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IDÉ & KRITIK

Kommunalråden på Lidingö vill alltså höja
sina löner med upp till 37 papp i månaden
och sänka oppositionsledarnas löner? Hur
fan har de ens mage.
Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell kommenterar på
Facebook nyheten att Moderaterna och Kristdemokraterna
på den fina ön beslutat att ge sig själva en rejäl löneökning
(se DN 29/11).

Stoppa straffet. DN och Svenska Pen för Raif Badawi
○Sedan
○
den 17 juni 2012 har den
saudiska bloggaren Raif Badawi suttit
fängslad i Saudiarabien. Hans brott var
att han hävdade samma rätt som du just
nu utövar genom att läsa en ocensurerad dagstidning. Han dömdes till tio års
fängelse och 1 000 piskrapp, bara för att
ha krävt rättigheter även för kvinnor,
ökad yttrandefrihet och ha kritiserat

det härskande prästerskapet.
Fallet Badawi fortsätter
att engagera och uppröra
människor världen över. Han
har fått motta många priser
och utmärkelser, bland annat
Europaparlamentets Sacharovspris för tankefrihet. Dessvärre
har de utlovade reformerna i Saudiara-

Reportage.

I mångt och myckethar en enda
person också pekats ut som den
stora fienden i den ungerska rege
ringspropagandan under de senaste åren. Den ungersk-amerikanske,
libe
rale filantropen George Soros
har demoniserats i ett flertal statliga hat- och skräckkampanjer, som
använts för att legitimera Orbáns
attacker mot det oberoende civilsamhället, granskande NGO:er och
asylsökare. Detta har underlättat
kampen även mot CEU, eftersom
lärosätet grundades av Soros själv.
Orbán och hans talespersoner använder därför högst medvetet öknamnet ”Sorosuniversitetet” i sin
retorik.
Nedstängningshotet mot CEU

Demonstration i
Budapest mot regeringens hot att stänga
Centraleuropeiska
universitetet. Foto: IBL

Orbáns kulturkrig slår stenhårt mot
de fria universiteten i Budapest
Ungerns regering hotar stänga universitet
och förbjuder genusstudier. Centraleuropeiska
universitetet måste troligen flytta till Wien.
Joakim Medin möter studenterna och
forskarna som protesterar.
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Tecknare
för Dawit

bien inte inneburit någon lättnad
vad gäller inskränkningar av
yttrandefriheten i landet. Vi vill
se ökade ansträngningar från
svenska partier för att sätta
hård politisk press på Saudiarabien. Släpp Raif Badawi fri!
Jesper Bengtsson, ordförande Svenska Pen
Björn Wiman, DN:s kulturchef

Stöd kampanjen för Dawit Isaak på bankgiro 5045-0295

Debatt.
lismen. Samtidigt bygger han sin
makt på att hela tiden konstruera
nya fiender att bekämpa. Nu har
både CEU och genusstudier blivit
fiender som ska symbolisera något
västerländskt, främmande och hotfullt i det ungerska samhället, vilket
är menat att stärka regeringen, förklarar hon för mig.
– Vad kommer härnäst? Tänker
regeringen förbjuda även sociologistudier, eller statsvetenskap? Låt
oss över huvud taget sluta tala om
konsekvenserna för demokratin,
eftersom den ungerska demokratin
redan är ett avslutat kapitel, menar
Fodor. Det finns inte längre någon
rättssäkerhet, ingen maktdelning.
Val arrangeras, men under valkampanjen dominerar bara ett enda
parti i hela medielandskapet, som
har upphört att vara fritt.

○Studenterna
○
har rest tält och ocku
perat Kossuthtorget framför parlamentsbyggnaden i Budapest sedan
förra helgen. Regnet har ofta vräkt
ner och vinden varit iskall. Ockupanter som haft nattpassen har kurat
ihop sig på träpallar bredvid en bara
måttligt fungerande värmelampa.
Man har varit frusna, trötta och slokryggade, men försökt hålla humöret
uppe genom att arrangera små konserter och protestaktioner.
Samtidigt har energiska ”journalister” från regeringslojala medier
dagligen dykt upp för att filma och
demonisera studenterna. Det har
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lett till att självsäkra regeringsanhängare också har sökt upp studenterna – för att uttrycka hat och hot.
I flera dagar har jagkommit förbi
och talat med studenterna, omgiven av kartongskyltar som tejpats
upp på tältväggarna: ”Ner med fascismen! Bevara den akademiska friheten! Inte ens Voldemort sparkade
ut Hogwarts!”
Torgockupanterna läser vid Centraleuropeiska universitetet (CEU) i
Budapest, ett privat lärosäte grundat 1991 som i dag har 1 500 studenter. Universitet har en progressiv
värdegrund och erbjuder bland

annat genus- och nationalismstudier. Fram till i somras läste även
flyktingar med asylskydd studieförberedande kurser där. CEU hamnar
högt i internationella rankningar
och anses ofta vara Ungerns bästa
universitet.
I april i fjol drev premiärminister
Viktor Orbán och hans parti Fidesz
igenom ett tillägg i lagen om högre
utbildning, som kräver att utländska lärosäten med filialer i Ungern
även bedriver undervisning i sina
hemländer. Det amerikanska CEU
gjorde inte detta då, men gör det
nu, i samarbete med Bards College
i delstaten New York. Men regeringen Orbán har hållit fast vid sin åsikt
att CEU har ”orättvisa privilegier”
och vägrat ge sitt godkännande.
Tidsfristen går ut31 december.
Efter det kan studenter som redan
antagits läsa färdigt sina program,
men CEU får inte ta emot nya stu-

denter. Universitetet har därför
angett 1 december som en egen
deadline – kommer inget positivt
besked innan dess så måste man
hinna flytta verksamheten inför det
nya läsåret. CEU har redan bjudits
in att fortsätta i Wien.
Det låter som en liten konflikt,
kring ett litet lärosäte, i ett litet centraleuropeiskt land. Men om CEU
tvingas lämna Ungern är det första
gången en regering i ett EU-land
låter stänga ett universitet, av skäl
som egentligen är politiska. Det är
även första gången så sker i ett europeiskt land som formellt ännu
betraktas som demokratiskt, under
hela efterkrigstiden.
Konflikten kring CEU är ännu ett
exempel på hur premiärminister
Orbán systematiskt har attackerat
fundamenten för Ungerns demokrati. Tidigare har det oberoende
rättsväsendet, det fria medielandskapet och det rättvisa valsystemet

stupat och politiserats. Nu är udden
tydligare än någonsin även riktad
mot den akademiska friheten.
En eftermiddag talarjag med Éva
Fodor, en av CEU:s tre prorektorer,
efter att hon föreläst för studenter i
ett av tälten på Kossuthtorget. I början ville hon tro att nedstängningshotet var en cynisk del av Orbáns
kampanj för att vinna valet i april
2018. Men nu är det uppenbart att
det handlar om en långsiktig kamp
mot upplysta värderingar.
Fodor är även professor i genusstudier och i oktober blev hennes
forskning och arbete plötsligt ogiltigförklarat. Regeringen deklarerade då att människor föds som antingen män eller kvinnor, varför genusstudier i fortsättningen varken
kommer vara ackrediterade kurser,
eller ges några statliga anslag.
–Orbán har utropat ett kulturkrig mot den intellektuella libera-

_

Protester framför parlamentet. 


Foto: Joakim Medin

Det låter som en liten
konflikt, kring ett
litet lärosäte, i ett litet
centraleuropeiskt
land. Men om CEU
tvingas lämna Ungern
är det första gången
en regering i ett EUland låter stänga ett
universitet, av skäl
som egentligen är
politiska.

har länge lett till solidaritetsyttringar från oppositionspolitiker,
intellektuella och ett flertal akademiker, som talat om regeringspolitiken som en skam för Ungern. I det
senaste demonstrationståget som
arrangerades förra lördagen gick
ett flertal akademiker och studentgrupper vid andra universitet med
och höll skyltar eller talade om hotbilder mot sina egna lärosäten.
Även det ansedda Budapestuniversitetet ELTE har drabbats av
förbudet mot genusstudier. Den
respekterade Ungerska Vetenskapsakademin, som Orbán länge
retat sig på, har nu både sett en
omstrukturering och en drastiskt
kapad budget, och dess verksamhet hotas. Orbán vill dessutom
privatisera Budapestuniversitetet
Corvinus, vilket aktiverat protester
därifrån.
Under dagarna avockupation på
torget har akademiker från dessa
och andra lärosäten gett systemkritiska föreläsningar till studenter
och allmänhet, i det Szabad Egyetem, eller Fria Universitet, som
ockupanterna utropat i sina tält.
Den nederländska EU-parlamentarikern Judith Sargentini, som
författade den rapport som låg till
grund för att EU-parlamentet i september beslutade att inleda en möjlig sanktionsprocess mot Ungern,
har twittrat ut sitt stöd till både CEU
och ockupanterna på torget. Men
det betyder inte att hela EU som organisation ännu är kapabel att intervenera mot Orbán.
Inne i den ståtliga parlamentsbyggnaden träffar jag även den högerradikala politikern Márton Gyöngyösi
från nationalistpartiet Jobbik, som
tidigare ofta målades ut som hotet
mot Ungerns demokrati, innan premiärministern själv visade sig vara
det största hotet. Gyöngyösi kan se
studentockupanterna från byggnadens fönster.
”Feminister, vänsterliberaler”,
fnyser han. Men dem har han få
värderingar gemensamt. Men både
han och dem han fnyser åt ser samma skäl till EU:s svaghet gentemot
Orbán. Långsam byråkrati. Klena
demokrativerktyg.
–Orbán ingår i samma sfär som
Le Pen i Frankrike, Wilders i Nederländerna och Åkesson i Sverige.
Han använder sig av likadana, förenklade och slagkraftiga förklaringsmodeller för att vinna folkligt
stöd, säger Gyöngyösi.
Skillnaden mellan denämnda
högerradikala politikerna och Orbán är att Orbáns parti Fidesz stannar kvar i värmen hos konservativa
Europeiska Folkpartiet (EPP), den
största partigruppen i EU-parlamentet. Vilket är ännu en sak som
bidrar till att försvåra överstatliga
interventioner mot Ungern.

Joakim Medin
Frilansjournalist och författare, senast till
reportageboken ”Orbánistan. Rädsla och
avsky i det illiberala Ungern” (Verbal förlag)
kulturdebatt@dn.se

Bild av Karl XII:s
kranium tagen vid
gravöppningen
1917. 
Foto: TT

Vem dödade Karl XII? Dags att
öppna graven för att få svaret
XII:s grav i det Karolinska gravkoret
i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Gruppen avser att med hjälp av
elektronmikroskop undersöka de
benbitar i kraniet som träffades av
den fatala kulan. Det räcker med
fragment på blott 500 atomers
diameter för att kunna fastställa vilken metall projektilen var gjord av.
Forskarna kan vidare med hjälp av
den så kallade finita elementmetoden, FEM, datorsimulera scenarion
för olika projektiler, anslagsvinklar
och anslagshastigheter.

Karl XII:s död är fortfarande efter tre hundra år ett mysterium.
Med hjälp av modern forensisk
vetenskap skulle gåtan kunna
lösas, skriver historikerna Rolf
Uppström och Bengt Liljegren.
○○Det är i dag tre hundra år sedan
en projektil satte punkt för Karl
XII:s jordeliv. Efter nära två decennier av krigande hann tiden ikapp
kungen. Den kula som han själv
länge förutspått att ödet hade i beredskap nådde sitt mål i en lerig
skyttegrav den 30 november 1718.
Rykten spreds snart om att det inte
rörde sig om en ”ärlig” norsk fiendekula. Redan under återtåget från
Norge viskades det bland manskapet
om att kungen fallit offer för en lönnmördare. Också under begravningen
i Riddarholmskyrkan i Stockholm i
februari 1719 surrade luften av spekulationer. Så sent som 1940 lanserades kulknappsteorin. Enligt denna
mördades den svenske kungen av en
av sina egna med en klotrund mäs�singsknapp fylld med bly.
I DN:s artikel ”Efter 300 år: Så dog
krigarkungen Karl XII” (4/11) ges läsaren dock intrycket att mysteriet
är löst. ”Karl XII stupade av en kula
från norskt artilleri. Punkt slut”,
slår historikern Peter Englund fast.
Uttalandet får stå oemotsagt.
Frågan om vilket slags projektil
kungen blev träffad av vid Fredrikstens fästning är emellertid inte så
enkel som artikeln ger sken av.
En kula från norskt artilleri betyder på klarspråk en järnkula
skjuten med en kartesch, ett slags
hagelskott. Men ingångs- och utgångshålet i Karl XII:s skalle indikerar att den dödande kulan haft

I dag är det exakt tre hundra år
sedan Karl XII stupade.
Foto: TT

en diameter på 18–20 millimeter.
Efterforskningar har visat att kartescher fyllda med så små järnkulor
inte avlossades under belägringen.
Inte heller den mest naturliga förklaringen – en blykula avfyrad från
en norsk musköt – leder till gåtans
lösning. Några spår av metall kunde
inte upptäckas i kungens kranium
vid likbesiktningen 1917. Blykulor
lämnar normalt rester i form av
splitter i benvävnaden.
Det går dock inte att utesluta att
den svenske regenten blev träffad av
en privattillverkad mantlad kula eller
projektil av massiv hårdmetall, till
exempel brons, mässing eller silver.
En ny undersökningav Karl XII:s
kvarlevor med hjälp av modern
forensisk vetenskap skulle kunna
bringa klarhet i frågan. Det finns
redan en noga genomtänkt plan för
hur en sådan skulle genomföras.
Riksmarskalksämbetet har godkänt
att en forskningsgrupp, ledd av
Bengt Grisell, före detta forskningsingenjör vid KTH, får öppna Karl

Finansieringsfrågan återstår dock
fortfarande att lösa. Vetenskaps
rådet har trots inledningsvis positiva omdömen hittills inte avsatt
några medel, men villiga sponsorer
torde inte saknas. En viktig pusselbit finns i potten: En gravöppning skulle kunna ge ett slutgiltigt
besked om hur kungen dog – lönnmord eller inte? Svaret har stor betydelse för tolkningen av det tidiga
1700-talets historia i Sverige.
Dessutom kommer en vetenskaplig undersökning av Karl XII:s
kvarlevor också kunna avfärda, eller bekräfta, de spekulationer som
nu surrat i tre sekel, inklusive den
mytomspunna kulknappen.
Vad som dödade Karl XII är fortfarande en gåta.
Det är dags att öppna graven.

Rolf Uppström
Aktuell med boken ”Den okända kulan.
Karl XII:s död 1718 och människorna omkring
honom” (Carlsson Bokförlag)

Bengt Liljegren
Aktuell med ”Krigarkungen. En biografi över
Karl XII” (Historiska Media)
kulturdebatt@dn.se
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