövraren Hulâgus död 1258.13 Detta bokbestånd lade grunden till de akademier, Dar al-

hikma och Dar al-ilm, Vishetens och Vetenskapens hemvist, som utmynnade i islamiska 

universitet, madrasas, och fortsatte därmed utan tvivel hellenistiska traditioner. Arabiska 

författare har beskrivit liknande institutioner i förislamisk tid och seminarier i Egypten, 

där hellenistisk lärdom kultiverades och påpekat att Alexanders Museion initierades i 

Pergamon och Antiochia. 

De arabiska umayyadkaliferna (661-750) hade bibliotek i alla kända kunskapsgrenar 

i sin huvudstad Damaskus. Kalifen Mu‘awijas Bait-ul hikma omfattade hadithsamlingar14 

och verk som han personligen beställt. När en dödlig epidemi bröt ut i början av Umar 

ibn Abdul Aziz 15 regering lät denne göra medicinska böcker från khizânan tillgängliga för 

alla. Hans son Khâlid ibn Yazîd studerade i hela sitt liv grekisk naturvetenskap, särskilt 

alkemi och medicin och beställde översättningar från grekiska. I det arabisk-persiska 

                                                 
10 al-Shaybâni, (738-828): grammatiker och lexikograf av den kufiska skolan  
11 Gondeshâpûr (arabi, Djundaysâbûr): stad i Khuzistan grundad av Shapur I, som befolkade den med grekiska 
fångar. Den intogs av en muslimsk armé 738. Gondeshâpur var ett berömt kulturcentrum med indiska och 
bysantinska rötter, som förmedlade de kristna nestorianernas grekiska arv från Edessa och Nisibis till Bagdad 
och pådrev den vetenskapliga och intellektuella verksamheten inom islam. Från dess medicinska högskola med 
berömt sjukhus hämtade kalifen Harûn al-Rashîd medicinsk sakkunskap och läkare till Bagdad varifrån den 
vandrade vidare västerut till Europa.  
12 Youssef Eche: Les bibliothèques arabes publiques et semi-publiques en Mésopotamie, en Syrie et en Egypte 
au Moyen Age, Damascus 1967. 
13 Hulâgu l. Hülägü (1217-1265): Mongolisk erövrare och grundare av Ilkhanerns dynasti. Han erövrade och 
skövlade Bagdad och avrättade den siste abbasidiske kalifen al-Mu‘tasim på ett särdeles grymt sätt. 
14 hadîth är traditionen om vad Profeten Muhammed gjorde och sade, eller hans tigande samtycke till något som 
gjordes eller sades i hans närvaro.  
15 Umayyadkalifer: Muâwija (661-680); Umar ibn Abd-ul Azîz. (717-720); Khâlid b.Yazîd (720-724). 
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Bagdad, efter det rent arabiska rikets störtande, inbjöd den förste abbasidkalifen al- 

Mansûr läkaren Giorgios b. Gabriel från Gondeshâpûr att förestå sjukhuset i sin nya 

huvudstad och översätta grekiska filosofer. 

Abbasiderna, umayyadernas dödsfiender, grundade den mest kända Dar al-hikma-

akademin  i Bagdad. Dess främsta aktivitet var att översätta filosofiska och vetenskapliga 

verk från grekiska original som en delegation hämtat hem från Rum eller Bysans16 på 

kalifen Ma‘mûns befallning. Översättarna var till stor del syriska kristna och judiska lärde. 

Föreståndarna hette Sahl b. Harûn och Salm. Staben av framstående översättare, kopister 

och bokbindare leddes av en enda familj, Banu l-Munádjdjim, vars överhuvud Ali b. 

Tahiya al-Munádjdjim (d. 888) finansierade bygget av ett eget bibliotek i stadsdelen 

Karkh, Khizânât al-kutub och öppnade det för vetenskapsmän i alla länder. Kanske 

existerade detta bibliotek redan under namnet Khizânât al-hikma under Harun al-Rashid 

och barmakiderna17, de första i Bagdad med att översätta antik vetenskap, som sedan 

återupplivades av al-Ma‘mûn.18 

Akademierna i Damaskus och Bagdad var knutna till observatorier, där muslimska 

lärde skapade nya astronomiska tabeller istället för de gamla ptolemaiska. När abbasid-

kalifatet under al-Muta‘sim flyttades till Samarra krymptes akademin ner till ‘kalifen 

Ma‘mûns boksamlingar’, khizânât al-Ma‘mûn. vilka inte torde ha överlevt kalifen al-

Mutawakkils ortodoxa reaktion. Men på 880-talet existerade tydligen ändå vetenskapliga 

bibliotek uppförda på privat initiativ av kalifen al-Mutadid (d. 902). Han installerade 

lärda män i sitt palats i ett gästhem och ännu på 900-talet besöktes biblioteket av 

författare från när och fjärran. Man tror att dessa privatbibliotek införlivades med någon 

kalifs bibliotek eller skingrades under de saldjukiska erövringarna. 

 

Offentliga bibliotek och en skröna om ett privatbibliotek  

Trots vanvård överlevde traditionen med öppna bibliotek för allmänheten. Men 

särskilt i Bagdad fanns det många privatbibliotek och arabiska författare beskriver gärna 

                                                 
16 Rum refererar i den arabiska litteraturen omväxlande till de gamla romarna, till bysantinerna eller de kristna 
malekiterna, dock oftast till Bysans, alltså Konstantinopel. 
17 Barmakiderna, al-Barâmika, eller Al Barmak (familjen Barmak) var en mäktig och kulturellt betydande iransk 
familj av sekreterare och vesirer under de första abbasidkaliferna, tills de föll i onåd med en skräll som hörs efter 
århundraden i arabisk historieskrivning, då Harûn al-Rashîd lät avrätta ättens huvudman, vännen Dja‘far, 
landsförvisade de andra och konfiskerade barmakidernas egendom .  
18 Se artikeln ”maktaba, library”, i Encyclopedia of Islam för det följande. 
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hur estetiskt raffinerade de kunde vara. Ännu på 1960-talet fanns det personer med 

legendariska privatbibliotek i Bagdad. Därom kan följande skröna berättas om en 

avvikelse tillåts. När min far H.S. Nyberg kom till Bagdad 1960 ville han som alla 

europeiska orientalister gärna spåra upp okända handskrifter. Han lärde känna en gammal 

irakisk lärd som hade ett unikt bibliotek som han aldrig visade för någon. Allra minst för 

en europeisk professor. Till vår stora förvåning bjöd han dock in min far att bese hans 

bibliotek. 

Den lärde mannen skickade en bil med chaufför som förde oss långt in i souken 

genom alltmer slingrande gränder.  Uppför några skrangliga trappor och där satt den lärde 

och drack té. Vi drack också té och de två lärda herrarna konverserade länge och väl utan 

att den lärde mannen gjorde en min av att resa sig och beledsaga oss till biblioteket. 

Istället kallade han åter på sin bil och vi förstod att biblioteket låg någon annanstans. Vi 

färdades åter genom halva Bagdad och kom så till en byggnad där en man som suttit med 

i bilen gick in. Här måste biblioteket vara! 

Men en annan man kom ut och satte sig i bilen, varpå denna fortsatte sin vindlande 

färd, tills vi äntligen stannade framför en byggnad som vi till vår snopenhet igenkände 

som - vårt eget hus!  Vi blev så flata att vi inte kom oss för att säga någonting. Intill denna 

dag vet vi inte om den gamle lurifaxen överhuvudtaget hade ett bibliotek eller om han 

verkligen inte ville visa det ens för en orientalist. Min far tackade med god min för 

utflykten och vi skrattade länge åt vårt Tusen-och-en-natt-äventyr. Sensmoral: kärleken 

till böcker är stor bland araber. 

 

Berömda biblioteksbyggnader på 900-talet 

Från 980-talet fanns det alltfler fristående biblioteksbyggnader, såsom Dar al-kutub i 

stadsdelen Karkh i Bagdad och grundad av vesiren Sabûr b. Ardeshir under den shi‘itiske 

bujiden Baha ul-Daulas regim 991-993. Den lär ha innehållit mer än 10 000 böcker och 

modeller för alla vetenskaper i kalligrafi. Biblioteket sköttes av två sharifer och en qadi och 

efter Sabûrs död av den shiitiske poeten al-Múrtada. Vi vet vad bibliotekarierna och 

sekreteraren hette. Forskare och författare från hela Islams värld gjorde långa resor för att 

besöka biblioteket. Den syriske poeten al-Ma´arri var en flitig låntagare när han var i 
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Bagdad 1009-1010. Dar el-kutub brändes slutligen ned när saldjukerna19 kom fram till 

Baghdad 1055-56. Vesiren Amîd al-Mulk kunde bara rädda några få böcker från för-

störelse.  

Den arabiske geografen al-Makdisi20 beskriver det berömda bibliotek som den 

persiske bujiden, ”alla emirers emir” Adûd al-Daula (949-982) lät bygga i Shiraz. 

Väggarna var klädda med höga bokhyllor vars dörrar kunde fällas ner. Böckerna låg på 

hyllorna över varandra. Fatimiderna i Kairo hade ordnat böckerna annorlunda i olika 

lådor, som stängdes med särskilda lås och gångjärn. Böckerna var systematiskt ordnade 

enligt fackämnen. Korankopior hade alltid en särskild plats och låg högst över alla andra 

böcker. Böckerna fanns i en katalog och förvaltades av en direktör, en medhjälpare och en 

inspektor.  

Berömda bibliotek i Bagdad var al-Nizamijja och al-Mustanserijja som renoverades 

med omsorg och nyinvigdes 1961 när jag var där, men antagligen nu är förstört. Liknande 

bibliotekshus fanns i Mosul, persiska Rayy och Ram-Hurmuz. Det första biblioteket som 

grundades av en religiös stiftelse, wakf, var beläget i Basra. Varje bibliotek hade en direktör 

(sâhib) och en eller flera bibliotekarier (khâzin). Några av de mest uppburna forskarna var 

samtidigt bibliotekarier eller tvärtom — såsom det lysande geniet Miskawayh.21 Om 

forskarna kom långt bortifrån bjöds de på uppehälle i ett gästhem. Böckerna köptes och 

listor finns bevarade över köpen. Det fanns ett allmänt behov av bibliotek i islams värld 

mycket tidigare än i västerlandet. 

Det kan tryggt sägas att de muslimska biblioteken i varje hänseende var överlägsna 

de västerländska, skriver Youssef Eche. I muslimernas länder fanns det många rena läse-

bibliotek. Läsesalarna var öppna för alla och inträdet var fritt. Papper, penna och vass-

pennor levererades gratis.  Det skulle finnas många exemplar av samma bok så att många 

studenter och forskare kunde använda den samtidigt. I alla muslimska städer fanns det 

                                                 
19 Saldjukerna, en turkisk dynasti som, direkt eller genom vasaller, på höjden av sin makt på 1000-1100-talen 
regerade över vidsträckta delar av Västasien från Transoxianien, Farghana och Kwarizim i öster till Anatolien, 
Syrien och Hidjaz i väster De shi’itiska fatimiderna och den politiska shi‘ismen var deras huvudfiende. Deras 
invasion var början till ett inströmmande av folk från Asiens inre till den muslimska Orienten som skulle få 
långvariga sociala ekonomiska och politiska effekter för hela området. 
20 al-Makdisi eller al-Mukaddasi, vilkens data är vaga, var en inflytelserik arabisk geograf och pionjär från 
Palestina, som reste i Islams värld mellan 970 oh 990 då Bagdads hegemoni var hotad av Cordoba och det 
fatimidiska Egypten, Han är berömd för sin vetenskapliga och tongivande utforskning av Islams värld i slutet av 
900-talet. 
21 Miskawayh, briljant persisk filosof och historiker som skrev på arabiska och tillhörde den intellektuella eliten i 
en lysande intellektuell generation som var verksam i det bujidiska Persien och Irak 961-1039. Se J.L. Kraemer: 
Humanism in the renaissance of Islam. The cultural revival during the Buyid age, Leiden 1986.  
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rena läsebibliotek och man måste deponera en summa pengar om böckerna togs ut 

därifrån. Ändå fattades det 400 volymer vid en inventering av ett sådant läsebibliotek år 

1423! 

 

Fatimidernas bibliotek i Kairo 

På 1000-talet förvandlades Kairo av de fatimidiska kaliferna22 till en av Främre 

Orientens mest lysande städer. Fatimidpalatsen innehöll fina bibliotek med syfte främst 

att lära ut naturvetenskaperna men också för att bedriva shi‘itisk propaganda. Ett dar al-

‘ilm hade grundats 1005, troligen i Fustat, men de två malikitiska vetenskapsmän23 som 

förestod det dödades efter tre år och biblioteket stängdes. 

Den grymme fatimidhärskaren al-Hakîm byggde det största biblioteket i östra islam 

år 1010. Det hade läsesalar och klassrum, fyrtio salar fulla av böcker i alla fack, t.ex. 

12 000 kopior av al-Tabaris världshistoria och18 000 böcker om ”de gamles lärdom”.  

6 500 böcker handlade enbart om de exakta vetenskaperna. Till bibliotekets dyrbarheter 

hörde en kopparglob, som antas ha tillverkats av astronomen Ptolemaios, med en inskrift 

om att den förvärvats av umayyaden Khâlid b. Muâwija.  

Biblioteket förestods av bibliotekarier och assistenter med assistenter. Forskare från 

när och fjärran fick fritt vivre. 1043 gav bibliotekarien al-Djardjarâi order om att en 

katalog skulle upprättas och alla bindningar förnyas. Två lärda män, al-Kudai och al-

Warrak sattes till att övervaka detta arbete. Al-Hakîms väldiga företag upphörde när 

fatimidernas epok tog slut och, kalifen al-Adîd avlidit. 

Fältherren och ajjubiden Salâh ul-Din, ”Saladîn den store”, som störtat fatimiderna i 

Kairo och Damaskus, sålde helt enkelt palatsens rikedomar över en period av tio år och 

befallde att al-Hakîms bibliotek skulle upplösas. Qadin al-Fâdil förvärvade de flesta 

böckerna och deponerade dem i Fadilijja, men de vanvårdades och glömdes bort, och när 

                                                 
22 Fatimidernas ismailitisk-shi‘itiska dynasti regerade i al-Mahdijja i Nordafrika och i Egypten 909-1171. 
Dynastin leder sitt ursprung till Profetens dotter Faâima och hennes man ‘Alî samt den sjunde imamen, Isma‘il. 
Fatimidernss raffinerade arabesker och konsthantverk av brons, porslin, keramik och glas, och även deras 
arkitektur, moskéer och mausoléer har haft stort inflytande på islams konst, inte utan kristen egyptisk 
medverkan. Den fatimidiske generalen al-Djauhar lät påbörja al-Azharmoskén. Den grymme kalifen al-Hakîmm 
(990-1003) lät uppföra en stor moské och andra fatimidkalifer byggde mausoléer av betydelse för islams 
byggnadskonst. 
23 Malikijja, en juridisk-religiös grupp som bidade skola enligt Imam Malik b. Anas doktrin. Död i Medina 795. 
Den maliktiska doktrinen är en av islams fyra sunnitska rättsskolor. 
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al-Kalkashandi24 kom till Kairo 1355 fanns inga böcker kvar. Böckerna brändes, kastades i 

Nilen, eller slängdes i en stor hög, så att en kulle av böcker formades. Antalet böcker som 

gjordes av med på detta sätt antas ha varit mellan 120 000 till två miljoner, men många 

räddades till nya bibliotek. 

 

Umayyaderna i Spanien och det lysande Cordoba 

På 800-talet hade en mäktig rival till de orientaliska kalifaten uppstått i Spanien, där 

den ende överlevande umayyaden Abdul Rahmân al-Mu‘awija grundade ett västligt emirat 

med Cordoba som huvudstad 756.25 Under Abdul Rahmân III:s lysande regeringstid på 

900-talet tävlade Cordoba med Bagdad om det intellektuella ledarskapet i islams värld. 

Hans mogne, fredlige och kultiverade efterträdare al-Hákam II gav Cordoba en sägen-

omsusad kulturell blomstringstid.26 Muslimska, judiska och kristna översättare fortsatte 

det abbasidiska översättningsarbetet i Bait al-hikma. Här överfördes grekisk och 

orientalisk lärdom till västerlandet - en process som fortsatte efter den kristna Reconquista 

genom kung Alfonso i ett liknande institut i Toledo och av lärda munkar i de kristna 

klostren. Cordobas stora moské blev upphovet till det första medeltida universitetet i 

Europa. 27  

Kalifen al-Hákams regeringstid blev den fredligaste och kulturellt mest fruktbärande 

i den spanska dynastins och i al-Andalus historia.28 Själv historiker och vetenskapsman 

skapade han i Alcazâr ett bibliotek med 400 000 volymer, vars katalog har 40 register med 

50 ark i varje. Eunucken Bakija var överbibliotekarie. Kalifen ägnade hela sin tid åt det. 

Han skickade ombud till Orienten för att köpa böcker, så att biblioteket oupphörligt 

                                                 
24 al-Kalkashandi,,1355-1418, från Karkashanda i Egypten, jurist, litterat, sekreterare, genealog och historiker 
och encyklopedist under mamlucktiden på 1300-talet. 
25 ‘Abd al.Rahmân b. Mu‘awija, den siste överlevande umayyaden, grundade ett arabiskt emirat i Spanien och 
gjorde Cordoba till huvudstad 756. Abd al-Rahmân (912-961) antog titeln kalif 929 och gjorde det spanska 
kalifatet till en militär och kulturell stormakt. Den glansfulla storstaden Cordoba med en av islamvärldens tre 
största moskéer kallades ”Världens prydnad” och ”Andalusiens brud”.  
26 al-Maqqari (1577-1632), maghrebinsk litterat och historiker. Han skrev en historisk monograf om det 
muslimska Spanien, publ. i Kairo 1629. Se A-Maqqari, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, 
trans. P. de Gayangos, Vols.I and H. London, 1840-43. På honom baserar sig uppgifterna att Cordoba under sin 
glanstid i kalifatet hade 1600 moskéer, 900 badinrättningar, 80 455 affärer, 213 077 lägenheter, 60 300 villor och 
70 bibliotek. 
27, Stora moskén i Cordoba byggdes till successivt under 8-900-talen av umayyadkaliferna och är en av Islams 
största (dock ej i bruk); endast moskéerna i Samarra och Rabat är större. 
28 Se Robert Hillenbrand: Medievel Cordoba as a Culutral Centre. In The Legacy of Muslim Spain, edited by 
Salma Khadra Jayyusi. Brill 1994. 
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växte och måste flyttas fem gånger. Det skall ha tagit fem dagar att transportera enbart 

poesin genom hela Cordoba!  

 

Den andalusiska kvinnans frihet 

Skolorna behövde böcker och en stor skara kvinnliga kopister anställdes som bildade 

något liknande ett modernt förlag, eller arbetade som sekreterare åt någon forskare. En 

viss Labana arbetade för regenten och den kunglige bibliotekarien. Fatima var inköpschef 

och reste omkring med sin kollega Lejla och köpte fina böcker, andra praktiserade själva 

medicin och juridik. Prinsessorna Wallada bint al-Mustakfi och Aisha var uppburna 

poeter. ”Kvinnor lärde mig Koranen, de reciterade mycket poesi, de tränade mig i 

kalligrafi”, skriver den andalusiske kärleksdiktaren Ibn Hazm.29  

al-Kalkashandi skriver att de spansk-umayyadiska biblioteken i Cordoba, abbasid-

biblioteket i Bagdad och fatimidbiblioteket i Kairo var de praktfullaste i islams värld. 

Trots att biblioteket inte var öppet för allmänheten var det mycket ryktbart. al-Hákam 

gjorde anteckningar i böckerna vilket gjorde dem särskilt värdefulla. Och han var inte den 

ende bibliomanen i islams värld. Den fatimidiske kalifen al-Azîz sägs ha haft ett bibliotek 

på mer än en miljon volymer. Då ska man minnas att klostret i Sankt Gallen i Schweiz i 

sitt berömda bibliotek bara hade omkring 600 volymer. 

 

 Bland boksnobbar och bibliomaner i al-Andalus 

Den andalusiske författaren Ibn Sa‘id skriver30 att Cordoba hade flera böcker än 

någon annan stad i al-Andalus och att invånarna var mest entusiastiska när det gällde att 

sköta dem; boksamlingar betraktades som statussymboler och tecken på socialt ledarskap. 

Män utan kunskaper alls gjorde det angeläget att ha ett bibliotek i sina hem: de var 

selektiva i sina förvärv, så att de kunde skryta med att äga rariteter, eller kopior i någon 

särskild kalligrafs handskrift, fortsätter Ibn Sa‘id. Sålunda hade Ibn Futajs, vesir och qadi 

till Hákam II, inrättat sitt bibliotek helt i grönt och anställde fem sekreterare på heltid. 

Han gjorde det till regel att aldrig låna ut böcker, men gav bort kopior som gjort på 

                                                 
29 Ibn Hazm (994-1004). andalusisk poet, historiker, jurist, filosof och teolog. Hans stora betydelse 
uppmärksammas mer och mer. bl.a. hans inställning till kvinnan. Ibn Hazms ”Duvans halsband” visar att friheten 
för kvinnor var större i Cordoba än vad normen var annorstädes. 
30 Ibn Sa‘id al-Maghribi, andalusisk poet, historiker och geograf (1213-1286) uppväxt i Sevilla. Se artikel i 
Encyclopedia of Islam av Ch. Pellat; R. Hillenbrand: Medieval Cordoba as a Cultural Centre, op.cit. 
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beställning i hans privata scriptorum som gåva. Till sist sålde hans sonson biblioteket för 

40 000 dinarer.  

Men inte alla bokförsäljare var seriösa. Ibn Sa’id berättar om hur han efter långt 

sökande äntligen fann den bok han ville ha, men bara för att bli överbjuden av en elegant 

klädd man bredvid honom. Vetenskapsmannen tilltalade sin rival som doktor i hopp om 

att övertala honom att avstå från boken, och fick till svar: Jag är ingen doktor…men 

etiketten kräver att jag bygger upp ett bibliotek och jag råkar ha precis rätt utrymme på 

mina hyllor för just den här vackert bundna och skrivna boken. Den besvikne veten-

skapsmannen svarade bittert: ”Jaha, det är folk som du som har pengarna. Ordspråket har 

rätt när det säger: Gud ger nötter till folk utan tänder. Och jag som verkligen behöver 

boken har inte råd att köpa den.” 

al-Kalakshandi räknade biblioteket i Cordoba bredvid biblioteken i Bagdad och 

Kairo till de tre stora biblioteken i islams värld. Katastrofalt nog plundrades och förstördes 

det nästan helt av al-Hákams efterträdare. Efter erövringen av Granada ville de katolska 

kungarna, för att kunna omvända moriscos31 att biblioteket skulle granskas av experter, så 

att nyttiga böcker i medicin, filosofi och historia skulle bevaras och de övriga förstöras. 

Längre gick en kardinal som befallde att alla arabiska böcker skulle brännas på torget i 

Granada i en väldig autodafé. 

 

Vad finns då kvar av allt detta?  

Om det finns en berättelse om storartade bibliotek så finns det tusentals berättelser 

om skändade bibliotek i världshistorien.  De persiska biblioteken på akemenidernas tid 

förstördes av Alexander den store. Julius Caesars trupper brände biblioteket i Alexandria. 

Biblioteken i Rayy och Isfahan plundrades av ghaznavidernas trupper och fördes till 

Ghazna32 där de förstördes av ghuridsultanen Alladin Husain.33 När mongolerna svepte 

över Persien på 1200-talet förintades mängder av ovärderliga böcker. Vid Hulâgus inva-

sion av Bagdad 1258 skall Tigris ha varit svart av askan efter brända böcker sägs det än 

                                                 
31 Moriscos: modern beteckning på spanska muslimer som med olika grader av tvång lät omvända sig till 
kristendomen 1499-1526, samt deras ättlingar som fortsatte att leva i Spanien ända tills de drevs ut 1609-1614. I 
sina nya hemländer beskrivs de på arabiska som al-Andalus. 
32 Ghaznaviderna: en dynasti av turkiskt ursprung, grundad av Sebüktigin, som varade i över 200 år (977/8 -
1187) med Ghazna som huvudstad. Sebügtigin´s son Mahmûd (998-1030) erövrade Punjab och lade grunden till 
ett imperium som sträckte sig långt in i Indien. 
33 Ghuriderna: en östiransk dynasti med självständig makt från 1100-talet till början av 1200-talet i regionen 
Ghûr, idag centrala Afghanistan. Huvudstad: Firûzkûh. 
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idag. Så var det slut med abbasidernas Bagdad som mest lysande kulturstad kanske för 

alltid. 

 

Vart tog alla böckerna vägen? 

Hur var det då på andra ställen i islams värld? De muslimska dynastier som erövrade 

norra Indien verkar inte ha varit boksynta och trots att Delhi-sultanerna34 patroniserade 

vetenskapsmän och hade lärda vänner, så finns det inga uppgifter om något bibliotek från 

deras tid. Det tidigaste bibliotek vi hör talas om är instiftat av helgonet Nizamuddin Auli, 

som var samtida med Khaldji- och Tughluksultanerna.35 Många av Moghulhärskarna 

(1526-1858) var bibliofiler, ägde privata samlingar av stort värde och främjade utveck-

lingen av ett kejserligt bibliotek som dock skingrades efter 1857-58 års indiska myteri 

(kolonial beteckning) eller första frihetskrig.  

Några av de värdefulla arabiska och persiska handskrifterna hamnade i India Office i 

London och Royal Asiatic Society i Calcutta, och många finns kvar i bibliotek här och var 

i Indien och Pakistan som har publicerat kataloger över islamiska handskrifter, däribland 

biblioteken i Bankipur och Patna med sextusen handskrifter, Calcuttas nationalbibliotek 

med många persiska och arabiska handskrifter och Rampurs statsbibliotek med över 

tiotusen arabiska, persiska och olika indiska handskrifter. 

I Turkiet samlade Mehmet Erövraren in de handskrifter som överlevt turkarnas 

erövring av Konstantinopel 1453 till biblioteket i Eski Seray som senare blev en del av 

Topkapi Serai. Ahmed II inrättade fem bibliotek i Istanbul och förbjöd exporten av 

värdefulla handskrifter. De flesta biblioteken i stadens moskéer har flyttats till Sulemaniye-

biblioteket, där det förmodligen finns omkring 135 000 handskrifter, för det mesta bara 

kända av forskare och svårtillgängliga på grund av osakkunnig behandling under den sista 

Osmanska eran men en framtida guldgruva för forskare. 

 

                                                 
34 Delhisultanerna härskade alltifrån Iltutmish (1211-1236) över norra Indien under olika turkiska och afghanska 
dynastier (Khaldji, Tughlak, Lodi) tills Babars son Akbar (1556-1605) införlivade sultanatet med vad som skulle 
kallas Moghulimperiet (1556-1858). 
35Ala al-Dîn Khaldji (1296-1315) grundade ett muslimskt sultanat i Delhi, som erövrades av turken Ghiyath al-
din Tughluk vars son Muhammed ibn Tughluk (1325-1351) och hans ättlingar regerade från huvudstaden 
Tughlakabad till 1478 då ätten Lodi tog vid. 
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Tusen år senare i Ultima Thule 

Under hela denna i islams värld så lysande epok har det hos oss endast funnits några 

klosterbibliotek på latin. Men nu har bildningen hunnit ifatt oss. Även i vår svenska 

kultur har bokens betydelse kommit genom religionen, Bibeln, den heliga skrift på 

svenska, och psalmboken har i århundraden varit de enda böckerna i många svenska hem. 

Framsynta och utåtblickande personer har skrivit, importerat, översatt och tryckt böcker. 

Mäktiga kungar och överhetspersoner har främjat bokens och bibliotekens framväxt med 

materiella och andliga tillgångar. Även hos oss fanns härskare som förstörde bibliotek, 

men för att få skrivmaterial för statens affärer. Och det som förenar oss som har samlats 

här idag är att vi alla hyser, älskar och främjar böcker och bibliotek. 

Själv har jag alltid haft en hög värdering av boken och har haft förmånen att växa 

upp med en lärd mans bibliotek. Min far orientalisten H.S. Nyberg (1889-1974) hade i 

vår våning ett arbetsrum dit man som barn inte ofta hade tillträde, ty ”Pappa måste 

arbeta”. Väggarna var fyllda från golv till tak med böcker om alla delar av den orientaliska 

världen, på hebreiska, arabiska, arameiska, syriak, armeniska, jiddish, persiska, pahlavi, 

fornpersiska, sogdiska och jag vet inte vad för språk, lärda böcker, lexika, grammatikor, 

historia, litteratur och allt som går att skriva om.  

Inne i våningen stod det litterära biblioteket, även de tyska och franska klassikerna i 

original, särskilt tre tjocka gröna skinnband, Goethes Gesammelte Werke, där jag vid 

fjorton års ålder lärde mig älska Goethe trots att de var i frakturstil. En liten del kom från 

vår morfars hem i Grundsunda. Som kyrkoherde och prost hade Carl J.E. Hasselberg ett 

omfattande teologiskt och kyrkohistoriskt men också ett skönlitterärt och allmänkulturellt 

bibliotek, numera skingrat, så när som på den teologiska delen; den har ärvts av ett 

barnbarn som är präst. 

 

Bibliotek, den fattige akademikerns rikedom 

Böcker är det viktigaste i en akademikers hem och ofta den enda förmögenheten, det 

är viktigare än kläder och nöjen och nästan viktigare än mat. Att alla pengar ska gå till 

böcker lär sig husmodern snart när hon tvingas snåla med hushållspengarna, och barnen 

blir inte bortskämda med det materiella. Men biblioteket var ingen lyx. En svensk 

orientalist kunde inte räkna med att alla de böcker han behövde fanns på svenska 

universitet och var tvungen att bygga upp ett eget bibliotek. Vi barn respekterade detta. 
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Redan som liten försökte man själv bygga upp ett litet barnbibliotek, sedan ett ungdoms-

bibliotek och till sist hade man själv trots studieskulder ett ganska stort bibliotek; böcker 

var så att säga det enda man fick köpa utan att fråga. När min far närmade sig pensions-

åldern började han tänka på vad som skulle ske med hans så småningom unika bibliotek 

efter hans död. 

Pappa försökte lösa problemet redan under sin livstid i det han skänkte böckerna till 

Uppsala universitet. Invigningen av Bibliotheca Orientalia Nybergiana skedde i närvaro av 

Rector Magnificus Torgny Segerstedt år 1956 om jag minns rätt. Min fars lärjungar 

hjälpte till med att katalogisera det; nu gällde det bara att skaffa pengar för att vårda det, 

fortsätta prenumerera på vetenskapliga skriftserier och komplettera, precis som de fatimi-

diska bibliotekarierna gjorde. Men någon kalif som donerade den behövliga stora summan 

fanns inte och vad min far kunde skrapa ihop av pensionen och med vänners hjälp eller 

som födelsedagsgåvor räckte inte på långa vägar. 

Biblioteket stod verkligen kvar efter min fars död i hans egen våning, där student-

erna trivdes utomordentligt väl och hans akademiska omgivning lovade dyrt och heligt att 

inte låta det splittras. Ty vitsen med ett orientalistiskt bibliotek är att allting från det vida 

område som Orienten utgör står i samma rum, så att forskaren inte behöver skicka efter 

böcker från andra bibliotek eller rentav beställa dem utomlands, eller söka någon annan-

stans varje gång han behövde en kanske enkel uppgift om någonting. Eftersom det finns få 

sådana sammanhållna bibliotek i Sverige gjorde min far allt för att han skulle kunna 

berika vetenskapen med sitt. 

Men snart flyttades hans bibliotek till det nybyggda Humanistcentrum, där det stod 

tillsammans med andra donerade boksamlingar, men dock sammanhållet. Detta är nu en 

saga blott. Uppsala universitets trångboddhet och penningbrist har förvärrats år för år och 

i dag är Bibliotheca Orientalia Nybergiana obönhörligen splittrat. Böckerna finns, de står 

här och var, på flera olika bibliotek, just vad han velat undvika, och dubbletterna har 

givits bort eller sålts. Jag är glad att han inte behövde uppleva det. Han var alltid ledsen 

över att våra statsmakter har haft så ringa intresse för Orienten och att vi har så få 

mecenater i vårt land. 
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Hur ett bibliotek kan bevaras  

Jag fick snart höra talas om ett annat bibliotek som skingrats, när jag lärde känna 

min man John i London, men här var orsakerna något annorlunda. Biblioteket hade 

tillhört hans far, den tyske professorn Paul Kahle, i Bonn, en av förkrigstidens stora 

europeiska orientalister. Familjen förföljdes under nazismen bl.a. på grund av demonstra-

tiva sympatihandlingar för judiska medborgare mitt under Kristallnatten och lyckades i 

sista minuten fly till England. Nazisterna konfiskerade all deras egendom inklusive det 

stora forskarbiblioteket. När jag lärde känna professor Kahle i Oxford 1947 hade han 

inget bibliotek. Med tiden fick han dock en privilegierad plats på det berömda Bodleian 

Library, där han alltid satt och forskade. 

Men hör och häpna, 1949 kom ett telefonsamtal till familjen Kahle, som fortfarande 

var i England, att de brittiska ockupationsmyndigheterna hade återfunnit professor Kahles 

bibliotek i källaren till Kölns universitet (min svärfar hade nu brittiskt medborgarskap) 

och att så och så många ton böcker nu var på väg till England med båt. ”Aldrig har jag sett 

min far så lycklig”, berättade min man ofta. De fem sönerna fick i en hast yxa till bok-

hyllor och så ställdes biblioteket åter upp med inte alltför många luckor. Men vad skulle 

ske med detta orientalistiska bibliotek efter professor Kahles död, som timade 1964? Efter 

många om och men skedde något mirakulöst: 

Vatikanen, som var intresserad av bibelforskning och orientalistik, övertalade bil-

firman Fiat att inköpa professor Kahles bibliotek som grundplåt till ett Instituto Kahle  

som numera befinner sig i Turin, ett högmodernt forskarinstitut vars föreståndare 

Penniacheitti förresten är gift med en svenska. Där finns inte bara min svärfars bibliotek 

utan också hans arkiv och brevsamling och till och med hans byst gjord av en tysk 

konstnär, allt är uppdaterat och datoriserat, ett forskningsinstitut, dit forskare från hela 

världen är välkomna. När alla familjen Kahles skulder var betalda gav biblioteket dess-

utom en mycket liten summa pengar för var och en av Kahles fem söner, men tillräcklig så 

att John och jag kunde förvärva en avstyckad bondgård i Uppland som vårt svenska hem. 

 

En boksamling ute på landet 

I denna bondgård ställde vi nu upp vårt eget bibliotek, som hade vuxit av sig självt 

under alla våra utlandsposteringar, i samma Orient som hade präglat våra fäders liv och 

vår egen barndom och uppväxt. Detta bibliotek är inte ett vetenskapligt bibliotek som kan 
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jämföras med våra fäders. För det första är det inte bara orientaliskt. Lever man långt 

borta från Europa men vill orientera sig i alla boknyheter därhemma, återstår bara att 

skicka efter de böcker man vill läsa. En merpart av våra böcker har därför kostat mer än 

sitt pris, och har gjort resan jorden runt många gånger, eftersom den tyska utrikestjänsten 

önskade att man flyttade med hela sitt bohag. Därför kan man kalla vårt bibliotek ett 

humanistiskt bibliotek med tonvikt på Orienten. 

Huvuduppgiften i vårt liv var att fördjupa oss i de länder och kulturer dit ödet hade 

fört oss. Vi försökte lära oss språken, vilket lyckades halvt om halvt med arabiska, men 

som en vis man har sagt, huvudsaken är att man på allvar har sysslat med ett främmande 

språk och försökt komma det inpå livet. I vårt bibliotek finns språkböcker, läseböcker och 

lexika, där finns litteratur på arabiska, persiska och urdu. Vi skaffade böcker i och om de 

länder där vi levde, vi samlade särtryck, tidskrifter, dokument, så kallad ‘grå litteratur’, för 

att alltid vara välinformerade, vilket hör till diplomatens yrke, och i mitt fall för att jag 

alltid planerat att skriva artiklar och böcker om de länder som varit mitt hem under längre 

tid. En och annan raritet finns det väl också med. Vilka de är kommer bibliotekarierna 

snart att upptäcka. 

Vårt bibliotek på Utmyrby var alltså skräddarsytt för våra intressen och behov. Den 

orientaliska avdelningen har sin tyngdpunkt i den arabiska Mellanöstern, Irak, Jordanien 

och Egypten, Palestina och Israel, Syrien. Libanon och Saudi-Arabien, Tunisien och 

Nordafrika, Sudan och Afrikas Horn; Iran och den iranska världen, Afghanistan och 

Centralasien; Pakistan och Indien, Bortre Asien med Indonesien och Kina och dessa 

länders historia på franska, tyska, engelska och svenska. Bland våra fackområden märks 

islams värld ur religiös, litterär, filosofisk och kulturell synvinkel; sufism, sekter, religiösa 

rörelser och hindufilosofi; mesopotamisk arkeologi och språkvetenskap. Ett annat fack-

område är ideologier som nazism, fascism, anti-semitism, samt amerikansk och tysk 

politisk litteratur, inte minst från 1930-talet.  

Konst och estetik intar en stor plats och från varje land har vi försökt få en liten men 

representativ samling skönlitteratur även på semitiska och iranska språk eller i översättning 

till andra språk. En klassisk samling finns också, med Aristoteles samlade verk på franska i 

blå skinnband, Gilgamesh och Dante är specialintressen. Svensk litteraturvetenskap och 

modern svensk litteratur samt samhällsvetenskaplig litteratur från 1960-talet är företrädda. 

Efter att ha hört att teatervetenskap är ett ämne vid Umeå universitet beslöt jag att avstå 
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från mina teaterhistoriska böcker, ett minne från min studietid, då teaterhistoria var mitt 

huvudämne. En handskriven katalog över största delen av vårt bibliotek har jag låtit göra. 

Därtill finns böcker som blev över när min far hade skänkt sitt orientaliska bibliotek 

till universitetet efter att kollegor valt ut vad de ville ha ur H.S. Nybergs klassiska och 

humanistiska kvarlåtenskap. En liten rest hamnade på Utmyrby, helt enkelt för att ingen 

annan i familjen hade plats. Dit hör svensk teologisk litteratur, tysk protestantisk 

litteratur, verk av min fars kolleger, såsom Tor Andrae samt storheter som Nathan 

Söderblom, Sven Hedin och en samling kritisk litteratur om Tredje Riket. Där finns 

herdaminnen, gamla doktorsavhandlingar och en allmänt humanistisk litteratur, ibland 

med min fars namnteckning, här finns religionsfilosofisk litteratur av personligt värde för 

mig. En guldgruva för själen. Här kan mina syskon betraktas som bidragsgivare. 

 

Orientaliskt med norrländsk anknytning 

Lite motvilligt beslöt jag mig för att skänka bort en bokhylla med en rest av prosten 

Hasselbergs salongsbibliotek från Grundsunda som jag fått ärva, med gamla vackra band 

av Grimms Sagor, Tusen och en natt, engelska och tyska konstalbum, krigsskildringar, även 

handskrivna noter från detta musikaliska hem, där Olga Hasselberg, född Arbman, var 

pianist, man spelade à quatre mains och sjöng duetter ur vårt svenska musikarv. Jag skiljer 

mig också från mina morföräldrars målade fotografier som tillika med den fyllda bok-

hyllan skall få stå i något hörn på biblioteket och vittna om vilken kultur det har funnits i 

norrländska prästhem. Därigenom blir det också ett minne över min mor, Fanny 

Hasselberg-Nyberg, född i Myssjö, Jämtland. 

Men främst vill jag bevara minnet av min man, John Kahle, och av vårt gemen-

samma liv i 52 år. Som flykting och oxfordstudent, uppvuxen i ett hem där bordsamtalen 

ofta handlade om vetenskap och forskning, hyste han ett djupt intresse för spridningen av 

en vetenskaplig kultur överallt där vi varit. Vår boksamling avspeglar vårt liv tillsammans i 

kulturens tjänst och är den enda rikedom vi någonsin har ägt. Han har betalat varenda 

bok. Vi har varit arkivarier, vi har sparat på allt som skulle kunna tänkas vara till nytta, 

och vi har älskat den del av världen där vi har tillbringat våra flesta yrkesår, Pakistan och 

Indien, Mellanöstern och Nordafrika. Den tyska 1900-talshistorien har varit över-

skuggande för oss och jag har studerat tysk och fransk litteratur. England gav min mans 
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familj en fristad och anglosachsisk kultur har präglat oss båda. Kärleken till Sverige har 

förenat oss och allt detta avspeglas i vårt bibliotek. 

Det är ett bibliotek som alltid har använts. Vilken artikel jag än skulle skriva, så 

fanns det alltid material i våra egna hyllor. Jag har personligen packat ner och ställt upp 

dessa böcker i tretton länder. Många böcker är inbundna av bokbindare i Indien, 

Tunisien och Sudan, vilkas hantverksskicklighet vi beundrade. Bokbindarna brukade 

komma och sitta på golvet med böcker utbredda omkring sig medan vi diskuterade vilket 

slags band varje bok skulle få, och de sken av yrkesstolthet, när de hade klämt i med 

särskilt mycket guld på pärmarna. ”Det lönar sig inte att ha ett bibliotek om det inte är 

bundet”, sade min man John Kahle och däri var han lik min morfar Hasselberg, som även 

han lät binda sina böcker, inte sällan på bekostnad av familjens övriga behov.  

 

Smärtan att skiljas från sina böcker 

Jag skall inte dölja att det är med smärta jag avstår från dessa böcker medan jag ännu 

lever och är arbetsför. Några få böcker har jag behållit som mina barn ska få ärva, den 

engelska litteraturen åt mina barnbarn och en poesihylla för egen räkning, dels ett 

orientaliskt handbibliotek som jag oundgängligen behöver så länge jag kan skriva. Jag 

önskar kanske att jag haft tid att gallra ut flera böcker, platsbristen var inte så akut, och jag 

saknar redan många, men tiden hastade och Umeå väntade. Inte en dag går utan att jag 

söker en bok som inte längre finns. När jag ser mig om i min våning i Uppsala tycker jag 

att jag numera har ett alldagligt och tråkigt bibliotek, där det mesta saknas som behövs för 

inspiration och arbete.  

Men nu ska böckerna användas av studenter och forskare i Umeå. Det är inte en 

bibliofils bibliotek, ty vi har inte samlat böcker för utseendets skull. Det är en diplomats, 

en resenärs, en intellektuell allätares bibliotek, samlat av barn till två forskare som har 

vuxit upp med djup respekt för vetenskap, forskning och humanistisk bildning, det är ett 

bibliotek för forskning. Därför kan jag inte tänka mig något finare än att vårt bibliotek ska 

komma unga och gamla forskare vid Umeå universitet till godo, och förhoppningsvis 

utökas och få växa och locka till sig nya donationer.  

Men då måste Umeå universitet också visa att det också förmår bygga en forskning 

på grundval av detta bibliotek. Jag hoppas att böckerna inte kommer att försmäkta i 

någon källare utan att en livlig intellektuell aktivitet skall utvecklas omkring dem och att 
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universitetets ledning skall fortsätta att utvidga det och därmed dra forskare till Umeå. 

Kanske kan det leda till ett lektorat i orientaliska språk, ja kanske någon gång i framtiden 

till en professur i Orientens kultur. 

Jag tackar Umeå universitet för att ni ville ta emot John och Sigrid Kahles bok-

samling precis som de gamla madrasorna tog emot kalifernas och bibliotekariernas bok-

samlingar och för att ni har lyckats uppbringa en symbolisk donation som har gjort det 

möjligt för mig att inför mina barn försvara att jag har gjort mig av med det som 

egentligen borde ha utgjort deras arv, men också för att visa att böcker har ett materiellt 

värde utöver det omätliga andliga värdet. Böcker har aldrig varit gratis. Jag tackar alla som 

har gjort detta unika överlämnande möjligt. Jag ska bli den första låntagaren! 
 

Med posthum hälsning från de gamla kaliferna och hängivna bibliotekarierna och de 

flitiga sekreterarna och författarna och översättarna och de storartade vetenskapsmännen i 

islams värld!  
 

 

Umeå den 23 oktober 2006  

Uppsala den 15 november 2006  
 

Sigrid Kahle 

Dr. Phil. h.c. 

Uppsala universitet 
 

 

 

Detta föredrag framfördes i muntlig och betydligt förkortad  

form efter det symboliska överlämnandet. 
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Sigrid och John Kahle i sitt bibliotek 
Foto: Uppsala Nya Tidning 
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Hur Europa har betraktat islam  
från Marcus av Toledo till Oswald Spengler 

 
Sigrid Kahle  

 

 

 När islam först uppträdde på 600-talet var det som en övermäktig militärmakt. 

Sarascenerna hade mellan 700 och 900 erövrat nästan hela den östkristna världen. Nu 

stod den hotande utanför det latinska västerlandet. Först som pirater och barbarer vid 

Medelhavets kuster. Sen som herrar i Spanien, av och till, fram till den kristna åter-

erövringen 1492. Det var inte bara en konfrontation mellan kristendomen och islam, utan 

mellan två civilisationer, den kristna och islams. Det medeltida Europa var autonomt fast 

okultiverat. Dess autonomi hade bara en mening i relation till islam. Den arabiska 

erövringens slutgiltiga svärdshugg måste ha träffat djupt i den, både till kropp och själ. 

Vi vet mycket litet om hur kristenheten reagerade intellektuellt. Men politiskt kände 

den sig hotad. Detta var sarascenernas andra erövringsvåg och någon fred hade Europas 

södra kuster inte haft på århundraden. Till en början betraktades även de nya erövrarna 

som pirater och sjörövare. Den karolingiska renässansen brydde sig inte om islam. Det var 

bara i 800-talets Spanien som Muhammed utmålades som anti-Kristus, en idé som de 

återvände till mot slutet av Reconquista. Eljest stod umayyadernas Spanien på god fot 

med Karl den Store, liksom abbasiderna i Baghdad. Det var i korstågen som Europa, för 

första gången gjorde intrång i världen utanför. 

I folklitteraturen var muslimerna hedningar och Muhammed en trollkarl, ett 

fördärvat folks fördärvade ledare. Våldsamhet, liderlighet och hyckleri är de drag som 

genom hela medeltiden tillvitas Muhammed. Han troddes vara en bedragare, som hade 

satt ihop sin religion ur judiska och kristna källor för att bli världshärskare, och för att 

tillfredsställa sin sexuella njutningslystnad. Han grep gärna till våld. En otrolig energi 

lades ner på att försvara Bibelns auktoritet och bevisa att Koranen var virrig, 1öjlig och 

absurd. En av dess mest förargelseväckande läror var att Abraham, Moses och Jesus var 

Profeter i Koranen och att muslimerna räknade sin tro som abrahamitisk.  
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 I folkfantasin formades bilden av sarascenerna i triumf i norra Frankrike. Den växte 

vidare från släkte till släkte ungefär som legenderna omkring King Arthur. Rolandsången 

ger en fantastisk bild av en mäktig och rik islam, där potentaterna enas i kulten av 

treenigheten Tervagent, Mahomet och Apollo. Andra legender kom ur bysantinska källor: 

om Muhammeds epileptiska anfall, om att han gift sig med sin företrädares rika änka, att 

en munk hade 1ärt honom kristendomen, att han hade krossat Kyrkan i Nordafrika och 

Orienten med magi. Han red på en vit oxe som bar Den Nya Lagen mellan sina horn. En 

duva hade viskat uppenbarelsen i hans öra. Hans grav hängde i en magnet mellan himmel 

och jord. 

 Att medeltiden skulle tro det värsta om islam inte är underligt, det var kristen-

domens självbevarelsedrift som drev dess polemiker. De medgav aldrig att mycket av vad 

de sade om islam var dumt och ofta osant. Vad som sades var att islam och kristendomen 

var främmande för varandra och oförenliga, vars och ens integritet krävde att den andra 

förkastades helt. På religionens område var ingen kompromiss möjlig, inget tankeutbyte. 

Men hur mycket än islam förkastades försvann den inte utan stod alltjämt vid Europas 

gränser. Därför föredrogs den nedärvda polemiken framför den personliga iakttagelsens. 

Så formade det latinska västerlandet en kanon om vad man skulle tänka om islam som har 

hållit sig fram till 1600-och 1700-talen, ja fram till våra dagar. 

 Polemiken gällde framförallt uppenbarelsens natur. Den ena linjen överlevde inte 

medeltiden. Den andra har behärskat det kristna tänkandet om islam intill våra dagar. 

Den första var övertygelsen om att Koranen var en bekräftelse av evangeliet, ett onödigt 

men fint vittnesbörd om Kristus, som skildras utförligt i Koranen. Treenigheten och 

inkarnationen lästes in i Koranen, vars trossats om Guds enhet man ansåg sund. 

Framförallt var dock islam en schism inom den mänskliga rasen som Gud hade kallat till 

den kristna tron. Muhammed ansågs vara en falsk profet, lögnaktig och osedlig, och så 

hade han inte gjort några underverk. Han låtsades mottaga uppenbarelser för att 1ösa 

dagsaktuella problem. I allt jämfördes han med Kristus och resultatet blev negativt. De 

kristna var djupt och allvarligt upprörda över att Gud tillät islam en sådan världslig 

framgång. 

 En viss fascination inför fiendens ideologi fanns hos benedictinerordens abbot i 

Cluny, Pierre le Vénérable, som finansierade ett stort översättningsarbete av arabiska 

teologiska verk till latin. Han lät Markus av Toledo och Robert Ketton översätta Koranen 
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till latin, det var 1143, och särskilt Kettons översättning var kristet tillrättalagd, men blev 

ändå den mest spridda under senmedeltiden. Ändamålet sades vara att dels visa 

muslimerna på svagheterna i deras tro, dels skydda kristna från frestelsen att konvertera. 

En viss intellektuell nyfikenhet fanns också med, men tyvärr stötte Abbotens ansats på 

motstånd från korsfararentusiasten Bernard de Clairvaux. 

 

II 

 Bilden av islam som en fientlig och felaktig ideologi kom i konflikt med bilden av 

islam som filosofins vagga. Medan Bysans svartsjukt höll inne med sina grekiska skrifter 

och västerlandet var upptaget av kyrkofäder och latinlärare, kunde man i Baghdad och 

Bukhara, i Herat och Samarkand i välförsedda bibliotek studera antikens samlade vetande. 

Under abbasidernas storhetstid på 7-800-talen och i Toledo under umayyaderna hade 

judar, perser och araber översatt antika skrifter om astronomi, medicin, naturkunskap och 

filosofi från grekiskan. Genier som Ibn Sina (Avicenna), Rhazez (ar-Razi), al-Farabi och 

Ibn Rushd (Averroës) kommenterat och utvecklat Aristoteles och själva författat be-

tydande egna verk. 

 De latinska skolastikerna hade hört talas om detta på 900-talet och ett febrilt 

"översättande-tillbaka" till latin av arabiserade grekiska arbeten sattes igång främst av 

spanska judar i Toledos arabisk-judisk-kristna miljö med höjdpunkt på 1200-talet. Då 

introducerades Avicenna och framförallt Averroës vid Paris universitet och Aristoteles - av 

vilken bara ett par verk hade varit kända - införlivades med Europas kultur. Typiskt var 

att Europa skilde de arabiska tänkarnas insatser från sin värdering av islam. Dess filosofi 

och naturvetenskapliga framsteg räknades inte som en del av islams etiska system; något 

som utarbetades på 1100-talet, specifierades på 12-1300-talen och överlevde oförändrat 

fram till 1700-talet. Ja, in i kolonialtiden. 

 Förhållandet mellan kristendomen och islam försköts av schismerna inom kristen-

heten, och upptäckten av en hednisk värld bortom islam, när Mongolernas invasioner 

började på 1200-talet. Inför det gemensamma hotet började muslimer och kristna 

upptäcka en viss etisk gemenskap, framförallt i monoteismen. Påven hoppades att 

mongolerna skulle bli nestorianska kristna och skickade upp, en van dialektiker till 

Ilkhanens hov i Karakorum. Vi besitter William de Rubrreks dagbok, där han berättar hur 

han den 30 maj 1254 offentligen disputerar inför Ilkhanen med en nestorian, en muslim 
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och en buddist; mellan honom och muslimen finns nästan inga skiljaktigheter och  

de bildar tillsammans med nestorianen front mot buddisten. Men mongolerna blev 

muslimer, inte kristna. Den enda fursten i Europa som visade sympati för islam var 

Fredrik II Hohenstaufen. På Sicilien, där den muslimiska och den kristna kulturen 

möttes, samlade han i Palermo arabiska emirer, furstar och lärda, underhöll sig med dem 

på arabiska om höga filosofiska och naturvetenskapliga ting, jagade med falk på arabers vis 

och ägnade sig åt mer eller mindre förfinade umgängesseder. Men så bannlystes han också 

av Påven Gregorius för "islamofili"; han dog dock, styrkt av Kyrkans sakrament, 1250. 

Det året återvände filosofen Roger Bacon från Paris universitet till Oxford, där hans 

föreläsningar i naturvetenskapliga ämnen, hebreiska och arabiska drog stora åhörarskaror. 

Tillsammans med Raymundus Lullus, en annan franciskansk skolastiker, även han från 

Paris-universitetet, ville han på filosofisk grundval övertyga muslimer om deras felaktiga 

tro. Wienkonciliet tog 1312 upp deras förslag om att upprätta ett Institut för Orientaliska 

Språk - att missionera på. Ungefär vid den tiden placerar Dante Avicenna och Averroës i 

Limbo - inte i Inferno tillsammans med Muhammed. 

 Korstågshoppet tog slut, när de kristnas sista fäste i Palestina ACRE föll år 1291. 

Men de muslimiska staterna hade upphört att vara ett hot mot västerlandet när Baghdad 

föll 1258. Kampen mot de otrogna hade för länge sedan upphört att entusiasmera 

västerlandet. Den framväxande nationalismen ersatte tanken på ett expanderande Europa. 

Det var bara i Spanien som Reconquista fortsatte, men problemet blev sekundärt och 

större tolerans kunde iakttagas både mot muslimer och judar i Spanien, för ett kort tag 

Det latinska Europa vände sig inåt och kyrkostriderna tilltog; den radikale protestanten 

John Wycliffe förebrår Kyrkan de laster man förr hade tillvitat Islam. "Katolikerna är de 

värsta muhammedanerna"! 

 

III 

 Ett nytt kapitel i förhållandet mellan Europa och Islam kom med renässansen och 

det osmanska imperiet. Mellan Konstantinopels erövring 1453 och turkarnas nederlag 

utanför Wien 1687 upplever islams civilisation en av sina allra största glansperioder. 

Europas furstar förhandlar med sultanen som nådesökande och inte som jämbördiga; 

t.o.m. Elizabeth av England försöker smickra Mehmet Erövrarens allians mot den katolske 

spanske kungen, ”avgudadyrkaren”, antydande att både hon och sultanen ju var mono-
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teister! Tanken att börja en ny dialog med islam väcks hos Johannes av Segovia, som 

uppmanar till Contreferentia, till konferens med islamiska jurister, "inte dyrare än att föra 

krig" och lyckas få med sig Nicolaus Cusanus, vars "Cribratio Alchoran, "Sållning av 

Koranen” är den första på textkritik vilande studien över denna. Disputationerna ogillades 

dock av en biskop som skulle vara med; han föredrog en ny korstågsanda och fruktade att 

”samtal med fienden” skulle försvaga den europeiska militära beredskapen. Den fjärde 

konferensdeltagaren, sedermera påven Pius II skrev sedermera ett skickligt dialektiskt brev 

till Mehmet Erövraren, som slutade med att han föreslog att denne skulle låta döpa sig! 

 Araberna var nu bara en av de många befolkningsgrupper som levde under Höga 

Portens despotiska men lysande regim. Närheten till Europa, de täta politiska förbind-

elserna och den ökande handeln förde allt flera resenärer till Orienten. Slutet på kristen-

hetens hegemoni i Europa gjorde att synen på Orienten blev mera objektiv. Detaljerade 

beskrivningar såsom Arnold von Harffs 1499 av turkarnas seder och bruk görs utan 

samband med någon kristen moral. Islams Orient var en framgångsrik och välmående 

region, och man ägnade dess förvaltning och militära organisation många ofta beundrande 

betraktelser. Detta var nu en överlägsen kultur med storartade monument, underbara hov 

och en makalös pomp. Renässansens kosmopolitism och encyklopedism inverkade även 

på islamstudierna. Problemen formulerades mera rationellt. 

 Inte desto mindre krävdes det arabiska för att kunna studera islam. Och vem i 

Europa kunde arabiska, sedan Granada hade fallit 1492? Johannes av Segovia hade med 

ljus och lykta sökt någon som kunde översätta Koranen direkt från arabiska, men dog 

innan någon hann mer än försöka. Det fanns inga arabiska böcker. Guillaume Postel 

började samla arabiska handskrifter på 1500-talet, medicéerna inrättade ett tryckeri med 

arabiska typer, bröderna Assemani skaffade handskrifter åt Vatikanen, som ville ena 

kyrkorna i Mellersta Östern; i början av 1600-talet kom en professor i Leyden hem med 

handskrifter från Orienten som senare utökades med tusen nya av en holländsk diplomat; 

några engelska präster skänkte Oxford arabiska texter från sin tjänstgöring i öst, och även 

vid de tyska universiteten växte lärdomen och lärdomsapparaten. Där betraktades 

arabiskan till långt fram på 1700-talet som ett hjälpmedel för hebreiskan, som studerades 

vid de teologiska fakulteterna, ja som en hebreisk dialekt! 

 Medeltidens fördomar mot Muhammed sitter i; när den första engelska Koran-

översättningen kommer mitt under barocken hälsas läsaren med orden "Good reader, the 
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Great Arabian Impostor now at last after a thousand years is by way of France arrived in 

England!" I sann barockanda ger Bartholomée d'Herbelot vid århundradets mitt ut sitt 

väldiga kompendium Bibliothèque Orientale, föregångaren till den moderna Encyclopédie 

d´lslam fast betydligt mer fantasifull, med material främst från sena persiska krönikor. 

Letar man där under M finner man dock fortfarande "Muhammed, den berömde 

bedragaren, författare och grundare av ett kätteri." En annan på M, Molière, skriver snart 

Le Bourgeois Gentilhomme och Racine Bajazet, båda med exotisk turkisk bakgrund. 

 Vid 1700-talets början sprids islam ända in i barnkamrarna och ut bland den stora 

läsande allmänheten: Les Mille et Une Nuit Contes Arabes, utgives mellan 1704-1717 av 

Antoine Galland. De översattes genast till tyska och engelska - till svenska först 1836. 

Sagor som aldrig har hört till islams bildningsgods, även om de nog ger en träffande bild 

av dess senmedeltid, utplånar bilden av "det förbannade kätteriet". Istället kommer bilden 

av den evigt oföränderliga Orienten med dess färgprakt, sagolika rikedomar,.kalifer, stor-

vezirer, qadis, harem, féer och ökenandar. 

 Exotismen skulle senare mynna ut i den engelska förromantiken där Thomas 

Beckford i Vathek (1780) skildrar en magisk Orient, där Iblis, islams Satan, spelar en 

avgrundslik roll, "the only modern composition which has seized the genuin spirit of the 

Arabian tales" enligt Byron. 

 

IV 

 Ett nytt kapitel utspelas mellan Europa och Islam under 1700-talet. Epokens sanna 

religion, en aktiv optimism, framförde tanken att alla människor är av naturen jämlika, så 

ock kulturer, och kritiserade tidigare epokers deformerade bild av islam. Visst härskade 

barbari och grymhet i Orienten, men var Occidenten så mycket bättre? Turkarnas slaveri 

var mindre än förr, skrevs det, och vad pirateriet beträffade så var många kristna också 

pirater. Despotism är visserligen ett bedrövligt politiskt system, dock värt att studera och 

förklara. Och har det inte funnits despotism i Europa? Den sexuella öppenheten inom 

islam mötte gensvar i en epok som kultiverade erotismen. Klarögda resenärer, en Carsten 

Niebuhr, en Lady Montagu, skriver helt naturligt om orientalers dagliga liv. 

 Islam betraktas nu som en rationell religion. fri från kristendomens mest förnufts-

vidriga dogmer, med ett minimum av mytiska och mystiska drag; en religion som förenar 

en moralisk standard med sinnlighetens och samhällslivets krav; med andra ord en religion 
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helt nära den DEISM som upplysningen bekände sig till. Sålunda gjorde Henri de 

Boulainvilliers Muhammed till hjälten i sin antiklerikala, apologetiska roman Vie de 

Mahomet, 1730. Även om Muhammed där fortfarande skildras som om han hittat på sin 

religion för att göra sig till världshärskare, är grundinställningen till Profeten positiv. Islam 

sägs ha gjort en stor civilisatorisk insats, och vara kristendomen överlägsen. 

 Det kan man inte säga om Voltaires Fanatisme, ou Mahomet le Prophète, tragedin 

som Goethe översatte till tyska. Han upprepar visserligen inte de medeltida legenderna 

men hittar på egna, lika absurda. Han låter den döende Mahomet be sin efterträdare att 

inför eftervärlden dölja hans onda leverne, så att ”muhammedanerna" inte skall förlora sin 

tro. Men Voltaire angriper islam med argument som kan användas mot varje uppenbarad 

religion, alltså också mot kristendomen. Men Voltaire ändrar uppfattning om islam i Essai 

sur les Moeurs, där han, påverkad av Boulainvilliers skiljer mellan Profeten, som han 

fortfarande hatar, och islams senare utveckling. "Jesus var god, men de kristna blev 

intoleranta. Muhammedanerna var toleranta, trots att Profeten var ond". De 1ösa sexuella 

sederna gjorde att han ville se islam som en naturreligion. 

 Även om Voltaire fortsätter att se Muhammed som en medveten bedragare som 

befäste sin religion med våld, skiljer sig hans uppfattning från den medeltida. I Essai sur les 

Moeurs finns en ny värdering av islam som religiös kraft, inspirerad av en bred vision. I 

England hade George Sales ypperliga Koran-översättning under användande av nya 

arabiska källor också framgått ur upplysningsandan. I Edward Gibbons The Decline and 

Fall oh the Roman Empire handlar femtonde kapitlet om islam. Även Gibbon vacklar 

mellan Muhammed Entusiasten och Muhammed Bedragaren, men erkänner Profetens 

komplexitet. Man får vänta till Carlyle i On Heroes and Hero Worship i varma romantiska 

ord bejakar Muhammeds ”sincerity”. 

 Både Montesqieu, Voltaire och Gibbon ser den främsta orsaken till de islamiska 

samhällenas bedrövliga nedgång efter det osmanska rikets fall i dess svaga politiska 

institutioner, lika mycket som i dess religiösa struktur; den turkiska despotismen får 

skulden och Voltaire önskar de islamiska samhällena bättre regeringar och förnuftigare, 

mera jämlika lagar. 
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V 

 Den vetenskapliga orientforskningen föddes på 1700-talet i en anda av ideologisk 

relativism, ur upplysningsidéernas kraft, ur viljan att lösgöra tänkandet från kyrkans 

auktoritetstro. Vid franska och engelska universitet hade särskilda lärostolar i arabiska 

tidigt införts. Den som befriade arabiskan från "den heliga teologins” bojor i Tyskland var 

Jacob Reiske (1716-1774). Studiet av arabiska, allvarligt och tålmodigt bedrivet, var för 

honom förutsättningen för studiet av islam, som han placerade mitt i mänsklighetens 

historia. Behovet av folk som kunde orientaliska språk för profana ändamål ökade; I Wien 

öppnades en språkskola för dragomaner (av arabiskans tarjumán, översättare) och L' Ecole 

des langues vivantes i Paris startades 1795 för både profan och lärd undervisning i 

arabiska, persiska, turkiska och allmän orientkunskap. 

 "Det moderna intellektets grundare är filologer" har Ernest Renan sagt. En verklig 

uppskattning av arabiska studier skapades som ett resultat av upplysningsandan i 

Frankrike, där Silvestre de Sacy blev professor i arabiska vid Ecole des Langues Vivantes, 

vars direktör han senare blev. Hans Grammaire Générale blev epokgörande och hans 

Krestomati var en antologi gjord på arabiska texter ur Parisbibliotekens handskrifter, som 

för första gången gjorde fragment av den arabiska litteraturen tillgänglig för studenter. 

Som lärare och lärd, som direktör för Akademin och som medlem av Franska Akademin 

fick han ett mäktigt inflytande på arabiska studier i Västerlandet. Paris blev orientalist-

ernas Mekka. 

 Sacys Iärjungar kom från Spanien, Skandinavien, England och särskilt från 

Tyskland, där hans viktigaste elev var Fleischer, som efter Sacys död gjorde Leipzig till 

arabiskstudiernas centrum för en lång tid framåt. Med förenade ansträngningar gavs nu 

arabiska texter ut i mycket noggranna editioner, inte bara vid europeiska universitet utan 

också i Egypten, där Mehmet Ali Pasha personligen intresserade sig för det, och i Turkiet, 

där Ibrahim Mutaferrika redan på 1700-talet hade publicerat turkiska inkunabler, medan 

i Indien Nizamen av Hyderabad med hjälp av Alois Sprenger och Nassau Lees under en 

period av sjuttio år skapade det förnämliga Bibliotheca Indica. 

 Medan Silvestre de Sacys hela forskning uteslutande var inriktad på det förflutna, i 

en anda av positivism, som flydde allt vad spekulationer och hypoteser hette, på ont och 

gott, blev Sir William Jones i Calcutta tvungen att ta hänsyn till praktiska krav, såsom 

utbildningen av unga tjänstemän i East India Company, i indologi men även i Moghul-
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imperiets hovspråk persiska och i islamvetenskap med arabiska. Han inledde den estetiska 

värderingen av arabisk poesi, som han dock tyvärr översatte i latinska metrar. Detta var de 

1ärda sällskapens tid: Société Asiatique, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, viktiga 

ryska centra i Kharkov och Kazan med tillhörande vetenskapliga tidskrifter fick en 

föregångare i Asiatic Society of Bengal, som grundades av Sir William Jones år 1784 och 

firade sitt 200-årsjubileum för ett par år sedan. Tyvärr sveks orientalismens ideal i Indien 

1835 av Lord Macauly, som bestämde att all högre undervisning i Indien skulle vara på 

engelska. 

 Orientkunskapen, som omfattar islam, blir under det kommande århundradet ett 

väldigt arkiv, där Europa skapar sin egen Orient. Detta under en epok, då araberna levde 

nedtryckta och utan kulturellt självförtroende. Det elaka ordet "I Orienten finns det 

orientaler, men inga orientalister" var aldrig sant, men den europeiska vetenskapen 

bedrevs i stort sett med självhärlig arrogans, som låter ana imperialismens och kolonialis-

mens kommande. Allt som skrivs och sägs, målas och diktas, forskas och samlas av 

européer om Orienten blir som ett medel att inringa, beskriva, utröna och behärska den. 

Forskare arbetar vidare på vad andra forskare har gjort, eller emot dem, och författare och 

konstnärer använder deras resultat för sina ändamål. Även där kontakten med Orienten är 

direkt och personlig, tas reaktionerna ofta ur det stora arkivet av texter, dokument och 

formler bearbetade i Europa. 

 

VI 

 En verklig vågbrytare i förhållandet mellan Europa och Islam är Napoleon 

Bonapartes stora expedition mot Egypten 1798-1799 med 167 vetenskapsmän och 

konstnärer med bland de 1000 officerarna. Så här talade han till sina soldater på 

flaggskeppet L'Orient: 

De folk, som vi nu skall leva med, är muhammedaner. Deras första trossats 
heter "Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans Profet". Säg 
inte emot dem. Umgås med dem som ni har umgåtts med judarna och 
italienarna. Var hänsynsfull mot deras Muftis och Imamer, liksom ni var det 
mot rabbinerna och biskoparna. Hys samma tolerans för de ceremonier som 
Koranen föreskriver som ni har haft för klostren och synagogorna, för Moses' och 
Kristus' religioner. 

 

 Fälttågets intellektuella resultat blev - förutom de stora konstskatter som togs med 

hem till Louvren - ett stort kollektivt arbete, Déscription de l´Egypte, som kom ut 1809-
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1828 under Napoleons överinseende. "Déscription" säger Edward Sacid i sin bok 

Orientalism "blev mönstret för alla framtida insatser för att närma Orienten till Europa, 

absorbera den och undertrycka, reducera, kanske utplåna dess främmande karaktär, och 

formulera fiendskapen till islam i ett arkiv av texter." Napoleon hade förberett resan länge, 

Silvestre de Sacy var hans rådgivare tillika med Constantin Volney. När Napoleon 

dikterade sina minnen på St. Helena om fälttåget citerade han tre hinder för en fransk 

hegemoni, som Volney hade räknat upp 1788, tre krig, som han måste föra: ett mot 

England, ett mot Höga Porten, och ett - det svåraste - mot Muslimerna. 

 Constantin Volney hade strax före franska revolutionen rest i Orienten. Hans 

Description de l´Egypte et de la Syrie och Les Ruines beskriver på ett nyktert sätt det dagliga 

och ekonomiska livet i dessa länder och analyserar de möjliga orsakerna till islams 

dekandens. Volney var varken filolog eller historiker och det han säger om islam är en lite 

mera sofistikerad fortsättning på den medeltida traditionen. Grafikern Vivant Denon, 

som är med under hela fälttåget och tecknar, förevigar i storartade gravyrer La Grande 

Armée och dess fiender Mamluckerna, som Napoleon sade sig vilja befria egyptierna ifrån. 

”Qadis! Shejker! Imamer! Säg till folket att vi är de sanna muslimernas vänner!"   

 Det blev britterna som ”fick" Egypten, men resultatet av expeditionen blev trots allt 

inte negativt för egyptierna själva: de å sin sida fick en första kontakt med Västerlandet, 

som påbörjade den moderna utvecklingen av hela arabvärlden och stora egyptiers insikt 

om att ett nytänkande måste äga rum inom själva islam. 

 Som motvikt mot Edward Sacids genomgående fördömande attityd av den väster-

ländska vetenskapens imperialism kan jag inte låta bli att inskjuta ett omdöme av den 

tunisiske historiefilosofen Hichem Djait. Han säger: "Fransmännen är det europeiska folk 

som har haft den mest djupgående kontakten med islam i medelhavsvärlden. Korstågen 

genomfördes av franska riddare. Franska medborgare förträngde de infödda invånarna i 

kolonierna; så gjorde inte de brittiska kolonialmakterna. Men de franska metoderna var 

mera intellektuellt stimulerande än de brittiska. I den franska strategin fanns det alltid 

plats för avtal med islam. Både i det koloniala och postkoloniala Frankrike tycks det finnas 

en liten smula kärlek till, eller förståelse för islam. En sådan positiv tradition går tillbaka 

till Pierre le Vénérable, fortsätter över Boulainvilliers och Napoleon, som kanske inte gör 

rätt för beteckningen "Frankrikes Muhammed”, men ändå är ett slags ”fransk arab".  

 Det är ett gott betyg. Men kanske en skönmålning.  
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VII 

 1800-talets vision av den islamiska Orienten präglas framförallt av imperialismen. 

Europas ekonomiska, tekniska, militärpolitiska och kulturella överlägsenhet blir 

förkrossande, medan den islamiska Orienten sjunker allt djupare ned i underutveckling. 

Iran och det osmanska imperiet blir europeiska protektorat. Det ryska imperiet sträcker ut 

sig över Centralasiens gamla islamfolk. Från och med ockupationen av Egypten och 

Tunisien 1881 härskar fransmän, engelsmän och italienare över Nordafrika. Den gamla 

eurocentrismen får en ny, föraktfull nyans. 1700-talets eurocentrism hade respekterat de 

utomeuropeiska civilisationerna och upptäckt gemensamma mänskliga drag överallt, i 

förnuftets ljus, kanske till priset att de missade deras särdrag, utom de ytligaste. 1800-talet 

gör precis tvärtom. Alla universella drag och motiveringar förnekas och alla kulturer blir 

ohjälpligt fastlåsta i denna sin säregenhet. Endast den europeiska kulturen duger, endast 

den är universell. 

 Människomassornas vilda motstånd mot européernas besittningstagande katalog-

iseras i Europa allmänt som "muslimsk fanatism". De underkuvade reagerar antingen med 

att apa efter den europeiska modellen i dess mest ytliga aspekter, eller med att klänga sig 

fast vid islams mest arkaiska värderingar. Den förödmjukelse som islams värld utsätts för 

uppmuntrar de kristna missionärerna. De europeiska nationernas framgång identifieras 

med den kristna tron - och den islamiska världens nedgång med islam. Pan-islamismen, 

en i själva verket splittrad och svag rörelse, upphöjs i den europeiska propagandan till en 

sammansvärjning på världsnivå i stil med "gula faran”. 

 Muslimerna degraderas till dekadenta vittnen från en svunnen tid, som europeiska 

resenärer, författare och konstnärer kan kosta på sig att upphöja, eftersom politiker och 

nationalekonomer redan har utklassat dem. Denna världs eventuella modernisering 

uppväckte ingen entusiasm - exotismen och charmen kunde ju gå förlorade. Muslimen 

hade för den latinska medeltiden varit en farlig men jämbördig fiende. För upplys-

ningstiden och franska revolutionen var han en människa framför allt. Nu under islams 

nedgång blir han en särling, "homo islamicus". Europeiska gentlemän söker där det 

beslöjade kvinnokönets lockelser och hot, sexuella friheter och perversiteter som det allt 

borgerligare Europa inte längre kan erbjuda; Flaubert äcklas av syfilis och spetälska på ett 

egyptiskt sjukhus; för Nerval är Orienten "le pays des rèves et de l´illusion". Det som 
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lockar är dess så oerhört attraktiva dekadens. Orienten har blivit en vallfartsort för 

civilisationströtta européer, islam har blivit pittoresk. 

 Edward Lane var i Kairo på 1820-1830-talen men föredrog att kläda in sina 

personliga upplevelser i ett nästan etnografiskt verk, Manners and Customs of the Modern 

Egyptians – en klassiker. Den högdragne Chateaubriand hade då redan varit i Palestina 

och skrivit sin egocentriska, anti-turkiska Itinéraire d´un voyage à Jerusalem. Lamartines 

Voyage en Orient är en obetydlighet jämfört med Nervals litterärt betydande Voyage en 

Orient  två årtionden senare, då också Flaubert skrev sina Lettres d´Egypte och samlade 

material för sina orientaliska romaner; det brittiska språkgeniet, Arabian Nights - 

översättaren m.m. Richard Burton reste till Mecca förklädd till en muslimisk hakím och 

beskriver detta i A Personal Account of a Journey to Mecca and Medina – inledningen till 

den stora engelska orientskildringen, med Doughtys Arabia Deserta och sist T.E. 

Lawrence som slutpunkt; men då är vi redan inne i en annan tid. 

 Författaren till Kristendomens geni finner bara "grymhet, despotism, underdånighet 

och fanatism" bland dessa nationer "som väsentligen hör svärdet till". Korstågen, enligt 

Chateaubriand, handlade om vem som skulle vinna på jorden - en kult som var 

civilisationens fiende, och hade satt slaveri, despotism och ignorans i system? 

"Muhammeds bok" säger han "innehåller varken någon civilisatorisk princip eller någon 

idé som kan förädla karaktären". Det är Europas uppgift att lära dem vad frihet är. ”Om 

de en lång tid får vara utan erövrare är de som…en familj utan en far”. 

 Även Lamartine ser Orienten som en provins som bör tas hand av europeiska 

makter, i detta stadium av ytterligt förfall. "Orienten skall återfödas med européernas rätt 

att härska, grunda fria städer, merkantila hamnar, europeiska kolonier”. Men han är 

generös när det gäller att bedöma "den muslimiska karaktären", dess stolthet, gästfrihet, 

medkänsla m.m. Han ser islams undergivenhet inför ödet som något sublimt och tragiskt, 

och islam främst som en heroisk religion. Gérard de Nerval filosoferar mera varmhjärtat 

om islams moral och muslimernas goda egenskaper, såsom jämlikhet, ödmjukhet, 

sinnlighet - dock utan att ett ögonblick ge upp sin europeiska identitet och sin bundenhet 

till den franska civilisationen, som han också led av att tillhöra. 

 1877 skulle Verner von Heidenstam besöka Syrien och Damaskus, och säkert hade 

han Lamartine med sig i bagaget. När han 1889 sänder ut romanen Endymion handlar 

den om "den sovande Orienten", vars människor "fast mer ungdomsfrisk än vi, hjälplöst 
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duka under i kamp mot oss". "Österlandet står på randen av sin grav" står det i boken. 

"Ännu en mansålder eller två och det torde icke återstå stort mer av Dig, Österland, än 

Din mark och Dina ruiner!" I syriern Emín skildrar han det ”gåtfulla, dubbelbottnade och 

oåtkomliga" i den muslimiska karaktären liksom ”österlänningens mest fördärvbringande 

egenskap, fatalismen." "Oaktat Orientens folk stodo framför en snar undergång, voro de 

sorglösa som barn". "Böneutroparnas hesa gubbsång är sagans final”. "Vi kyssa ett vackert 

lik." 

 Det märkvärdiga är att ingen av alla dessa Orientfarare visade intresse för det nya 

som banade sig väg i Orienten under hela 1800-talet och särskilt mot dess slut: 

Muhammed Alis och Ibrahim Pashas försök att bygga ett nytt Egypten, eller Nahda, den 

arabiska litterära renässansen med verkligt stora diktare med progressiva idéer och ett 

socialt och nationalistiskt engagemang. Istället talar Miss Harven hos Heidenstam om ”vår 

rasplikt” liksom fransmännen om ”la mission civilisatrice” och alltflera engelska författare 

om "the white man´s burden" – Kipling själv, Kinglake´s Eothen, Doughty´s Arabia 

Deserta, T.E. Lawrence´s Seven Pillars of Wisdom, E.M. Forsters A Passage to India ... med 

Joseph Conrad som det stora lysande undantaget, den enda som genomskådade den 

europeiska imperialismens mörka hjärta .... 

 

VIII 

 Den 29 mars 1883 står Ernest Renan upp i Sorbonne och förklarar "varje bildad 

människa i vår tid ser tydligt de muslimiska ländernas nuvarande underlägsenhet, de 

staters förfall som regeras av islam, de rasers intellektuella intighet som hämtar sin kultur 

och sin bildning enbart ur denna källa. Alla som har varit i Orienten eller Afrika frapperas 

av vilket bornerat intellekt muslimen har, det är som ett slags järnring som omsluter hans 

huvud och gör honom oförmögen att lära sig någonting eller öppna sig för en ny idé." 

Föredraget hette "L´Islamisme et la Science" och innehåller lysande, totalt dräpande 

omdömen om islams civilisation. 

 Denne store "anti-semitiske orientalist" och "naive rasist", berömd för sin lika 

dräpande "Vie de Jésus” men kanske allra mest för sin uppsats Averroës et l´Averroisme där 

arvet från den medeltida arabiska filosofen vid Paris universitet åter hämtas fram, denne 

Ernest Renan rekommenderar de islamiska länderna att helt enkelt förkasta islam, som 

enda recept för deras tillfrisknande. ”Teokratiska samhällen, vars mest spridda modell 
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islam var, är ett hinder för intelligensens blomstring, ett förkrossande motangrepp mot 

förnuftet, och därför ett historiskt ont", var hans åsikt. Men Renan fann islam intressant 

som en epok i den mänskliga tankens historia, ja nyckeln till all historia. Han fortsatte 

inte kristendomens tradition att förringa den. 

 Han medger till och med i sina memoarer att islam alltid berörde honom känslo-

mässigt så djupt att han inte kunde beträda en moské utan att önska att han vore en 

muslim. Islams allvar och storhet väckte helt andra känslor hos honom än Orientens 

övriga pomp och prål. Positiv rationalist som han var ställde han alla religioner på samma 

nivå, alla lika onödiga. Han var orättvis och inte kompetent att bedöma islam, men han 

förjagade den ialla fall inte ur mänsklighetens stora religiösa tradition. Moderna muslimer 

har känt sig långt mera sårade inför vissa kristna religionshistorikers i grunden fientliga 

inställning till Muhammed och islam, "som aldrig tycks ha förlåtit araberna deras segrar 

på 600-talet över kristenheten i öster". 

 De tänker då på Margouloiuth, Sir William Muir, Reinhard Dozy och Père 

Lammens. I en svensk skolbok från 1912 fann jag en ganska arrogant skildring av islam 

för skolbarn av vår store religionshistoriker och ekumen Nathan Söderblom, som till min 

förvåning slutade så här: "Islam tycks ge en viss tukt och sammanhållning, men samtidigt 

förhärdar den mot möjligheten till en högre utveckling.” Det är Renans anda. Till och 

med Tor Andraes världsberömda Muhammed-biografi låter några medeltida fördomar 

framskymta, med kristna förtecken. Helt i linje med islams sätt att uppfatta sin egen 

religion är däremot Geo Widengrens tillägg till Andraes bild:  

Guds Apostel till araberna är den siste store representanten för det sakrala 
kungadömet i Främre Orienten, en nationellt särpräglad företrädare för ett 
urgammalt härskarideal, till hela sin läggning och politik i mycket erinrande 
om israeliternas David. 

 

 Studiet av de orientaliska kulturerna var nästan helt överlämnat åt filologerna, som 

inte hade någon problematisk teori som utgångspunkt förutom textstudiet och 

textkritiken. De kunde därför bara följa de allmänna värderingarna i det samhälle där de 

befann sig. Följden blev att avgrunden växte mellan specialisternas verkligen enorma 

dokumentära textmassa och den konkreta verkligheten. Deras gedigna vetande var helt 

inriktat på förgångna epoker. Studiet av det nuvarande överläts åt köpmän, resenärer, 

journalister, diplomater och oljeexperter ... Där vetenskapsmännen togs i bruk för att 
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bedöma den aktuella verkligheten var deras inflytande snarare skadligt eftersom de närdes 

ur epokens mest allmänna fördomar snarare än ur en vetenskaplig hållning. 

 Ur den mycket förståeliga överkänslighet mot allt fortsatt europeiskt besittnings-

tagande i vetenskapens namn som muslimer har, kan man ändå sålla fram en motvillig 

beundran för den tyska filologin. Tyskland hade misslyckats med sina försök att också 

skaffa sig kolonier, till muslimernas lycka och européernas olycka. Därför kunde de 

tysk-arabiska förbindelserna utvecklas utanför politiken i intellektuella banor under 

1800-talet. Tyskarna har alltid haft höga tankar om islam och många tyskar har blivit 

muslimer. Min vän Hichem Djait konstaterar att tyskar och engelsmän alltid har känt sig 

mera dragna till islam personligen än de latinska folken ("en T.E. Lawrence skulle ha varit 

omöjlig i Italien!") Och 65% av all orientalisk filologi genom tiderna har utförts i 

Tyskland, med dess lidelse för Die Wissenschaft. 

 Förutsättningen för de stora orientalisternas verk var den med extrem noggrannhet 

utförda textutgivningen som med hjälp av ypperliga kataloger spreds till lärdomscentra 

även utanför Europa, såsom Carl Brockelmanns väldiga Geschichte der arabischen Literatur 

(1898-1902), som har kallats "Katalogernas Katalog", och snart utökades från 1200 till 

3300 sidor sedan Sultanbiblioteket i Istanbul öppnades för forskare efter den turkiska 

revolutionen av år 1908. Fleischers insats fortsattes i Strassburg av Theodor Näldeke, som 

1860 fick Franska Akademins pris för Die Geschichte des Korantextes, med dess djupa 

förståelse för islams problem. Hans elever Goldziher, Wellhausen och Snouck-Hurgronje 

grundlade islamvetenskapen i Europa. Goldzihers Mohammedanische Studien (1889) och 

Wellhausens Das arabische Reich und sein Sturz (1902) var metodiska storverk som byggde 

på mängder av nytt arabiskt material. 

 Den som i högsta grad har fått imperialist-stämpeln på sig av en post-kolonial 

eftervärId är Christian Snouck-Hurgronje, professor i arabiska i Leyden 1906. Hans 

insatser är dock ansenliga. Berömd blev han som den enda icke-muslim som någonsin har 

fått officiellt tillstånd att besöka Mekka, efter att ha skrivit sin doktorsavhandling om 

Festen i Mekka. 1884-1885 fick han tillbringa ett halvår i Mekka såsom Abd al-Ghaffar, 

men måste fly just innan pilgrimsfärden började. Resultatet blev ett stort verk, som 1931 

kom i engelsk nyöversättning med titeln Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily 

Life, Customs and Learning; the Muslims of the East-Indian Archipelago. Det sista tillägget 

berodde på hans vidsträckta forskningar inom Indonesiens islam, där hans ställning som 
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holländska regeringens eminenta rådgivare var honom till god hjälp. Det är 

Snouck-Hurgronje som har tagit initiativet till Encyclopedia of Islam, och en Konkordans 

över de islamiska traditionerna. 

 De flesta av 1800-talets islamforskare och arabister, även de som verkade in på 

1900-talet i samma anda, levde blygsamma och tillbakadragna liv helt ägnade åt forsk-

ningen, ett slags den ensliga kammarens och det svårförtjänade brödets hjältar, alls inte 

medvetna om att deras idoga arbete i vetenskapens tjänst en dag skulle komma att 

betraktas som bevis på västerlandets arrogans. Jag tänker på sådana av forskarlidelse 

besatta, aldrig verkligen erkända män som Jacob Reiske och svensken Herman Almqvist. 

Islamvetenskapens stora fanns nu fördelade på många länder: Edward G. Browne, R.A. 

Nicholson, Sir Thomas Arnold i England, Loutte, Basset och senare den uppburne Louis 

Massignon i Frankrike, i Ryssland Kratchkowsky och Barthold; Thadeus Kowalski i 

Polen, Nallino, Guidi och Caetani i Italien, Palacios och Garcia Gomez i Spanien, 

Wensinck i Holland, tyskarna CH Becker, Georg Jacob, Horowitz och Bergsträsser; 

svenska bidrag ej glömda. 

 

IX 

 Eurocentrismens söndervittring som en följd av första världskriget fick följder också 

för studiet av islam och Orienten. Den arabiska revolten, den kemalistiska rörelsen, 

revolterna i Indien och Indonesien, den ungturkiska och den iranska revolutionen mellan 

1905 och 1914 bidrog att man började känna hur det började gunga under marken på 

den europeiska hegemonin. När Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes kom ut 

1918-1922 kundes den, i hela sin spekulativa pessimism, sin blandning mellan sant, 

halvsant och osant, som en dyster och genial bekräftelse på Europas nya självtvivel. För 

kolonialländernas nedtryckta befolkning var den däremot en strimma av hopp. Ty det var 

den första europeiska historiefilosofin som INTE skildrar Europa som alla civilisationers 

centrum. Europa är bara en stor kultur bland många andra, och den kommer att ta slut, 

som alla andra. Och i Orientens historia är ISLAM det centrala fenomenet. 

 Redan Hegel hade talat om "muhammedanismen” som "Orientens stora revolution" 

- vilket motsvarar Max Webers yttrande att "ryska revolutionen är den moderna tidens 

islam"! Det är inte mycket Hegel har skrivit i islam, fast han nämner den gång på gång, 

men i Vorlesungen über die Geschichtsphilosophie ägnar han hela fyra sidor åt islam. Där ger 
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han en mycket poetisk beskrivning av islam, ”den mest vidsynta och medkännande som 

gjorts av någon europé” säger Hichem Djait. Hegel betonar den islamiska principens 

klarhet, enkelhet och universella relevans. "Islam förblir den renaste, mest abstrakta och 

transcendenta kärlek till Det Enda som någonsin skådats" skriver han. Och "Islam 

framträdde färdig på historiens scen med en omedelbar, lysande kraft. Den överskred det 

orientaliska intellektets negativism." 

 "Muslimernas fanatism", säger han vidare, "är ingenting annat än entusiasm för en 

abstrakt verklighet, som bara kunde ge en förtvivlad och destruktiv förbindelse till det 

konkreta… Islam var istånd till den högsta lyftning - fri från alla småaktiga intressen och 

förenad med alla dygder som hör ihop med jämnmod och tapperhet.” Hegel är också 

medveten om islams dekadens men har ingen förklaring därtill. Tyskarnas systematiska 

tänkande är främmande för arabernas intellektuella liv, som varken odlar någon 

metafysisk ångest eller strävar efter ouppnåeliga riken, säger Hichem Djait, utan snarast 

utmärker sig för en robust rationalism, pragmatism och ett utpräglat politiskt sinne. Men 

ett har tyskar och araber gemensamt i den moderna historien, sa Djait: ”Bristen på 

överensstämmelse mellan deras yttre verklighet och en inre känsla av värdefullhet och 

storhet.” 

 Det skulle här föra för långt att redogöra för Spenglers indelning av världen i en 

appolinisk, en magisk och en faustisk kultur, med termer lånade från Goethe och med 

övertoner från Nietzsche; eller med andra ord en antik, en arabisk och en västerländsk 

kultur; eller om läran om pseudomorfos - det vill säga, när en ung kultur hindras från att 

uttrycka sig utan istället med lånade former från en annan kultur vanställer sin själ och 

kväver dess kreativitet. Det får räcka med hans teori om att araberna mellan andra 

århundradet före Kristus och islams uppträdande på 600-talet led av en sådan pseudo-

morfos, men frigjorde sig på ett ögonblick när islam kom. 

 Spengler menar att den arabiska kulturen började redan år 500 f.Kr, och att 

bokstavligen all kultur i Orienten sedan dess har varit arabisk, det vill säga magisk. Han 

menar då en arabisk-persisk-arameisk orientkultur vars geografiska område blir identiskt 

med de arabiska erövringarnas. Det betyder att tusen års byggnadsverk, basilikor, 

mazdeiska eldtempel och moskéer - ALLA var uttryck för ”die magische Seele" - var 

arabiska. Det betyder att Hadrianus´ Pantheon måste betraktas som den tidigaste av alla 
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moskéer, och att när islam förvandlade Hagia Sophia till en moské den bara tog sin gamla 

egendom i besittning. 

 Islam är lika litet en ökenreligion som Zwinglis tro är en fjällens religion, resonerar 

Spengler. Islam är en ny religion bara i den meningen som lutherdomen var det. I 

verkligheten fortsätter den de stora forntida religionerna. De flesta av de araber som 

angrep Bysans 717 var födda som kristna ... det tog inte araberna mera än tjugo år att med 

islams hjälp befria den magiska mänskligheten från den pseudomorfos, som hindrade dess 

växt; tjugo år! för att erövra halva romarriket och hela sassanider-riket och hela den 

orientaliska kristenheten. Syrien 634, Damaskus 635, Ctesiphon 637, Egypten och Indien 

(uppnådda) 641; 647 Karthago, 676 Samarkand, 710 Spanien - och 732 stod araberna 

framför Paris. 

 HUR KUNDE DETTA SKE? Det finns enligt Spengler bara en förklaring: den 

arabiska kulturen kastade sig över alla länder, vilka sedan flera århundraden redan till-

hörde dem invändigt. I sitt islamiska ögonblick återfann den arabiska kulturen sig själv. 

Den magiska kulturen fick äntligen sitt sanna uttryck i islam. Därmed är den verkligen 

arabisk - löst från sin pseudomorfos, som hade berövat den pre-islamiska arabiska kulturen 

dess mognads frukter, just då den borde ha haft sin klassiska tid och borde ha visat sin 

"magiska själ" i all dess glans. - Tretton år efter att denna bok skrevs kom Hitler till 

makten i Tyskland; därför har min generation avstått från att läsa den. Idag är den hett 

omdiskuterad bland islamvärldens intellektuella; med all tillbörlig kritik, som i "L'Europe 

et l´Islam" av Hichem Djait. 

 

X 

 "Gottes ist der Orient! Gottes ist der Okzident!/ Nord-und-südliches Gelände/ Ruht 

im Frieden seiner Hände" diktar Goethe. Om det är någonting man kan lära sig av denna 

flygande genomgång av fjortonhundra års euro-islamiska förbindelser, så är det att 

Orienten är ett helt och hållet europeiskt begrepp. Sett från Japan och Kina, Mongoliet, 

Indonesien och Indien ligger denna Orient långt västerut. Vår Orient är deras Occident. 

Men jordklotet är runt, och om man går andra vägen är det Europa som är Japans 

Österland. Orienten är ett eurocentriskt begrepp och någon orientalism, såsom den 

utarbetades under 1700-och 1800-talen, bör inte finnas längre. Studiet av islam och de 

tungomål, som 800 miljoner muslimer i alla världsdelar talar, är numera uppdelat i en 
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mångfald av olika discipliner och grenar. Samhällsvetenskaperna har kommit till, 

socialantropologin, psykologin, de matematiska filosofierna; och ingen humanistisk veten-

skap kan avskärma sig från geografi, mikrobiologi, världsekonomi. Avicenna och Averroës 

är inte glömda i Västerlandet, deras vetande griper långt tillbaka i tiden och är samtidigt 

en av de grundvalar som vi bygger vår kunskap om universum på. Hela vår bild av kosmos 

har förändrats. 

 Den fascination för islam som Europa alltid har visat finns kvar, liksom islam finns 

kvar och mullrar som bäst från sitt underjordiska fängelse, ursinnigt längtande ovan jord. 

I det läget har alla västerlandets positioner när det gäller islam knutits till politikens 

dialektik. Bara några islamologer här och där reflekterar över den islamiska civilisationens 

forna och framtida roll i mänsklighetens utveckling. Äntligen, efter fjorton sekler, har 

islam kommit på insidan av Europa i form av den nya folkvandring som heter 

immigration och gästarbetare. Hur blir fortsättningen? 

 Kanske vi borde börja fundera på det. 
 

 

Sigrid Kahle   

Utmyrby den 1 april 1987 

 

 

 

 Detta föredrag hölls för första gången i Stockholm den 2 april 1987 

i Svenska Nationalkommittén för kulturellt samarbete i Europa, samt i oföränd-

rad form vid Umeå universitet den 27 oktober 2006 efter två decennier av 

oanade utvecklingar i betraktandet av förhållandet mellan Europa och Islam. 

    Sigrid Kahle 
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 Bland de böcker Sigrid Kahle givit ut märks biografin ”H.S. Nyberg: en 

vetenskapsmans biografi” (1991) utgiven av Svenska Akademien och självbiografin ”Jag 

valde mitt liv” (Bonniers 2003).  

 Sigrid Kahle blev hedersdoktor vid Uppsala universitet 1997 och har tilldelats flera 

litterära priser, bl.a. Letterstedtska författarpriset 1993 av Kungl. Vetenskapsakademien, 

Litteris et Artibus av Konungen 2000 samt Stig Dagermanpriset 2006.  
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Sigrid Kahle och Mohammad Fazlhashemi, Umeå universitetsbibliotek, oktober 2006 
Foto: Anders Lindberg, Forskningsarkivet 
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Om SCRIPTUM 
 
Forskningsarkivet i Umeå eftersträvar en nära samverkan mellan arkiven och forskningen vid 
universitetet. Som en del i detta arbete ger Forskningsarkivet ut två skriftserier: URKUNDEN 
och SCRIPTUM.  
 
Syftet med rapportserien SCRIPTUM är att: 
 
• utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av källskrifter i Forskningsarkivets källserie 

URKUNDEN, 
 
• publicera andra forskningsrapporter med anknytning till Forskningsarkivets verksamhet, som 

befinns vara angelägna för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 
 
• publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär av mer allmänt intresse för 

Forskningsarkivets verksamhet och för en bredare allmänhet. 
 
Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade till läsning och till att genom egna 
bidrag delta i utgivningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte inom och 
mellan olika discipliner vid vårt och andra lärosäten. 
 
Mats Danielsson 
Scriptumseriens huvudredaktör 
 
 
  

Utgivet i SCRIPTUM 
 
1. Egil Johansson: BOKSTÄVERNAS INTÅG. Artiklar i folkundervisningens historia. I.  
 28 s. 1988. Pris: 20 kr. 
 
2. Daniel Lindmark: BARNAUNDERVISNINGEN I HÄRNÖSANDS STIFT speglad i 

uppfostringskommitténs enkät 1813. 86 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
3.  Sten Henrysson: LAPP ELLER NYBYGGARE? 11 s. 1988. Pris: 20 kr. 
 
4. Karin Snellman: Förteckning över ERIK NORDBERGS ARKIV. 39 s. 1988. Pris: 30 kr. 
 
5. Sten Henrysson: "LÄSTE LUTHERI CATECHES PÅ LAPSKA". Om religions- och 

läsundervisning i Jokkmokks socken före folkskolans införande. 31 s.1988. Pris: 30 kr. 
 
6. Tuuli Forsgren: SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619-

1850. 2 uppl. 66 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
7. Egil Johansson: KUNSKAPENS TRÄD. Artiklar i folkundervisningens historia. II.  
 73 s. 1988. Pris: 40 kr. 
 
8. Ulf Drugge: OM HUSFÖRHÖRSLÄNGDER SOM MEDICINSK URKUND. 
 Psykisk sjukdom och förståndshandikapp i en historisk källa. 40 s.1988. Pris: 40 kr. 
 
9.  "CATALOGUS DISCENTIUM vid Jockmocks Schola, ifrån Åhr 1732. tå hon tog sin början. "En 

bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola.  
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 Utg. av Anita Alm, Tuuli Forsgren & Sten Henrysson. 23 s. 1989. Pris: 20 kr. 
 
10. Egil Johansson: LÄSER OCH FÖRSTÅR. Artiklar i folkundervisningens historia. III. 
 39 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
11. Sölve Anderzén: LAPPMARKEN I LITTERATUREN. Valda studier inom ett forskningsprojekt. 

153 s. 1989. Pris: 50 kr. 
 
12. Greger Fröjd & Robert Olsson: LAPPMARKENS PRÄSTER 1593-1904. 
 En studie av bakgrund och karriär. 42 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
13. Margareta Attius Sohlman: ABC-BOKEN PÅ KYRKSLAVISKA.  Bokstävernas vandring i 

österled. 36 s. 1989. Pris: 30 kr. 
 
14. Sten Henrysson: JOKKMOKKS LAPPSKOLAS ELEVER 1732-1846. En analys.  
 26 s. 1989. Pris: 20 kr. 
 
15. Sölve Anderzén: "... FÖRA DEM TIL BÄTTRE LIUS I CHRISTENDOMEN..." Undervisningen 

vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församling åren 1744-1820.  
 153 s. 1989. Pris: 50 kr. 
 
16. Daniel Lindmark & Stephanus Neib: UNDERVISNINGEN I LAPPMARKEN 
 enligt svaren på 1812 års uppfostringskommittés enkät. 47 s. 1989. Pris: 40 kr. 
 
17. Sam Engman: FÖLLINGE LAPPSKOLA 1748 - 1818. 26 s. 1989. Pris: 30 kr. 
 
18. ARJEPLOGS LAPPSKOLA. Bearbetade och kompletterade elevmatriklar omfattande åren 1743 - 

1820 och 1863 - 1875. Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 29 s. 1989.  
 Pris: 30 kr. 
 
19. Sten Henrysson: PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprung och arbetsuppgifter. 27 

s. 1989. Pris: 30 kr. 
 

20. Daniel Lindmark: EN SKOLA FÖR STADEN, REGIONEN OCH KYRKAN. 
 Elever, lärare och präster i Piteå skola före 1850. 133 s. 1990. Pris: 50 kr. 
 
21. Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin: ELEVERNA VID ARJEPLOGS LAPPSKOLA  
 1743 - 1820. En analys. 24 s. 1990. Pris: 30 kr. 
 
22. Sven Lundkvist: DEN ÄLDRE SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN. – Harry Lenhammar: 

HISTORISK OCH KYRKOHISTORISK FORSKNING I  REGIONALT PERSPEKTIV.  
 Två föredrag vid en stiftshistorisk dag i Umeå den 26 oktober 1989. 20 s. 1990. Pris: 40 kr. 
 
23. PRÄSTERNA OCH LIVET I LAPPMARKEN. Del 1. Sten Henrysson: Präster och skolmästare i 

Jokkmokks socken 1607-1850. Biografiska uppgifter. - Del 2. Carl-Henry Johansson: Släktskap och 
ingiften. Några exempel. 31 s. 1990. Pris: 40 kr. 

 
24. Sölve Anderzén: JUCKASJERFWI SCHOLÆ MATRICKEL. Inrättadt wid Scholans begynnelse år 

1744. En rekonstruktion. 13 + XXI s. 1990. Pris: 40 kr. 
 
25. Sölve Anderzén: ELEVERNA VID JUKKASJÄRVI LAPPSKOLA 1744-1820. En första analys. 30 

s. 1990. Pris: 40 kr. 
 
26. Tuuli Forsgren: "...FÖRST AT INHÄMTA SPRÅKET, OCH SEDAN DERUPPÅ LÄRA SIN 

CHRISTENDOM..." Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 
1850. 45 s.1990. Pris: 50 kr. 
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27. Carl F. Hallencreutz: PEHR HÖGSTRÖM OCH ANNA OLOFSDOTTER. Ett bidrag till 1740-

talets samiska kyrkohistoria. 15 s. 1990. Pris: 40 kr. 
 
28. Daniel Lindmark: LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN FÖRE FOLKSKOLAN. Historisk 

läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv. 43 s. 1990. Pris: 50 kr. 
 
29. Stefan Nordström: GENEALOGI OCH GENETIK. Beskrivning av sex projektområden där 

kyrkböcker använts i genetisk forskning. 69 s. 1991. Pris: 50 kr. 
 
30. ÅSELE LAPPSKOLA 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel. 
 Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 33 s. 1991. Pris: 40 kr. 
 
31. Anita Alm & Sten Henrysson: GÄLLIVARE LAPPSKOLA 1756-1850. 
 En elevmatrikel jämte analys. 36 s. 1991. Pris: 40 kr. 
 
32. Bengt Hjalmar Andersson: ETT BIDRAG TILL HISTORIEN OM BYN SATTER/JÄRÄMÄ I 

LULE LAPPMARK. 39 s. 1992. Pris: 50 kr. 
 
33. Nils Eriksson: SAMESKOLOR INOM ÅSELE LAPPMARK. Utg. av Sten Henrysson.  
 373 s. 1992. Pris: 75 kr. 
 
34. Margareta Attius Sohlman: BOKSTAVENS MAKT ÖVER SLAVISKA SJÄLAR. 
 Uppsatser och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda 

kyrkotraditioner". 104 s. 1992. Pris: 60 kr. 
 
35. Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG TILL 1956. 82 s.1992.  
 Pris: 60 kr. 
 
36. Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG: 1957 ÅRS NOMADSKOLE-

UTREDNING. 29 s. 1992. Pris: 50 kr. 
 
37. Sten Henrysson: DARWIN, RAS OCH NOMADSKOLA. Motiv till kåtaskolreformen 1913.  
 22 s. 1993. Pris: 50 kr. 
 
38. Egil Johansson: KAN SJÄLVA ORDEN. Artiklar i folkundervisningens historia. IV. 
 67 s. 1993. Pris: 60 kr. 
 
39. Sölve Anderzén:”...ATT LÄRA THEM SOM BEHÖFWA...” Undervisning, byabön och dop i 

Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten. 31 s. 1995. 
Pris: 50 kr.  

 
40. Gennadij Kovalenko: SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Några episoder ur det 

politiska och kulturella livet. (Rysk text med korta resuméer på svenska).  
41 s. 1995. Pris: 50 kr. 

 
41. Sven Hansson: BYABÖN OCH BÖNBYAR I GAMLA UME SOCKEN. (Umeå, Sävar, Vännäs 

och Vindelns socknar). 106 s. 1996. Pris: 60 kr. 
 
42. Sölve Anderzén: TEACHING AND CHURCH TRADITION IN THE KEMI AND 
 TORNE LAPLANDS, NORTHERN SCANDINAVIA, IN THE 1700s. 33 s. 1996. 
 Pris: 50 kr. [Översättning till engelska av Scriptum 39.] 
43. Ingegerd Stenström: Förteckning över FAMILJEN LINDERS ARKIV. 53 s. 1996. Pris: 60 kr. 
 
44. Mari Ericsson: ”ETT ÄDELT KALL BLEV DIG GIVET.” Småskollärarinnorna i Jukkasjärvi 

skoldistrikt 1912-1930. 48 s. 1998. Pris: 50 kr. 
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45. ISKYRKAN I JUKKASJÄRVI. Sakral symbol och pastoral funktion. Forskningsseminariet  

Turisten i Iskyrkan 21-23 februari 1997. Red. av Sölve Anderzén. 81 s. 1998. Pris: 100 kr. 
 
46. Karin Snellman: Förteckning över HELMER GRUNDSTRÖMS ARKIV. 40 s. 1998.  
 Pris: 60 kr. 
 
47. Simone Pusch: NOMADSKOLINSPEKTÖRERNA OCH SOCIALDARWINISMEN 1917-

1945. 42 s. 1998. Pris: 50 kr. 
 
48. Edith M. Eriksson: HELMER OSSLUND OCH HANS SYSKON.  Tidigare okänd 

korrespondens i familjearkiven. 57 s. 1999. Pris: 80 kr. 
 
49. Ulf Drugge & Simon Lindgren: DÅRSKAPENS GRÄNSER. Om mord, domstolar och 

rättspsykiatri under 1800-talet. 101 s. 2001. Pris: 80 kr.  
 
50. THE DIGITAL INFRASTRUCTURE OF THE ARCHIVES. Workshop in Umeå and Sandslån 

15 - 19 May 2000. Ed. Tuuli Forsgren. 138 s. 2002. Pris: 100 kr. 
 
51. Mats Johansson & Ulf Drugge: OM REKRYTERING OCH MOBILISERING. Fackliga 

organisationsproblem vid Båtskärsnäs sågverk i början av 1900-talet. 26 s. 2002. Pris: 40 kr. 
 
52. ARKIVEN I FORSKNINGENS TJÄNST. 20 år med Forskningsarkivet vid Umeå universitet. 

Red. Göran Larsson. 205 s. 2003. Pris: 150 kr 
 
53. BYGDEÅBOKEN. Sånger redigerade för praktiskt bruk. Utg. Lars Gunnar Martling och Erling 

Lundberg. 108 s. 2004. Pris: 150 kr  
 
54. OM BOKSAMLINGAR OCH SYNEN PÅ ISLAM. Två föredrag av Sigrid Kahle. 57 s. 2007.  

Pris:  80 kr 
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