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Föreningen för orientaliska studier 
fyller 50 år  

 
 
Hösten 1968 började jag läsa kinesiska på Stockholms universitet. Min 
lust att försöka lära mig kinesiska hade väckts redan i början av 1960- 
talet. Jag hade 1962 sett en intervju på TV med Bernhard Karlgren och 
blivit fascinerad, både av Karlgren och av Kinas språk och kultur. Vid den 
här tiden var jag också intresserad av internationella förhållanden, och 
1964 fick jag möjlighet att tillbringa tre månader i New York som svensk 
delegat i The New York Herald Tribune World Youth Forum. Vi var 36 
delegater från 36 olika länder. Ingen från Kina förstås, eftersom USA inte 
accepterade att nya ”röda” Kina skulle ingå i den internationella gemen- 
skapen. Men en delegat var etnisk kines, en annan vietnames och en tred- 
je japan. Så jag blev verkligen påmind om världen utanför den väster- 
ländska kultursfären och dess betydelse.  
 I mars 1964 togs vi emot av den dåvarande justitieministern Robert 
Kennedy – jag tror vi var den första grupp utländska gäster han tog emot 
efter mordet på brodern John F. Kennedy hösten 1963 – och vi fick då 
tillfälle att ställa några frågor till honom. Min fråga blev ”Why don’t you 
recognize Red China”, och jag minns att jag tyckte att Kennedy själv inte 
verkade särskilt övertygad när han svarade att USA:s politik innebar att 
man upprättade diplomatiska förbindelser endast med länder som upp- 
fyller FN-stadgans krav på att vara ”peace-loving”. Denna episod liksom 
hela vistelsen i USA gjorde mig än mer stimulerad att försöka lära mig 
kinesiska och sätta mig in i den kinesiska kulturen.  
 
Intresse för Kina 
Mitt liksom andras intresse för kinesiska studier hade naturligtvis sina 
specifika orsaker, men vi som började läsa kinesiska i slutet av 1960-talet 
var också alla typiska för vår generation. Särskilt från mitten av 1960-talet 
och framåt var vi många som började rikta blickarna bortom den europei- 
ska och västerländska kultursfären. Många av oss hade genom läsning av 
Ingemar Hedenius, Herbert Tingsten, Bertrand Russell och andra tillägnat 
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oss en i upplysningen rotad kulturradikal grundsyn. Få om ens någon före- 
trädare för denna kulturradikalism lär ha sett den som giltig och relevant 
endast för vår del av världen, men mot bakgrund av avkolonialiseringen 
och konflikterna i Sydostasien kom allt fler människor, särskilt unga mot 
mitten, att börja uppfatta den förhärskande världsbilden som etnocen- 
trisk. I Sverige var Göran Palms bok En orättvis betraktelse, som kom ut 
1966, ett uttryck för denna begynnande omvärdering av förhärskande 
föreställningar om världen, och den kom nog att spela en mycket viktig 
roll för att väcka intresse för utomeuropeiska kulturer.    
 Redan i första ring i gymnasiet fick jag alltså lust att läsa kinesiska, 
men efter studentexamen 1966 kom jag ändå att ta en omväg till kinesi- 
ska. Jag fick i lumpen (ett halvår på Arméns tolkskola innan jag ansökte 
om vapenfri tjänst) möjlighet att lära mig en del ryska, och det tyckte jag 
var så roligt att jag ville fortsätta med ryskan på universitetet. Vid sidan 
av grundstudierna i ryska, som inte var så krävande eftersom jag redan 
hade med mig en del kunskaper från tolkskolan, läste jag också lite filo- 
sofi och tog i juni 1968 vad som då kallades en filosofie magisterexamen i 
dessa ämnen. Eftersom jag tyckte både ryska och de två filosofiämnena – 
praktisk och teoretisk filosofi – var väldigt roliga, funderade jag på allvar 
på att fortsätta med högre studier i något av dessa ämnen. Jag blev också 
erbjuden ett arbete på Svenska Institutet för en ung slavist, vilket lockade 
mig. Men intresset för kinesiska studier fanns kvar, och inte minst efter 
att ha träffat Göran Malmqvist och hans fru Ningtsu, som hade hand om 
huvuddelen av undervisningen, beslutade jag att hålla fast vid mina 
ursprungliga planer, och skrev hösten 1968 in mig på grundkursen i 
kinesiska.  
 
Institutionen för orientaliska språk 
Institutionen för orientaliska språk var en ganska ny institution. Bernhard 
Karlgren hade som chef för Östasiatiska museet sedan 1940-talet under- 
visat i kinesiska i samarbete med Stockholms högskola, sedermera Stock- 
holms universitet. Men det var först när Karlgrens elev Göran Malmqvist 
1965 blev professor i ”sinologi, särskilt det nykinesiska språket” som kine- 
siskan kom att ingår som en del i en universitetsinstitution.  Det var idel 
kunniga och intressanta lärare med mycket goda kunskaper i kinesiska 
och rika erfarenheter som jag mötte på institutionen. Göran och Ningtsu 
Malmqvist hade kommit till Stockholm efter flera år i Canberra, där 
Göran varit professor, och i Peking, där han under ett par år på 1950-talet 
varit kulturattaché. Han var redan en internationellt erkänd sinolog, klas- 
siskt skolad men också med mycket goda kunskaper i modern kinesiska 
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och väl förtrogen med den moderna kinesiska kulturen. Hans hustru 
Ningtsu, som hade växt upp i Chengdu i provinsen Sichuan, var en enga- 
gerad och duktig lärare och visste dessutom mycket om modern kinesisk 
kultur.  
 En annan elev till Karlgren, Sten Stenqvist, hade kommit tillbaka efter 
flera år som forskare i Hongkong och dessförinnan kulturattaché i Peking. 
Sten, som också var klassiskt skolad och arbetade på ett stort arbete om 
Songpoeten Su Dongpo, lät som en Pekingbo när han talade kinesiska och 
hade särskilt under åren i Hongkong läst massvis med kinesisk litteratur, 
särskilt modern litteratur. Tidskriften Orientaliska studier, som den här 
artikeln handlar om, har gett ut festskrifter till såväl Göran Malmqvist 
som Sten Stenqvist. En tredje elev till Karlgren, Sven Broman, var vår 
lärare. Han var en av de få som doktorerat för Karlgren, på en avhandling 
om den tidiga texten Zhouli  (Riterna under Zhou), som lite överraskande 
inte blivit föremål för särskilt många kvalificerade studier. När Sven 
undervisade oss, var han dock mer intresserad av skuggspelsteater, som 
han också var specialist på. Hans intresse för skuggspelsteater hade väckts 
under en period då han verkade i Sydostasien, bland annat i Vietnam och 
Sarawak.  
 Ytterligare en lärare vid institutionen var Jan-Ingvar Löfstedt, som 
hade arbetat på Bildtidningen Kina i Peking och där lärt sig mycket bra 
kinesiska och skaffat sig djup kännedom om det samtida kinesiska sam- 
hället. Tien Lung, bördig från Hubeiprovinsen hade i Kina, undervisade 
oss i kalligrafi. Han hade en gång varit elev till den store Hu Shi, sedan 
skaffat sig en juris doktorsexamen i Paris och var nu verksam som expert 
på Östasiatiska museet. Skrivtecknen på äldre kinesiska målningar kunde 
ingen annan än han läsa.  
 Den första uppgift Dr. Tien, som vi kallade honom, gav nybörjarstu- 
denterna  var att med pensel skriva tecknet för ett (一 yī ) trehundra gån- 
ger. När han sedan gick igenom dessa trehundra ettor, pekade han ut 
vilka som var lovande och vilka som var mindre bra. Under mitt första 
läsår på institutionen dök ytterligare en lärare med mycket intressant bak- 
grund upp. Det var Alexander Zubetz som mitt under kulturrevolutio- 
nen kom från Peking. Alexanders kom från en vitrysk familj som hade 
tagit sin tillflykt till Kina efter Oktoberrevolutionen. Alexander var född 
och uppvuxen i Peking och behärskade således kinesiska som en kines. 
Hans föräldrar hade undervisat i ryska på Pekings universitet, och famil- 
jen hade lärt känna svenska diplomater i Peking och kunde så under 
kulturrevolutionen lämna det osäkra Peking och slå sig ner i Sverige, och 
Alexander blev alltså lärare i kinesiska på Stockholms universitet. 
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Lärarna vid avdelningen för kinesiska var alltså synnerligen kunniga både 
vad gäller den klassiska och den moderna kinesiska kulturen. Den som 
präglade verksamheten mer än någon annan var Göran Malmqvist. Han 
var angelägen om att föra arvet efter Bernhard Karlgren vidare, och på 
flera sätt svävade Karlgrens ande över hans undervisning. Men han var 
nog minst lika angelägen om att gå i bräschen för en mera modern sino- 
logi, som intresserade sig lika mycket för modern som för klassisk kine- 
sisk kultur och som krävde goda praktiska språkfärdigheter av sina utöva- 
re. Karlgren hade på sin tid nästan uteslutande undervisat i klassisk kinesi- 
ska. Efter en kort allmän introduktion på några veckor i modern kinesi- 
ska, tog Karlgren fram en av sina favorittexter, krönikan Zuozhuan från 
300-talet f. Kr., som han på sina föreläsningar själv läste, kommenterade 
och översatte. Jag fick aldrig uppleva detta men de som varit med och 
som berättat om det vittnar nog samstämmigt om att Karlgrens undervis- 
ning var explication du text när den är som bäst: initierad, skarpsinnig, 
humoristisk med oanade utvikningar åt olika håll.  
 Göran Malmqvist såg till att huvuddelen av undervisningen ägnades åt 
den moderna kinesiskan och han gjorde sitt yttersta för att vi så snart som 
möjligt skulle komma i kontakt med riktigt god kinesisk litteratur. Redan 
andra terminen läste man en novell av Lao She, en av de största 1900- 
talsförfattarna. Han ville vara med och utbilda sinologer med kunskaper 
som skulle kunna vara en god grund för högre studier och forskning men 
också för arbete med Kinarelaterade frågor i samhället, i statsförvaltnin- 
gen, näringslivet, mediavärlden etc. 
 Vid institutionen fanns också en avdelning för japanska, som leddes 
av docenten Seung-bog Cho, från 1975 Nordens förste professor i japan- 
ska. Cho var korean, uppväxt i nordöstra Kina och fick sin högre utbild- 
ning först i Japan och sedan i USA. Till Sverige kom han efter McCarthy- 
processerna. Akademiskt hade Cho från början specialiserat sig på euro- 
peisk filosofi, men kom i Sverige att i första hand ägna sig åt språk- 
forskning, med kinesiska, koreanska och japanska som huvudintressen. 
Vid Stockholms universitet var det främst japanska han ägnade sig åt, 
men han undervisade också i koreanska och min generationskamrat Staf- 
fan Rosén blev så småningom den förste professorn i koreanska i Norden.  
 Indologi var en annan avdelning vid institutionen. Undervisning i 
indologi hade förekommit sedan 1950-talet, men Siegfrid Lienhard blev 
1967 ämnets första professor. Vi nybörjastudenter förstod att Lienhard 
var en forskare med världsrykte, och han producerade regelbundet tunga 
studier av olika aspekter av indisk och nepalesisk kultur och litteratur. 
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Slutligen fanns vid institutionen också en avdelning för arabiska, där man 
i första hand ägnade sig åt undervisning i arabiska men också forskade om 
Arabvärldens språk och  litteratur. När jag kom till institutionen var pro- 
fessorn i ämnet den tyske språkforskaren Heinz Grotzfeld. 
 Jag kom ju till institutionen för att lära mig kinesiska, och det var 
naturligt att det först och främst var studiekamraterna i kinesiska jag lärde 
känna. Men redan från början hade vi också kontakter över ämnes- 
gränserna, och det stod klart att på åtminstone en punkt var studenterna i 
samtliga ämnen överens: undervisningen höll hög kvalitet och var intres- 
sant, men det var nästan bara undervisning i språk som förekom och de 
flesta studenter var ju också mycket intresserade av kulturerna och sam- 
hällsförhållandena i de länders vars språk vi studerade. Våra lärare hade 
också stor förståelse för det och ställde gärna upp och höll en eller annan 
extra föreläsning. Då och då dök också gästföreläsare upp och gav oss 
intellektuell stimulans.  
 
Föreningen för orientaliska studiers tillkomst 
Men studenterna ville ha mer, och detta var, tror jag, den viktigaste driv- 
kraften bakom bildandet av Föreningen för orientaliska studier 1969. I 
föreningens regi ordnade vi föreläsningar, seminarier, studiegrupper etc. 
Bland alla aktiviteter minns jag speciellt en, och det var när Joseph 
Needham 1977 gästade oss och föreläste om kinesisk vetenskapshistoria i 
en lokal på Observatorielunden. Needham var från början biokemist men 
hade allt sedan 1940-talet arbetat på sitt monumentala Science and 
Civilisation in China, som måste sägas vara ett av det mest betydelsefulla 
vetenskapliga verk om Kina som någonsin författats. Syftet var att skriva 
naturvetenskapernas historia i Kina fram till den moderna erans början ca 
1600 e.Kr. För oss var naturligtvis hans besök en stor tilldragelse.  
 Göran Malmqvist tog emot Needham i Stockholm och ordnade bland 
annat så att han kunde besöka Bernhard Karlgren, som vid den här tiden 
bodde på långvårdskliniken i Stortorp söder om Stockholm. Tillsammans 
med Göran Malmqvist och min vän och studiekamrat Lars Ellström 
följde vi med Needham på besöket hos Karlgren, som vi alla tre säkert 
kommer att minnas så länge vi lever. Karlgren och Needham är ju redan 
sedan länge borta. Malmqvist ordnade också så att Needham föreläste i 
föreningens regi. Faktum är att jag inte kommer ihåg några detaljer om 
innehållet i föreläsningen som ju handlade om de kinesiska naturveten- 
skapernas historia. Men jag minns att Needham behövde en diabildspro- 
jektor och att vi hade en sådan stående på ett litet bord med hjul. Jag 
tyckte jag hade lite bråttom och lyfte hela bordet för att bära iväg med 
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det och projektorn. Det upprörde honom och han påpekade att bordet 
hade hjul och därför skulle rullas!  
 Vid ett annat tillfälle kunde föreningen, även denna gång tack vare 
Göran Malmqvists hjälp, ordna en kväll med äventyraren och kraftkarlen 
Georg Söderbom som hade medföljt Sven Hedin på någon eller ett par 
expeditioner som chaufför och kamelförare. Söderbom berättade bland 
annat om hur han vid ett tillfälle hade brottats med en tiger som angrep 
expeditionen. Det var en historia som en nutida variant av historien i 
Berättelser från träskmarkerna om hur Wu Song tog slogs med en tiger. 
 Redan från början var vi som bildade Föreningen för orientaliska stu- 
dier överens om att en huvuduppgift skulle bli att ge ut en tidskrift. I 
både föreningens och tidskriftens namn ingick orden ”orientaliska stu- 
dier”, och skälet till det var helt enkelt att de också ingick i institutionens 
namn, Institutionen för orientaliska språk. Senare, särskilt efter det att 
Edward Saids bok Orientalism kommit ut, började många att ogilla ordet 
”orientalisk” och 2015 ändrades också namnet på institutionen till Institu- 
tionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Föreningen och tid- 
skriften har dock behållit sina namn, och min personliga åsikt är att det är 
rätt att behålla den ursprungliga benämningen. För den som läser tid- 
skriften eller deltar i föreningens aktiviteter torde det stå helt klart att 
ordet ”orientaliska” hos oss absolut inte betecknar ett orientalistiskt per- 
spektiv.    
 
Tidskriftens innehåll 
Det första numret av Orientaliska studier kom ut 1969. Ansvarig utgivare 
var Göran Malmqvist och det förblev han ända fram till 2002, varefter 
Torbjörn Lodén tog över uppgiften. Från begynnelsen har Göran Malm- 
qvist också varit en flitig skribent i tidskriften, vilket vittnar om hans 
stora engagemang för att sprida kännedom om kinesisk kultur. Många av 
de diktöversättningar han senare gav ut i bokform publicerades först i 
Orientaliska studier. Det gäller till exempel dikter av poeterna Wen 
Yiduo, Ai Qing, Bian Zhilin m.fl.  
 Föreningens verksamhet och tidskriften hade redan från början starkt 
stöd av de ledande forskarna vid institutionen. Exempelvis Siegfrid Lien- 
hard medverkade redan i nummer ett med en mycket kvalificerad kritik 
av en då nyligen publicerad studie av Indusskriftens gåtfulla ursprung.   
 Arbetet med tidskriften gjordes från 1969-1992 av en redaktions- 
kommitté bestående i hög grad av forskare vid institutionen. Därefter 
blev Mirja Juntunen redaktör följd av Joakim Enwall, Björn Kjellgren, 
Fredrik Fällman och Gabriel Jonsson som alla har studerat vid institutio- 
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nen. Tidskriftens ämnesområde har från början spänt över hela den region 
vars språk och kulturer studeras vid institutionen, och detta var en grund- 
tanke: särskilt för oss studenter hade begreppet ”tvärvetenskaplig” (och 
idag skulle vi nog också ha använt ordet ”gränsöverskridande”) en stark 
positiv laddning, och ämnesmässigt har nog alla som arbetat med tidskrif- 
ten särskilt velat verka för att humanistiska och samhällsvetenskapliga 
perspektiv ska förenas i studier av de ”orientaliska” kulturerna.  
 När det gäller den geografiska täckningen har Kinas dominans från 
början varit tydlig. Visserligen kan man i årgångarna hitta artiklar som 
behandlar förhållanden i samtliga länder som studeras vid institutionen 
men det har hela tiden varit en snedfördelning till Kinas fördel. Särskilt 
under senare år kan man dock se att den relativa andel artiklar som 
behandlar Japan och Korea har ökat. Denna förändring återspeglar nog 
delvis fördelningen av antalet studenter vid institutionen. Sedan flera år är 
det till exempel fler studenter som läser japanska än kinesiska. Men det 
beror också på enstaka eldsjälar som japanologen Bert Edström och 
koreanologen Gabriel Jonsson.  
 Apropå eldsjälar så har några personer som inte förekommit i tid- 
skriften som skribenter varit mycket betydelsefulla för föreningen och för 
tidskriften. Ett exempel på det är Erik Halme, som med sitt typografiska 
yrkeskunnande och sitt brinnande intresse för särskilt Kina och kinesisk 
kultur länge var tidskriftens formgivare och också på andra sätt bidrog till 
redaktionsarbetet och föreningens arbete. Ett annat exempel är Gunnel 
Nornholm som under sina år som först student och sedan anställd på 
institutionen ofta tog initiativ till aktiviteter i föreningens regi och såg till 
att de också blev av. En tredje eldsjäl är Marie-Louise Bergström, som 
också både studerat och arbetat på institutionen och då var mycket aktiv 
i föreningens arbete inklusive tidskriften.  
 
Utökad utbildning om Östasien 
Som vi nämnde inledningsvis grundades Föreningen för orientaliska stu- 
dier liksom tidskriften Orientaliska studier bland annat för att kompen- 
sera för bristen på undervisning i realia, d.v.s. kultur- och samhällsför- 
hållanden, vid institutionen. Efterhand blev detta syfte mindre viktigt. År 
1983 inrättades Östasienlinjen, som innebar att hälften av kurserna inom  
detta program utgjordes av realiakurser. Idag ingår realiakurser som ett 
viktigt inslag också när man läser språken vid institutionen som fristående 
kurser.  
 Att kursutbudet vid institutionen skulle komma att breddas och 
omfatta kurser om kulturella och sociala förhållanden var något som vi 
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som startade föreningen och tidskriften både önskade och förväntade oss. 
Dessutom hoppades och trodde vi att den forskning om Asiens kulturer 
och samhällen som bedrevs vid Institutionen för orientaliska språk skulle 
breddas och specialiseras ämnesmässigt. Vi föreställde oss till exempel att 
forskningen och undervisningen om de asiatiska ländernas historia skulle 
bedrivas huvudsakligen vid historiska institutionen och att där då skulle 
finnas professurer och andra tjänster med inriktning på Arabvärlden, 
Indien, Japan och Kina. På samma sätt räknade vi med att forskningen om 
dessa länders litteratur, filosofi, konst, politik, etc. först och främst skulle 
äga rum vid institutionerna för litteraturvetenskap, filosofi, konstveten- 
skap, statskunskap och att statsmakterna och universitet skulle satsa på 
att inrätta professurer och andra tjänster med sådan inriktning.  
 Vid institutionen för orientaliska språk trodde vi att språkundervis- 
ningen liksom elementära kurser om regionens kulturer och samhällen 
skulle bli kvar samt att denna institution skulle utvecklas till en mötes- 
plats för forskare från andra institutioner som arbetade med ämnen som 
rörde ”våra” kulturer och samhällen. Så har det tyvärr inte blivit, vilket vi 
tror är en orsak till att forskningen om Asiens och Arabvärldens kulturer 
och samhällen vid Stockholms universitet idag inte är så stark som vi då 
hoppades att den skulle bli.  
 Universiteten och forskarvärlden är och bör vara föränderliga, och det 
ankommer naturligtvis nu först och främst på yngre generationer att staka 
ut färdriktningen för den framtida forskningen om utomeuropeiska kul- 
turer och samhällen. Men för oss som var med redan för femtio år sedan 
– vilket ju gäller Torbjörn som är en av författarna till den här artikeln – 
liksom för våra elever – vilket gäller Gabriel, den andra författaren till 
den hör artikeln, framstår detta alltjämt som en eftersträvansvärd och 
bärkraftig version som vi hoppas ska besjäla också de framtida företrädar- 
na för våra ämnen. 
 
Orientaliska studiers betydelse för och dess roll vid institutionen 
Som namnet Orientaliska studier antyder är en grundprincip för tid- 
skriften att ge möjlighet för forskare och studenter att publicera sig på 
svenska. Det var först 2007 som en festskrift med anledning av professor 
emeritus Seung-bog Chos 85-årsdag publicerades på engelska. Under 
mina ordförandeår sedan 2008 har föreningen varit mer liberal med att ge 
ut festskrifter till institutionens professorer på engelska. Utgivningen av 
festskrifterna har kombinerats med avtackning av professorerna. 
 Även nummer som har bestått av presentationer vid konferenser som 
institutionen anordnat har publicerats. Det gäller två nummer 2016 från 
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den konferens som Nordic Association of Japanese and Korean Studies 
(NAJAKS) då anordnade och det förra numret från manga-konferensen 
som hölls i september 2018. En tredje typ av nummer som i vissa fall har 
publicerats på engelska men också på svenska är specialnummer. Det 
gäller en utgåva från 2015 med översättningar av koreansk poesi samt 
utgåvor från förra året med översättningar av kinesisk litteratur och om 
Sydasien. Specialnumret om Sydasien från i somras har också inneburit 
att föreningen vidgat sina kontakter till att omfatta tidskriften Sydasien 
som sedan 2018 åter utkommer i pappersformat.   
 Också under mina ordförandeår har artiklar om Kina dominerat och 
de flesta av Asiens 48 länder har inga artiklar publicerats om. Därför är 
det alltid glädjande när skribenter självmant hör av sig om att publicera 
artiklar om, så som i detta nummer, Iran och Vietnam som sällan har 
varit med annars. En förändring är att studenter vid och utanför institu- 
tionen i högre grad än tidigare publicerat sig i Orientaliska studier. Detta 
är i hög grad en följd av uppmaningar från både föreningen och lärare på 
institutionen till studenter att publicera omarbetade versioner av sina 
kandidatuppsatser i tidskriften. Utan dessa bidrag hade det inte varit möj- 
ligt att sedan 2011 ge ut fyra nummer årligen, vilket är en högre utgiv- 
ningstakt än tidigare. Tidskriften är alltså en viktig kanal för att publicera 
sig på svenska samtidigt som de utgivna festskrifterna bidragit till att stär- 
ka samhörigheten på institutionen. Orientaliska studier är även ett medel 
för att göra institutionens forskning känd också utanför den akademiska 
världen. Föreningen tar även framöver tacksamt emot artiklar om Asien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


