
aardvark, abscissa, Abyssinian cat, acanthus, accordion, acorn, adder, Adélie 
penguin, adobe, adze, Afro, agave, Agnus Dei, airplane, albacore, alembic, 
alla breve, alligator clip, alluvial fan, alternate interior angle, amanita, ammo-
nite, amoeba, amphora, anaconda, anchor, Angora rabbit, ankh, ant lion, anta, 
anticline, apogee, Appaloosa, Archimedes’ screw, archway, argyle, armour, 
arrow head, artificial horizon, asparagus, asymptote, atoll, auger, Australian 
cattle dog, autogiro, azimuthal, babushka, backhand, balalaika, ball-and-
socket joint, banana, banjo, Barcelona chair, barrel cactus, base, batfish, battle-
ment, beaver, beef, bell jar, bevel gears, bighorn sheep, bill, bird dog, biretta, 
blanket stitch, blastula, blockhouse, blunderbuss, bola, bonsai, bootjack, Bos-
ton rocker, bot, box kite, breakfront, bridge, brilliant, bristlecone pine,  brussels 
sprout, bulb, butterfly, butterfly chair, caisson, calumet, candelabra, canopic 
jar, carabiner, cardioid, caribou, caryatid, cassock, catboat, cell, censer, cesta, 
chalet, chaps, chasuble, chessboard, chifforobe, chinchilla, cholla, chow chow, 
chuckwalla, cinquefoil, circle, civet, clam, clef, clerestory, cloister, clover leaf,  
cockleshell, coelacanth, cold frame, Colorado potato beetle, column,  commo de, 
compass, complement, composing stick, conch, cone, conga, conic, conning 
tower, console table, contour map, coping saw, cornice, cornrow, corona, cot-
ton, cloud, cougar, countersink, cow, crampon, crayfish, critical angle, cross, 
crowd, cuckoo, cuneiform, cusp, cutthroat trout, cycloid, dalmatian, deacon’s 
bench, decanter, deck chair, deerstalker, delphinium, derrick, devilfish, dhow, 
diaper, dickcissel, dik-dik, dingo, director’s chair, discus, disk brake, distaff, 
DNA, dog, dolmen, dragonfly, dreidel, drum, duck, ducktail, Dutchman’s bree-
ches, ear, eclipse, eel, elephant, embrasure, emu, English cocker spaniel, en-
tablature, epaulet, epicycloid, equisetum, ermine, escapement, Eskimo cur lew, 
étagère, euphonium, ewer, Exmoor, eye, facade, fagoting, fasces, fault,  feather, 
featherstitch, felucca, fibula, fiddler crab, fin whale, fingerprint, fish, fjord, 

flamingo, fleur-de-lis, flute, flying buttress, foolscap, forehand, forsythia, four-poster bed, Franklin stove, 
French horn, fret, fritillaria, fuchsia, gable, galago, gargoyle, gecko, Geneva bands, gerenuk, geta, gibbon, 

gimlet, ginseng, glengarry, glockenspiel, gloxinia, gnomon, goby, golden hamster, gondola, gooseberry, graft, 
grand touring car, grasshopper, griffin, groin, grunt, guinea fowl, gyrfalcon, hair, halter, hang glider, hansom, 

harlequin, hasp, hauberk, hawksbill, heart, hedgehog, hellbender, hemstitch, hermit crab, herringbone, hexagram, 
hieroglyphic, highboy, hippopotamus, hod, hollyhock, honeysuckle, hoof, horse, houndstooth check, howdah, 

humpback whale, hyperbola, hypotenuse, ibis, idler wheel, imbrication, imperial moth, Indian paintbrush, 
inflorescence, inky cap, intaglio, interior angle, intersection, involute, iridescent lamp, iris diaphragm, Italian 

greyhound, jabot, jasmine, Jew’s harp, Job’s tears, Joshua tree, junk, kachina, kangaroo rat, ketch, killdeer, king 
cobra, kiwi, knot, knuckle joint, lacewing, lamb, landau, larch, latitude, lazy tongs, leaf, leatherback, lemon, lemur, 

Lhasa apso, lichen, limpet, linden, lintel, llama, lobster pot, loggia, longitude, loris, lotus, luna moth, lyrebird, 
mace, mackerel, magic squares, maidenhair fern, Maine coon, manatee, manual alphabet, marabou, margay, 

marmot, martingale, mastiff, mayfly, menorah, merganser, mescal, metacenter, micrometer, minaret, mink, miter, 
molding, monarch butterfly, mongoose, monorail, moon shell, mountain goat, mud puppy, muzzle, myrtle, Möbius 

strip, narwhal, nasturtium, nautilus, needlefish, nene, newt, nipa palm, Norwegian elkhound, obelisk, oboe, ocarina, 
octopus, okapi, olla, onager, opah, opossum, Oregon grape, orrery, osprey, otter, ovenbird, overcast stitch, oxbow, 
paddlefish, pagoda, palmetto, panda, pannier, pantograph, papyrus, parabola, parbuckle, passionflower, peacock, 
peavey, pendentive, peplum, Percheron, periscope, Persian cat, phaeton, phlox, piccolo, pilaster, piñata, pinnacle, 

pipe cutter, plane, platypus, plumule, pocket mouse, poison ivy, polonaise, polypody, portcullis, post horn, potato, 
potter’s wheel, prairie dog, prie-dieu, pronghorn, protea, puffer, pure seine, puttees, pyramid, python, quadrant, 

quail, quarter horse, queen posts, quetzal, quince, quoin, rabbet joint, racket, radiometer, rainbow trout, 
 rambouillet, rapier, ratchet wheel, raven, reamer, rebec, recamier, recorder, red admiral, red-tailed hawk, 

 redingote, refraction, relief, remoras, repeat, reredos, rest, retort, rex, rhinoceros beetle, ridgepole, right circular 
cylinder axis, ring-necked pheasant, rolltop desk, roof, rose window, rottweiler, rowan, rubber tree, ruff, rune, 

running board, saber, saddle, sail, samovar, sandpiper, sansevieria, sari, satin stitch, saxophone, scarf, schooner, 
scimitar, scorpion, Scottish terrier, sculpin, secretary, sedan, sego lily, seneca snakeroot, serif, sesame, settle, 

sextant, shark, shelduck, sheltie, shepherd’s check, shirring, shofar, shroud, Siamese fighting fish, silkworm, sine 
curve, siphon, sitar, skeleton, skunk cabbage, sleigh, sloth, smallmouth bass, snapdragon, snood, socket wrenches, 

soft-shell, sombrero, sorghum, sousaphone, spadix, spanner, spearmint, spinnaker, spitz, splice, sporran, spring 
peeper, square-rigger, staghorn sumac, standardbred, steelyard, stingray, stolon, strata, sugarcane, sun disk, 
surrey, swordfish, tabor, tackle, takin, tallith, tangram, tatting, teal, teeth, tepee, terrapin, tetrahedron, third 
position, thistle, thumbscrew, tick, tiger lily, time zone, tobacco, torii, touring car, tracery, trap-door spider, 

triangle, triggerfish, triskelion, trombone, tropic bird, trout, trowel, trumpet creeper, turban, turnbuckles, 
turnstone, tympanum, ukelele, umiak, universal joint, uraeus, urial, vampire bat, victoria, violin, vise, waders, 

walking stick, walnut tree, warbonnet, water beetle, water moccasin, waxwing, weasel, Weimaraner, wheel, 
whiffletree, white-footed mouse, wimple, wing, wombat, woodcuts, xebec, yak, yataghan, yew, yucca, ziggurat
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Sara Edenheim & Malin Rönnblom Rädslans politik 
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Sven-Olov Wallenstein Adorno och gåtan
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Lisa Karlsson Blom & Mikela Lundahl Museala hemsökelser

Magnus Bunnskog Hur jag tänker mig att språket skall kunna fungera
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Från A till Z.

Aardvark till ziggurat.

Från amerikanska ord till amerikanska bilder.

Inte från jordsvin till mesopotamiskt tempeltorn.

Vissa ord kan inte förklaras med ord.

Vissa bilder säger inte mer än ett enda ord.

 

Från Tupacs vålnad till en kulturminister.

Från en bankrånare till en yngling i svart minikjol.

Att ett konstverk är en gåta är irriterande.

Att ett konstverk inte är en gåta är inte mindre irriterande.

Att konstverket är en tårta verkar inte hindra någon från att äta den. 

Tårtan är en bild som blivit kropp. 

Den skriker för att den inte kan dö.

Konstverk förstummas av frågan om vad allt tjänar till.

Det är vi andra som pratar.

Som om någonting hänt.

Som om vi är en del av verket.

Från Moderna Museet till Klippans centrum.

Från Opaltorget till Minsk.

Kan man lära föremål att tala?

Kan man lära människor att lyssna?

Kan man försöka skrika någon annans skrik?

Kan man inte ens försöka skrika någon annans skrik?

Från Gertrude Stein till Gyllene Gryning.

Från etnologi till världskultur.

Till vem ska man återlämna det som stals för femhundra år sedan?

Kommer museerna sluta samla på saker? 

Hur dyrt kan man sälja det man inte äger?

Ett öga är ett öga

inte för att jag ser det

utan för att det ser mig.

Inledning



Är det bara aboriginer som bör uttala sig om aboriginsk kultur?

Bara samer om samisk?

Får bara svarta skämta om svarta?

Är det bara vita som kan avfärda färgernas betydelse?

Är problemet verkligen att aboriginer pratar för mycket om aboriginer?

Från Morton Feldman till Anders Behring Breivik. 

Från kurredutter till Coachella. 

En man med en yxa, en venusfigur, King Kong, en grupp tolvåringar 

från Belgien, en man med en kvinna inuti. 

Trettiotusen människor som flyr sina hus.

Tjugoåtta människor som dör i en bussolycka.

Hundratjugotusen ungdomar som inte gör någonting.

Ska vi jämföra urscener?

Ska vi jämföra definierande misstag? 

Finns det ett hot mot nationen?

Vem tillåts vara rädd?

Om man i nationens namn ombeds att inte frukta.

Om man älskar den man tror är utan fruktan.

 

Vem ser man när man inte ser sig själv i spegeln?

Vad är det som ekar rött?

Från Blood & Honour till Brecht. 

Från krigsmålningar till kyssar. 

 

Har vi omyndigförklarat oss själva, igen?

Behöver vi verkligen en ny upplysning?

 

Från första världskriget till 1986. 

Från apljud till röda rop. 

Är Sokrates skyldig till dagens grekiska fascism? 

Och är det i så fall därför han nu frikänns?

Man finns i arkiven för att man är ihågkommen eller för att man 

är glömd. 



Glömmer vi bilden när vi skriver ett ord?

Glömmer vi kroppen när vi ser en bild?

Det här är inget temanummer.

Det här är ett nummer med ord och bilder.

Med översättningar och sammansättningar.

Illustrationer och interpretationer.

Visualiseringar och dechiffreringar.

”Not even nothing can be free of ghosts.”

Från Adorno till Wallenstein.

Från Lisa Tan till Mara Lee.

Från något som liknar en pumpa till en sorts klänning av hud.

Göran Dahlberg & Linn Hansén



Glänta 2-3.12



Glänta 2-3.12



7Glänta 2-3.12

1

Min fars kropp ligger på metallbritsen, under 
lakanen. Vi parfymerar tvättvattnet med porösa 
stenbitar som vi smular mellan fingrarna. Genom 
gummihandskarna känns det som att krossa  stycken 
av torkad lera till jord. Vi doppar tvättsvampar i 
det väldoftande vattnet. Jorden är vårt hem. Vi är 
av lera och andetag. Några av oss hjälps åt att lyfta 
kroppen så att andra kommer åt att tvätta också 
ryggen och lårens undersidor. Vi tvättar könet som 
vi döljer för våra egna blickar med ett tygstycke. Jag 
är oupphörligt förvånad över att kärlek till en död 
kropp inte bara är möjlig utan nödvändig.

2

Sent en fredagskväll i september stiger en man av 
bussen i en svensk småstad. Han kommer senare 
att beskrivas i tidningarna med frasen: ”Gerard 
Gbeyo från Elfenbenskusten, eller Patrick Nadji 
som han kallade sig i Sverige”. Jag kommer att 
undra över detta: om människors namn hör till 
platserna de befinner sig på. Jag kommer att tänka 

Lena
Adelsohn
Liljeroth 
& Tupacs
vålnad

”Någon som jag har djup respekt för lärde 
mig nyligen att vara vaksam på de ögonblick 

då vi upplever njutning, eftersom det är 
ögonblick då vi lär oss. De är inte  neutrala.” 

Signaturen Reninaj i kollektivet Crunk 
Feminism, apropå verket A painful cake

”Rädsla är starkare än kärlek.” 
Tupac Shakur, intervjuad i boken 

 Resurrection, 1971–1996

Johannes Anyuru
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Den stora striden står inte mellan ”kristna” och ”muslimer”, 
”höger” och ”vänster” utan mellan dem som tror på ett öppet, 
demokratiskt samhälle och dem som vill slå sönder demo
kratin med sprängmedel, automatvapen, bitterhet och hot.1 

Vi var nog många som var lättade när den norska och den 
svenska statsministern direkt efter Breiviks attentat mot 
Oslo och Utöya uttryckte att terrorism inte ska bemötas med 
ökad kontroll, censur och reglering, utan att det bästa sättet 
att slå vakt om det öppna samhället är just genom att hålla 
öppet för olika och avvikande åsikter. Jämförelsen med USA 
och Bushs antiterrorpolitik efter 11 september låg nära till 
hands, och uttrycktes också explicit: att vi i Norden hanterar 
en sådan här situation mycket bättre, att vi förstår att ett 
försvar för ett öppet samhälle också innebär ett öppet samtal 
utan censur och moralism. Att det är vi som är demokratins 
väktare. Samma form av resonemang återfanns också på 
de stora tidningarnas ledarsidor, där ledarskribenter själva, 
och de regeringsrepresentanter från Norge och Sverige som 
refererades, hyllade det öppna samhället och argumenterade 
för att Norges sak är vår samtidigt som man uppmanade oss 
att inte vara rädda.2 Avståndstagandet från andra nationer, i 
det här fallet inte minst USA men självfallet också nationer 
utan någon formell demokrati, skapade en bild av Norge och 
Sverige som civiliserade och demokratiska. 

De första antagandena som sipprade ut i medierna om att 
Norge råkat ut för en islamistisk terrorattack togs snabbt 
till baka, och kritiserades också i de flesta medier efteråt. 

Rädslans
politikSara Edenheim  

& Malin Rönnblom

Var Breiviks dåd ett angrepp på 

nationen? På det öppna sam hället, 

även det svenska? Sara Edenheim 

och Malin Rönnblom visar att 

jakande svar på dessa frågor ute-

sluter många andra grundläggande 

ideologiska  frågor. Deras genom-

gång av den mediala debatten och 

myn dig heternas rapporter och 

hand lings planer är också en  analys 

av avpolitiseringens  praktiker.
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Den 25 maj 2012 avkunnades en ny dom i en av historiens 
mest kända rättegångar – målet mot filosofen Sokrates. 
Sokrates dömdes som bekant till döden av en domstol i 
Aten år 399 f Kr. Det är denna dom som nu – nästan 2 500 
år senare – har upphävts. Den frikännande domen avkun
nades av en nyinrättad domstol som tillsatts av en stiftelse 
skapad av den grekiske skeppsredaren Aristoteles Sokrates 
Onassis (1900–1975) och bestod av tio professionella 
jurister och några hundra grekiska medborgare som inkal
lats som nämndemän. Bland juristerna var meningarna 
delade. Fem röstade för ett frikännande och fem för en 
fällande dom. Däremot tycks det bland de inkallade nämn
demännen ha funnits en stor majoritet (582 mot 282) för 
uppfattningen att Sokrates borde frikännas från ankla
gelserna. Säker kan man dock inte vara: flertalet av dessa 
nämndemän röstade via nätet under omständigheter som 
verkar långt ifrån betryggande. Båda grupper var dock 
eniga om att rättegången har stor relevans för situationen 
i dagens Grekland. Rättens ordförande Loretta Preska 
betonade att målet rör frågor om förhållandet mellan 
demokrati och oligarki som fortfarande är aktuella. Den 
av Onassisstiftelsen tillsatte åklagaren Anthony Papadi
mitriou fokuserade framför allt på Greklands förhållande 
till omvärlden. I sin plädering förutspådde han att landet i 
framtiden skulle komma att bearbeta sina utrikespolitiska 
problem på samma sätt som man förut hanterat de proble
matiska relationerna till romarna, turkarna och tyskarna. 
Om han med detta avsåg krig är dock oklart.

Varför aktualiserades då domen mot Sokrates just nu? 
De två rättegångarna mot Sokrates ingår i en flera tusen år 
gammal debatt om för hållandet mellan demokrati och dik
tatur. Även om Grekland anses vara demokratins vagga, 

Torsten Rönnerstrand Sokrates      frikänd
Vad har den nya rättegångens 

om prövande av Sokrates skuld 

att göra med det politiska läget 

i  sam tidens Grekland? Finns det 

ett samband mellan fascisternas 

frammarsch och filosofens för-

kastande av Atens gudar? Torsten 

Rönnerstrand analyserar de två 

rättegångarna mot Sokrates i 

 ljuset av grekiska kriser och 

 antidemokratiska strömningar 

i landets parlament.
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Sokrates      frikänd
har det förstås aldrig funnits någon total uppslut
ning bakom de demokratiska idealen. I själva verket 
har många av de mest kända namnen i den grekiska 
historien varit starka motståndare till demokratin. 
Det gäller inte minst Sokrates. Mycket talar för att 
det var hans motstånd mot demokratitanken som 
var det verkliga skälet till att han år 399 f Kr ansågs 
brottslig och straffades med döden. Sokrates var det 
talade ordets man och ingenting han själv skrivit 
ned finns bevarat, men hans tankar har nedtecknats 
av två av hans mest kända lärjungar, filosofen Platon 
och historikern Xenofon. Särskilt viktiga vittnesmål 
är fem av Platons dialoger – Sokrates försvarstal, 
Faidon, Kriton, Staten och Gästabudet – samt Xeno
fons  Minnen av Sokrates. I flera av dessa skrifter 
uppe håller sig Sokrates vid det som är grundtanken 
i hans statslära – kritiken av demokratin och det 
demo kratiska Aten. Hans huvudinvändning mot 
det demokratiska statsskicket är att det låter staten 
styras av människor som inte har den kompetens 
som krävs. Det var inte lite han krävde i detta 
avseende: demokraterna skulle uttömmande och 
motsägelsefritt kunna definiera en rad begrepp som 
i praktiken undandrar sig alla definitions försök, t ex 
mod, måttfullhet och rättrådighet. 

Vore man välvilligt inställd skulle man kunna 
säga att han förespråkade ett expertvälde. San
ningen är emellertid brutalare än så. Den politiska 
modell Sokrates rekommenderade var i själva 
verket en diktatur där undersåtarna helt saknade 
politiska och medborgerliga rättigheter. Detta är 
något som inte brukar omnämnas i relation till den 

rättegång som ledde till att han dömdes till döden 
och avrätta des. Motivet för dödsdomen sägs ha 
varit Sokrates vägran att erkänna stadens gudar. 
Xenofon skriver i början av Memorabilia: 

Anklagelseakten gick ut på detta: Sokrates är en 
ogärningsman genom att han icke erkänner de 
gudar som staden erkänner utan propagerar för ett 
främmande gudsbegrepp (daimon); i hans brotts
liga verksamhet ingår särskilt att han förfört 
ungdomen. 

Detta sätt att beskriva anklagelserna är för oprecist 
för att vara klargörande. De gudar som Sokrates ska 
ha vägrat att erkänna var med största sannolikhet 
Peitho och Zeus Agoraios, de symboler för den 
atenska demokratin som hyllas i Aischylos Orestien. 
Hans vägran att erkänna gudarna var alltså i själva 
verket ett angrepp på demokratin. Om detta kan 
man läsa i I F Stones The Trial of Socrates (1988) 
som i första hand bygger på rättegångsreferaten i 
Platons Sokrates försvarstal och Xenofons Minnen av 
Sokrates, men också tar upp viktiga omständigheter 
som på ett försåtligt sätt förtigs i dessa partsinlagor. 
Hos Platon och Xenofon kan man få intrycket att 
Sokrates var en lojal medborgare i det demokratis
ka Aten. I själva verket tycks det ha varit tvärtom. 
Sokrates drog nytta av den atenska yttrandefri
heten, men verkar samtidigt ha tagit varje chans att 
bekämpa den. Hans antidemokratiska propaganda 
fungerade som drivkraft för den krets av unga 
lär jungar till Sokrates som utövade våld och ter
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hud som opaliserar

jag måste slå 

upp ordet

måste sova. Måste få 

måste komma ihåg.

Något som måste ses 

som stor prestige är 

att ha sitt ansikte 

på en sedel. 

den måste opalisera

skimra 

Motskrifter Variation Opal
Meira 

Ahmemulic, Ida 

Börjel, Johan 

Jönson, Mara 

Lee, Aleksander 

Motturi, Pär 

Thörn, Andrzej 

Tichý, Jenny 

Tunedal
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1 

I det sjunde kapitlet i Ästhetische Theorie (Estetisk teori) 
från 1970, ”Gåtfullhet, sannings innehåll, metafysik” 
koncentreras många av de frågor som gäller vad en 
tolkning av ett konstverk är, och på vilket sätt den 
sanning som kan utvinnas ur ett verk förhåller sig till 
den filosofiska sanningen. Adornos inledande gest kan 
emellertid – i sin anti hermeneutiska radikalitet – synas 
blockera hela frågan: det som ska begripas, åtminstone 
i det ”nuvarande läget”, är verkens obegriplighet. Varför 
denna obegriplighet – och vad kan det innebära att 
begripa den utan att reducera den? Vad innebär det att 
den gåta som all konst enligt Adorno är, inte kan lösas 
utan endast ”dechiffreras”?

Det första problemet är vad Adorno här över huvud
taget menar med ett ”hermeneutiskt objekt”. Genom 
hela hans verk löper en polemik mot olika versioner 
av hermeneutisk filosofi från Dilthey till Heidegger, 
men sannolikt kan man också se en mer närliggande 
bakgrund i den strid mellan Habermas och Gadamer 
som inletts några år tidigare, och som också genljuder 
i den franska debatten. Utgångspunkten var den 
kritik som Habermas i Zur Logik der Sozialwissenschaf
ten (1967) riktade mot ”universalitetsanspråken” i 
 Gadamers Sanning och metod. För Gadamer var det 
nedärvdas auktoritet och tron på traditionens sanning 
en grundförutsättning, vilket i Habermas perspektiv 
blocke rade möjligheten till ett kritiskt tillägnande 

Adorno 
och gåtanSven-Olov Wallenstein

Hur ska vi förhålla oss till konsten? 

Till det utopiska, det löjliga, det 

engagerande, det obegripliga i den? 

Hur ser konstens sanning ut? Sven-

Olov Wallenstein närläser Theodor 

W Adornos kapitel om det gåtfulla 

och vidareutvecklar resonemangen 

i  relation till hans estetiska teori 

och dess filosofiska sammanhang.
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