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Det är, får man väl säga, synd om neandertalarna. 
Eller var i varje fall. Under de drygt hundrafemtio 
år som vi har känt till dem – det fynd som gav 
dem deras namn gjordes i Neanderdalen i 
mellersta Tyskland 1856 – har de ofta betraktats 
som grovhuggna och primitiva kusiner till Homo 
sapiens, människor visserligen, men … nja, 
kanske ändå inte riktigt. Någon sorts B-version.

Råstarka, för all del, men inte lika intelligenta 
och socialt kompetenta som våra förfäder. Barfota 
och klädda i enkelt tillskurna djurhudar och med 
en mer begränsad uppsättning stenverktyg. Och 
utan sinne för – eller behov av – konstnärlig 
utsmyckning och riktiga begravningar. Kunde 
de ens tala ordentligt? Anatomin tycktes länge 
ge ett något oklart besked på den punkten. 
Och självklart blev dessa stackars huttrande och 
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mumlande grottmänniskor ihjälslagna eller i 
varje fall utkonkurrerade av Homo sapiens, vad 
annars?

Men den moderna vetenskapens Homo 
neanderthalensis lever inte ens upp till sin 
gamla image av undersätsig och stornäst köld-
anpassad istidsvarelse längre. Under de närmare 
fyrahundratusen år som neandertalarna exis-
terade på vår jord genomgick klimatet kraftiga 
svägningar – under Eeminterglacialens varmaste 
fas för 125000 år sedan var det till exempel 
påtagligt varmare än idag – och neandertalarna 
var dessutom spridda över ett vidsträckt och 
miljömässigt mycket varierat område, från 
Västeuropa till Mellanöstern till Centralasien. 
Istidstundran med mammutar och ulllhåriga 
nos hörningar var alltså inte neandertalarnas 
favorithabitat, de fanns knappt där alls. Och inte 
bodde de i grottor heller (men gärna i skydd av 
klippor) eller gick barfota om det var kallt.

Den som vill betrakta neandertalarna 
genom forskningens ögon har i Rebecca Wragg 
Sykes Släktskap. Liv, kärlek, död och kultur hos 
neandertalarna nu fått ett utomordentligt 
tillfälle att göra detta. Bokens pedagogiska 
genomlysning av neandertalarna som biologis ka, 
symbolmedvetna och i en historisk utvecklings-
process inbegripna varelser formar sig också till 
ett porträtt av den ekologi – eller de ekologier 
snarare, för neandertalarnas miljö kunde som sagt 
variera – som de var en självklar del av. Läsaren 
blir inbjuden till en hel värld.

Wragg Sykes går metodiskt genom olika 
aspekter av neandertaltillvaron från spädbarns-
tiden och barndomen till ålderdomen och döden 
och redovisar vad forskningen numera vet – eller 
i varje fall tror sig veta – om dessa. Hon placerar 
också in den kannibalism som bevisligen förekom 
i åtminstone somliga neandertalpopulationer i 

en annan (antropologisk) tolkningsram än man 
tidigare har gjort.

Den genetiska spetsforskning på neander-
talområdet som Svante Pääbo och andra har svarat 
för under de senaste årtiondena får självklart ett 
ordentligt utrymme i boken. Den har verkligen 
förändrat bilden av både neandertalarna och oss 
själva – många av dagens människor bär ju på 
neandertalgener. Korsningar mellan de båda 
arterna var kanske ingen särskilt vanlig företeelse 
– men uppenbarligen ingen särskilt ovanlig 
sådan heller. Forskningen har också blottlagt 
neandertalarnas något komplicerade inbördes 
släktskap och deras intima relationer med den 
asiatiska denisovamänniskan, en annan utdöd 
människoform. (Denisova är namnet på en 
sibirisk grotta.) ”If you can’t be with the one you 
love, love the one you’re with”, som Stephen Stills 
sjöng en gång i tiden.

Men Wragg Sykes framställning blir särskilt 
njutbar när hon går i uppslagsrik och ofta subtil 
närkamp med det arkeologiska fyndmaterialet 
och avlockar det alla nyanser man kan föreställa 
sig och sedan några till bara för att det är roligt. 
Nya fynd, som de trehundra tusen år gamla 
kastpjuten från tyska Schöningen, och nya 
tolkningar av gamla fynd spelar båda en viktig 
roll här. Men också en ny förståelse för vad 
symboliskt beteende skulle kunna innebära i 
ett neandertalsammanhang. Det finns nämligen 
spår av sådant beteende i form av ristade ben, 
användning av ockra och bearbetning av grott-
miljöer (i samband med begravningar och andra 
riter). Rimligt nog kan man tycka. De var ju – 
människor. Se dig i spegeln.

rebecca wragg sykes är utbildad arkeolog, 
har forskat om neandertalare och medverkat i 
tidningar, tidskrifter och radio- och TV-program.
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Röster om boken:
Viktig läsning, inte bara för dem som fascineras 
av våra förhistoriska kusiner, utan för alla som 
bryr sig om varifrån vi kommer.

– Yuval Noah Harari i New York Times

Wragg Sykes beskriver fänslande ett forskningsfält 
som under de senaste trettio åren har gått framåt 
med stormsteg.

– Simon Ings i New Scientist

Det är imponernande hur mycket kunskap den 
här boken rymmer.

– Katy Guest i The Guardian

Ur boken:
Den större bilden har också blivit svår att 
greppa [för den som inte är forskare] efter 
att ha förändrats drastiskt sedan 1856, när 
några lösryckta fossil från ett tyskt stenbrott 
preliminärt tolkades som lämningar efter en 
utdöd människoart. Forskare började gräva efter 
fler av dessa märkvärdiga varelser och vid första 
världskrigets utbrott hade benfynden blivit så 
många att ingen kunde tvivla på att jorden hade 
avlat flera mänskliga syskonarter.

Så småningom vidgades intresset till sten-
verktyg, som dök upp i mängder, och det första 
seriösa utforskandet av neandertalkulturen tog sin 
början. Tiden var en nyckelfaktor: vid mitten av 
nittonhundratalet kunde vitt åtskilda fyndplatser 
av tidigare oklar ålder kopplas samman genom 
dateringstekniska framsteg och en utvecklad 
förståelse för geologiska kronologier. Snabbspola 
sju decennier framåt och det är fortfarande 
på dessa grunder som vi idag utforskar nean-
dertalarnas vidsträckta värld, som spänner över 
tusentals kilometer och gott och väl 350000 år.

Ändå är arkeologin på tjugohundratalet på 

många sätt väsensskild från den ursprungliga 
vetenskapen, och skulle för en viktoriansk arkeo-
log förmodligen framstå som en futuristisk 
fantasi. Där tidiga förhistoriker fick förlita sig 
på stenar och ben för att återskapa svunna tider, 
har dagens forskare tillgång till en uppsjö av 
avancerade metoder. I stället för att teckna av sina 
fyndplatser kan dagens specialister laserskanna 
dem i 3D och studera objekt som ingen för ett 
sekel sedan hade kunnat drömma om att hitta, 
från fiskfjäll och fjädrars fanstrålar till enskilda 
eldhärdars mikrohistoria.

Och upptäckterna kan lika gärna ske under 
en mikroskoplins som med hjälp av en skärslev. 
Det är nästan som att vi kan kika över axeln på 
neandertalarna och rekonstruera de få minuter 
som det tog för en stenklump att effektivt 
reduceras till vassa avslag för 45000 år sedan. 
Det statiska arkeologiska materialet blir i sig 
dynamiskt: vi kan följa hur enskilda verktyg rör 
sig inom fyndplatser och vidare ut i landskapet.

Vi kan till och med spåra dem tillbaka till den 
plats där stenen ursprungligen hade hämtats. Och 
på samma sätt har vi fått tillgång till ofattbart 
detaljerad information om neandertalarnas 
kroppar. Genom deras tänder kan vi studera 
dagliga tillväxtlinjer, avläsa kostvanor baserat 
på mikroslitage och till och med kemiskt fånga 
”lukten” av den härdrök som kapslats in i 
tandstenen.

Med detta överflöd av information har 
neandertalarforskningen genomgått en renässans 
under de senaste trettio åren. En parad av 
häpnadsväckande upptäckter har gett rubriker 
och revolutionerat vår grundläggande förståelse 
för var och när de levde, för hur de använde 
verktyg, för vad de åt och för den symboliska 
dimensionen hos deras värld. Men mest häpnads-
väckande av allt är kanske ändå hur tidigare 

avfärdade teorier om artöverskridande kärlek 
nu bekräftas av oansenliga benfragment och hur 
fullständiga genom kan utvinnas ur en tesked 
grottdamm.

Med hjälp av avancerade maskiner kan 
vi utvinna terabyte av information ur varje 
upptänklig substans, men för att förstå fyn-
dens innebörd måste man först känna till 
hur fyndplatserna har formats. Årtusendenas 
nyckfulla bevarandeprocesser, med erosion och 
andra former av sönderfall, innebär att allting når 
oss som fragment. Att dokumentera artefakternas 
exakta läge är avgörande för att få en helhetsbild 
av varje lager, innan vi skenar iväg med analyser. 
Sönderslagna och sedan länge åtskilda delar kan 
återförenas, medan jordstrukturen, flintavslagens 
vinkel eller benflisornas vittring är faktorer som 
kan hjälpa oss att förstå lagerbildningen.

Det är ur detta söndertrasade och ibland 
sammanblandade arkiv som vi måste utläsa 
historien. Så även om själva grävarbetet fort-
farande är spännande generer ar en genomsnittlig 
utgrävning tio- eller hundra tusentals omsorgsfullt 
insamlade föremål som måste tvättas, märkas 
och paketeras i separat förseglade påsar. Digitalt 
samordnade i massiva proveniensdatabaser är de 
en ovärderlig resurs som hjälper oss att studera 
skärningspunkterna mellan geologin, miljön och 
homininernas aktiviteter.

Dessa nya möjligheter har även förändrat 
hur vi handskas med äldre museisamlingar. 
Genom avancerad analys blir det allt vanligare 
att ”klassiska” utgrävningsplatser – som i vissa 
fall besöks av tusentals turister varje år – avslöjar 
nya och ibland oväntade hemligheter. Det är 
summan av allt detta som gör att vi nu med 
större precision än någonsin tidigare kan besvara 
en så grundläggande fråga som den om vad 
neandertalarna åt.
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Om konstens, diktens väsentliga förmåga är att 
uppenbara kan den inte sällan kretsa kring en 
röd fläck, ett rött streck eller andra röda former 
eller föremål. Den röda fläcken kan dansa på 
näthinnan som en påminnelse om både hjärtslag 
och blodförlust. Eros och Död. 

Det röda lyser symboliskt i språkliga vän d  
ningar – den röda linjen, den röda tråden, 
den röda rosen, den röda skon … I Carl Jonas 
Love Almqvists roman Drottningens juvelsmycke 
glimmar och dansar den röda rubinen på 
Tintomaras huvud under maskeradbalen och 
den förhäxade Gustav III dröjer kvar i redoutsalen 
varpå han skjuts av konspiratörerna. Kungens 
blod spills på maskeradens golv men Tintomara 
försvinner från de makter som vill manipulera 
henne.

Mikael van Reis essäsamling Den röda fläcken 

följer bland annat detta röda motiv men också 
andra tankelinjer i konst och litteratur. Särskilt 
väsentligt är hur konsten uppenbarar stunder av 
illuminerad närvaro men där detta presens även 
sträcks ut mot annat tempus – futurum exaktum 
som skapar fiktionens rymd av både öde och 
slump i det kommande. Någonting kommer 
att ha hänt, det är innebörden av detta tempus. 
Det upplysta nuet blir till en tröskel som även 
visar mot en framtida förflutenhet, vilket även 
kan inbegripa verkets kommande läsare eller 
betraktare. Vi blir adresserade – vi betraktar eller 
läser ett verk men det betraktar, det läser även 
oss. Ofta nog finns detta korsande möte i tiden 
förberett i verket. Konstverk blir i bästa fall till 
försändelser i tiden. De vägrar att bli antikvariska.

Den röda fläcken består av tjugotvå essäer i fem 
avdelningar. Boken börjar i den äldre konsten – 
det handlar då särskilt om händernas betydelser 
hos målare som Jan van Eyck, Hans Holbein och 
Rembrandt – och går sedan över i fördjupande 
studier av en rad romanförfattare; Tolstoj, Proust, 
Joyce, Kafka, Malaparte och Nádas. 

Därefter följer utförliga studier av tre 
särskilt inflytelserika kritiker under 1900-talet – 
Michail Bachtin, Walter Benjamin och Roland 
Barthes. En följande avdelning ägnas tre svenska 
författare och prosaverk – det är Almqvists 
Drottningens juvelsmycke och dess antites i Pär 
Lagerkvists Dvärgen och slutligen i Lars Noréns 
En dramatikers dagbok. Litteraturessäerna inter-
folieras av kortare konstbetraktelser – Jacques-
Louis Davids mördade Marat, Georgia O’Keeffes 
nattliga New York, Edward Hoppers dagsljusa 
småstad och slutligen är vi hos en bondpojke hos 
Axel Gallen-Kallela.

Grundläggande för boken är emellertid den 
långa titelessän i bokens andra avdelning och 
som handlar om Diego Velázquez mästerverk 

Hovdamerna från 1656. Denna essä är närmast 
som en bok i boken där den monumentala 
målningen synas från vinkel efter vinkel, från 
den historiska inramningen till de dynastiska 
villkoren, från Konungen till Konstnären, 
från dess subtila arkitektur till dess förvillande 
synvinklar – allt det som leder mot målningens 
sinnrika koder och gömställen. Djupt insjunken 
i sin förflutna tid riktar sig detta konstverk även 
till sin sentida betraktare, till sina uttolkare i en 
obekant framtid.

Vad betyder då inte den röda lilla bägaren 
som lyfts fram i målningens mitt till infantan 
Margarita? Vad kan den röda dekorationen på 
flickans bröst samla för betydelser? En röd fläck i 
rörelse. Målningens är en hermeneutisk ikon som 
aldrig upphör att väcka beundran, förundran och 
även ostillad undran.

Mikael van Reis är författare och kritiker och var 
under åren 1999–2006 kulturchef på Göteborgs-
Posten. Daidalos gav 2015 ut hans djupstudie Den 
siste poeten – en essä om Paul Celans aska, som 
året därpå belönades av Svenska Akademien med 
Schückska priset.

Ur essän om Carl Jonas Love Almqvist:
Till de dåsande skeptiker som undrar om vad 
som är så nytt med gamla böcker lämnade 
ärkemodernisten Ezra Pound ett stridslystet 
svar: ”Litteratur är nyheter som förblir nyheter”. 
Alltmedan han fördjupade sig i medeltida 
provensalska och än äldre kinesiska poeter. 
Litteratur som färdas i tiden genom böcker. 

Med Pounds påstående är det litterärt moderna 
– i synnerliga fall – ett paradoxalt nog bestående 
ögonblick mitt i det tillfälliga och för dagen nya. 
”Moderna” litterära verk kan i lyckliga fall förbli 
en aktualitet, som i en pågående föryngring 
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mitt i åldrandets växande årsringar. Alltså en 
fortlevande representation av ett historiskt och 
konstnärligt presens – med hjärtslag, andning 
och talande skärpa – som hävdar sin angelägenhet 
med förhoppningarna blåsande i seglen. 

Att förbli ”modern”, innebär så även sin 
motsats – det nya omsluter något bestående 
och inte historiskt övergående eftersom detta 
moderna rymmer en appell till det kommande, 
till det framtida från det presens som snart 
förpassats till förflutna. Det är modernitetens 
inneboende paradox och jag vill beskriva det 
med en dynamisk tempusform – att bli framtida 
förflutenhet. Allt ryms i Pounds slipade påstående 
om att litteratur är nyheter som förblir nyheter. 

Tuff match att förbli litterär nyhet! Ut-
slagningsprocenten är absolut hög. Historien 
är en grym skilsmässoprocess utan slut, men 
där Baudelaire ändå också ville se en fortgående 
förhandling i sin essä om det moderna livets 
målare: ”Moderniteten är det övergående, det 
flyktiga, det tillfälliga, hälften av konsten vars 
andra hälft är det eviga och oföränderliga.” Se där 
ett snabbt snitt från poetens värja – och Baudelaire 
själv förblir både en åldrande senromantiker och 
”modern” poet från 1857 till idag.

Mer realistiskt betraktat – litterär modernitet 
betecknar inte bara en historisk nybegynnelse 
utan i bästa fall även en ömsningsprocess där 
den för stunden moderne och kanske uppburne 
författaren kan nära utsikten om en i framtiden 
bevarad ungdom och en fortlevande betydelse. 

Välsignelsen tillkommer fåtalet av fåtalet … 
De som föds som underbarn går vanligen åstad 
som kopior – eller hamnar på ”underbarnens 
ålderdomshem”, med en formulering från Walter 
Benjamin. Det är ofta där som ”klassikerna” vilar 
sina silverlockar och putsar på sitt mörknande 
rykte, alltmedan andra verk rör sig mer obevekligt, 

mer osårbart och arkaiskt genom tiden. Antigones 
röst ljuder efter snart 2500 år på omisskännligt vis 
– hon vars grekiska namn uttyds ”mot födelsen”, 
men som för oss även kan bilda ett anagram av 
latinska Negation. 

Jag undviker nu den kippande schablonen 
”klassiker” och ser istället till den paradoxala 
föryngringsprocessen som en inre modernitet vid 
sidan av den givna yttre av målande biografier, 
ämnen i tiden och historiska förklaringar. Det 
är den inre pulsen av framtida förflutenhet som 
vittnar om en litterär rörelseenergi där det levda 
livets motsägelser fortsätter att insistera som oro, 
lidelse och språng ut ur sin egen tid. 

Ibland – det är min förmodan – då med en 
viskande förhoppning om de kommande läsare 
som kan besvara appellen hos ett verk, som kan 
läsa det skrivna som värdepost, som en anländande 
nyhet och inte bara som en senkommen och 
stukad försändelse med skralt porto. Inga litterära 
verk av konstnärlig betydelse adresseras enbart till 
sin samtid utan destineras i samma stund till en 
ointecknad framtid. Om så inte riskerar de att 
förenklas till ”historiska” exempel av snart blandat 
men sömnigt ”intresse”. […]

För en universaldiktare som Carl Jonas Love 
Almqvist pågår en regelbunden uppdatering 
av vissa verk vars egenart förblir ”nyheter” – 
angelägenheter – i Ezra Pounds mening. Det 
gäller i synnerhet en roman som Drottningens 
Juvelsmycke – Sveriges första och bestående 
moderna roman, skriven av en fyrtioårig man 
som inte längre kunde kalla sig ung författare. 

Min fråga – hur skulle jag kunna läsa denna 
levande förtätning som romanen omsluter med 
sådan genialitet och där den villkorade friheten 
blir det väsentliga mänskliga ämnet – så starkt 
förkroppsligat i Tintomaras fysiska ”Nej”? 

Drottningens Juvelsmycke är en roman som 

är i beröring med komedin lika väl som med 
tragedin, men som inte en stund blir tragikomedi 
när den rör sig däremellan. Låt oss även besinna 
att den är ett djupt originellt bidrag till skedets 
europeiska prosalitteratur när den utkommer 1834 
– en aspekt som gärna glöms bort. Romanen är 
samtida med Balzac, Stendhal, Pusjkin, Dickens 
med flera.

Det är realismens brytningsfas och man kan 
förstås skildra den estetiska moderniteten hos 
Drottningens Juvelsmycke som en yttre stil- och 
gestaltningshistoria, men jag vill stegvis närma 
mig vad som nyss kallades en ”inre modernitet”, 
den närmast inre rörelse i det yttre av motsatser 
och förväxlingar som rör sig bort från all idealism 
och uppfostran – och som replikerar på det 
förvrängda och försåtliga samhället med just 
ett presens av hjärtslag, andning och en talande 
skärpa. Med några oerhörda ord från romanens 
mobila kropp, den gäckande Tintomara: ”Men 
jag är en menniska, jag måste lefva!” Ett påstående 
som aldrig kan bli omodernt.
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Solpaneler och elbilar framställs ofta som av - 
görande faktorer i omställningen till ett klimat-
anpassat samhälle, som om omställningen bara 
skulle vara en fråga om att byta teknik. Det är lätt 
att glömma att det faktiskt är priserna på arbete 
och resurser i olika delar av världen som gör 
solpanelerna och elbilarna möjliga till att börja 
med. Vi är kort sagt lika förblindade av vår teknik 
som av våra konsumtionsvaror. Vi ser föremålen 
men inte hur mycket lågavlönat arbete och 
skövlad natur som de står för. När vi konsumerar 
– alltså metaforiskt äter – varorna förtär vi andra 
människors livsenergi.

I Kannibalernas maskerad anlägger human- 
 ekologen Alf Hornborg ett antropologiskt 
perspektiv på hela resurs- och omställnings-
problematiken och visar hur pengar och teknik 

i själva verket fungerar som raffinerade metoder 
för att tillägna sig andra människors tid och 
naturresurser. Både ekonomer och ingenjörer 
lever med den moderna synvillan att ekonomin 
kan bortse ifrån naturen medan tekniken 
handlar om fysiska ting som inget har med 
världssamhället att göra. Denna synvilla utmanas 
alltmer av antropocen – den nya tidsålder då 
människors verksamhet påverkar hela jordklotet. 
Kan vi tygla vår rovdrift på varandra och planeten 
genom att utforma våra pengar på nya sätt? Kan 
vi föreställa oss en ekonomi som tar hänsyn till 
människor och miljö bortom vår horisont? Kan 
vi genomskåda vår tids magi?

alf hornborg är antropolog och professor i 
humanekologi vid Lunds universitet. Han har 
publicerat en rad böcker på engelska. På Daidalos 
har han tidigare givit ut Myten om maskinen 
(2010) och Nollsummespelet (2015).

Ur boken:
Antropocen tvingar på oss ett helhetsperspektiv 
som vi länge har förnekat. Från tre olika håll 
drabbas vi av omvälvande insikter som ytterst 
smälter samman till en ny och tvärvetenskaplig 
världsbild. Naturvetare visar oss att grundvalarna 
för Jordens biosfär hotas av mänsklig verksamhet, 
samhällsvetare visar att hoten kommer från 
det djupt orättvisa världssamhälle som formas 
av pengarnas logik, och humanister visar att 
pengarna egentligen är fantasier som har fått 
makt över sina skapare – och som gör oss till 
främlingar inför vår miljö, våra medmänniskor 
och oss själva.

Vi tillägnar oss andra människors tid och 
förskjuter miljöbelastningen från vår konsumtion 
till andra världsdelar. Vi tar för givet inte bara att 
sådana utbyten ska kunna äga rum, utan att de 

gynnar alla parter. För de flesta nationalekonomer 
är den ökande världshandeln ett välkommet 
uttryck för marknadens effektivitet. Att vi drar 
nytta av asiatisk arbetskraft och miljö framstår i 
vår moderna världsbild som lika självklart som 
det för många engelsmän på artonhundratalet 
var att det brittiska kolonialväldet var en välvillig 
inrättning som gagnade dess utomeuropeiska 
undersåtar och skänkte dem civilisation. 

Min grundläggande invändning mot na - 
tionalekonomins perspektiv är att den bortser från 
själva grunden till globala klyftor och ekologiska 
kriser, nämligen världshandelns materiella 
substans – de mängder av energi, material, mark 
och arbete som har gått åt för att framställa 
varorna – till förmån för ett ensidigt fokus på 
varornas bytesvärde mätt i pengar. Varornas 
bytesvärde – det vill säga marknadspriserna – 
fungerar i stället som en maskering av handelns 
ojämna, materiella dimension. 

Begäret efter mera pengar driver individer, 
företag och nationer. Alla vill göra så goda affärer 
som möjligt och öka sina tillgångar. Och ju mera 
pengar de disponerar, desto mera kan de förväntas 
bidra till förskingringen av Jordens resurser. Det 
handlar inte om en klandervärd girighet som kan 
bemästras genom eftertanke och återhållsamhet 
– eller revolution – utan om en förutsägbar 
konsekvens av hur denna artefakt är utformad. 
Det är meningslöst att moralisera över begäret 
efter pengar eftersom människor överallt drabbas 
av det. I stället kan vi konstatera vilka följderna 
blir av pengarnas nuvarande utformning – och 
fundera över hur de alternativt skulle kunna 
utformas för att uppmuntra oss att agera på 
annorlunda sätt.

Tanken att modifiera våra pengar ter sig 
naturligtvis löjeväckande naiv, men den är 
inte mera absurd än alternativet: att låta en 

Kannibalernas maskerad.
Pengar, teknik och global rättvisa i antropocen 
av Alf Hornborg
ISBN 978-91-7173-642-0
2021. 340 sidor. Danskt band. Utk. i december
Pris c:a 280:–
Bokklubbspris inkl. frakt 238:–
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genomtänkt och planerad eller katastrofal och 
våldsam beror på vår förmåga att skifta perspektiv 
på det som vi brukar tänka på som modernt. Vi 
har föreställt oss att framtiden obönhörligen 
innebär framsteg, och att framsteg måste innebära 
någon form av tillväxt: mera teknik, mera pengar, 
mera handel, mera rörlighet och mera energi. 
Under det närmaste halvseklet kommer vi att 
behöva tänka om. Att definiera framtid i termer 
av tillväxt är att automatiskt utmåla tillväxtens 
kritiker som bakåtsträvande. Men framtid – 
och framsteg – kan också betyda besinning. Det 
största framsteg som människan skulle kunna 
göra vore att bli herre över den artefakt som hon 
själv har uppfunnit, men som hon låtit bli herre 
över sig själv.

Det som Marx kallade pengarnas fetischism 
behåller sitt grepp om oss bara så länge vi tror 
på dem. När pengarna inte längre behärskar vår 
fantasi förändras våra villkor i grunden. Det har 
hänt upprepade gånger genom historien, men 
aldrig tidigare i global skala. Utan pengar stannar 
maskinerna.

K A N N I B A L E R N A S  M A S K E R A D

fetischiserad artefakt fortsätta att förstöra 
förutsättningarna för vår överlevnad. Den är 
heller inte mindre realistisk än förhoppningen att 
en global revolution ska kullkasta kapitalismen. 

Hur högt vi än höjer våra röster får pengarna 
sista ordet. Deras makt över våra tankar och liv 
förblir osynlig för oss. Maskinen rullar vidare. 
Vare sig vi ägnar oss åt agitation eller eftertanke 
rår vi inte på pengarnas rörelseenergi, med mindre 
än att vi synliggör hur deras utformning formar 
oss. Det hjälper föga att hänge sig åt högljudda 
protester eller uttrycka sin samhörighet med 
systemkritiska rörelser, så länge det ”system” vi 
kritiserar är summan av de penningtransaktioner 
som vi själva deltar i. Att säga att problemen beror 
på ”det kapitalistiska systemet” är egentligen 
att säga att de beror på att vi använder oss av 
konventionella pengar. Och pengarnas logik 
förblir oberörd av protesterna.

Pengarna formar inte bara vår fysiska verk-
lighet och våra sociala relationer, utan också 
vårt sätt att tänka. Ekonomer från höger till 
vänster föreställer sig att hållbarhetsproblem 
uppstår därför att vi inte betalar tillräckligt 
för vår miljö. Inte ens radikala visioner om ett 
”postkapitalistiskt” samhälle rymmer insikten att 
dess pengar måste utformas på nya sätt. Att tänka 
sig att vi skulle kunna avskaffa kapitalismen utan 
att ändra på pengarna är en illusion som härrör 
från vår oförmåga att föreställa oss att de ting som 
vi omger oss med kan ha ett avgörande inflytande 
över våra liv.

Förutsättningarna att behålla den livsstil som 
vi i norra Europa har vant oss vid är i längden 
obefintliga. Den aviserade omställningen 
kommer att bli mera genomgripande än vi 
föreställer oss. Att lämna den fossilbränsledrivna 
moderniteten bakom oss handlar inte bara om att 
sluta flyga och byta till elbil, vilket för många i sig 

är en utmaning. Vi kommer att behöva ompröva 
alla våra energibehov – våra resor, utbudet av 
varor i våra butiker, de dieseldrivna traktorerna 
som producerar vår mat och lastbilarna som 
transporterar den, de oräkneliga maskiner som 
arbetar i våra skogar, gruvor och villaträdgårdar.

Att eldriven teknik är hållbar är eko-
modernisternas senaste synvilla. Om vi inte 
tidigare har insett att tekniken är förbehållen de 
som har råd med den, kommer omställningen 
att göra det allt tydligare, även i vårt hörn av 
världen. Även här kommer vardagstekniken att 
bli ännu mera av ett privilegium. Som vi har 
sett bygger den ”gröna” kapitalismen redan på 
nya och alltmer sofistikerade sätt att förskjuta de 
välbärgade konsumenternas miljöbelastning till 
sockerrörsodlingar i Brasilien och gruvor i Kongo 
och Mongoliet, men detta är bara början.

Det enda vi med säkerhet vet om framtiden 
är att vi inte kan fortsätta som nu. Det globala 
samhällssystem som vi är en del av närmar 
sig sina gränser och kommer ganska snart att 
övergå i något annat. Om den övergången blir 
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Vad är fel med ojämlikhet?
av Anders Hansson
ISBN 978-91-7173-638-3
2021. 198 sidor. Danskt band
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 190:–

Det här är en bok om de moraliska skäl vi har 
att invända mot ojämlikhet. Men det är lika 
mycket en bok om hur vi bör se på samhället. 
Anders Hansson argumenterar för att vi bör se 
på samhället som ett samarbetssystem som ska 
vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt 
kan vi utvärdera samhällets institutioner i termer 
av rättvisa och förstå varför vi bör bry oss om 
jämlikhet. Men samtidigt har vi ofta lätt att hitta 
ursäkter för att se till vårt egenintresse. Hansson 
visar varför vi då bör tänka till en gång till. Han 
granskar uppfattningar om egendom, förtjänst, 
marknader och rättigheter som är kritiska till 
jämlikhetsidealet och visar att vi skulle kunna 
göra bättre ifrån oss om vi vore mindre upptagna 
av vad som är till vår egen fördel. En bra start 
är att ta idén om samarbetsprojektet på allvar 

och fundera över vad som krävs av oss som 
medborgare i en demokrati.

anders hansson har skrivit en rad böcker om 
moralfilosofi. På Daidalos har han tidigare gett ut 
Aristoteles etik (2016), Vad vi har mest skäl att göra: 
Derek Parfits moralfilosofi (2019), och Vad moralen 
kräver: Att argumentera om rätt och fel (2020). 
Han har även översatt Derek Parfit, Elizabeth 
Anderson och H. A. Prichard till svenska. 

Ur boken:
Det finns många skäl att invända mot ojämlikhet. 
Därför måste det rättfärdigas om det förekommer 
i ett samhälle. Det menar exempelvis en egalitär 
liberal som John Rawls. Han ser nämligen 
samhället som ett samarbetsprojekt mellan 
jämlikar och problemet med rättvisa blir då en 
fråga om att organisera samhällets grundläggande 
institutioner, och att fördela resultatet av 
samarbetet på ett sätt som alla medborgare kan 
godta. Endast ett sådant upplägg kan vara legitimt 
för dem som deltar i samarbetet. Med hjälp av 
rättvisa samhällsinstitutioner kan vi nämligen, så 
långt det i praktiken är möjligt, uppnå ”frivillig 
medverkan av alla, även de som befinner sig i ett 
sämre läge”.

Rawls angriper problemet med ojämlikhet 
som en del i en mer omfattande undersökning 
om rättvisa samhällsinstitutioner. För honom 
är frågan vilka principer som skulle kunna 
legitimera det faktum att människor kommer 
att ha olika bra livsutsikter, och att dessa utsikter 
beror på vilken position i samhället de råkar födas 
in i. Utgångspunkten för Rawls är nämligen 
följande fråga: Vilka principer är mest lämpliga 
för ett demokratiskt samhälle som inte bara 
bekänner sig till idén att medborgarna är fria 
och jämlika personer utan också tar denna idé på 

allvar och försöker förverkliga den i sina viktigaste 
institutioner?

Den intuitiva tanken bakom Rawls svar är 
att: Alla sociala värden – friheter och möjligheter, 
inkomster och förmögenhet, samt de sociala 
grunderna för självrespekt – ska fördelas jämlikt 
om inte en ojämlik fördelning är till allas fördel. 
I och med att samhällets grundstruktur avgör 
våra livsutsikter genom att fördela rättigheter 
och skyldigheter och bestämma hur vinsterna 
från det sociala samarbetet ska fördelas, gäller 
det att formulera rimliga regler för dem. De 
grundläggande institutionerna bör vara formu-
lerade så att det sociala samarbetet är till fördel 
för dem som deltar.

Vi ska alltså tänka oss samhällets grund-
struktur som ”ett offentligt regelsystem […] 
som får människor att handla tillsammans för 
att åstadkomma större fördelar sammanlagt och 
tillerkänner var och en vissa anspråk på någon 
andel av avkastningen”. Idealet vore därför att alla 
fick tillfälle att godta reglerna. Det går förstås inte. 
Men Rawls intuitiva tanke är att ett samhälle som 
lever upp till en korrekt rättviseteori kommer så 
nära idealet om frivillighet och faktiskt samtycke 
vi kan komma.

Detta är den centrala tanken för det slags 
kontraktsetiska teori han formulerar. Enighet 
mellan parterna nås när samhället lever upp till 
principer som fria och jämlika personer skulle 
godta under rättvisa omständigheter. Det är på 
detta vis Rawls tänker sig att vi ska föreställa oss 
själva valet av rättviseprinciper. Rawls vill i sista 
hand visa vad resonliga personer skulle komma 
fram till i ett uppriktigt försök att hitta de bästa 
rättviseprinciperna.

Det intuitiva samarbetsidealet som Rawls 
bygger på stämmer ganska väl överens med hur vi 
uppfattar saken till vardags, tror jag. Om ett antal 
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personer ska inleda ett samarbete av något slag så 
är det ganska naturligt att var och en har något att 
säga till om när det gäller upplägget. Och de antas 
ha rätt att avstå om de finner reglerna orättvisa. 
Rättvisa institutioner är dessutom det närmaste vi 
kan komma ett förverkligande av medborgerliga 
”vänskapsband”. Med det menar Rawls att ”en 
allmän önskan om rättvisa” sätter gränser för 
medborgarnas strävan efter övriga mål.

Denna tanke delas av ett flertal författare från 
ganska olika skolor, vilket är intressant. Bland 
annat ser en politisk pragmatiker som Elizabeth 
Anderson detta tänkta vänskapsband som en 
rimlig kärna för en demokratisk egalitarism. 
Hon skriver att egalitarister eftersträvar ”en social 
ordning i vilken personer står i jämlika relationer 
till varandra. De försöker leva tillsammans i 
ett demokratiskt samhälle, i motsats till ett 
hierarkiskt”.

Och en socialistisk filosof som Gerald Cohen 
säger att om vi inrättar institutioner i strid med 
rimliga principer så förtar det ”den demokratiska 
karaktären hos ett samhälle”. Det vore en stor 
brist ifall dess medborgare bortsåg från vad som 
skulle kunna rättfärdigas inför andra som berörs. 
Dessa uppfattningar är förstås inte identiska 
med den Rawls uttrycker. Han var till exempel 
skeptisk till att det skulle vara möjligt att realisera 
genuin gemenskap på det sätt Cohen önskar.

Men de är överens om den intuitiva idén 
om att rättvisa har att göra med de institutioner 
som reglerar vårt samarbete och att idealet är 
en sorts samhälleligt vänskapsband medborgare 
emellan. Tanken om samhället som ett skäligt 
samarbetsprojekt är inget Rawls bara griper ur 
luften. Han tänker att det är en idé som finns 
djupt inbäddad i ett demokratiskt samhälles 
offentliga kultur. Medborgarna har åtminstone 
en ytlig förståelse av dessa idéer.

Det finns förstås andra sätt att 
formulera frågorna om vad vi har att göra 
med för slags samhälle. En tanke som kan 
vara till hjälp kommer från Olin Wright 
som föreslår att vi ska fundera över olika 
samhälleliga arrangemang i termer av 
”spel”.

Den mest grundläggande frågan gäller 
vad det är fråga om för slags spel. Vissa 
regler, skriver Wright, är grundläggande 
för spelets själva natur för de anger vilket 
spel som spelas. Detta medan andra regler 
anger vilka alternativ som står till buds för 
deltagarna i spelet. Och sedan finns det 
regler man kan ändra eller justera utan att 
det ändrar spelets natur.

I vissa lägen kan sådana justeringar 
göra spelet bättre, eller mer underhållande, 
eller mer rättvist eller liknande. Men om 
man ändrar någon av de konstituerande 
reglerna så blir det ett annat spel. Olin 
Wrights spelmetafor kan hjälpa oss att 
förstå skillnaden mellan liberalism och 
libertarianism. I idealfallet skulle exempelvis 
libertarianer se samhällets uppgift som begränsat 
till att skydda medborgarna från varandra, 
att skydda mot hot, våld och tvång och för att 
genomdriva kontrakt.

 Det är vad de konstituerande reglerna säger, 
enligt en form av libertarianism. Medan Rawls 
liberalism alltså kräver mer än så av samhället.

Andra har föreställt sig spelets grundläggande 
regler på andra sätt. Som 1600-talsfilosofen 
Thomas Hobbes som tänkte sig samhället som 
ett sätt att ordna maktförhållandena så att alla 
skulle sakna incitament att ge sig på andra. 
Målsättningen är att hitta ett fredligt jämviktsläge 
där allt håller sig lugnt och stabilt. Enligt Hobbes 
skulle en stark suverän tvinga människor att 

avhålla sig från att tvinga andra eller utsätta dem 
för våld.

Samarbetsidén i den mening Rawls tänker 
sig den sträcker sig dessutom till åtminstone 
antiken. Redan Aristoteles lyfter fram vikten av 
samarbete och gör en poäng av att människan är 
det enda djur ”som kan uppfatta gott och ont, 
rätt och orätt, och så vidare, och det är gemenskap 
i dessa värderingar som bildar hus och stat”. 
Han poängterade även att ”varje stat är en sorts 
samfällighet och att varje samfällighet har skapats 
för ett gott syfte; alla gör nämligen vad de gör för 
att uppnå det som de uppfattar som gott. Därför 
är det uppenbart att alla samfälligheter strävar 
mot något gott”. Flera århundraden senare var 
David Hume inne på samma spår.
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D R A K M A N ,  H A S S E L B E R G ,  J O S E P H S O N ,  K A R L S O H N  &  P E T T E R S S O N

En av modernitetens stora berättelser handlar om 
konflikten mellan förnuft och vetenskap å den 
ena sidan och tro och vidskepelse å den andra. 
Enligt den berättelsen kommer människors behov 
av magi och religion obönhörligt att minska 
allteftersom vetenskapen infriar sina löften och 
förklarar sådant som tidigare framstod som 
oförklarligt och hemlighetsfullt. Det skulle alltså 
pågå en rörelse från förtrollning till avförtrollning.

Begreppet ”avförtrollning” brukar framför allt 
förknippas med sociologen Max Weber (1864–
1920), som tillsammans med Durkheim, Freud 
och andra bidrog till att skapa en föreställning 
om att religionen successivt skulle försvinna 
i den moderna världen. Men innebär denna 
tänkta utveckling att också vetenskapen själv 

– som ju en gång förväntades kunna ge besked 
om metafysiska förhållanden och gudomliga 
avsikter, alltså människans plats i skapelsen – 
måste avförtrollas? Och finns det inte i modern 
vetenskaplig verksamhet ofrånkomliga element av 
(åter)förtrollning?

Antologin Vetenskapens förtrollning och av-
förtrollning tar sin utgång i Webers tankegångar 
och det stora inflytande dessa har haft hos 
senare tänkare och forskare. De fem bidragen 
kretsar alla på olika sätt kring fenomen 
knutna till vetenskapen och universitetet, 
fenomen som låter sig beskrivas och analyseras 
i termer av förtrollning och avförtrollning. 
Perspektivet i antologin är emellertid inte bara 
vetenskapshistoriskt och vetenskapssociologiskt 
utan också forskningspolitiskt – frågor om 
forskningens autonomi och integritet har ham-
nat i blickfånget när den högre utbildningens 
managementstyrning och byråkratisering allt mer 
har börjat ifrågasättas. Vad är egentligen forskning 
för slags verksamhet? Weber har på nytt blivit 
högaktuell.

Medverkande: Annelie Drakman (forskare i 
idéhistoria vid Stockholms universitet), Peter 
Josephson (idéhistoriker vid Södertörns högskola), 
Ylva Hasselberg (professor i ekonomisk historia 
vid Uppsala universitet), Thomas Karlsohn 
(professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala 
universitet) och Ingemar Pettersson (forskare vid 
Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala 
universitet. 

Ur boken inledning:
Som vi minns framhöll redan Max Weber själv 
att avförtrollningen krävde ett visst mått av 
emotionellt tillbakahållen heroism inför den 
värld som vetenskapen uppdagar. Avförtrollning 

tenderar ofta i hans efterföljd att framställas 
som ett känslofritt tillstånd, och polariteterna 
förtrollning och avförtrollning beskrivs inte 
sällan som nära sammankopplade med känslo-
samhet respektive känslobefriad ratio nalitet. 
Vetenskapens företrädare är enligt detta syn-
sätt klarsynta sanningssägare, oförledda av 
irrationell känslosamhet. Dessa egenskaper 
återspeglas exempelvis i Robert Mertons redan 
nämnda utpekande av en obunden neutralitet 
– disinterestedness – som en central norm inom 
vetenskapen.

Varianter av denna tudelning mellan för-
trollning och känslosamhet respektive avförtroll-
ning och känslokyla gör sig påminda hos en rad 
kommentatorer som arbetat i Webers efterföljd. 
Redan i den moderna emotionssociologins 
framväxtfas var den tydligt närvarande. Ett 
exempel på det finner vi hos Norbert Elias. 
I sitt inflytelserika verk Über den Prozeß der 
Zivilisation (1939) hävdade han att västerländsk 
civilisation skapades genom att människor från 
medeltiden och framåt lärde sig kontrollera både 
sina handlingar och sitt humör – känslokontroll 
likställdes med modernitet. I den moderna 
vetenskapens praktiker nådde denna kontroll sin 
kulmen. 

Även Michel Foucault gjorde senare en 
liknande poäng med begreppet governmentalité 
vilket betecknar ett internaliserat kontrollsystem 
som blir vanligt från 1800-talet, ett system där 
människor styr sig själva i enlighet med outsagda 
samhällsnormer för handling och känsloliv. Även 
många andra forskare inom fältet känslostudier 
– både inom sociologi och historia – har liksom 
Foucault fokuserat på framväxten av ökad 
känslokontroll. Ett exempel är paret Peter och 
Carol Stearns, som med begreppet emotionology 
från 1980-talet och framåt föresatte sig att skriva 

Vetenskapens förtrollning och avförtrollning
av Annelie Drakman, Ylva Hasselberg, Peter 
Josephson, Thomas Karlsohn & Ingemar 
Pettersson
ISBN 978-91-7173-641-3
2021. 194 sidor. Danskt band. Utk. i december
Pris c:a 240:–
Bokklubbspris inkl. frakt 210:–
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känslokontrollens historia. Enligt deras mening 
erfar människan generellt sett färre känslor efter 
sekelskiftet 1800, och hon uttrycker dem också på 
ett mer behärskat sätt än tidigare. 

Beskrivningen av en rörelse från förtrollning 
och känslor mot avförtrollning och känslolöshet 
är dock inte den enda möjliga. Det finns ju 
alltjämt – och det har under hela den moderna 
epoken ständigt funnits – föreskrivna, förväntade 
och av samhället behövda emotioner. Ett exempel 
ser vi i det slags kvardröjande förtrollning och 
fortsatta omhuldande av de kreativa känslornas 
närmast magiska kraft som finns inte minst inom 
vetenskapen.

Starka känslor av nyfikenhet, förundran och 
kärlek till sanningen har spelat en central roll även 
efter Weber, och ända in i vår egen tid – åtminstone 
om man får tro forskares beskrivningar av de egna 
erfarenheterna. Dessa känslors historia har dock 
i väsentliga delar förblivit oskriven trots att den 
ligger i öppen dager i källorna. Ja, till och med hos 
den moderna vetenskapens allra mest upphöjda 
symbolfigur, Albert Einstein, är den emotionella 
sidan av det vetenskapliga livet central:

”Det mest direkta vi kan erfara är det mystiska. 
Det handlar om den mest grundläggande känsla 
som finns i hjärtat av den sanna konsten och 
vetenskapen. Den som inte erfar denna känsla 
och inte längre förmår att känna förundran och 
häpnad är i princip död.”

Detta slags starkt emotionellt laddade för-
hållande till vetenskapen borde om man utgår 
från Max Webers uppfattning ha minskat i 
betydelse under den moderna epoken. Men 
faktum är att det finns skäl att hävda att det tvärt 
om blivit vanligare ju mer vetenskapen kommit 
att dominera scenen i det moderna samhället.

På institutionell nivå har visserligen som 
Merton hävdade den med avförtrollningen 

associerade normen disinterestedness varit väg-
ledande och dominerande. Men i den individuella 
livsvärlden har förtrollningen egentligen aldrig 
släppt sitt grepp om erfarenheten. Även i det 
intersubjektiva och delade sociala rum där 
vetenskapens kunskapsproduktion utspelar sig 
har emotionshanteringen alltid varit viktig. 
Vetenskap bedrivs i hög grad i känslogemenskaper,  
emotional communities, för att låna ett begrepp 
från medeltidshistorikern Barbara Rosenwein.

Denna insikt härrör på ett paradoxalt sätt 
från bland annat just de sociologiska perspektiv 
som diskuterades ovan och som växte fram 
under 1960- och 1970-talen som en kritik av 
vetenskapens upphöjda position och religiöst 
färgade inramning. Man kan utan tvivel säga att 
kritiken av förtrollningen uppdagade en ny form 
av förtrollning. 

Det sista spåret i diskussionen om förtrollning 
och avförtrollning som vi vill nämna leder in i de 
senaste årtiondenas livaktiga meningsutbyten om 
sekularisering. Webers beskrivning av världens 
avförtrollning har där nagelfarits av forskare som 
velat ifrågasätta den tidiga samhällsvetenskapens 
bild av en irreversibel västerländsk sekularisering.

Ett viktigt exempel finner vi i den kanadensiske 
losofen Charles Taylors bok A Secular Age från 
2007, en bok som har hyllats som en milstolpe 
på detta forskningsfält. Förståelsen av världen 
som helt och hållet underställd kausallagens 
nödvändighet och ytterst bestående av materiella 
partiklar i olika konstellationer är en del av det 
Taylor talar om som the immanent frame – ett 
slags raster genom vilket moderna människor 
idealtypiskt sett erfar och intellektuellt bemästrar 
sin tillvaro men som inte i sig självt kan verifieras 
vetenskapligt.

Vetenskapen formulerar testbara hypoteser, 
och detta sker alltid inom en viss frame – 

men denna frame är i sig själv inte föremål för 
prövning och kan inte fastslås empiriskt. The 
immanent frame påminner i Taylors framställning 
därmed om en världsbild i den bemärkelse som 
Wittgenstein använder detta ord.

”Min världsbild”, skriver Wittgenstein, ”har 
jag inte därför att jag har förvissat mig om dess 
riktighet; inte heller därför att jag är övertygad 
om dess riktighet. Utan den är den nedärvda 
bakgrund mot vilken jag skiljer mellan sant 
och falskt.” I så måtto är the immanent frame 
en vanligtvis oreflekterad förutsättning för vårt 
vara-i-världen, ungefär på samma sätt som Taylor 
menar att människor förr utgick från en icke-
ifrågasatt religiös världs- och livsåskådning. 

Detta ligger i linje med hur Weber resonerar 
i Vetenskap som yrke, och Taylor refererar 
återkommande till Weber i sin bok. Att den 
moderna människan erfar världen som av-
förtrollad betyder nämligen enligt Weber inte 
nödvändigtvis att hon har en mer adekvat 
eller korrekt bild av tillvaron än hennes äldre 
föregångare. 
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H A N N A H  A R E N D T

När staten Israel den 23 maj 1960 inledde en 
rättslig process mot den före detta SS-officeren 
Adolf Eichmann väckte detta uppmärksamhet 
i hela världen, eftersom Eichmann betraktades 
som huvudansvarig för genomförandet av ”den 
slutgiltiga lösningen av judefrågan”.

Hannah Arendt bevakade rättegången för 
tidskriften The New Yorkers räkning, och artik-
larna publicerades sedan som bok – Den banala 
ondskan – som blev livligt diskuterad för sina 
kontroversiella ställningstaganden.

Ansatsen i Den banala ondskan ligger på 
flera plan. Arendt diskuterar hur rättegången 
mot Eichmann användes i politiska syften av 
den unga israeliska staten men framför allt 
avdemoniserar hon Eichmann. Denne var varken 
diabolisk till sin karaktär eller någon ideologisk 
fanatiker. Mannen som hade betraktats som den 
som utförde förintelsen var ingenting annat än en 
fantasilös byråkrat utan egna idéer och initiativ. 
Den dygd han satte främst var pliktuppfyllelse. 

Den banala ondskan.
Eichmann i Jerusalem
av Hannah Arendt
Översättning: Barbro och Ingemar Lundberg
ISBN 978-91-7173-416-7
1996, 2018. 317 sidor. Häftad
Pris c:a 225:–
Bokklubbspris 200:–

Ondskan var, som bokens titel säger, banal.

Den banala ondskan är ett reportage som saknar 
motstycke i sitt slag, ett historiskt dokument över 
nazismens brott, den mänskliga moralen och våra 
svårigheter att göra upp med andra världskrigets 
brutalitet. Arendt är kontroversiell och hennes 
perspektiv bryter på en rad punkter mot den 
gängse bilden [...].

– Jesper Bengtsson i Arena

Ur boken:
Det besvärliga med Eichmann var just att så 
många var lika honom och att dessa personer 
varken var perverterade eller sadistiska, att de 
var och ännu är skrämmande normala. Mot 
bakgrunden av våra juridiska institutioner och 
vårt rättsväsendes moraliska standard syntes 
denna normalitet mycket mer skrämmande än 
alla ohyggligheter tillsammans, ty den innebär 
– och detta framhölls gång på gång under 
Nürnberg rättegångarna av svarandena och 
deras advokater – att denna typ av brottsling 
som i själva verket är hostis generis humani 
(mänsklighetens fiende) förövar sina brott under 
omständigheter som gör det så gott som omöjligt 
för honom att veta eller känna om han handlar 
fel. I detta avseende var det bevismaterial som 
lades fram i Eichmann fallet till och med mer 
övertygande än de bevis som presenterades i 
processerna mot huvudkrigsförbrytarna. Dessas 
försäkringar om att deras samveten var rena kunde 
så mycket lättare avvisas som de kombinerade 
argumentet att de bara lydde ”högre order” med 
åtskilligt skryt över tillfällig olydnad. Men fastän 
svarandenas bedrägliga avsikt låg i öppen dag, var 
den enda grund på vilken skuldkänslan kunde 
prövas det faktum att nazisterna, och då särskilt 
de brottsliga organisationer till vilka Eichmann 

hörde, hade varit så angelägna om att under 
krigets sista månader förstöra bevismaterialet 
om de förbrytelser de hade begått. Och denna 
grundval var ganska vacklande. Den bevisade 
ingenting annat än ett erkännande av att lagen 
om massmord just därför att den var ny ännu inte 
hade accepterats av andra folk eller, på nazisternas 
eget språk, att de hade förlorat striden om att 
”befria” mänskligheten från ”undermänniskornas 
herravälde” och särskilt från Sions äldstes makt 
och inflytande eller mera normalt uttryckt: det 
bevisade ingenting annat än erkännandet av ett 
nederlag. Skulle någon enda av dem ha lidit av 
skuldkänslor om de hade segrat?

Främst bland de större problem som 
Eichmann-processen ställde var den förutsättning 
som är gemensam för all modern lagstiftning, 
nämligen att brott förutsätter ont uppsåt. Den 
moderna juridiken är särskilt stolt över att den 
på denna punkt genomdrivit ett hänsynstagande 
till den subjektiva faktorn. Där detta uppsåt 
inte finns anser vi att inget brott är begånget, 
vilken anledningen än är till att någon saknar 
förmågan att skilja mellan gott och ont. Vi 
förkastar och anser till och med dom barbariska 
åsikterna ”att ett grovt brott kränker naturen 
och att själva jorden därför ropar efter hämnd, 
att ondskan kränker en naturlig harmoni som 
bara vedergällning kan återställa, att ett förorättat 
kollektiv uppfyller sin plikt mot den moraliska 
ordningen genom att straffa brottslingen” (Yosal 
Rogat). Ändå tror jag det är obestridligt att det 
var just dessa sedan länge glömda påståenden som 
var den ursprungliga orsaken till att Eichmann 
ställdes inför rätta och att de faktiskt var den 
främsta motiveringen till dödstraffet. Eftersom 
han var inblandad i och spelat en central roll i ett 
företag vars öppna syfte var att definitivt utplåna 
vissa ”raser”, måste han själv utplånas.
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Den mörka kontinenten. 
Europas nittonhundratal 
av Mark Mazower
Översättning: Gunnar Stensson
ISBN 978-91-7173-119-7
2000. 528 sidor. Häftad
Pris c:a 250:–
Bokklubbspris inkl. frakt 220:–

Är det omöjligt för européer från skilda kulturer 
att leva tillsammans i demokratiska stater? Sedan 
de mångkulturella imperierna – det habsburgska, 
det ottomanska – föll sönder efter första 
världskriget, har européerna inte lyckats skapa 
några stabila, liberalt demokratiska stater där 
skilda folkgrupper kan leva fredligt tillsammans. 
Det är en av många intressanta och kanske 
oväntade iakttagelser i Mark Mazower skildring 
av Europas 1900-tal.

Den mörka kontinenten, som fortfarande 
är skräm mande aktuell, är inte en traditionell 
historieskrivning upphängd på olika händelser, 
snarare kan boken beskrivas som en rad analytiska 
essäer. Mazower knyter samman ekonomisk 
historia och socialhistoria med den politiska 
utvecklingen. 

Detta är en bok som kan läsas av alla intres-
serade av europeiskt samhällsliv och historia. Den 
har i internationell press hyllats som ett blivande 
standardverk om Europas moderna historia.

mark mazower, född 1958, är en brittisk 
historiker och professor i historia med 
specialintresse för dagens Grekland, 1900-talets 
Europa samt världshistoria.

Ur bokens inledningkapitel:
Efter den fullständigt oförutsedda kollapsen 
för de stora självhärskardömena Ryssland, 
Österrike-Ungern, det hohenzollerska Tyskland 
och det ottomanska Turkiet ledde fredsfördraget 
i Versailles till att parlamentariska demokratier 
upprättades i hela Europa. Ett bälte av 
demokratier – från Östersjön, ned genom 
Tyskland och Polen till Balkan – utrustades 
med nya konstitutioner, upprättade enligt de 
modernaste liberala principer. 

Men liberalismens triumf visade sig kortlivad. 
Den ryska revolutionen och hotet om ett 
kommunistiskt uppror kastade sina skuggor 
västerut över kontinenten. De demokratiska 
värdena försvann när den politiska polariseringen 
förde en stor del av Europa till inbördeskrigets 
rand. De styrande eliterna i många länder visade 
sig framför allt vara antikommunister, i andra 
hand demokrater.

[...] När den stora depressionen satte in 1929 
flyttade den ena regeringen efter den andra 
högerut. Trenden föreföll obönhörlig. ”När man 
granskar problemet med vår tids europeiska 
diktaturer”, noterade en skarpsynt spansk 
iakttagare, ”är ett av de fakta som omedelbart 
slår en den lätthet med vilken de har etablerats 
och den ännu större lätthet med vilken de förblir 
vid makten”.

På 1930-talet tycktes parlamenten gå samma 
väg som kungarna. Vänstern hade besegrats 
eller tvingats på defensiven nästan överallt 
väster om Sovjetunionen och alla de politiska 
nyckel debatterna ägde rum till höger. Bara 

i kontinentens norra utkanter överlevde ett 
fungerande parlamentariskt styre. ”Vi lever i en 
period då också de modigaste upplever ögonblick 
av djup modlöshet, då de förhoppningar om 
social och internationell försoning som räddades 
ur första världskrigets vrakspillror förefaller 
sorgligt illusoriska,” skrev en analytiker om ”den 
nuvarande reaktionen mot demokratin” 1934. Så 
tidigt som 1925 hade den tyske rättslärde Moritz 
Bonn talat om ”den europeiska demokratins 
kris”; Eustace Percy såg 1931 ”demokratin under 
omprövning”, medan H G Wells såg framåt 
mot tiden ”efter demokratin”. ”Är detta slutet 
på demokratin?” frågade Salvador de Madariaga 
1936 mitt under det spanska inbördeskriget. 

[...] Idag är det svårt att inse vilken nyhet 
mellankrigstidens experiment med demokrati 
var; därför bör vi absolut inte ta för givet att 
demokratin hör hemma i Europa. Även om vi 
gärna tror att demokratins seger i det kalla kriget 
bevisar dess djupa rötter i Europas jord, berättar 
historien något annat. Fast den triumferade 1918 
var den så gott som utplånad tjugo år senare. 
Kanske måste den bryta samman i en tid av 
politisk kris och ekonomiskt tumult på grund av 
att dess försvarare var för utopiska, för ivriga och 
för få. Med sin fokusering på de konstitutionella 
rättigheterna och sin försummelse av det sociala 
ansvaret föreföll den ofta bättre anpassad till 
1800- än till 1900-talet. På 1930-talet tydde 
tecknen på att flertalet européer inte längre 
var beredda att kämpa för den; det fanns 
dynamiska icke-demokratiska alternativ för att 
möta modernitetens utmaningar. Europa hade 
funnit andra, auktoritära, former för politisk 
ordning, som varken var mer främmande för den 
europeiska traditionen eller mindre effektiva när 
det gällde att organisera samhälle, industri och 
teknologi.
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Skådespelssamhället
av Guy Debord
Översättning: Bengt Ericson
ISBN 978-91-7173-140-1
2002. 160 sidor. Häftad
Pris c:a 189:–
Bokklubbspris 169:– inkl. frakt.

Guy Debord (1931–1994) var en drivande kraft i 
Situationistiska Internationalen, som grundades 
av en liten grupp intellektuella och konstnärer 
1957. I sin tidskrift Internationale Situationiste 
formulerade de en kritik av konsten, kulturen 
och livets tomhet i det kapitalistiska samhället.

I Skådespelssamhället frågar Debord varför fler-
talet människor – trots den kapitalistiska ekono - 
mins framgångar och den rike dom som skapats – 
fortsätter att vara tvingade till livsbetingelser som 
de har få eller inga möjligheter att styra över. Med så 
mäktiga frigjorda produktivkrafter och materiellt 
välstånd borde vägen ligga öppen för en fri, 
autonom, av individen själv bestämd gestaltning 
av sitt liv, av sin tid. Skådespelssamhället är det 
samhälle som domineras av bytesvärdet, av en 
ständig produktion och konsumtion av varor som 
inte motsvarar några verkliga behov, en ständig 
rundgång som på samma gång är sitt eget mål 
och sitt eget innehåll och som därför negerar det 
verkliga livet.

Inledning till estetiken
av Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Översättning: Sven-Olov Wallenstein
ISBN 978-91-7173-229-3
2005. 138 sidor. Häftad
Pris c:a 179:–
Bokklubbspris 160:– inkl. frakt.

Laokoon
eller gränserna mellan måleri och poesi
av Gotthold Ephraim Lessing
Översättning: Sven-Olov Wallenstein
ISBN 978-91-7173-350-4
2011. 228 sidor. Häftad
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 196:–

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) gav 
med sin skrift Laokoon eller om gränserna mellan 
måleri och poesi (1766) avgörande impulser till 
den moderna uppfattningen av konst arternas 
inbördes relationer. Hans banbrytande analyser 
av tid och rum, och av hur bilden och ordet 
skiljer sig åt, är en av grundpelarna i teorin om 
konstens autonomi, och den pekar fram mot 
moderna fenomenologiska och formalistiska 
analyser.

Samtidigt är Lessing framför allt en kritiker, 
och det avgörande för honom är att alla 
begreppsliga resonemang måste kunna fästas i 
konkreta analyser av verk, vilket också gör honom 
till en föregångare till den moderna konst- och 
litteraturkritiken.

Som efterord till boken har Sven-Olov 
Wallenstein skrivit en essä om Lessing som 
placerar honom i ett historiskt sammanhang, 
men också drar linjen fram till samtida debatter.

Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831) 
Inledning till estetiken utgör ett storslaget försök 
att tänka samman filosofin, historien och 
konsten i en enda begreppslig arkitektur. I en 
mening summeras och uttöms här den klassiska 
konstteorins alla figurer. Hegels föreläsningar 
definierar en fond mot vilken det moderna 
skulle komma att avteckna sig. Han vill förstå 
den speciella typ av sanning som tillkommer 
konsten, till skillnad från religionen, politiken, 
filosofin; vad är det som är unikt just för 
konstverket, och i vad mån kan det översättas 
till en begreppslig-diskursiv kunskap.

”Estetik” är för Hegel inte så mycket namnet 
på en avgränsad filosofisk disciplin, som på just 
en fråga: kan konsten och den erfarenhet som 
ligger fördold i den ”upphävas” i den dubbla 
betydelse som ”aufhebung” har hos Hegel, dels 
att sudda ut, utplåna, men också att lyfta upp 
och bevara på en högre nivå i det filosofiskt-
begreppsliga vetandet?
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Självbetraktelser 
av Marcus Aurelius
Översättning: Mikael Johansson 
ISBN 978-91-7173-621-5
2021. 320 sidor. Inbunden 
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 190:–

Marcus Aurelius (121–180) var romersk kejsare. 
Men han var också filoof och förde – på grekiska, 
eftersom det var filosofins språk – en sorts 
filosofisk dagbok där han med hjälp av stoisk 
filosofi försökte bli klar över olika livsproblem. 
Filosofin blandades med uppmaningar han 
riktade till sig själv för att bli en bättre och mer 
balanserad människa. Självbetraktelser liknar med 
sin blandning av panorerande resonemang och 
drastiska konk lusioner ingenting annat i den 
antika filosofiska litteraturen.

Verket blev senast översatt till svenska 1911. 
Mikael Johansson, lektor i grekiska vid Göteborgs 
universitet, tar i sin nyöversättning hänsyn till 
modern forskning om Marcus Aurelius och 
ligger betydligt närmare originaltexten än vad 
översättningen från 1911 gör. Han bidrar dess-
utom med en orienterande inledning och för-
klarande noter.

Nu går det alltså att möta Marcus Aurelius i 
ögonhöjd på svenska.

Röster om boken:
Hur bör vi leva våra liv? I en hektisk samtid är 
det allt glesare mellan de gläntor då vi får chans 
att ställa denna avgörande fråga. En som riktade 
frågan till sig själv var den romerske kejsaren 
Marcus Aurelius. I hans meditationer kring 
livet och döden som på svenska bär namnet 
Självbetraktelser har vi ett av de viktigaste 
bidragen till den stoiska filosofin. […]

Nu finns en välkommen nyöversättning av 
Självbetraktelser, gjord av Mikael Johansson, 
lektor i grekiska vid Göteborgs universitet. 
Det är en exemplarisk utgåva, tryfferad med 
inledning och en generös notapparat, full av 
filologiska iakttagelser och textkritiskt finlir. Där 
redo visas översättningssvårigheter, ordformer, 
alternativa tolkningar och interpolationer. Jag 
skulle vilja rikta en eloge till förlaget Daidalos för 
det gedigna redaktions arbetet. Därtill är boken 
kongenialt formgiven: omslagets framsida är en 
spegel, inte olik en skiva folie, där man anar sina 
egna ansiktsdrag.

– Magnus Halldin i SvD

Den välgjorda och tonsäkra nya översättningen 
av hans Självbetraktelser är gjord av Mikael 
Johansson, lektor i grekiska vid Göteborgs 
universitet. Han har i sin nyöversättning tagit 
hänsyn till modern forskning om Aurelius och 
bidragit med förklarande noter. Denna version 
visar stora skillnader – ”En god karaktär och 
ett jämnt humör” hette i den föregående 
upplagan ”höviska seder och godsinthet.” Här 
tillgängliggörs Aurelius utan att hans språk 
förvanskas.

Initialt känner jag irritation över Aurelius 
uppmaningar om att uthärda och acceptera 
det som är. Stoicismen lade grund till den 
mo derna kognitiva beteendeterapin, och in-  

om grenar inom den mer sentida nyliberala 
självhjälpspsykologin har den förvanskats och 
kommit att handla om passiviserande acceptans 
av livsvillkor. Men kanske kan man använda 
Marcus Aurelius självbetraktelser för att låta 
tankar, känslor och intryck vara som de är, 
inte resignera inför världens beskaffenhet ”Den 
gemensamma na turen har inte bringat dig något 
outhärdligt.”

– Isabelle Ståhl i DN

En sak som är bra med fördumning är att 
det finns botemedel. Men också: ofta talar vi 
slentrianmässigt om hur mycket bättre det var 
förr, hur bildningsnivån var högre, att alla hälsade 
på varandra med latinska fraser när de träffades 
på gatan (samtidigt som de lyfte på sina hattar 
och kanske hälsade till varandras fruga som 
gjorde långkok vid spisen). Nog tror jag att de 
flesta var upptagna av annat än att till exempel 
läsa de romerska filosoferna.

Nu behöver man inte heller bara beklaga 
fördumningen, utan göra något åt det. Daidalos 
serverar en nyöversättning av en av antikens 
yppersta texter, Marcus Aurelius Självbetraktelser. 
Senast den översattes till svenska var 1911, en 
översättning som har putsats och ställts fram 
vid olika tillfällen, senast 2017. Min utgåva ur 
Forumbiblioteket är från 1958, och det är en 
slående skillnad i ambition med den här utgåvans 
ynka 2 sidor fotnoter och den här nya boken som 
har 50 sidor fotnoter.

– Björn Kohlström på bloggen Bernur

[Självbetraktelser] borde bli standard för hur man 
presenterar en översättning av ett filosofiskt verk 
på ett dött språk, så att översättningen får ett 
bestående värde och inte bara blir ett hastverk.

– Moa Ekbom i GP



16 DAIDALOS

Märkligt väder. 
Konst i kristid 
av Olivia Laing
Översättning: Anna-Stina Johnson 
ISBN 978-91-7173-619-2
2021. 368 sidor. Inbunden
Pris c:a 250:–
Bokklubbspris inkl. frakt 217:–

J U L K L A P P S T I P S

Himmelsskivan från Nebra. 
Nyckeln till en svunnen kultur i  
Europas hjärta 
av Harald Meller & Kai Michel 
Översättning: Joachim Retzlaff
ISBN 978-91-7173-568-3
2019. 400 sidor. Inbunden
Pris c:a 260:–
Bokklubbspris inkl. frakt 230:–

”Tänkandet kan bli lalligt, formlöst och utan 
spänst. Inte hos Olivia Laing! Hon kommer som 
en frisk fläkt i essäboken Märkligt väder. Det kan 
räcka långt bara med vänlighet, nyfikenhet och 
intelligens.”

– Anna Hallberg i DN 

”Med sina essäer bjuder hon in läsaren till ett bord 
som dignar av oväntade upptäckter och referenser. 
Framgångsrikt har hon gjort gästfriheten till sin 
arbetsmetod.”

– Magnus Halldin i SvD

”Alla [bokens texter] bärs av Olivia Laings 
rörliga intellekt och envisa strävan att göra något 
av orättvisorna och inte brytas ner av paranoid 
läsning, olycksvirvlarna nedåt, bakåt. Hon 
behåller de bärande orden, som hindrar himlen 
från att falla, sparar just det som ingjuter mod.”

– Katarina Wikars i Sveriges Radio

”Himmelsskivan från Nebra är ett nyckelhål 
genom vilket vi kan få en skymt av Europa för 
4000 år sedan. Gradvis framträder handelsvägar, 
astronomiska kunskaper och en antydan om den 
tidens samhällsskick. Historien om skivan avslöjar 
hur mycket man visste redan på bronsåldern, 
samt hur mycket som modern vetenskap kan 
utvinna ur ett enda föremål.”

– Håkan Lindgren i SvD

”Jag kan varmt rekommendera den här boken 
om man vill sjunka ner, inte bara i historien om 
himmelsskivan, utan också i bronsåldern.”

– Urban Björstadius i Vetenskapsradion Historia

”Under våren låg jag sjuk några veckor och trodde 
att jag drabbats av corona. Halvt medvetslös läste 
jag Himmelsskivan från Nebra, en fantastisk bok 
om bronsåldern i Tyskland. Den läsningen var 
som rehabilitering.” 

– Göran Greider i DN

HHhH 
av Laurent Binet
Översättning: Mats Dannewitz Linder
ISBN 978-91-7173-441-9
2015. 364 sidor. Danskt band
Pris c:a 240:–
Bokklubbspris inkl. frakt 203:–

Navet i Laurent Binets intrikata dokumentär-
roman HHhH är ett av andra världskrigets mest 
omskrivna attentat, det mot Reinhard Heydrich, 
riksprotektor i Böhmen-Mähren, i Prag 27 maj 
1942. Två män från den tjeckoslovakiska exil-
armén angriper den bil Heyd rich färdades 
i. Men angreppet, med en kulspruta och en 
modifierad pansar värnsgranat, går inte riktigt 
som motståndsmännen har tänkt sig.

”HHhH (titeln syftar på SS-frasen ”Himmlers 
hjärna heter Heydrich”) är en utomordentlig 
roman om ett händelseförlopp som är rafflande 
och gastkramande i sig, men som ges ytterligare 
en dimension när författaren väver in sin febriga 
vakendröm, sin besatta jakt efter kunskap 
och inlevelse. Tanken går till Bea Uusmas 
Expeditionen: min kärlekshistoria från 2013 eller 
varför inte P. O. Enquists stilbildande Legio-
närerna.”

– Jens Liljestrand i Expressen
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Ludwig Wittgenstein.
Geniets plikt 
av Ray Monk
Översättning: Gustaf Gimdal & 
Rickard Gimdal
ISBN 978-91-7173-103-6
1992. 576 sidor. Hft. Illustrationer
Pris c:a 170:–
Bokklubbspris inkl. frakt 155:–

”Ludwig Wittgenstein. Geniets plikt är den 
första allomfattande biografin som skrivits 
om denne tänkare. Den lyckas kombinera en 
inträngande analys av Wittgensteins filosofi 
med ett fascinerande porträtt av en stark och 
krävande människa, ett i mångas ögon plågat 
geni. Driven av en moralisk och intellektuell 
kompromisslöshet utan motstycke kom Witt-
genstein inte bara att leva ett egensinnigt liv, hans 
radikala ifrågasättande av etablerade filosofiska 
sanningar har i grunden ändrat vår uppfattning 
om vad tänkande är och kan vara.” 

– Carl-Göran Ekerwald i Dagens Nyheter

”En av de absolut bästa böcker jag har läst. Den 
kombinerar ett liv, ett mycket komplicerat liv som 
var denne Ludwig Wittgensteins, med hans idéer 
och filosofi. Läser man boken får man en inblick 
i det han har gjort som filosof och samtidigt ser 
man detta Europa han levde i” 

– Guilliet de Monthoux i Vetandets värld

Nerväxt 
av Giorgos Kallis
Översättning: Joel Nordqvist
ISBN 978-91-7173-595-9
2020. 282 sidor. Danskt band
Pris c:a 230:–
Bokklubbspris inkl. frakt 205:–

”Nerväxt är en politisk idé som länge krafsat i 
samhällsdebattens utkanter. Den har aldrig 
lockat mig. Under eurokrisen kollapsade den 
grekiska ekonomin i en dramatisk nerväxt. Under 
coronapandemin har tillväxten vänt till minus i 
land efter land. Hur frigörande har det varit?
 Samtidigt fattar alla, även jag, att tillväxten 
har gränser. Planeten klarar inte fortsatt rovdrift. 
Krafsandet i utkanten har blivit mer påträngande 
för varje nytt värmerekord. Och när jag långsamt 
läser Giorgos Kallis nyöversatta grundbok om 
nerväxtteori vaknar min nyfikenhet på allvar. Har 
jag missuppfattat själva grundtanken?”

– Per Wirtén i Expressen

”Det visar sig att ’nerväxt’ är mer än ett policy-
paket för att ”bara” anpassa ekonomin till vad 
naturen kräver, det är i själva verket ett ambitiöst 
och visionärt program, en förening av sociala och 
ekologiska målsättningar.” 

– Kenneth Hermele i GP

Perfektionisterna. 
Precision, ingenjörskonst och den moderna 
världens tillkomst 
av Simon Winchester 
Översättning: Joel Nordqvist
ISBN 978-91-7173-573-7
2020. 388 sidor. Inbunden
Pris c:a 270:–
Bokklubbspris inkl. frakt 235:–

Om man talar om precision i tekniska sam-
manhang tänker många kanske på urverk: små 
kugghjul som driver andra små kugghjul i ett 
oöverskådligt gytter. Men det var som bekant 
länge sedan den mest avancerade tekniken befann 
sig på kugghjulsnivå. Idag kan det till och med 
handla om molekyler istället för kuggar.

Vetenskapsjournalisten Simon Winchester 
skildrar i Perfektionisterna precisionens historia 
under de senaste århundradena och fram till 
vår tids hisnande datorutveckling och nano-
tekno logiska experiment. Men ökad preci sion  
förutsätter ökad mätbarhet, så precision ens 
historia är också mätbarhetens. Felmargi nalerna 
blir ständigt mindre på båda håll. Perfektionisterna 
visar pedagogiskt vilket intrikat teoretiskt och 
praktiskt samspel som ligger bakom båda gammal 
och ny teknologi. Men boken problematiserar 
samtidigt en teknisk förfining som ibland kan 
tyckas självgående. Hur smart behöver en smart 
telefon egentligen vara?
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Andersson, Lars:
Uppenbarelser 
320 sidor 196:–

Binet, Laurent:
HHhH 
362 sidor 210:–

Hansson, Gunnar D.:
Lomonosovryggen 
176 sidor 180:–

Kafka, Franz:
Dagböcker 1910–1923 
454 sidor 195:–

Lowry, Lois:
Den gyllene stjärnan 
158 sidor 100:–

Melberg, Arne & Melberg, Enel:
Det var på Capri … 
150 sidor 140:–

Meyer, Clemens:
Natten och ljusen 
224 sidor 190:–

Meyer, Clemens:
Våld. En dagbok 
190 sidor 186:–

Serge, Victor:
Fallet Tulajev 
410 sidor 200:–

Söderblom, Staffan:
Knittlar 
110 sidor, inb. 129:–

Söderblom, Staffan:
Nu nyss 
232 sidor 200:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Bläckfisken 
40 sidor, illustr. inb. 130:–

Dahle, Gro & Dahle Nyhus, Kaia:
Grävlingdagar 
42 sidor, illustr. inb. 140:–

Dahle, Gro & Dahle Nyhus, Kaia:
Kriget 
56 sidor, illustr. inb. 130:–

Dahle, Gro & Dahle Nyhus, Kaia:
Sesam Sesam 
42 sidor, illustr. inb. 130:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Den Arge 
40 sidor, illustr. inb. 120:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Roy 
32 sidor, illustr. inb. 120:–

Skönlitteratur

Barn- och allåldersböcker

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
God natt, natt 
76 sidor, illustr. inb. 130:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Mammas hår 
40 sidor, illustr. inb. 125:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Snäll 
32 sidor, illustr. inb. 120:–

Dahle, Gro & Nyhus, Svein:
Akvarium 
48 sidor, illustr. inb. 130:–

Gombrich, Ernst H.:
En liten världshistoria 
328 sidor, illustr. inb. 210:–

Goethe, J. W.:
Den unge Werthers lidanden. 
Återberättad av Oskar K. 
Illustrationer: Lilian Brøgger 
133 sidor, illustr. inb. 145:–

K. Oscar & Karrebæck Dorte:
Idiot 
40 sidor, illustr. inb. 120:–

K. Oscar & Karrebæck Dorte:
Lägret 
80 sidor, illustr. inb. 145:–

Nyhus, Svein:
Sånt som är 
42 sidor, illustr. inb. 123:–

Shakespeare, William:
Hamlet. Återberättad av Oskar K. 
Illustrationer: Dorte Karrebæk 
110 sidor, illustr. inb. 145:–

Torseter, Øyvind:
Hålet 
64 sidor, illustr. inb. 130:–

Voltaire, François:
Candide. Återberättad av Oskar K. 
Illustrationer: Dorte Karrebæk 
90 sidor, illustr. inb. 145:–

Ørrebeck-Nilssen & Duzakin:
Inte alldeles ensam 
40 sidor, illustr. inb. 135:–

Agamben, Giorgio:
Homo sacer. Den suveräna makten 
och det nakna livet 
223 sidor 200:–

Agnafors, Marcus (red.):
Universitet AB 
176 sidor 190:–

Agrell, Beata:
Romanen som forskningsresa. 
Forskningsresan som roman 
608 sidor 230:–

Agrell, Beata & Nilsson, Ingela (red.):
Rätten och rättvisan 
160 sidor 165:–

Aly, Götz:
Europa mot judarna 1880–1945 
366 sidor 227:–

Amin, Samir:
Kapitalism i globaliseringens tid 
192 sidor 170:–

Anderson, Benedict:
Den föreställda gemenskapen. 
Reflexioner kring nationalismens 
ursprung … 
256 sidor 190:–

Anderson, Perry:
Postmodernitetens ursprung 
150 sidor 179:–

Andersson, Sten:
Om vetenskapens gränser 
260 sidor 195:–

Andersson, Erik:
Hem 
318 sidor 200:–

Apel, Karl-Otto:
Etik och kommunikation 
160 sidor 125:–

Archer, David:
Töväder 
190 sidor 200:–

Arendt, Hannah:
Den banala ondskan. 
Eichmann i Jerusalem 
317 sidor 200:–

Arendt, Hannah:
Mellan det förflutna och framtiden 
295 sidor 200:–

Arendt, Hannah:
Människans villkor. Vita activa 
424 sidor 215:–

Arendt, Hannah:
Om våld 
104 sidor 150:–

Arendt, Hannah:
Totalitarismens ursprung 
640 sidor, inb. 245:–

Arendt, Hannah:
Om revolutionen 
414 sidor 230:– 

Aristoteles:
Den nikomachiska etiken 
313 sidor 189:–

Aristoteles:
Om själen 
123 sidor 105:–

Arrighi, Giovanni:
Det långa 1900-talet 
480 sidor 200:–

Asplund, Johan:
Ord för ord 
212 sidor 175:–

Aurelius, Marcus:
Självbetraktelser 
334 sidor 190:–

Assmann, Jan:
Monoteism och våldets språk
70 sidor 98:–

Backéus, Maud:
När Erik bär förklä är han Anders 
318 sidor 196:–

Bachtin, Michail:
Dostojevskijs poetik 
355 sidor 217:–

Bachtin, Michail:
Författaren och hjälten i den 
estetiska 
verksamheten 
256 sidor 189:–

Bachtin, Michail:
Rabelais och skrattets historia 
452 sidor 239:–

Bacon, Francis:
Essäer 
205 sidor 60:–

Bale, Kjersti:
Estetik 
200 sidor 196:–

Balibar, Étienne & 
Wallerstein, Immanuel:
Ras, nation, klass 
298 sidor 195:–

Bauman, Zygmunt:
Arbete, konsumtion och den nya 
fattigdomen 
143 sidor 150:–

Bauman, Zygmunt:
Auschwitz och det moderna samhället 
270 sidor 190:–

Bauman, Zygmunt:
Collateral damage 
202 sidor 200:–

Bauman, Zygmunt:
Det individualiserade samhället 
304 sidor 200:–

Bauman, Zygmunt:
Europa – ett oavslutat äventyr 
160 sidor 160:–

Bauman, Zygmunt:
Flytande rädsla 
204 sidor 180:–

Bauman, Zygmunt:
Konsumtionsliv 
174 sidor 179:–

Bauman, Zygmunt:
På spaning efter politiken 
230 sidor 179:–

Bauman, Zygmunt:
Retrotopia 
248 sidor 200:–

de Beauvoir, Simone:
För en tvetydighetens moral 
220 sidor 190:–

Beck, Ulrich:
Risksamhället 
400 sidor 210:–

Bengtsson, Jan:
Den fenomenologiska rörelsen i Sverige 
365 sidor 180:–

Bengtsson, Jan:
Fenomenologiska utflykter 
276 sidor 185:–

Bengtsson, Jan:
Sammanflätningar. Husserls och 
Merleau-Pontys fenomenologi 
160 sidor 130:–

Benhabib, Seyla:
Autonomi och gemenskap 
338 sidor 200:–

Benhabib, Seyla:
Jämlikhet och mångfald 
266 sidor 195:–

Benjamin, Walter:
Bild och dialektik 
304 sidor 210:–

Berglund, J. & Svanberg, Ingwar:
Hunden i kult och religion 
163 sidor 180:–

Bergman, Anders.:
Laura Cereta och den lärda kvinnans 
uppkomst 
237 sidor 210:–

Berman, Marshall:
Marxistiska äventyr 
256 sidor 180:–

Berndtsson, Inger C; Lilja, Annika 
& Rinne, Ilona.:
Fenomenologiska sammanflätningar 
262 sidor 210:–

Bernstein, Richard J.:
Varför läsa Hannah Arendt idag? 
140 sidor 180:–

Björk, Micael:
Den engagerade polisen 
130 sidor 165:–

Bobbio, Norberto:
Liberalism och demokrati 
96 sidor 78:–

Bobbio, Norberto:
Rättigheternas epok 
224 sidor 179:–

Bodegård, Anders; Gustafsson,Kerstin; 
Orlov Janina & Stolpe, Jan:
Andras ord och våra 
182 sidor 192:–

Facklitteratur



194—2021

TITELURVAL – PRISER SOM ANGES ÄR MEDLEMSPRISER INKL. FRAKT

Bok, Sissela
Om lycka
228 sidor 200:–

Bolton, Gavin:
Drama för lärande och insikt 
294 sidor 210:–

Bolz, Norbert & van Reijen, Willem:
Walter Benjamin – en introduktion 
128 sidor 78:–

Bommert, Wilfried:
En värld utan bröd 
280 sidor, inb. 210:–

Bossius, Thomas:
Med framtiden i backspegeln 
302 sidor 195:–

Bourdieu, Pierre:
Den manliga dominansen 
234 sidor 190:–

Bourdieu, Pierre:
Kultur och kritik 
300 sidor 195:–

Bourdieu, Pierre:
Praktiskt förnuft 
202 sidor 180:–

Braudel, Fernand:
Kapitalismens dynamik 
90 sidor 125:–

Brynjolffsson, Erik & 
McAfee, Andrew:
Den andra maskinåldern 
344 sidor 210:–

Bunar, Nihad & Sernhede, Ove (red.):
Skolan och ojämlikhetens urbana 
geografi 
210 sidor 210:–

Burg, Avraham:
Förintelsen är över och vi måste resa 
oss ur askan 
264 sidor, inb. 210:–

Burke, Peter:
Annales-skolan – en introduktion 
192 sidor 78:–

Burke, Peter:
Renässansen – en introduktion 
120 sidor 65:–

Burke, Peter:
Samtalskonstens historia 
192 sidor 170:–

Burman, Anders:
Kultiverandet av det mänskliga 
224 sidor 190:–

Burman, Anders & 
Lennerhed, Lena (red.):
Samtider 
354 sidor 217:–

Burman, Anders & 
Sundgren, Per (red.):
Bildning. Texter från Esaias Tegnér till 
Sven-Eric Liedman 
400 sidor 220:–

Burman, Anders & 
Sundgren, Per (red.):
Svenska bildningstraditioner 
340 sidor 215:–

Butler, Judith:
Genustrubbel. 
254 sidor 210:–

Calkins, Lucy:
Skriv mer! 
90 sidor 105:–

Calkins, Lucy & Tolan, Kathleen:
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164 sidor 210:–

Calkins, Lucy & Tolan, Kathleen:
Att gå i huvudpersonens skor del 11 
240 sidor 210:–

Callinicos, Alex:
Jämlikhet 
144 sidor 150:–

Callinicos, Alex:
Samhällsteori 
460 sidor 210:–

Carlgren, Ingrid:
Kunskapskulturer och 
undervisningspraktiker 
276 sidor 210:–

Carlsson, Eric; Nilsson, Bo 
& Lindgren, Simon:
Digital politik 
212 sidor 180:–

Chaib, Mohamed & Orfali, Birgitta:
Sociala representationer.  
224 sidor 189:–

Chirot, Daniel & McCauley, Clark:
Varför inte döda dem allihop? 
280 sidor, inb. 200:–

Christiansen, Rupert::
Ljusets stad 
228 sidor, inb. 200:–

Christensen, Jan:
Liberalernas stad.  
339 sidor, inb. 200:–

Christensen, Jan; Cornell, Per; 
Daun, Johannes & Linde, Martin
Göteborg genom tiderna.  
694 sidor 260:–

Cicero, Marcus Tullius:
Om plikterna 
250 sidor 210:–

Claesson, Silwa (red.):
Undervisning och existens 
245 sidor 220:–

Clunies Ross, Margaret:
Hedniska ekon. Myt och samhälle i 
fornnordisk mytologi 
384 sidor 210:–

Cohen, G. A.:
Varför inte socialism? 
164 sidor 140:–
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640 sidor, inb. 265:–

Collste, Göran:
Historisk rättvisa 
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284 sidor 210:–

Connell, R. W.:
Maskuliniteter 
296 sidor 200:–
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236 sidor 200:–

Crouch, Colin:
Globalisering under press 
180 sidor 190:–

Debord, Guy:
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160 sidor 169:–

Delanty, Gerard:
Europa – idé, identitet, verklighet 
256 sidor 185:–
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202 sidor 175:–
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106 sidor, inb. 169:–
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Marx spöken 
250 sidor 200:–
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312 sidor 210:–
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Bob Dylan 
198 sidor 110:–
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416 sidor 220:–

Dworkin, Ronald:
En fråga om jämlikhet. 
Rättsfilosofiska uppsatser 
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Daidalos bokklubb utkommer med fyra medlemsböcker per år.  
För medlemskap i bokklubben gäller följande regler:

1) Om du inte svarar på kvartalsutskicket, dvs. avbeställer kvartalsboken 
eller beställer någon annan bok före sista svarsdag, anses du ha beställt 
kvartalsboken.

2) Du betalar de beställda böckerna inom 14 dagar.
3) Du har rätt att lämna klubben när som helst.



Avsändare:
Bokförlaget Daidalos
Bergsjödalen 54B
SE–415 68 Göteborg
Tel: 0730-352015
www.daidalos.se
e-post: kundservice@daidalos.se
Begränsad eftersändning
Notera ny adress ovanför den 
gamla

PERIODENS BOK: SLÄKTSKAP (REBECCA WRAGG SYKES) 
(medlemspris inkl. frakt 224:– )

Är du medlem i Bokklubben Daidalos får du boken automatiskt på posten om du inte väljer 
någon alternativbok eller avstår från köp denna gång. Sista svarsdatum är 5 december.  
Stryk gärna över din adress (men inte medlemsnr.) så att talongen kommer rätt.

Jag beställer följande titlar: 

Jag anmäler mig samtidigt
som medlem i bokklubben
(se regler på sidan 23) 

Namn

Gatuadress

Postadress

Författare   Titel

Min e-postadress:

Jag önskar löpande information via e-post:

Svara helst via mail till kundservice@daidalos.se 
Glöm inte att ange medlemsnummer.

Jag avstår från köp denna gångInklusive Wragg Sykes: Släktskap

PP
Sverige, Port Payé
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