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Inledning 

Carina Milde hälsar deltagarna välkomna till det tredje och sista delen i konferensserien. Hon 

beskriver att denna, precis som de båda tidigare, kommer att följas av en vandringsutställning 

på konferensens tema. Vandringsutställningen kommer att visas i flera nordiska länder och det 

kommer att hållas ett nationellt, uppföljande seminarium i varje land. 

Årets konferens har sin utgångspunkt i frågan om vad äldre och nutida illustrationskonst kan 

berätta för oss om sin samtid; om den massproducerade teckningen som historisk källa. Det är 

inte bara de konstnärliga manéren som ändras över tid utan också motiven; bilderna blir ett 

slags sociala referenser till tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notera! 

Deltagarna i de återgivna diskussionerna är inte namngivna men har sina repliker i separata 

stycken, skrivna i jag-form. Ordet ”jag” syftar alltså på olika deltagare i olika stycken. 

/Titti Knutsson, skribent 
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Hur lång är den politiska illustrationens historiska referensram? 

Föreläsning 1, Jyrki Vainio, Tecknare och illustratör 

Jyrki menar att tecknare som kommenterar sin samtid alltid använder sig av stereotyper och 

inleder med att visa ett par stereotypa finlandsbilder; en med en bastu och en med en förfärlig 

massa snö.  

Jyrki presenterar sedan sig själv som tecknare med stor bredd. Han gör mycket kommersiella 

uppdrag för företag men har också ritat serier, serieböcker, karikatyrer och illustrerat 

barnböcker. Han har alltid haft ett särskilt intresse för politisk illustrationskonst och har 

skrivit en akademisk uppsats i ämnet. Han förklarade samtidigt att det han skulle prata om 

idag var mer att betrakta som personliga reflektioner än resultatet av någon vetenskaplig 

forskning. Eller som han uttryckte det: ”reflektioner baserade på det arbete jag gör liggande i 

soffan”. 

Jyrki visade sedan teckningar av den legendariske finska tecknaren Kari Suomalainen (1920-

1999) som var aktiv i fyrtio år bland annat som tecknare i tidningen Helsingin Sanomat. Kari 

publicerade sin första bild 1951 och speglade ofta dagsaktuella händelser mot slutet på 1800-

talet – hans egna mor- och farföräldrars mest aktiva tid. Jyrki själv ställer ofta dagens Finland 

mot bilder från mitten av 1900-talet och andra världskriget: hans mor- och farföräldrars mest 

aktiva tid. 

 

Exempel där Kari Suomalainen speglar sin samtids tomma  

vardagsrum mot det sena 1800-talets välfyllda salonger. 

Jyrki menar att det är vanligt att politiska tecknare använder historien för att få läsarna att 

reflektera och reagera över saker i sin samtid. Att hoppa över en generation och spegla det 

man upplever i nuet mot historiska händelser som man inte själv har upplevt men ändå har 

personlig kontakt med genom äldre släktingar, är ett vanligt grepp. Det är ett sätt att låta 



4 
 

fenomen i samtiden framstå i kontrast mot något välbekant och vanligt, den gemensamma 

historien. 

Jyrki menar att nationella trauman, som krig, också blir självklara utgångspunkter för 

politiska kommentarer till samtiden. För Jyrki själv, och andra i hans generation, är andra 

världskriget det stora gemensamma trauma som mycket i dagens finska samhälle speglas 

emot. Jyrkis skola fick till exempel varje år besök av en kör med krigsveteraner. Berättelserna 

om vinterkriget har blivit personliga och är mycket känslomässigt laddade. Det är mot den 

bakgrunden man, till exempel, ska förstå de T-shirts med texten ”TACK. 1939-1945” som 

finska idrottssupportrar ibland har på sig. Tacksamheten gentemot äldre generationers 

uppoffringar är fortfarande levande, liksom de klassiska bilderna från kriget. 

Därför var mångas första association på nyhetsbilderna från en seriekrock på motorvägen 

utanför Helsingfors 2012, där kraschade bilar står utspridda över vägen längs en flera 

kilometer lång sträcka, ett foto från vinterkriget där fordonsvraken kantar en annan väg efter 

en framgångsrik attack från de finska styrkorna mot en rysk division. Seriekrocken var en 

tragedi med 200 bilar inblandade medan den andra bilden signalerar patriotism, hjältemod och 

ära. Ändå gjorde väldigt många människor omedelbart samma koppling. 

    

Äldre nationella trauman, som det blodiga inbördeskriget 1918, har däremot inlemmats i den 

äldre historia som inte dagens medelålders finländare kan relatera till personligen. Jyrkis far, 

som har mött människor som själva var med under inbördeskriget, kan däremot fortfarande 

använda bilder och argument från den tiden. 

Jyrki beskriver sedan hur han själv i ett av sina uppdrag kunnat referera till en av 

inbördeskrigets mest fasansfulla konsekvenser, trots avståndet i tid; slaget om Tampere där 

10 000 ”röda” togs till fånga och staden lades i ruiner. Jyrki arbetade med illustrationer till ett 

företag som arrangerar fritidsaktiviteter och events för företagskunder, i just Tampere. En av 

aktiviteterna är en stadsvandring som slutar med ölprovning på ett lokalt bryggeri. Jyrki 

gjorde då bilden nedan; en bild och idé som han är nöjd med. 
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Servitören frågar: ”Rött eller vitt?” 

Gästen svarar: ”En öl, tack. Jag vill inte bli inblandad!” 

 

Jyrki tar oss sedan med till USA vars tecknartraditioner han studerat på plats. Han beskriver 

den äldre traditionella stilen som allvarlig och gammeldags. Där är det vanligt med referenser 

till klassisk konst och litteratur, motiv från Shakespeare och andra kulturföreteelser som 

präntats in i generationer av skolbarn. En modernare stil har släppt dessa referensramar 

eftersom de inte längre är att betrakta som allmängods. Istället är det vanligt med referenser 

till media och populärkultur. Jyrki funderar på om den äldre generationens tecknare använde 

sina bilder för att briljera med sin egen bildning snarare än för att öppna upp för en dialog 

med sina läsare. 

Som exempel på de nya generationernas sätt att referera till media och populärkultur visar 

Jyrki en bild på Georg W Bush och Dick Cheney som kommenterar Irakkriget. Bush skriker 

till sin försvarsminister: ”Evacuate?! In our moment of triumph?!” vilket är ett ordagrant citat 

från en av Star Wars-filmerna. 

Jyrki berättar att stora omvälvande händelser och trauman också ofta används i amerikansk 

dramaturgi. Som exempel nämner han en scen i filmen ”Den nakna pistolen 2 ½” där 

huvudpersonen bryter ihop på en bar. För att understryka det dystra i scenen är väggarna 

dekorerade med bilder från historiska katastrofer som alla amerikaner känner igen: 

jordbävningen i San Franscisco 1906, Titanic som sjönk 1912 och luftskeppet Hindenburg 

som brann upp och störtade i Lakehurst 1937. 

Sedan dess fick världen den 11 september 2001 ännu en amerikansk katastrof som omedelbart 

gav oss nya bilder. Bilder som ännu inte användas som historisk referens – eftersom 

händelsen ligger för nära i tiden. Jyrki frågar retoriskt hur lång tid vi tror att det kommer att ta 

innan vi kan skratta åt bilderna från attacken på World Trade Center och besvarar sin fråga 

med att citera en kollega som brukar prata om att det finns en ”halveringstid för humor”. Han 
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slår sedan fast att en utvecklad känsla för när det går an att skämta om en tragedi är en viktig 

egenskap hos den professionella tecknaren. 

Jyrki berättar sedan att det numera finns en annan sorts teckningar som uppstår i omedelbar 

anslutning till katastroferna; de som snabbt dyker upp på internet som mer eller mindre 

privata initiativ. Jyrki betraktar dem som ett sätt att bearbeta sorgen och den omedelbara fasa 

som de här händelserna väcker i oss. De officiella bilderna tar längre tid på sig. 

Jyrki visar sedan en välkänd bild som enligt hans bedömning fortfarande är för känslig för att 

skämta om: den av den nakna, napalmbrända flickan som springer mot fotografen (Nick Ut) 

på en dammig väg i Vietnam. Även bilderna av mordet på president Kennedy var länge alltför 

känsliga men där har Jyrki sett ett exempel i en tecknad film där händelsen överdrivits in 

absurdum för att eventuellt bli just absurd och möjlig att skratta åt.  

Även bilder från nazitysklands koncentrationsläger är fortfarande svåra att använda men Jyrki 

har en kollega, Pertti Jarla, som faktiskt använt skylten ”Arbeit macht frei” i en seriestrip som 

också kommenterar hur vi pratar i våra mobiltelefoner: 

Mannen i första bilden frågar: ”var är du, kan du prata?” 

Inifrån lägret hörs svaret: ”nej, inte just nu, jag är på ett dåligt, dåligt ställe.” 

 

Jyrki bedömer att Pertti i det här fallet klarar sig på att han inte skämtar med själva tragedin; 

lägret är fortfarande av ondo; ett dåligt, dåligt ställe. 

Jyrki avslutar med att citera den brittiske stå upp-komikern Jimmy Carr som sagt att inget 

ämne är sårande i sig utan att det är utförandet och uppsåtet bakom som kan såra publiken. 
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Diskussion 1, i urval 

”Det tar ett år innan man är igenom.” 

Det är intressant att fundera över vad som går att skämta om men det beror också mycket på 

var bilden publiceras. En bild som gick utmärkt att visa i Kairo väckte stort rabalder i 

Frankrike tre år senare. Det blir mer komplicerat i en global värld där alla publicerade bilder 

kan ses överallt, även av människor utanför den tänkta målgruppen. 

Det är sant. Jag ritade själv omgående bilder av attacken på World Trade Center – det var en 

spontan reaktion - och på universitetet där jag vistades väckte det inget uppseende. 

Studenterna reagerade inte. De teckningar som publicerades i offentliga kanaler var mer 

återhållsamma med motiv som gråtande frihetsgudinna osv. 

 Kanske hade reaktionerna blivit starkare om du varit amerikan själv? 

 Bilden publicerades också bara i en intern universitetstidning. 

I den här (visar norska ”Avistegnernes årsbok 2011”) finns teckningar om katastrofen på 

Utöya men de skämtar inte om händelsen utan beklagar den med vackra bilder. 

Utöya var en engångshändelse som krävde omedelbar och tveklös lojalitet. Attacken på World 

Trade Center ingick i en pågående konflikt. Det är skillnad. 

Det är skillnad på att ta sig an en händelse och att skämta om den. 

I den första utställningen på EWK-museet fanns två bilder med samma motiv, hämtat från 

Abu Ghraib-fängelset där amerikanska soldater torterade irakiska fångar. Den ena, av Karin 

Sunvisson, speglar händelsen i medeltiden, både med texten som löd ”medeltida metoder” och 

stilen som liknade ett medeltida träsnitt. Den andra, av Love Antell, är en tydligare politisk 

protest mot USA:s krigföring i Irak. Besökare på utställningen ifrågasatte bilderna och 

menade att de gjorde ont värre för den utsatta personen på bilden. Kunde EWK-museet ställa 

sig bakom att de visades? Jag försvarade bilderna med att de kan ses som en del i ett 

journalistiskt arbete. 

Det spelar ingen roll hur starkt och allvarligt syfte en tecknare har. Man får alltid kritik om 

man tecknar utsatta människor, t ex svältande barn från Afrika. ”Hur kan du skämta om 

svältande barn?!” 

Det viktiga är hur betraktaren uppfattar dina bakomliggande intentioner. Allt kan missförstås. 

Det har tagit nästan ett helt år innan det har blivit möjligt att teckna Anders Behring Breivik 

och det går fortfarande inte att göra honom till en skojig figur. Det går att rita hans ansikte, 

sakligt, men det är fortfarande känsligt. 

Tecknade personer upplevs alltid som mer eller mindre skojiga. Det kan öka deras popularitet 

även om det inte är meningen. 

Det kanske är som med individuell sorg. Det tar ett år innan man är igenom. 
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Men hur gick det till före Internet? Två dagar efter Estoniakatastrofen1994 så cirkulerade 

skämt om den på finska skolgårdar. Hur fick de spridning? 
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Stereotyper i politisk illustrationskonst 

Föreläsning 2, Siri Dokken, tecknare för Dagsavisen, Norge 

Siri inledde med att visa en bild av en sak som hon hittat på vägen. Det var trynet från en grön 

spargris. En stereotyp detalj som betyder samma sak för oss alla. Man måste hitta rätt detaljer 

för att kunna göra sina bilder begripliga.  

Det får inte ta mer än tre sekunder att tolka en teckning i en tidning. Vi använder stereotyper 

för att fånga läsarnas intresse. Stereotyperna väcker vissa förväntningar hos dem. Komiken 

uppstår när vi vänder den förväntningen upp och ned. 

Stereotyper förändras över tid. Den tjocke mannen representerar inte längre ”en framgångsrik 

man” utan snarare en lågutbildad loser med dåliga kostvanor. Stereotypen av en framgångsrik 

man idag är snarare en ung, vältränad man som Petter Stordalen på bilden till höger. 

  

Bilden ovan av ”Tora” 

Dagens stereotypa tänkande säger också att lyckade kvinnor ska vara smala och att den som är 

tjock ska skämmas för det. Då kan vi skämta genom en bild där en tjock kvinna inte skäms. 
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Bilden ovan har Siri gjort för att illustrera misstänksamheten mellan människor från olika 

kulturer. Hon är själv tveksam till om hon lyckats. Sjalen är en stark symbol – kanske så stark 

att bilden kommer att handla om den istället? Siris egen dotter som är 14 år tyckte inte bilden 

visade hennes verklighet utan visade situationen från ett väldigt vuxet perspektiv. Kanske 

skapar den i själva verket mer misstänksamhet. 

 

Det här är en annan bild som Siri själv blivit tveksam till. Att skildra kvinnorna som 

köttstycken utan överkropp kanske gör henne till en del av problemet?  

Genus är över huvud taget känsligt. Siri visar flera bilder där valet av kön direkt påverkar hur 

vi upplever bilden. En manlig figur med trasig resväska som det trillar bokstäver ur tolkar vi 

som en författare i exil som håller på att förlora sitt språk. En kvinnlig figur i samma situation 
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upplever vi som något annat; en kvinnlig författare som kämpar med språket, kanske. På 

samma sätt blir en kvinnlig narkoman genast ett offer medan en manlig narkoman betraktas 

mer som en kriminell och ett potentiellt hot. Även en bild på ett tiggande barn inför en vuxen 

får helt olika innehåll beroende på om den vuxna är en man eller en kvinna.  

Bilder som den nedan, där en man skildras som offer är ovanliga, konstaterar Siri. 

 

Texten lyder: Jo, lite kallt är det. Men jag betalar inte  

femtio kronor i timmen för att stå här och titta på en ylletröja. 

Siri tecknar återkommande små observationer från Oslo och har funnit att det ibland utmanar 

hennes egna fördomar att avbilda verkligheten. Bland annat iakttog hon två kvinnor som 

jobbade på en stripklubb som stod och rökte utanför personalingången i en paus. De stod där 

och småpratade som utanför vilken arbetsplats som helst och såg inte alls ut som några offer. 

En annan gång ritade hon av en scen där en kvinna i hijab klär sin flicka i en T-shirt med 

texten ”Wild thing”. Varför fick det henne att reagera över huvud taget? Varför ser vi det som 

en sådan paradox? 

Teckningar som kommenterar situationen i olika afrikanska länder är också ett slags bilder där 

fördomar, schabloner och stereotyper står i vägen för nya tolkningar. Alltför många 

teckningar av svältande afrikanska barn med stora ögon och svullna magar kanske gör oss 

avtrubbade och immuna mot just det budskap som de vill förmedla? 

Siri visar sedan några bilder från sitt eget arkiv, bland annat en som föreställer Israels tidigare 

premiärminister Ariel Sharon och ledaren för den palestinska motståndsrörelsen PLO, Yassir 

Arafat, i en boxningsring med döden. En annan teckning, där Siri ritat Sharon som till hälften 
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drake, liknar i stilen en propagandateckning från 20-talet. När den publicerades ledde det till 

att Siri hängdes ut som judehatare och antisemit. Vilket, enligt röster från seminariets övriga 

deltagare, drabbat även EWK och hela Aftonbladets redaktion. Siri menar att hennes arbete 

blir väldigt svårt om hon skulle vara tvungen att göra undantag av hänsyn till olika extrema 

grupper men säger också att hon själv har blivit mer noggrann efter 9/11. Inte för att hon är 

rädd utan för att hon har blivit medveten om att hennes teckningar kan betraktas av hela 

världen på ett ögonblick, av människor med vitt skilda referensramar. När hon började sin 

yrkeskarriär nådde teckningarna oftast bara tidningens läsare. 

När stormen kring Jyllandspostens publicering av Muhammed-karikatyrerna blåste upp så 

ville Siris redaktör att hon skulle kommentera det. Hon hade först ingen aning om hur hon 

skulle göra men kom sedan på idén att göra en kommentar i form av ett så kallat rorschachtest 

där en terapeut utifrån testpersonens muntliga tolkning av en symmetrisk samling bläckfläckar 

ska kunna utläsa något om hens personlighet. 

 

Berätta vad du ser och jag ska säga dig vem du är … 

 

Andra deltagare på seminariet bröt nu in i Siris föreläsning. Hon fick till exempel frågan om 

när ansvaret för teckningen egentligen lämnar henne. Är det som Jyrki sagt i första 

föreläsningen att det bara är syftet med bilden som kan provocera eller har bilden själv den 

kraften? Konstnären Wassily Kandinsky sade att varje konstverk formas av den rådande 

tidsandan och att tolkningarna av det därför ständigt förändras. Om Kandinsky skulle ha rätt 

så blir det svårt att anklaga den enskilda tecknaren för ett tumult som en teckning orsakar i en 

annan tid eller på en annan plats. Teckningar är inte oberoende av sin kulturella kontext. Det 

är betraktaren som lägger de sista pusselbitarna utifrån sina referensramar. 

Siri visar på problemet med president Barak Obama som exempel. Hur ska tecknare kunna 

karikera honom utan att understryka att han är en färgad man med utstående öron?  

En annan deltagare menar att vi måste visa hänsyn till hur minoriteter uppfattar det vi gör. Om 

några känner sig kränkta så måste vi respektera det och avstå från att kränka dem ytterligare. 
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Men om man drar det till sin spets så skulle det kunna leda till att vi inte kan säga eller rita 

något alls. Man riskerar alltid att såra någon. 

Siri berättar då en självupplevd historia om en statyett föreställande en naken afrikansk 

kvinna. Statyetten köptes av hennes egen morfar och när hennes mormor, som alltid avskytt 

den, bröt sig loss och slängde ut honom så fick ha ta statyetten med sig. Senare hamnade den 

hos Siri som ställde den på en hylla som ett minne av hennes starka mormor. Där fick en 

afrikansk vän syn på den och förklarade för Siri att han kände sig sårad. Statyetten är nu 

förpassad till vinden, trots att Siri saknar den. 

En annan deltagare tycker att tecknare som misstänker att en bild skulle kunna såra någon 

borde testa den på någon ur den gruppen men menar samtidigt att det sällan finns tid eller 

möjligheter för sådan eftertanke. 

Siri visar en bild där två vettskrämda västerlänningar hukar under ett fönster där man ser en 

månskära. Månskäran är en symbol för islam, vilket gör de två löjliga figurerna till 

islamofober. 

Här slår en annan deltagare fast att det är svårt att diskutera demokrati och yttrandefrihet med 

unga människor. Hon beskriver en metod som hon använder där hon alltid får fram att 

ungdomar bara ser yttrandefriheten som rättighet, som inte är förknippad med några 

skyldigheter. Alla har rätt, ja, nästan skyldighet, att säga vad de tycker, även om banala saker 

som om man bör raka sina armhålor eller inte. Få frågar sig varför de ska tala om vad de 

tycker, eller om de verkligen bör göra det, men tanke på hur andra känner. 

Siri visar en bild av två pappor med barn som ser varandra på lite avstånd. Likheterna är 

många, de är i samma situation, men ändå ser vi genast skillnaderna och deras 

misstänksamhet gentemot varandra.  

Siri berättar att när hon återvände till en del av Oslo där hon tidigare bott så upplevde hon att 

stadsdelen förändrats. Det stod grupper av medelålders män på trottoarerna som inte flyttade 

sig när hon kom. De flyttade sig bara för andra män. Det var en ny upplevelse för Siri som 

beskriver Oslo idag som en mycket segregerad stad. 

I samma veva besökte hennes make samma stadsdel och han lade märke till många unga, 

somaliska män gick omkring med barnvagn.  

Två märkbara förändringar hade skett men på grund av sina olika kön lade Siri och hennes 

make märke till olika saker.  

Slutligen vill Siri presentera lösningen för oss. Hon menar att det ingår i yrkesrollen att ta 

risken att ibland såra någon. Hon har, som hon säger, ”a license to offend”, rätt att såra. Hon 

tycker att hon själv har blivit mer medveten på senare år, att hon gjort sin hemläxa, men att 

hon ändå måste få använda sig av stereotyper och spela på våra gemensamma fördomar för att 

nå de effekter hon vill. 
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Diskussion 2, i urval 

”Det mesta av diskussionen äger rum i mitt huvud” 

En deltagare tackar Siri för att hon så generöst delat med sig av sina tvivel och funderingar 

och undrar vem Siri har att bolla med när hon blir tveksam till en bild. 

Ofta har jag inte tid att bolla med någon alls. Ibland blir det familjen. Jag 

träffade min man genom mitt arbete. Jag litar på hans omdöme, och mina 

döttrars. Det mesta av diskussionen sker dock i mitt eget huvud. 

När jag levererar mina teckningar till min redaktör är det flera timmar kvar tills de går i tryck.  

Det finns tid att ändra. Det har jag gjort några få gånger men bara en gång har de stoppat mig. 

Då ville de förstöra en hel bild för att de tyckte det var för mycket blod på den. Men det var 

viktigt med allt det där blodet. Så den ändrade jag inte. 

Jag diskuterar inte med någon under tiden som jag håller på med en teckning.  

Jag arbetar med Norrköping Pride och har noterat att inga tecknare ägnar sig åt HBTQ-frågor. 

Tvärt om så verkar det finnas väldigt många normer kring exempelvis vad en familj är som 

väldigt få tecknare bryter emot. Men det finns undantag förstås. Jag såg en bild där två 

sjuksköterskor står och skvallrar om en tredje som ryktet säger är lesbisk. Då säger den ena 

till den andra; och jag har hört att du ligger med män!!  

Jag uppskattar verkligen de unga, kvinnliga tecknare som arbetar med de här frågorna. 

Det är skillnad på att låta bli att såra de svaga i samhället och att ta dem i försvar. 

I norska skolor råkar både judiska och muslimska barn illa ut. Jag har försökt 

rita ett barn som är både och. Det var mycket svåra avvägningar. Hur stor skulle 

näsan vara, hur mörkt håret och huden? Jag vet inte om jag lyckades. Barn är 

alltid svaga i samhället. 

Jag ritar ofta norrmän som tjocka, vita och glada. Ingen vill förstås se ut så men alla förstår 

omedelbart vad jag menar. 

Jag gillade din första bild på gristrynet. Det är så det är. En detalj kan ge en hel bild, bli en del 

av en helhet. Jag undrar om du skiljer på detaljer, symboler och stereotyper. Korset, stjärnan 

och månskäran är religiösa symboler. En muslimsk kvinna kan ritas på olika sätt men alla ser 

ändå vad det är. Ingen enskild skärva av verklighet kan ge en hel bild på det sättet. 

I den akademiska semiotiken skiljer man på symboler och ikoner. Ikoner är intuitiva bilder 

som t ex den som visar att ett plagg ska handtvättas. Symboler är mycket mer abstrakta, t ex 

den som betyder ”får ej blekas”. Samtidigt kan personer bli ikoner för en tidsperiod, som till 

exempel Elvis och Marilyn Monroe. Det är också fascinerande att ett föremål, som till 

exempel en penna, har samma form och funktion för alla människor men beskrivs med olika 

ord, formade av olika bokstäver. Orden blir kulturellt färgade symboler för föremålet penna. 
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Rättslig prövning pågår. 

Föreläsning 3, Johan Höjer, bildpedagog, Serie- och bildberättande, Högskolan i Gävle 

Professor emerita Lena Johannesson, som skulle hållit en föreläsning utifrån utställningen 

”Drivet och överdrivet –om karikatyren i Sverige” på Nationalmuseum i Stockholm,  hade fått 

förhinder. Johan Höjer hoppar in på kort varsel. 

Lagens definition av barnpornografi är under prövning i Sverige sedan några 

mangateckningar blivit rättssak. Teckningarna fanns på översättaren och samlaren Simon 

Lundströms hårddisk. Totalt handlar det om 51 teckningar som alla bedömdes vara 

barnpornografi i tingsrätten. 12 av dem friades senare i hovrätten men 39 är alltså fortfarande 

förbjudna inte bara att inneha och visa, utan även att titta på. För att vi inte alla skulle bli 

kriminella så kunde Johan därför bara visa de 12 teckningar som friats. Själv har han tillgång 

också till de övriga, i forskningssyfte. 

Ärendet kommer att prövas även i Högsta Domstolen och domen därifrån bedöms kunna blir 

prejudicerande. Johan Höjer är, i egenskap av konstvetare och mangaexpert, kallad som 

expertvittne till den prövningen. Det han då ska ta ställning till är om teckningarna skulle 

kunna frias mot bakgrund av sitt höga artistiska och konstnärliga värde men han ska också 

tala om för rätten hur gamla mangafigurerna på bilderna kan bedömas vara. 

Johan förklarar att lagen ser strängt även på tecknade bilder av barn i utsatta situationer, 

särskilt om det finns anledning att misstänka att fotografier har använts som förlaga. En annan 

falang ser tecknade bilder av barn som symboler för barndomen snarare än som en avbildning 

av ett specifikt barn. Som Johan upplever det så är hela det publicistiska, journalistiska och 

konstnärliga Sverige emot den strängare tolkningen av lagen som, säger man, gör intrång på 

såväl tryckfriheten som den enskilda konstnärens frihet. ”Bara kulturministern och regeringen 

är för”. 

Johan berättar att rätten gör sin bedömning av bilderna genom att svara på två frågor. ”Är det 

ett barn?” och ”Är det porr?”. Om bägge frågorna kan besvaras med ”ja”, döms bilden. 

Johan beskriver den dömde översättaren Simon Lundkvist som en dedicerad mangafantast och 

innehavare av ett privat bibliotek med 4 000 tryckta mangaböcker. Rätten har dock bara 

intresserat sig för innehållet på hans hårddiskar. Detta, enligt Johans bedömning, på grund av 

en allmän moralpanik kopplad till Internet och de pedofiler som verkar där. På hårddiskarna 

fanns fyra miljoner bilder. 52 av dessa lades, av polisen, i en särskild mapp som de skapat 

själva och märkt ”Tveksamma”. Den mappen har polisen och rättsväsendet sedan hänvisat till 

som Simon Lundkvists ”samling” med tecknad barnpornografi. Just att bilderna utgjorde en 

”samling” har av rätten ansetts som försvårande. Men i så fall är det polisen som är kriminella 

eftersom det är de som skapat samlingen. Johan menar att det också blir lättare att associera 

till pornografi när så många bilder lyfts ur sina ursprungliga sammanhang och visas 

tillsammans. 
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Hur pornografiska bilderna är varierar. Några är uppenbara och visar penetration medan andra 

kräver mer av betraktarens fantasi. Johan visar den friade bilden nedan för deltagarna och 

berättar att en liknande fortfarande är förbjuden. Enda skillnaden mellan bilderna är att flickan 

på den förbjudna bilden har benen lite mer isär. 

 

Johan använder olika historiska bilder för att försöka förklara för rätten hur konsten alltid 

använt symboler för att få betraktaren att associera. Bilden nedan visar två berömda skönheter 

från det amerikanska 1940-talet. Till vänster en teckning av den populära tecknade pinuppan 

Dragon Lady och till höger ett foto av Gloria Saunders utklädd till samma figur. Självklart är 

det omöjligt att överleva med en så smal midja som den tecknade versionen har men hon 

kändes ändå igen som en representation av skönhet och förförelse. En inlärd signal som 

betydde ”sexig snygging” för samtiden. 
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Johan menar att motsvarande signal inom manga ofta är ett slags ålderslösa karaktärer som vi, 

felaktigt, tolkar som barn. Den vana mangaläsaren ser vuxna kvinnor där ovana ser 

småflickor. Infantiliseringen är ett konstnärligt stildrag och inget annat, menar Johan, som 

fortsätter med att visa bilden nedan som han hämtat från den speciella manga-genren Yaoi. 

 

Yaoi-serierna bygger på en grundstory där en stor och stark västerländsk man förgriper sig på 

en mycket mindre och klenare japansk yngling. Serierna ritas av kvinnor, föreställer män som 

har sex men män, och läses av unga kvinnor i puberteten som ännu inte debuterat sexuellt. 

Serierna låter dem utforska sexuella makt- och styrkeförhållanden genom att de identifierar 

sig med den klenare parten. I den japanska kulturen tolkas ofta våldtäktsliknande sex som ett 

tecken på hängivenhet och passion.  

Yaoi ökar i popularitet i väst vilket Johan tycker är sorgligt eftersom det får honom att 

fundera på vilka förväntningar unga flickor då får på sin egen sexualitet. Klart är i alla fall att 

medlemmarna i det svenska rättsystemet ligger långt ifrån de här seriernas egentliga 

målgrupp. 

Johan visar också Richard Berghs målning ”Riddaren och jungfrun” som tveklöst räknas till 

vår gemensamma konstskatt trots att flickan är mycket ung och de sexuella övertonerna är 

tydliga och symbolerna många. 
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Bland annat så betyder maskrosbollarna på marken att något blivit fullbordat; att jungfrun 

beskyddande håller en av dem mellan sina händer gör förstås att betraktaren förstår vad det är 

som fullbordats. Richard Bergh arbetade med målningen till och från under tio år. Modell för 

jungfrun är hans egen dotter medan skalden Verner von Heidenstam stått modell för riddaren. 

Johan berättar också att det finns ett slags erotiska rollspelsbilder där vuxna kvinnor klär sig i 

t ex skoluniform. Dessa kränker inte barnen, menar man, eftersom det är så tydligt att det rör 

sig om fotograferade, utklädda vuxna. Den här sortens bilder kallas i juridiken 

anspelningspornografiska. Om de däremot vore tecknade i mangastil så skulle det vara svårare 

att avgöra kvinnans ålder. Sådana bilder skulle mycket väl kunna bli förbjudna, avslutar 

Johan. 

 

Diskussion 3, i urval 

”Hur kommer framtiden att tolka vår tid, utifrån de här 

bilderna?” 

Det verkar som om den svenska rättvisan har en väldigt naiv syn på hur bilder kan tolkas. 

Jag tänker på de där bokmärkena, ni vet, där barn är utklädda till vuxna i yrkesroller som 

sjuksköterska och brevbärare. Kommer ni ihåg dem? Det finns en gammal tradition att 

avbilda pojkar som små vuxna i manliga kläder som sjömanskostymer. Flickor har klätts mer 

som just små flickor. Fast nu finns det stringtrosor och behåar för femåringar. Det är en 

sexualisering av barnen. Pojkar och flickor får olika roller, olika makt så tidigt.  

Jens Liljestrand har sagt att vi lever i en Astrid Lindgren-diktatur där barndomen är det enda 

heliga vi har kvar. Det är kanske dags att förbjuda avbildning av barn helt och hållet? 

Jag tänker på TV-serien Game of Thrones där man ville skildra en medeltidsliknande kultur 

där det inte finns någon ungdomstid utan barndomen övergår direkt i vuxenlivet genom bland 
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annat resonemangsäktenskap mellan tonåringar. De fick problem under inspelningen som 

ägde rum i Nordirland eftersom det där är förbjudet för vuxna skådespelare att spela 

minderåriga som har sex. I verklighetens medeltid gick det ju till så men det kan inte gestaltas 

i dagens fiktion. 

Barn har alltid konsumerat berättelser om ”flicka möter pojke”. Se bara på filmen Ivanhoe 

som visas varje nyår i Sverige. Flickorna i filmen, Rowena och Rebecka, kan inte vara mer än 

16-17 år, men vi upplever dem som vuxna. De tar ansvar och agerar kraftfullt. 

Det är omöjligt att visa sex mellan två sjuttonåringar idag. 

Hela fantasygenren är förfärlig när det kommer till könsroller och maktförhållanden. 

Japansk tecknad porr får inte visa könsorgan eller pubeshår. Då görs erotiska teckningar utan 

dessa detaljer; platsen där de skulle ha varit lämnas helt enkelt tom eller ”pixlas”. Eller så 

används unga, kvinnliga modeller utan pubeshår.  

Kontexten betyder självklart mycket för hur bilder tolkas. Frågan är om pedofiler kan gömma 

sig bakom en konstnärlig täckmantel av manga och andra bilder. Det är en svår fråga. 

Hur kommer framtiden att tolka vår tid, utifrån de här bilderna? 

Mangastilen kommer snart att bryta in i andra bildgenrer. I början handlade det om skolbarn 

som ritade av japanska serier, sedan var det bara äkta japanskt som gällde. Nu kommer vi 

snart lära oss att teckna egna manga, formade i vår kulturella kontext. 

Manga tar sin målgrupp på allvar. Den är lojal med tonåringen och skildrar deras liv inifrån. 

Att det är en sexualiserad genre har också med det att göra. Läsarna är i pubereteten och 

väldigt intresserade av sex. Från det pryda väst får de trots det inget att läsa eller titta på. Det 

tomrummet har manga fyllt. 

Ett barns klotter på en vägg startade upproret i Syrien. Vi ska inte underskatta bildernas kraft.  

Om domen mot de här bilderna blir prejudicerande så får det stor betydelse för många av oss. 

Jag tycker det är modigt att du ställer upp som vittne. 

Fotoutställningen ”A History of Sex” av Andres Serrano visade arrangerade bilder av olika 

sexuella fantasier. Politikerna ville förbjuda bilderna medan fotografen och konstvetarna såg 

dem som konstnärliga verk. Var gränserna för det konstnärliga går är, och ska vara, en 

ständigt pågående debatt. 

  



20 
 

Norska teckningar före och under den tyska ockupationen 

Vigdis Wolden, curator på Avistegnernes hus, Drøbak, Norge 

Vigdis börjar med att berätta personligt om sin far som studerade textilteknologi i Norrköping 

en gång i tiden. Han bor numera i Drøbak, intill Oslofjorden, där också Avistegnernes Hus 

ligger. Varje dag sitter hennes pappa i en särskild fåtölj och ser ut över fjorden och 

Oscarsborgs fästning där för övrigt Avistegnernes Hus också brukar ha utställningar. Ibland 

lyfter han sin kikare för att titta på någon båt som passerar. Kikaren, som är stor och tung, 

kommer från en tysk ubåt. För Vigdis är hennes far den levande länken till kriget. Han var 

bara en ung pojke 1940 och bodde då i Oslo. Han deltog i motståndsrörelsen genom att 

transportera hemliga papper mellan personer, utan att veta vilka de var eller vad dokumenten 

innehöll. Efter en tid åkte han fast och blev satt i ett fångläger. När han blev släppt flydde han 

till Sverige där han tillsammans med andra norska flyktingar ingick i det som kallades 

”polistrupper”. Utländska medborgare fick inte organisera sig militärt i Sverige. I krigets 

slutskede, 1945, åkte Vigdis far med sin polistrupp till Trondheim där tyskarna haft sin största 

ubåtsbas. Där fick han tag i kikaren. 

Om han suttit i sin fåtölj och tittat i kikaren natten till den nionde april 1940 hade han fått se 

ett antal mörka fartyg tysta komma in från havet. Först låg Hitlers stolthet, den stora kryssaren 

Blücher. Hon svarade inte på anrop. Fartygsgruppens uppdrag var att inta Oslo men 

beskjutning både från Oscarsborg och fastlandet gjorde att Blücher fattade eld, förlorade 

navigeringsförmågan och förliste. Över ettusen soldater omkom i branden eller drunknade. 

Resten av den över tvåtusen man stora besättningen tog sig iland och räddades av norrmän 

ibland annat Drøbak. Blüchers förlisning fördröjde invasionen så länge att det norska 

kungahuset och regeringen kunde fly. 

När nu Avistegnernes Hus planerar för utställningen ”Propaganda och karikatyrer före och 

under den tyska ockupationen” är man därför på historisk mark. Utställningen ska öppna den 

25 augusti och står kvar till den 28 oktober. 

Efter att ha fört oss närmare den aktuella historiska perioden visar Vigdis därefter några 

smakprov från den kommande utställningen. Hon tar avstamp i första världskriget som födde 

en stark pacifistisk rörelse som också präglar många politiska teckningar från den tiden.  

Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland är det flera norska tecknare som varnar för 

utvecklingen samtidigt som andra hyllar utvecklingen. Tidningen Aftenposten är för 

nazisterna medan Dagbladets utlandsredaktör Ragnar Wold skriker så högt han kan om 

händelserna i Tyskland och varnar för konsekvenserna. Efter invasionen möter han 

Aftenpostens redaktör varvid denne förklarar att han haft fel medan Ragnar Wold haft rätt. 
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En mycket känd tecknare och antinazist var Ragvald Blix som inledningsvis ritade för den 

tyska skämttidningen Simplicissimus men senare startade en egen tidning och samarbetade 

med Berlingske Tidende och Dagbladet. Ragvald gick 1922 på ett möte i München där en 

österrikisk man höll föredrag och dit inga judar var välkomna. Ragvald blev nyfiken och gick 

dit och rapporterad efteråt att mannen som hetter Hitler var klädd i skitig regnrock och hade 

en liten mustasch klistrad vid överläppen. Ragvald noterade också att Hitler läste innantill 

från sitt manuskript hela tiden. Redaktörerna  avfärdade Hitler som ointressant men Ragvald 

Blix varnade för att den här mannen skulle komma att förändras. 

Under kriget verkade Ragvald Blix från Sverige där han publicerade teckningar i Torgny 

Segerstedts Göterborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) under pseudonymen Stig Höök. 

Ragvald häcklade ständigt nazisterna men gjorde det med stil. Han utnyttjade till exempel 

aldrig det faktum att Goebbels, som ses på bilden på nästa sida, hade klumpfot 
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Texten lyder: 

NAZIS TILLVÄXT 

- Av er kvinnor begär vi inte annat är att ni förökar oss! 
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Efter invasionen i Norge tillträdde Vidkun Quisling som marionett till nazityskland. Så 

småningom förvandlades hans namn till ett adjektiv: en Quisling blev benämningen för en 

som samarbetade med ockupationsmakten. Detta kommenterade Ragvald Blix så här: 

 

 

 

Texten lyder: 

I AUDIENS HOS HITLER 

- Jeg er Quisling! 

- Og navnet? 

 

Norska tecknare erbjöds också att teckna propaganda för nazisterna. Propagandabilderna 

innehåll ofta vikingamotiv och spelade på det nordiska med pittoreska hem på landsbygden. 

De föreställde ofta handlingskraftiga och auktoritära blonda män och kvinnor. Propagandan 

framställde också ofta nazismen som Norges enda räddning undan bolsjevismen. 
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Många tecknare var motståndare till ockupationen bland annat Gunnar Bratlie som fängslades 

och blev kvar i fängelset till krigets slut. Bilden på nästa sida ledde till att både tecknaren 

Bjarne Restan och hans redaktör förhördes. 
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Maskarna i jorden blir Vidkun Quislings initialer, om man vänder tidningen upp och ned. I 

björkens krona syns kung Håkons namnteckning. Det räckte för att åka fast. 

Självklart kommenterades också krigets slut av tecknarna. Se exempelvis bilden på 

dokumentationens omslag. 
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Diskussion 4, i urval 

”Samma risker tas av andra tecknare idag, på andra 

platser.” 

Det är intressant att se bilder både för och mot nazisterna. 

Ja, och det fortsätter. Igår pratade vi om Anders Behring Breivik som en ensamvarg men det 

stämmer inte riktigt för han ingår i en tanketradition av rasism, socialdarwinism och nazism. 

Flera av teckningarna du visade har en annan signatur? 

Ja, det är Ragvald Blix pseudonym, Stig Höök. Utlänningar i Sverige fick inte kommentera 

politiska händelser öppet under kriget så när Ragvald tecknade för GHT använde han 

pseudonym. Han skickade också alltid flera olika texter till varje bild och lät redaktören 

Torgny Sergerstedt välja. GHT var en väldigt viktig kanal för kritiken mot nazisterna men 

Blix publicerade också sina bilder i olagliga trycksaker och flygblad inne i Norge. 

Det är viktigt att förstå att de som levde sina vardagliga liv då inte hade tillgång till hela 

bilden. Länge ville man att allt skulle vara som vanligt. I Helsingfors fanns en sport-tecknare 

som i det längsta hoppades att det planerade olympiska spelet i Helsingfors sommaren 1940 

skulle bli av. Han skrev till en bild, på ett ungefär; ”Jag hoppas den här politiska röran är 

avklarad snart så att vi kan sätta igång med OS”. 

Vi får också tänka på att de risker som de norska tecknarna tog då tas av andra tecknare idag, 

på andra platser. 

Hur är relationen mellan norrmännen och kriget? Kan de sin historia? Lever intresset? 

 Oh ja, det kommer nya böcker hela tiden, som tar upp kriget ur nya synvinklar. 

Det är alltid männen som skildras i kriget men tänk på alla kvinnor och deras lidande. 

Det var en ny bok här om året som handlade om det, om kvinnornas roll i den 

norska motståndsrörelsen. 

Det är intressant att se vad som finns på bilderna men också vad som inte finns där. Kan vi 

tillräckligt mycket för att finna det? 

 

  



27 
 

Sammanfattning av Carina Milde 

Som konstvetare ser Carina att den politiska illustrationen verkligen fungerar som verktyg för 

en diskussion om demokrati och yttrandefrihet. De har använts som politiska redskap i snart 

tusen år. I de gamla egyptiska rikena användes djursymboliken för att avbilda gudar – idag 

gestaltar vi politiker i djurskepnad. Hon menar att vi behöver en gemensam terminologi för att 

kunna prata om de här bilderna. Så att vi kan tolka och dra slutsatser utifrån en bild. Självklart 

är tolkningen till viss del subjektiv. När en konstvetare samtidigt visar en bild och presenterar 

sin tolkning av den så kan alla omedelbart ta del av källan, själva grundmaterialet. Det är 

problematiskt. 

Konstvetenskapen har många verktyg, förklarar Carina. Ett av dem är semiotiken; förmågan 

att tolka tecken och symboler i bilderna; att använda de visuella koderna. Vår terminologi om 

karikatyrer stammar från de italienska 1400- och 1500-talen då karikatyren för första gången 

börjar betyda något mer än bara det som syns på bilden. Att bilder då gick att massproducera 

var viktigt. Bilder började användas som propaganda av bland annat i samband med 

reformationen.  

  

Bilderna ovan användes av protestanter för att visa hur de troende borde vända sig bort från 

personkulten i den katolska kyrkan. Istället skulle de se till det som står i skriften; att Jesus 

tvättade fötterna på sina lärjungar, inte tvärt om. 

Bilden åtföljdes inte av någon text eftersom de flesta i målgruppen ändå var analfabeter. De 

förväntades känna igen symboler och signaler i bilderna. 

Carina berättar sedan om den mexikanske tecknaren José Guadalupe Posada (1851-1913) vars 

bilder hon ställt ut på EWK-museet i samarbete med Mexikanska ambassaden. Posadas 

bildflora blev betydelsefull i formandet av en ny mexikansk nationell identitet. 
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Posadas teckningar spreds billigt som enkla flygblad i stora format, ofta med enbart en bild 

som innehåll eftersom analfabetismen var utbredd även här. De skickades vidare mellan 

människor så att varje blad kom att betraktas av många. Ett effektivt sätt att kommunicera 

med massorna. 

Bladen skildrade inte nödvändigtvis dagaktuella nyheter men var alltid spännande. De 

handlade om ett Mexico i förändring där folket ställdes i opposition mot såväl Europa som 

den härskande inhemska eliten. 

Carina visar några exempel där bilden nedan visar hur den Europainfluerade, urbana 

överklassen får stå, eller snarare sitta, tillbaka till förmån för den lantliga, äkta mexikanen. 

 

Nästa bild visar hur en mexikan från överklassen slåss mot de sju dödssynderna. Efter att han 

förlorat alla sina pengar och sin egendom räddas han slutligen av en indian. Sensmoralen är 

tydlig. 
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Som ett sista exempel visar Carina en bild av Posada som förestället en avrättning av 

anhängare till zapatisterna. Hon menar att om vi tittar noga så ger Posada oss, i en enda bild, 

många signaler av hur det kan ha gått till. Carina ger oss sedan den följande beskrivningen. 

 

Det vi ser är en mur framför vilken det står några individer som ska avrättas. De står inför 

”en massiv klump av ondska” som utgörs av soldaterna. Soldaterna har ett befäl, längst bort, 

som snart ska ge ordern. Zapatisterna har traditionella mexikanska kläder i opposition mot 

den Europainfluerade övermakten. Två av dem står med nedböjda huvuden medan två står 

ser sina bödlar i ögonen och dessutom gör en trotsig gest med ena armen för att visa att de 

har rätten på sin sida, ända in i döden. Den rådande mexikanska moralen var traditionell och 

katolsk och hyllade på intet sätt kriminella. Männen som ska avrättas här betraktades inte 

som brottslingar i egentlig mening utan snarare som ett slags Robin Hood-hjältar. 

Politisk illustrationskonst kan hjälpa oss att koppla ett grepp om förändringar i olika 

samhällen, menar Carina. Det behöver inte nödvändigtvis vara våldsamma omvälvningar utan 

kan lika gärna handla om smygande skiften som tecknarna noterar åt oss. 

Hon visar sedan två bilder, influerade av kända fotografier tagna av amerikanska soldater i 

Abu Ghraib-fängelset i Irak, som hon talat om dagen innan. Det är samma händelse, skildrad 

av två olika tecknare, med olika intentioner. 

Carina berättar hur tvärvetenskaplig forskning kan bidra till en ökad förståelse för hur 

politiska illustrationer och satir beskriver sin samtid. På Linköpings universitet har flera 

sådana avhandlingar och uppsatser skrivits. 

Satir är ett sätt att peka på företeelser i samhället som, till skillnad från ironi och humor, kan 

fungera även om folk inte omedelbart skrattar. Satiren är själva basen för den konstnärliga, 

politiska kommentaren och innehåller ofta detaljer som får oss att reflektera och se saker på 

nya sätt. 
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Carina tycker att Love Antells bild, nedan, på ett intressant sätt låter betraktaren själv bidra till 

skapandet av bilden genom att han låter så mycket av motivet ligga utanför bilden. 

 

Karin Sunvissons teckning, nedan, av samma händelse använder ett annat grepp när hon låter 

textkommentaren ”Medeltida metoder” avspeglas dels i bildens stil som liknar ett medeltida 

träsnitt men även i själva händelsen, där tortyr är att betrakta som både brutalt och förlegat. 

 

Carina avslutar med att visa två bilder som föreställer den ryska premiärministern 

(tillträdande presidenten) Vladimir Putin. Den ena bilden, av den svenske tecknaren Riber 
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Hansson, visar Putin som den ryska björnen som bidar sin tid medan han vässar sina klor. Den 

andra, av den ryske tecknaren Mikhail Zlatkovsky, visar Putin som marionettspelare. Den 

uppmärksamme betraktaren ser dock strax att folket inte bara låter sig kontrolleras av trådarna 

utan även hjälper Putin att behålla makten. Kanske en korrekt kommentar till Ryssland idag – 

det får framtiden utvisa. 

 

Avslutande diskussion, i urval 

”Som vittnen till sin samtid talar bilderna till dig även om du 

inte kan historien.” 

Är alla tecknare på vänsterkanten? 

Det är en vanlig fråga. Jag tror det beror på att tecknaren nästan alltid tar den svagares parti, 

vilket ju är en klassisk vänsterhållning. Att teckna från makthavarens perspektiv blir väl 

automatiskt propagandistiskt? 

Jag tänker på det här när man möter tiggare. Om de sitter ner så blir åtminstone jag mer 

benägen att ge än om de står upp, närmar sig, tränger sig  på … Kan vi bara acceptera den 

ödmjuka tiggaren? Inte den som kräver sin rätt med rak rygg? Jag måste nog hem och göra en 

bild … 

Det finns några klassiska sådana moraliska dilemman som visar på hur vi har en benägenhet 

att bry oss mer om dem och det som finns i vår närhet. Det är nog mänskligt … 

Jag tror att det därför är viktigt att vi försöker hitta, och visa på, de underliggande 

strukturerna. De som orsakar problemen, både nära och fjärran. En bild av en kvinna i rullstol 

betyder mer än sitt motiv om kvinnan säger ”Ska vi gå ut eller ska du sälja min rullstol”. Så 

vill jag jobba. 

Samtidigt måste vi värna rätten att använda stereotyper. 

Varför måste vi hela tiden kommentera samhället? Målningar gör ju inte det. Handlar inte 

konst egentligen om att få glömma verkligheten en stund? 

Ja, rika människor omger sig ju gärna med dyra konstföremål som inte påminner 

dem om den skitiga verkligheten i samhället. Det är ju det de betalar för. Vi har 

ett personligt ansvar. Det behövs mer politisk film och teater. Vad skulle en 

konservativ film handla om? 

Det kanske håller på att ändra sig … Jag tänker på vågen av amerikansk film 

som vurmar för både kristendom och krig film. Jag vill försvara rätten för 

konstnären att koncentrera sig på de eviga värdena, det bestående. Vårt ansvar är 

att använda vår begåvning. ”Om du verkligen är bra på något så använd det.” 
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Det är ofta ett samspel mellan text och bild. Bilden kan vara stereotyp om texten tillför det 

specifika. En del bilder fungerar inte utan text, och det är helt okej i den här genren. 

Teckningar kan aldrig vara helt universella. Som vittnen till sin samtid talar de till dig även 

om du inte kan historien. 
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Avslutning 

Carina Milde avslutade seminariet med att uppmana deltagarna att skicka in sina idéer och 

förslag på hur samarbetet i nätverket skulle kunna fortsätta och utvecklas. Hon beskrev hur 

mycket hårt arbete som legat bakom de tre konferenserna i serien men förklarade samtidigt att 

hon är mycket nöjd med samarbetet i nätverket och det genomslag som både konferenserna, 

vandringsutställningarna och de nationella seminarierna fått i media. 


