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Förord

Den här avhandlingen bygger till stor del på ett fältarbete i Atens
utkanter. Fältarbeten är utmanande. Jag hade levt några få år i Gre-
kland och mina språkkunskaper sattes på prov. Men den största utma-

ningen har varit att försöka förstå människor med andra livserfarenheter än
mina egna, kanske för att upptäcka någonting mer också i mitt eget liv. Denna
möjlighet har mitt fältarbete gemensam med annan fältforskning inom huma-
niora och samhällsvetenskap. Mötena med människor på lepracentret i en
förort till Aten har berikat mig. Ett varmt tack för er ovärderliga medverkan i
den här studien! 

Arbetet i Grekland har både gett mig samarbetspartners och djupa vänskap-
sförhållanden. Universitetslektor Michalis Meraklis gav mig stöd under ett
tidigt skede då fältarbetet var motigt. Förutvarande sekreteraren i Greklands
leprakommitté, Ioannis Spyropoulos, vägledde mig entusiastiskt genom ett för
mig svåröverskådligt källmaterial. Fil. lic. Ann-Margaret Mellberg, som varit
med från första början, har jag också att tacka för så mycket – språkgransk-
ningar, korrekturläsningar och alla djupdykningar i tolkningsfrågor.

Utbytet av tankar och erfarenheter över gränser betraktar jag som ett värde
i sig. För mig har det varit särskilt givande att få presentera delar av avhand-
lingen för en blandad grupp forskare från Grekland och Sverige. Detta har skett
vid två workshops i Aten, ”The cultural construction of evil” (1991) och ”The
cultural transformations of body and pain” (1994). Dessa teman ansluter till
centrala problemställningar i avhandlingen. Jag tackar särskilt doktor Lily Sty-
lianoudi för detta samarbete som bara ger mersmak. 

Många fler har på ett synnerligen konkret sätt medverkat till avhandlingens
innehåll. Seminarierna och alla andra samtal med ett mycket skärpt sällskap på
Lusthusporten i Stockholm har varit avgörande. Flera har läst och kommente-
rat olika versioner av manuskriptet – Barbro Blehr, Ann Kristin Carlström,
Jonas Engman, Eva Fägerborg, Lotten Gustafsson, Ingrid Hellstenius, Lars
Kaijser, Bo G. Nilsson, Ulf Palmenfelt, Oscar Pripp, Klas Ramberg och Mag-
nus Öhlander. Bibliotekarierna Marie-Anne Condé och Ingrid Hellstenius har
lånat in böcker från när och fjärran och gjort litteraturförteckningen tillförlit-
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lig. Min vän, författaren Arne Sundelin, har strukit upprepningar och hjälpt
mig att se osköna formuleringar i sista versionen av manuset. Min kusin, över-
läkare Kjell Huddénius, har granskat texten ur medicinsk synpunkt. Det slut-
giltiga manuset har dessutom lästs av de för forskarutbildningen ansvariga
lärarna vid Institutet för folklivsforskning: professor Åke Daun, docent Lena
Gerholm, docent Mats Hellspong och givetvis biträdande professor Barbro
Klein, som har varit min handledare. Tack allihopa! Jag har försökt att ta vara
på era synpunkter och kommentarer, men är givetvis själv ansvarig för den slut-
giltiga texten. 

Att ha Barbro Klein som handledare är ett privilegium. Barbro, tack för din
noggranna läsning av alla manusutkast och din nyckelroll för att göra fors-
karutbildningen så gränsöverskridande, både intellektuellt och bokstavligen på
alla spännande resor till nära och avlägsna kontinenter. 

En annan förmån är att få ägna så mycket tid åt sitt eget arbete medan andra
får stå åt sidan. Elisabeth, nu är det din tur! Ett innerligt tack också till Anita
Wengström som har gjort att Nora och Nike har det så kul, även när de är sju-
ka och hemma från dagis! 

Stockholm, 16 februari 1997
Georg Drakos
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Prolog

Sofia1 hade varit anställd några månader som sjuksköterska när jag
träffade henne i oktober 1988 vid centret för social rehabilitering av lepra-
patienter i en förort till Aten. Hon skötte såromläggningarna och hörde

till den lilla skara nyanställda som hade rekryterats utifrån och aldrig tidigare
varit i kontakt med leprasjuka. Inkomsten var viktig för henne eftersom hen-
nes man inte hade fast arbete och deras två barn var i skolåldern. Nästan all
sjukvårdspersonal, med undantag av läkarna, hade tidigare själva varit patien-
ter eller anhöriga till patienter. Hennes bild av de spetälska var den hon min-
des från kristendomsundervisningen i skolan. De var fruktansvärt vanställda
och människor höll sig på avstånd från dem. Den verklighet hon mötte på cent-
ret var annorlunda. Några leprasjuka hade svåra skador av sjukdomen. Men det
kunde också vara svårt att avgöra om en enskild person var lepradrabbad eller
ej. Patienterna hade lugnat henne med att deras sjukdom inte smittar och för-
klarat att lepra är en ärftlig åkomma. Det första mötet med de leprasjuka hade
därför haft en lugnande effekt på henne. Men några månader senare, då jag fick
följa med henne i arbetet var detta lugn som bortblåst. 

Hon drog in mig i det lilla bandagerummet i den ruffiga byggnad som
enbart bebos av kvinnliga patienter. Där vistades hon under större delen av
arbetsdagen. Hon stängde dörren bakom oss och hade tydligen förhoppning-
ar om att jag skulle kunna bekräfta patienternas påståenden om att hon kun-
de bortse från smittorisken. Sofia hade börjat ifrågasätta riktigheten i deras
påståenden. Flera av hennes bekanta hade uppmanat henne att inte stanna
kvar i smittohärden. De andra nyanställda som mötte leprasjuka för första
gången delade hennes oro. En städerska hade framhållit att toaletterna var den
värsta smittohärden. Andra bekräftade hennes egna farhågor om att patien-
ternas sår var den främsta smittokällan och att lepra överförs via blodet. När
hon kom att tänka på att hon hade skurit sig i ett finger en av de första dagar-
na på centret blev hon därför förskräckt. Någon hade också påstått att smit-
tan var luftburen. Smittorisken skulle i så fall ständigt finnas i luften. Hon
hade lagt märke till att läkaren aldrig besökte patienterna. Han träffade dem
enbart i ett särskilt undersökningsrum på läkarmottagningen. När Sofia lade
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sina egna iakttagelser till andras synpunkter på smittorisken förbyttes hennes
lugn till en malande oro. 

Bandagerummet fick mig att tänka på en fängelsecell. Färgen på de kala väg-
garna flagnade. Inredningen var torftig och utanför den stängda dörren lurade
numera en fara som också var knuten till händelser som redan ägt rum. Sofia
bekymrade sig för sitt tidigare lättsinne beträffande smittoriskerna. I början av
anställningen hade hon inte varit särskilt noggrann med att använda gummi-
handskar i arbetet och hade till och med tagit emot det hon blivit bjuden att
äta av de kvinnliga patienterna. Men senare, när hon blivit osäker om leprans
smittsamhet, hade hon börjat stänga om sig i bandagerummet. Den stängda
dörren gjorde min vistelse i rummet problematisk, eftersom jag inte ville att
kvinnorna utanför skulle tro att jag försökte hålla mig på avstånd från dem. 

Sofia berättade att hon hade avslöjat sin okunnighet om lepra för läkaren på
centret i hopp om att bli lugnad, men fått en retorisk fråga till svar: ”Vet ni inte
vart ni har kommit?” Sedan hade han förklarat att lepra överförs med smitta
och att hon inte skulle lyssna på patienternas påståenden om motsatsen. Läka-
rens ord vägde tungt. Något senare vände sig Sofia till centrets administrative
chef, föreståndaren, och bad om att få bli omplacerad till arbetsuppgifter som
befriade henne från att komma i direkt beröring med patienterna. Under tiden
som hon väntade på ett besked från föreståndaren överföll hon mig med frågor
om sjukdomens smittsamhet. Jag undvek hennes frågor och förklarade att jag
inte var medicinskt utbildad. 

Sofia saknade någon att tala med. Hon berättade inte öppet för sin man om
sina arbetsuppgifter. Han hade motsatt sig att hon skulle arbeta i omedelbar
närhet till leprapatienterna. Han hade till och med hotat henne med att hon
skulle få bo för sig själv i en separat del av bostaden och äta med egna bestick
och tallrikar om hon inte höll sig undan från patienterna. Hon var själv livrädd
för att överföra sjukdomen på sina barn och beskrev målande hur hon kände
sig inpyrd av baciller. Så fort hon kom innanför dörren i sitt hem efter arbetet,
duschade hon och bytte kläder. 

Den första såromläggningen skulle hon göra på den kvinna som var mest
skadad och hade sitt rum mitt emot bandagerummet. Sofia tog på sig en ren vit
rock och gjorde i ordning en bandagebricka. Hon förberedde sig genom att
stoppa in bomullstussar som var indränkta med desinfektionsvätska i näsbor-
rarna. Hon satte också på sig ett mun- och nässkydd och trädde på sig gummi-
handskar. Sofia informerade mig om att kvinnan hade öppna sår som luktade
illa, men jag avstod från att ta på mig skyddskläder. Kvinnans rum, som låg
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mitt emot bandagerummet, hade ett fåtal möbler. Förutom sängen fanns en
stol och en byrå med en TV-apparat. Möblerna var belamrade med hennes per-
sonliga tillhörigheter. Hon satt på sängkanten och väntade på att få bensåren
omlagda när vi kom. Det högra benet var amputerat strax under knät. Hon
hade tagit av sig benprotesen. 

Kvinnan verkade inte direkt störas av min närvaro vid omläggningen, men
skämtade lite avvärjande om sitt eget tillstånd. Hon förklarade att hon hade
haft den dåliga vanan att själv skära bort död vävnad från såren och jag före-
ställde mig hur hon kapade bit för bit av benet tills det bara blev en stump kvar.
Sofia lossade på de gamla bandagen, tvättade såren med desinfektionsvätska,
strök på en salva, pudrade, lade på rena kompresser och rullade på bandagen
medan kvinnan instruerade henne om hur de skulle sitta. Sofia verkade skyn-
da på omläggningen och tog sig av misstag åt näsan med ena handen som hon
haft i såren. Samtidigt sa hon uppmuntrande att såren såg fina ut och nog snart
skulle läkas. I mina ögon höll kvinnan på att lösas upp nedifrån. Båda benen
hade öppna sår med en grönaktig vätska. Sofia stod på huk framför kvinnan i
rummet. Efteråt berättade Sofia att kvinnan alltid brukade be henne hämta
något som hade fallit ner på golvet på bortsidan av sina såriga ben. Sofia hade
fått för sig att kvinnan med avsikt försökte få henne att luta sig över benen så
att hon skulle komma i direkt beröring med de infekterade såren. 

Vi återvände till bandagerummet men utan att stänga dörren. Några kvin-
nor med lindrigare skador kom in och slog sig ner på besöksbänken som var
en planka på två bockar. En av dem var Dina som jag hade träffat tidigare.
Hon hade råkat ut för en brännskada på ena benet på grund av att hon inte
märkt att hon lutat sig mot en het kokplatta vid sidan om sängen. Senare fick
jag reda på att orsaken till de flesta omläggningarna var att patienterna hade
förlorat känseln framför allt i händerna och fötterna. De kände därför inte
smärta vid en tryck- eller brännskada. Dina fick sin brännskada omlagd och
höll ett litet föredrag om leprans komplexa morfologi för Sofia och mig på
samma sätt som första gången jag träffade henne. Dina hade tidigare varit
sjuksköterska på anstalten och lärt sig arbetet genom att i åratal tjänstgöra vid
sidan om läkare. Någon formell utbildning hade hon inte. Nu var hon pen-
sionerad. Hennes kraftiga bestämda stämma och Sofias ljusa osäkra röst för-
kroppsligade deras inbördes roller. Dina var en auktoritet och Sofia hennes
lärjunge. Vid ett senare tillfälle berättade Dina för mig att Sofia hade bett
henne tala om vilka av patienterna som var positiva, det vill säga hade lepra i
dess aktiva form. Dina förklarade, med en glimt i ögat till mig, att hon hade
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svarat Sofia med att hon med tiden skulle komma att lära sig se om en pati-
ent var positiv eller negativ. 

Efter omläggningen gick vi till en angränsande sal med ett dussintal sängar,
men med högst fem sex kvinnor. Sofia blev snabbt klar med omläggningarna
som var enkla. Därefter återstod bara en kvinna på övervåningen som Sofia
misstänkte kunde vara positiv. Jag följde inte med på grund av att kvinnan hade
sagt att hon inte ville att jag skulle närvara vid omläggningen. Jag dröjde istäl-
let kvar i den stora salen hos kvinnorna som tycktes uppskatta min närvaro. En
av dem broderade, ett par andra kokade mat på elplattor som stod på golvet vid
sängkanten. En kvinna överöste mig med nyfikna frågor om mina personliga
förhållanden och om Sverige. Alla verkade förtjusta över att jag hade släktband
till Grekland och att jag levde tillsammans med en grekisk kvinna. Stämning-
en var nästan upprymd när jag blev bjuden på en chokladpralin. I samma stund
kom jag att tänka på att jag inte hade haft tillfälle att tvätta händerna efter
såromläggningarna. Jag hade visserligen inte direkt assisterat Sofia men burit
burken med kompresser och säkert vidrört sängen eller något annat i rummet
hos kvinnan med det amputerade benet. Jag bestämde mig för att bokstavligen
svälja min tveksamhet. Chokladpralinen var inslagen i stanniolpapper. Jag
vecklade ut det utan att vidröra chokladen med mina otvättade fingrar och
stoppade snabbt in den i munnen. Jag överraskades av att det var en massiv
stenhård chokladbit och inte en fylld likörpralin eller dylikt som jag hade för-
väntat mig. Jag lyckades därför bara genom att göra ett utdraget avbrott i sam-
talet långsamt mala i mig hela chokladstycket. 

Sofia återvände från övervåningen och vi lämnade kvinnohuset tillsammans
genom en bakdörr och begav oss till en nyare bostadslänga där både män och
kvinnor är bosatta. Sofia gjorde några enklare omläggningar och behöll gummi-
handskarna på när hon tog blodtrycket på ett par kvinnor. Hon hade svårt att hit-
ta pulsen och förklarade i efterhand för mig att hon varit så uppfylld av rädslan
för smitta att hon knappt klarat av att skilja kvinnornas pulsslag från sina egna. 

Ω
Någon vecka senare besökte jag Sofias kollega Petros, som var i trettioårsåldern
och hade ett behagligt utseende. Han hade en äldre man på besök i sitt banda-
gerum. Mannen hade öppna sår på båda fötterna, men Petros använde ändå
inte gummihandskar. Han hanterade gasbindor och plåster med flinka händer.
Några dagar senare fick jag följa med honom till kvinnan på övervåningen i
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kvinnohuset. Jag förklarade att kvinnan hade motsatt sig min närvaro, men
Petros viftade bort mitt påpekande. 

Kvinnan på övervåningen skämtade om att hon skulle få ”nya skor” och visa-
de inga tydliga tecken på att besväras av min närvaro. Petros lindade av ”de
gamla skorna” och höll varsamt i kvinnans stympade fötter medan han grans -
kade dem med omsorg och värme. Plötsligt såg fötterna inte bara vanställda ut,
utan tycktes ändra karaktär. De växte i min åsyn till levande delar hos en
mänsklig varelse. Samma dag lade han också om Dinas brännsår. Det förvåna-
de mig att hon inte gjorde det själv eftersom hon i åratal hade ingått i perso-
nalstyrkan och skött såromläggningarna bland patienterna. Omplåstringen
fick mig att tänka på två människor som vänslas med varandra. Petros och
Dinas samarbete flöt invant och mekaniskt. Han drog fram en bit plåster; hon
klippte av; han fäste plåstret; hon höll i kompressen och så vidare, utan att någ-
ra instruktioner behövde ges. I stället småretades Dina med honom och såg för-
tjust ut när Petros gav tillbaka med slagfärdighet medan hon själv replikerade
med spelad uppgivenhet: ”Vad ska jag ta mig till med dig din rackare!” Hennes
ansikte lyste och Petros såg inte heller så missbelåten ut. Till och med en sårom-
läggning verkade kunna skapa en kärleksfull atmosfär mellan två människor
som inte tänkte på smittorisken. 

Petros föräldrar hade båda varit patienter på anstalten och han själv var upp-
vuxen på barnhemmet, som hade legat alldeles utanför murarna. Petros hörde
också till dem som hade lugnat Sofia om smittoriskerna. Men kunde Sofia hysa
samma tilltro till Petros och patienternas åsikter som till uttalanden från friska
personer? Hon var inte säker på vilka av de anställda som själva hade varit
angripna av lepra. Hon visste till exempel inte hur hon skulle placera sin kolle-
ga Paraskevi som hade sjukdomen i familjen. Paraskevis far hade vårdats för
lepra på anstalten. Paraskevi hade själv sagt till Sofia att hon och hennes son var
helt friska. Men i ett samtal med mig, sänkte Sofia plötsligt rösten och viskade
att hon hört att Paraskevi också var angripen av lepra. 

Ω
När jag träffade Paraskevi ett par veckor senare för att intervjua henne påpe-
kade hon spontant att Sofias bacillskräck hörde till det hopplösa slaget. Hon
trodde inte att Sofia någonsin skulle bli kvitt sin fobi. Paraskevi betonade
energiskt att rädslan för lepra är överdriven och tog fram några piller ur sin
skrivbordslåda. Hon förklarade att det enda man behöver göra, för att bli kvitt
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sjukdomen, är att ta dem. Det framgick inte varför hon hade pillren i sin egen
skrivbordslåda. Jag fick avbryta intervjun med henne då en man i trettiofem -
årsåldern slog sig ner hos oss. Jag bad honom att delta i samtalet. Men han
begärde först av mig att få veta vad intervjun syftade till och frågade om min
personliga uppfattning om lepra. Först därefter kunde jag sätta på bandspela-
ren igen. Markos var gift och hade tre barn. Han hade haft flera anhöriga
bland patienterna, men uppgav att han själv var frisk. I likhet med Paraskevi
var han anställd på centret. 

Båda verkade angelägna om att tona ned uppfattningen om leprans smitt-
samhet och kritiserade läkaren på centret för att denne överbetonade sjukdo-
mens farlighet inför nyanställda. Som en kontrast till läkarens attityd framhöll
Paraskevi att hennes far lever i allsköns välmåga i hembyn som utskriven lepra-
patient, och att byborna betraktar honom som om han aldrig hade haft lepra.
Markos protesterade mot att lepra framställs som farligare än tbc, gulsot och
aids. Han reagerade med andra ord mot de slags farlighetshierarkier som sjuk-
domar inordnas i och tycktes vilja omstrukturera dem. Han protesterade mot
att lepra fortfarande tilldelas en särställning bland sjukdomar. Inte minst blev
detta tydligt då han sa ”Ke mas échun kolísi sti nóso tu chánsen!” 2 (”Å dom har
stämplat oss med lepran!”), och laddade sin anklagelse med en ordlek. Verbet
kolísi betyder nämligen inte bara ”fixerat” eller ”låst fast” (här fritt översatt till
”stämplat”), utan också ”smittat”. Han sa därför också: ”Dom har smittat oss
med lepra!” Uttrycket anspelar också på talesättet ”Mas échun kolísi tin retsiniá”,
som ordagrant betyder: ”Dom har klistrat fast oss med kåda”, men används
metaforiskt för att säga att någon har blivit stämplad av något ”värre än pesten”.
Paraskevi konkretiserade det sagda med ett exempel från den egna arbetsplat-
sen som återges i den följande översättningen av det bandinspelade samtalet.3
Hon berättade upprört om läkarens förhållningsorder till nyanställda:

1) Paraskevi: Échi pári óles tis kenúries ke 1) Paraskevi: Han har samlat ihop alla nyanställda
tus káni plísi engéfalu/ och hjärntvättat dom/
Markos: Eghó pistévo óti/ Markos: Jag tror att/

Paraskevi: Tha foráne ghándia. Paraskevi: Dom ska ha på sig handskar.
5) Tha foráne máskes. Tus 5) Dom ska ha på sig munskydd. Han 
eksetázi. undersöker dom.

[ne] Paraskevi: Échi ftási se simíu [ja] Paraskevi: Det har gått så långt
(ohörbart) tus káni eksetásis. (ohörbart) att han undersöker dom.

Ma aftó dhen íne katástasi, cheroterévi Det är inte klokt. Det förvärrar
10) tin katástasi! 10) situationen!
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Markos fortsatte att ifrågasätta läkarens ståndpunkter och hänvisade till att
två av dennes företrädare, hade haft en helt annan attityd till leprans smitt-
samhet. Efter en kort tankepaus sänkte han rösten och sa: ”Jag känner till ett
fall, som jag kan berätta för er om, så att ni kan förstå.” Detta yttrande fun-
gerade som en signal till mig om att Markos skulle berätta om en verklig
händelse, som skulle anknyta till vad jag nyss fått höra. Därefter började han
tala med en tät pausering som fick det han sa att låta som något mycket vik-
tigt:

1) E ipírche mía jinéka 1) Äh det fanns en kvinna
i opía aróstise o ándras tis vars man insjuknade
[ne] ke bíke mésa sto nosokomío. [ja] och togs in på sjukhuset.
I jinéka aghapúse ton ándra tis Kvinnan älskade sin man

5) pára polí 5) väldigt mycket
ke íthele na ton akoluthísi. Ke och ville följa med honom. Och hon

ton akolúthise sto nosokomío. Paliá följde med honom till sjukhuset. Det här hände för
íche jíni aftó./ länge sen./

Jag anade hur han skulle fortsätta berättelsen. Jag hade hört samma inledning
många gånger förut.4 Den narrativa strategin är paradigmatisk för mycket av
det berättande jag kommer att analysera i avhandlingen. I korthet handlar
berättelsen om en kvinna, vars man insjuknade i lepra och skulle tvångsisole-
ras. Kvinnan som var frisk ville inte skiljas från sin man och försökte med alla
medel att få mannens sjukdom överförd på sig så att hon skulle få följa med
honom. Hon gick så långt att hon rispade sig i ena armen och strök mannens
sårvätska på sitt eget blödande sår. Men hon förblev frisk. Jag kände genast igen
inledningen till berättelsen, som jag dittills bara hade hört vara lokaliserad till
lepraasylen på ön Spinalonga utanför Kreta.5 I min iver avbröt jag honom två
gånger för att få bekräftat om jag hört rätt. 

Georg: Edhó? Georg: Här?
10) Markos: Dhen tin kséris tin 10) Markos: Du känner inte till det här
períptosi/ fallet/
Georg: Edhó stin Athína dhiladhí? Georg: Här i Athen alltså?
Markos: Edhó, edhó. Markos: Här, här.
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Sedan fortsatte han: 

Ton akulúthise ton ándra tis ke írthe Hon följde med sin man och kom
15) edhó. 15) hit.

Lipón Nå
e- zúsane mazí kanoniká äh dom levde tillsammans som vanligt,

kséro eghó. vad vet jag.
Prospatúse na vjí árosti ke aftí. Hon försökte bli sjuk också hon.

20) Prospathúse 20) Hon försökte
me káthe trópo na kolísi på alla sätt att smittas
Georg: Já pjó lógho? Georg: Av vilken anledning?
Markos: Jatí dhén íthele na apochorísi Markos: Därför att hon inte ville skiljas

apó ton ándra tis från sin man
25) [aha] jatí tis léghane ”Esí íse ijiís. 25) [aha] för dom sa till henne ”Du är frisk.
Fíje!” Ge dej iväg!”

Etsi! [ne] Så! [ja]

Därefter upprepade han några ord i sitt inledande yttrande om att han kände
till ett fall som han kunde berätta om så att jag skulle förstå och fortsatte berät-
telsen med dess kanske mest centrala motiv:

Markos: Lipón Markos: Nå
e ke kséro períptosi óti méchri pu äh och jag känner till fallet att hon gick

30) ékopse ke to chéri tis 30) så långt att hon skar sej i sin arm
[ne] ke étrekse éma [ja] och det blödde
ke píre apó tin plijí apó ton ándra tis och hon tog från sin mans sår
[ne] ke évale edhó (visar på sin arm) [ja] och la på här (visar på sin arm)

na kolísi. E dhen kólise teliká för att smittas. Äh emellertid smittades hon inte.
35) Emine ijiís! 35) Hon förblev frisk!

Emine ijiís! Hon förblev frisk!

Markos gav eftertryck åt slutpoängen med hjälp av upprepningar, pauseringar
och emfas. Sedan upprepade han orden från sitt inledande yttrande, om att det-
ta var ett fall som han känner till. 

Markos: Ine períptosi pu tin gnorízo eghó. Markos: Det är ett fall som jag känner till.
Echi jini dhiladhí aftó to prághma. Den här saken har alltså hänt.
Dhen thélo na anaferthó se ónoma. Jag vill inte uppge namn.

40) Ála échi jíni! 40) Men det har hänt.
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Med denna summering underströk han på nytt att jag fått höra en berättelse ur
verkligheten.6

Intervjun innehöll också berättelser om självupplevda händelser. Mot slutet
av samtalet erinrade sig Paraskevi sina två allra värsta barndomsminnen. Hon
berättade att hennes far hade insjuknat i lepra och tagits in på sjukhus. Hon
hade därefter följt sin mor till en släkting. När modern talade om vad som hänt
stängdes dörren framför dem. Samma erfarenhet gjorde de när de besökte en
annan släkting. Dörren stängdes åter framför dem. ”Det var som om jorden
öppnade sig under en och ville sluka en!” förklarade Paraskevi. Det andra min-
net var från en sommardag på stranden. Hon hade varit och badat tillsammans
med sin far som hade blivit utskriven från leprahemmet. Plötsligt fick hon höra
en kvinna varna en ung mor: ”Låt inte ditt barn gå i nu. Den spetälske badar!”
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kapitel ett

Utgångspunkter

den här avhandlingen är delvis baserad på arkiv- och litteraturstudier.
Men främst bygger den på fältarbete, som ägde rum under åtta perioder
1987–1993 vid ett centrum för social rehabilitering av leprapatienter i en förort
till Aten. De nyss skisserade erfarenheterna från fältarbetet och återgivningen
av intervjusamtalet vill jag ta som utgångspunkt för en diskussion om mina teo-
retiska och metodiska överväganden. Jag kommer att återknyta till de empiris-
ka exempel som jag tar upp i prologen i avhandlingens olika avsnitt. Skildring-
en av såromläggningarna visar hur Sofia och jag själv uppfattade patienternas
tillstånd vid en tidpunkt då vi båda hade mycket begränsade erfarenheter av att
umgås med dem. Intervjun med Markos och Paraskevi illustrerar snarare det
omvända perspektivet, hur lepradrabbade gav uttryck för sin självuppfattning.
Förhållandet mellan dessa två perspektiv – hur de lepradrabbade betraktas av
utomstående och hur de själva artikulerar sin självförståelse står i centrum för
mina problemformuleringar. Vad innebär det för enskilda människor att vara
drabbade av lepra i dagens Grekland? Vad gör de för att klara av olika svårig-
heter som de är utsatta för i samhället? Vilka möjligheter har lepradrabbade att
hävda sin egen självförståelse i förhållande till hur de betraktas, värderas och
kategoriseras av människor i omvärlden?

Mina egna föreställningar om leprasjuka var inte så väsensskilda från Sofias,
när jag inledde fältarbetet. Mina uppfattningar om sjukdomen utgick framför
allt från vad jag läst, hört och sett i massmedierna. Jag hade inte reflekterat
särskilt över förhållandet mellan till exempel Bibelns spetälskebegrepp och den
medicinska termen lepra.7 Spetälska eller lepra fanns på stort historiskt och
geografiskt avstånd från min egen tillvaro. Sofia fick sina förutfattade mening-
ar om leprasjuka prövade i sina möten med patienterna, kollegerna, sjukvård-
sapparaten och genom sina anhörigas och vänners reaktioner på hennes arbe-
te. Även dessa erfarenheter delar jag delvis med henne. I våra ansträngningar att
få insikter om de lepradrabbades tillvaro och bli accepterade av dem tvingades
både Sofia och jag så småningom att korrigera flera förutfattade meningar om
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sjukdomen. Fältstudien har styrkt mig i uppfattningen om att förståelsen av
människors upplevelser av att vara drabbade av lepra inte kan reduceras till en
fråga om biomedicinsk kunskap. Ur ett etnologiskt perspektiv vill jag fästa
uppmärksamheten på att varje beskrivning av vad det innebär att vara drabbad
av en sjukdom är formad i sociala och kulturella processer. Varje beskrivning
ingår i ett pågående samtal med många röster, som konkurrerar om inflytandet
över olika styrkeförhållanden. 

Avhandlingen är en analys av hur lepradrabbade, med anknytning till cent -
ret i Aten, utövar makt med hjälp av verbala, kroppsliga och rumsliga strategi-
er. Tyngdpunkten i studien är att utforska hur de lepradrabbade går tillväga för
att kontrollera den egna tillvaron. Ett centralt mål är att få kunskap om deras
möjligheter att hävda sina egna intressen gentemot den maktutövning de är
utsatta för i samhället. På ett allmänt plan hoppas jag kunna bidra med kun-
skaper om hur enskilda människors agerande kan alstra makt också då de befin-
ner sig i utsatta positioner. 

Jag kommer att diskutera konsekvenserna av att förena två tankebyggen
med varandra. Det ena är den debatt som förts i Michel Foucaults efterföljd om
hur makt och kunskap produceras i olika samhällen. Det andra tankebygget är
folkloristiskt och sätter dem som skapar texter, kontexter och betydelser i
centrum för analys. 

Makt
Makt är ett centralt tema i båda dessa tankebyggen. Min användning av ordet
makt har i hög grad inspirerats av Foucaults tänkande. Han beskrev aldrig sys-
tematiskt vad makt är och hur maktanalys går till. Många försök har därför
gjorts att sammanfatta hans teori om makt, bland annat av Magnus Hörnqvist
(1996). Jag har framför allt tagit intryck av tankar kring maktens natur i Fou-
caults arbeten om hur vetandet kontrolleras (1972, 1993a), och om vansinnets
(1986), fängelsernas (1993b) och sexualitetens (1980) historia. Jag har också
inspirerats av flera etnologiska studier som på olika sätt problematiserar cen-
trala perspektiv och begrepp hos Foucault. Bo G. Nilsson (1996) har i en
avhandling om Nordiska museets insamling av arbetarminnen tillämpat dis-
kursanalysen på etnologins egen ämneshistoria. Vidare har Per-Markku Risti-
lammi (1994) i en avhandling om bostadsområdet Rosengård och Magnus
Öhlander (1996) i sin avhandling om demenssjuka diskuterat hur domineran-
de diskurser styr våra konstruktioner av verkligheten. Dessutom har Birgitta
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Svensson (1993) i sin avhandling om tattare riktat uppmärksamheten på mak-
tens och motståndets strategier i spelet om deras identitet. 

I den här undersökningen strävar jag inte efter att troget tillämpa Foucaults
teser om makt. Klas Ekenstam (1993:291ff) och många andra läsare av Fou-
cault har pekat på att det knappast är möjligt, eller ens varit Foucaults avsikt,
att direkt tillämpa hans formuleringar på andra studier. Jag använder maktbe-
greppet på sätt som är anpassade till just denna undersökning. 

I vardagligt språkbruk kan vi tala om att vissa människor har mer makt än
andra, att makten är ojämnt fördelad, att vissa privilegierade människor har
makt medan andra saknar makt. Vi talar också om att en del människor har fått
makt och att andra har förlorat makt. Detta språkbruk strider mot Foucaults
idéer om maktens natur. För honom existerar inte makt annat än då den ut -
övas. Makten utövas i ett växelspel från många håll samtidigt och är aldrig ett
fast tillstånd eller en egenskap hos individer och grupper (Foucault 1980:118).
I den meningen är makten anonym och fortplantas mellan människor mer eller
mindre medvetet i sammansatta och föränderliga relationer. Makten är med
detta synsätt en relation som genereras i aktiviteter och kan ge upphov till akti-
viteter. Eftersom maktrelationer och maktutövande är intimt sammanflätade
kan makt både syfta på en relation och ett utövande. Jag betraktar dessa båda
aspekter som två grundläggande dimensioner av maktens natur. 

Ett sätt att beskriva hur en maktrelation är uppbyggd kan vara att precisera
i vilka avseenden den är ett styrkeförhållande (jfr Hörnqvist 1996:29). Markos
och Paraskevis kommentarer om läkaren på centret i den refererade intervjun
är ett illustrativt exempel. Deras kritik avspeglar en maktrelation mellan
sjukvården och patienterna som är sammansatt av en rad styrkeförhållanden.
Markos lek med talesättet ”Mas échun kolísi tin retsiniá” (”Dom har stämplat
oss”) i yttrandet ”Ke mas échun kolísi stin nóso tu chánsen” (”Å dom har stämp-
lat oss med lepran”, s.16) pekar till exempel ut ett styrkeförhållande som leder
till att lepra inrangeras bland andra sjukdomar i en farlighetshierarki och
stämplar de drabbade som smittohärdar. Detta hierarkiska styrkeförhållande
kastas om i Markos ordlek som anspelar på att han underkänner hur leprasju-
ka betraktas i vården. 

I sin berättelse (s. 16) om hur läkaren ”förvärrat situationen” (rad 9–10)
påpekar Paraskevi sedan att de krafter som dominerar uppfattningen om att
lepra är en höggradigt smittsam sjukdom, förstärks av läkarens agerande. Exemp -
let visar också hur intimt sammanflätade maktutövandet och maktrelationer-
na är. I citatet konkretiseras innehållet i läkarens maktutövande i tre moment:

22

Drakos 1 NY:Drakos 1  2009-05-07  16.48  Sida 22



Läkaren har, enligt Paraskevi, ”hjärntvättat” de nyanställda (rad 1–2), krävt av
dem att vidta profylaktiska åtgärder mot leprans smittsamhet (rad 4–5) samt
genomfört hälsokontroller av personalen (rad 5–8). Alla dessa tre påstådda
åtgärder utgör ett maktutövande genom att de befäster bestämda uppfattning-
ar om sjukdomens art och kategoriserar de drabbade. Jag benämner också den-
na typ av maktutövande maktpraktiker.8 Dessutom förekommer ordet makt-
teknik i avhandlingen. Den förra termen, maktpraktik, beskriver vad männi-
skor gör för att utöva makt, medan ordet maktteknik syftar på olika tekniker
som möjliggör maktutövandet. En konkret innebörd av maktpraktikerna i vår-
den av leprasjuka är till exempel att hantera gränserna mellan vad som betrak-
tas som rent eller orent och förhålla sig till gränser för vad som är friskt och
sjukt. Användningen av gummihandskar i arbetet med leprasjuka är, som den
tidigare skildringen av såromläggningarna visar, ett uttryck för att personalen
skyddar sig mot smitta och därigenom kategoriserar patienterna som smittbä-
rare. Kritiken mot denna praktik kan förstås utifrån ett antagande om att lepra-
sjuka inte uppfattar sig själva som smittbärare och att patienterna vill bli
betraktade som botade och friska efter avslutad medicinsk behandling.9

Paraskevis berättelse kan också tas som exempel på att makt och kunskap är
intimt sammantvinnade. Samtidigt som varje maktpraktik mobiliserar ett
vetande, till exempel om vad som orsakar lepra eller hur sjukdomen sprids, för-
stärker maktutövandet ett styrkeförhållande i en bestämd riktning. Det som
enligt Paraskevis kritik ”förvärrar situationen” (rad 9–10) kan antas vara att
läkarens åtgärder i hennes ögon befäster uppfattningen om att de drabbade
måste isoleras. Hennes yttrande fungerar som en slags motmakt till denna upp-
fattning och illustrerar hur hon själv etablerar ett tolkningsföreträde i intervju-
samtalet. I avhandlingen närmar jag mig relationen mellan makt och vetande
dels från maktutövningens synvinkel, dels från kunskapsproduktionens per-
spektiv (jfr Hörnqvist 1996:153ff). 

När de lepradrabbade hävdar sin egen självförståelse i förhållande till hur
de betraktas och kategoriseras i omvärlden aktualiserar detta olika maktrela-
tioner. I vardagligt tal används ordet självförståelse ofta för att beteckna
enskilda människors självuppfattning och identitet. I detta sammanhang syf-
tar jag på deras uppfattning om ett kollektivt jag. Detta kan beskrivas i termer
av objekt och subjekt. Begreppsparet syftar på självförståelsens reflexiva kon-
struktion.10 Objekt och subjekt skall därför förstås som två förenade aspekter
hos det kollektiva jaget.11 I engelskspråkiga framställningar är denna förening
underförstådd i termen subject. Jag kommer i avhandlingen att använda ordet
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subjekt med samma dubbla innebörd som termen subject har i engelskan. Med
subjektivering syftar jag på hur människor hävdar ett subjekt genom att arti-
kulera ett vetande om ett kollektivt jag. Men med den dubbla innebörd jag har
gett ordet subjekt görs de samtidig till subjekt för ett vetande som en följd av
hur de betraktas och kategoriseras av enskilda människor, medier och institu-
tioner.

Min inriktning på att analysera de lepradrabbades maktpraktiker för att
kontrollera den egna tillvaron innebär en perspektivförskjutning i förhållande
till flera av de studier som jag refererat till. Allen Feldmans (1991) undersök-
ning av den politiska fångrörelsen på Nordirland 1969–86, har med sina ana-
lyser av internernas maktpraktiker i högre grad varit vägledande.12 I Beatriz
Lindqvists (1991) avhandling med dess konstruktivistiska ansats till förståelsen
av chilens ka invandrares kulturmöten i Sverige, har jag kunnat hämta inspira-
tion till mitt eget forskningsperspektiv. Birgitta Svensson (1993) anlägger i sin
analys av tattarnas maktpraktiker flera perspektiv som ligger nära mina egna.
Svensson (1993:49f) påpekar att Foucault har kritiserats för att åsidosätta sub-
jektets möjligheter, men framhåller att Foucault (1982:209f) själv har bemött
kritiken. Foucault invände att hans forskningsobjekt varit ett annat än det han
kritiserats för att inte uppmärksamma. Men i sina sista uttalanden uttryckte
Foucault ett större intresse för individens betydelse (Kritzman 1988:243 i
Svensson 1993:50). I ett intervjusamtal med Richard Sennett uppgav Foucault
självkritiskt att han kanske lagt för stor vikt vid ”dominanstekniker” då han stu-
derade sjukhusen och fängelserna, men planerade att ägna sig mer åt det han
kallade ”jagteknologier”.13

Studiet av jagteknologier förutsätter metoder som synliggör de praktiker
genom vilka det kollektiva jaget artikuleras (jfr Feldman 1991:2). Jag betrakar
etnologins ofta närgångna empiriska studier av människors handlingar som en
möjlighet att utforska ”makten underifrån”, det vill säga den metodiska inrikt-
ning som Foucault (1980:119f) skrev om, men inte tillämpade själv (se till
exempel Frykman 1992, 1994:63ff). Jag har ingående studerat de lepradrabba-
des verbala handlingar, kroppsliga och rumsliga praktiker för att analysera
deras subjektiveringsprocesser. 

Subjektivering resulterar i en form av makt som i engelskspråkig litteratur
har diskuterats i termer av political agency. Charles Briggs (1994) har med stöd
av Jean Comaroff och John Comaroff (1991:10) beskrivit begreppet agency
som en förmåga att i handlingar ingjuta subjektivitet, betydelser och social styr-
ka. Feldmans (1991:1) definition av begreppet utgår från Nietzsches idéer om
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subjektivitet och makt. Med hänvisning till Mark Warren (1988) framhåller
Feldman att political agency inte är något givet utan en form av makt som upp-
nås på grundval av praktiker och förändrar subjektet. Jag menar i enlighet med
hans begreppsdefinition att denna makt uppnås i praktiker som ingår i
meningssammanhang och formas i självreflexiva tolkningsprocesser. Att ”för-
ändra subjektet” syftar på människors förmåga att omvandla den maktutöv-
ning de utsätts för och omskapa de maktrelationer som underordnar dem. Det
är med andra ord inte förutsägbart vad en viss maktutövning som riktas mot en
grupp människor leder till. Min analys har därför, som redan antytts (s. 21),
också som mål att ge insikter om hur de drabbade kan omvandla den maktut-
övning de är utsatta för till en social kraft. Genom denna kraft kan de föränd-
ra sin självförståelse i förhållande till hur institutioner och människor gör dem
till objekt för makt och vetande i en nära och avlägsen omvärld.

Historien, makten och vetandet
Enligt Foucault (1993b:37ff) är det inte möjligt att tänka sig kunskap utan för-
bindelse till makt och inte makt som står fri från ett vetande. För att få kunskap
om hur dominerande uppfattningar på olika områden har blivit till är det där-
för centralt att studera hur makten och vetandet förbinds med varandra. Det-
ta sker enligt Foucault (1993a:7ff) i diskurser med hjälp av en rad olika proce-
durer, vilka fungerar som ett regelsystem för vad som är möjligt eller inte möj-
ligt att säga. I diskursen länkas makt och vetande samman genom att diskursen
kvalificerar, diskvalificerar, legitimerar, ogiltigförklarar eller på andra sätt kon-
trollerar vetandet på olika områden. Ordet diskurs angav Foucault som namn
på hela den praktik som ger upphov till en viss typ av yttranden. Sune Sunes-
son har i inledningen till Foucaults (1993b:xi) arbete om fängelsernas historia
gett begreppet en mer lättillgänglig tolkning, nämligen att diskurs avser ”den
vetenskapliga ’samtalsordning’ som kännetecknade det vetenskapliga skrivan-
det, undervisningen och tankeutbytet under en viss period”. I den meningen
talade Foucault om medicinens diskurs och andra sätt att kontrollera makten
över vetandet.14

I sin studie av den moderna västerländska medicinens tillkomst visar Fou-
cault (1994) hur en ny sorts blick, den kliniska observationen, formerades i
obduktionsklinikerna under 1700-talet och förfinades under mikroskopens
lupp under 1800-talet. Den nya medicinska diskursen skapade ett nytt förhål-
lande mellan läkare och patient genom att patientens berättelser om sin sjuk-
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dom inte längre tillmättes betydelse i jämförelse med vad läkaren kunde se
genom att bokstavligen titta in i kroppen.15 Den kliniska observationen utgjor-
de en maktpraktik med paradigmatisk verkan för kunskapsproduktionen inom
medicinen. På ett liknande sätt har olika diskurser ersatt varandra och kontrol-
lerat vetandet om leprasjuka. 

Markos berättelse (s. 17f) om kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke
man refererar till en tid ”för länge sen” (rad 7–8) då leprasjuka kategoriserades
som en allmän smittofara och de drabbade isolerades från allmänheten och sina
anhöriga. Berättelsen kan uppfattas som en kritik mot äldre tiders spetälskebe-
kämpning och mot hur leprasjuka fortfarande behandlas i vården. För att för-
stå hur Markos genom berättelsen förhöll sig till de dominerande uppfattning-
arna om leprasjuka i dagens Grekland och i det förflutna, krävs insikter om
kunskapsobjektets historiska rötter och tillkomstprocess. Dels krävs kännedom
om vad det är för sorts vetande som ligger till grund för talet om spetälska och
lepra i olika tider. Dels krävs kunskap om vad som har gjort detta tal möjligt.
Därefter kan man undersöka hur behandlingen av leprasjuka i dagens samhäl-
le är förbunden med äldre tiders uppfattningar och maktpraktiker. 

Dessa villkor gäller för tillämpningen av Foucaults genealogiska metod. Me -
toden innebär att studera ett fenomens tillkomst och härkomst16 och skiljer sig
från de historiska analyser som förklarar orsaker bakom skeenden genom att
rekonstruera kronologiska händelseförlopp. Den genealogiska metoden tar
istället fasta på historiens diskontinuitet och är snarare inriktad på att analyse-
ra de historiska brotten då ett fenomen försvinner eller nya blir till. Genealo-
gins analytiska rörelseriktning skiljer sig också från de kronologiska rekon-
struktionerna av historiska förlopp. Analysen utgår från det närvarande vid en
viss tid och plats och förflyttar sig mot det avlägsna. I avhandlingen använder
jag den genealogiska metoden för att undersöka hur makten över vetandet om
leprasjuka i dagens samhälle är länkad till diskursiva brytpunkter i leprans
historia (se kap. 3). Jag kommer också att använda metoden som ett första steg
i analysen av hur de lepradrabbade kan förändra sin självförståelse i förhållan-
de till sammanhang i en avlägsen omvärld. 

Ett historiskt perspektiv som låter sig förenas med den genealogiska meto-
den är att historien inte enbart betraktas som en ”kontext”, utan som en tolk-
ning och konstruktion. Sådana tolkningar och konstruktioner av det förflutna,
kan få oss att tänka reflexivt om den egna samtiden på ett sätt som får nuets
konturer att avteckna sig tydligare (jfr Ohnuki-Tierney 1991:1f). I detta avse-
ende är de leprasjukas självförståelse en i högsta grad reflexiv konstruktion. I sin
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bok om den politiska fångrörelsen på Nordirland skriver Feldman (1991:2) att
den kulturella konstruktionen av det politiska subjektet är förbunden med den
kulturella konstruktionen av historien. Han framhåller att denna förbindelse
resulterar i political agency som en förkroppsligad kraft. Med denna utgångs-
punkt kommer jag att inrikta undersökningen av de lepradrabbades maktutö-
vande på hur förhållandet mellan nuet och historien framträder i konstruktio-
nerna av de leprasjuka som subjekt. Min avsikt är att granska hur de lepradrab-
bade införlivar sina tolkningar av historien med sin självförståelse. På detta sätt
vill jag visa hur de leprasjukas smärtsamma historia kan omvandlas till en för-
kroppsligad kraft (jfr s. 21, 24f).

Kroppen, rummet och subjektet
Leprasjuka har nästan överallt och alltid utsatts för rumsliga restriktioner. Ända
fram till mitten av 1950-talet reglerades vården av leprasjuka i Grekland av
tvångslagar om fysisk isolering av de drabbade. Därefter har asylerna avvecklats
och förhållandena på den enda nu kvarvarande institutionen för leprasjuka i
landet har förändrats. Men detta hindrar inte att de leprasjukas rörelsefrihet
begränsas av informella regler, trots att lagen numera ger dem samma rättighe-
ter som övriga medborgare. Äldre tiders regleringar av de spetälska i förhållan-
de till rumsliga sammanhang fortsätter att verka i de leprasjukas tillvaro fast
delvis i nya former. Detta gäller inte minst i de drabbades möten med vårdap-
paraten. 

Centret för social rehabilitering av leprapatienter i Aten har varit en bas för
min undersökning av hur de lepradrabbade går tillväga för att kontrollera den
egna tillvaron. Men avhandlingen är inte en etnologisk lokalstudie av det slag
som i äldre forskning har associerats med ett lokalsamhälle och geografiskt
område. Analysen av de lepradrabbades maktpraktiker rör deras förhållande till
maktområden av skilda slag som inte avgränsas av centrets territoriella gränser.
Medicinen och lagstiftningen är naturligt nog två områden som formar vetan-
det om leprasjuka och reglerar de sjukas rättigheter och skyldigheter i samhäl-
let. Kyrkan och lepramissionen har länge haft framträdande positioner för att
sprida en uppfattning om leprasjuka hos allmänheten. Massmedierna är också
en betydelsefull distributör av kunskapen om leprasjuka. 

Anledningen till att jag har koncentrerat fältarbetet till centret, trots att fler-
talet lepradrabbade lever integrerade i samhället, är att deras maktpraktiker är
synligare på centret än utanför. De utskrivna patienternas tillvaro omges av
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många gråzoner och är oftast dold för insyn. Institutionen utgör i viss mån en
frizon där de leprasjuka kan tala och agera i egenskap av leprapatienter utan att
diskrimineras av utomstående. Detta gör centret till en plats där de lepradrab-
bades subjektivering kan studeras. Samtidigt är centret ett historiskt rum där
de lepradrabbades gamla historia lever kvar i byggnader, murar, vissa rutiner
och sociala minnen. Regleringen av förhållandet mellan den leprasjukes kropp
och rumsliga sammanhang är ett genomgående spår i dessa lämningar och ing-
år i patienternas meningsbyggen och subjektivering. Jag vill försöka komma åt
hur de lepradrabbades konstruktion av ett kollektivt jag är sammanvävd med
deras konstruktion av historien, genom att undersöka hur de själva upprättar
ett förhållande mellan kroppen och rumsliga sammanhang. 

För att analysera de lepradrabbades maktpraktiker kommer jag av flera mer
eller mindre uppenbara skäl att fästa uppmärksamheten vid kroppsliga prakti-
ker och erfarenheter. Sjukdomen ställer kroppen i centrum. Vården av lepra-
sjuka innehåller, förutom medicinsk behandling, kroppsvård av olika slag,
kirurgiska ingrepp och sociala åtgärder. Det går knappast att tänka sig en enda
åtgärd som inte direkt eller indirekt inriktas på och berör den drabbades kropp.
Både sjukdomen och behandlingen av den innebär kroppsliga erfarenheter.
Dessa erfarenheter formas i ett kraftfält mellan många olika intressen som
ömsom gör den lepradrabbades kropp till ett kunskapsobjekt och utsatt för
makt, ömsom till ett kunskapssubjekt och en kraft. 

Den långa intervjun med Paraskevi och Markos som jag har citerat några
sekvenser ur gav många exempel på detta. Paraskevis avslutande berättelse om
sina värsta barndomsminnen (s. 19) är belysande. Faderns sjukdom drabbade
hela familjen när den närmaste släkten stängde dörren framför henne och hen-
nes mor samt då hennes far utpekades som en smittohärd på en offentlig
badstrand. Gränser mellan rent och orent, friskt och sjukt upprättades i för-
hållande till betydelser som tillskrevs den lepradrabbades kropp. I avhandling-
en kommer jag att undersöka hur gränser skapas och befästs eller omskapas och
rivs. Jag gör detta för att få kunskap om hur maktrelationer är uppbyggda och
hur styrkeförhållanden modifieras eller omkastas som en följd av de lepradrab-
bades maktpraktiker. 

Synen på den lepradrabbades kropp som objekt och subjekt väcker många
grundläggande frågor om kroppens natur och om de epistemologiska konse-
kvenser som olika diskurser om kroppens ontologi har fått. I likhet med dis-
kurserna om spetälska och lepra har uppfattningarna om kroppens ontologi
formats i anslutning till avgörande diskursiva brytpunkter. Den cartesianska
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uppdelningen mellan kropp och själ17 har i vår del av världen varit tongivande
för synen på människan och hennes kropp och fått kunskapsteoretiska konse-
kvenser långt utanför de vetenskaper, som haft den mänskliga kroppen som sitt
centrala studieobjekt. Vi möter uppdelningen av kropp och tänkande/psyke på
olika områden inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen.
Denna tankefigur har varit strukturerande i civilisationsteori och (kognitiv)
kulturteori och även för Foucaults beskrivning av ”själen som kroppens fäng-
else”. Hans ståndpunkt utgår från att olika diskurser underkuvar människors
kroppar genom att göra dem till föremål för ett vetande (Foucault 1993b:38,
40).

Styrkan i Foucaults diskursiva perspektiv på kroppen ligger, som jag ser det,
i insikten om att skilda diskurser fabricerar olika kroppar. Detta perspektiv har
övertygat mig om att den lepradrabbades kropp är den brännpunkt där makt
och vetande smälter samman när de leprasjuka etableras som subjekt. Men jag
har också övertygats om betydelsen av att försöka bortse från uppdelningen
mellan människans kropp och hennes tänkande/psyke.18 I den kunskapsteore-
tiska debatten har framför allt Merleau-Pontys fenomenologi bidragit till för-
ståelsen av människans kropp och själ som en integrerad enhet (Madison 1981,
Scheper-Hughes & Lock 1987). Utifrån denna förståelse är människans själv
och kropp en enhet. Hennes självförståelse är en förkroppsligad erfarenhet.
Människan har inte enbart en kropp, utan är också sin kropp. Kroppen är ett
subjekt och helt grundläggande för människans perception. 

Jag är kritisk mot synen på kroppen som enbart en effekt av diskurser. Jag
delar därför kritiken som har riktats mot Foucaults ”passiva kroppar” (se till
exempel Lash 1991, Shilling 1993:79ff) och intar snarare ett slags ”epistemo-
logisk pragmatism” av det slag Bryan S. Turner (1992:61) förespråkar i boken
Regulating bodies. Å ena sidan kommer jag i enlighet med mina tidigare reso-
nemang att undersöka den diskursiva konstruktionen av den lepradrabbades
kropp för att få syn på hur kroppen görs till föremål för makt- och vetan-
destrategier och etableras som ett objekt. Men för att få kunskap om de
lepradrabbades möjligheter att agera som subjekt kommer jag att inrikta
undersökningen på hur deras självförståelse, med utgångspunkt i deras kropps-
liga erfarenheter, formas och omvandlas till en social kraft. 

Den sociala kraft som formas svarar mot en förmåga hos människor att få
andra att agera som subjekt för bestämda syften. Annorlunda uttryckt rör sig
denna förmåga om att kunna överföra ett eget sätt att tala och agera på andra.19

Låt mig åter ta användningen av gummihandskar i vården av leprasjuka som
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exempel. Denna praktik talar tydligt om att lepra representerar en orenhet eller
smitta som friska människor måste skydda sig emot (se kap. 4). Genom att
införa regler om denna profylaktiska åtgärd förmås de anställda att artikulera
detta språk utan att ett enda ord om smittofaran behöver yttras. Paraskevis
reaktion mot de profylaktiska åtgärderna i vårdarbetet stödjer detta påstående
(jfr s. 16). Hennes kritik mot att läkaren ”hjärntvättat” de anställda och tving-
at dem att dra på sig gummihandskar och munskydd anspelar på att han mani-
pulerat dem att ikläda sig uppfattningen om att lepra är en smittofara. 

Sofias berättelse (se s. 11) om hur hon till en början känt sig lugnad av pati-
enternas påståenden om leprans obetydliga eller obefintliga smittsamhet talar
för att patienterna tillfälligt lyckats överföra sin uppfattning om sjukdomens
ringa smittsamhet i hennes medvetande framför andra mer illavarslande karak-
täriseringar av sjukdomen. Under den senare delen av fältarbetet var Sofia
mycket återhållsam med att informera mig om patienternas personliga förhål-
landen (se s. 62). Hennes tystlåtenhet om personuppgifter gav mig intrycket att
hon uppmärksammat och anpassat sig till en ordning som råder bland patien-
terna, nämligen att inte yppa personuppgifter om patienter för utomstående.
Om denna tolkning är riktig hade patienterna lyckats göra henne till subjekt
för denna ordning. 

Analys av maktpraktiker
Att förena en teori om hur makt och vetande uppstår med en folkloristisk teo-
ribildning, innebär att förse den folkloristiska analysen med ett maktperspek-
tiv. Omvänt innebär föreningen att utnyttja den folkloristiska analysen till att
få kunskaper om makt. Den nyorientering inom folkloristiken, som har satt
dem som skapar texter, kontexter och betydelser i centrum för analys, har ock-
så möjliggjort en maktinriktad folkloristisk analys. En sådan omfokusering av
en tidigare mer formell syn på textanalyser inom folkloristiken har bland annat
skett inom forskningen om talets etnografi och inom den performansinriktade
folkloristiken (se till exempel Bauman 1975, Hymes 1975, 1977; Briggs 1988,
Kapchan 1995, Klein 1989). Denna kunskapsteoretiska debatt har också inne-
burit att flera av folkloristikens centrala termer och begrepp – till exempel text,
kontext och genre – har problematiserats utifrån delvis nya utgångspunkter. En
utgångspunkt är att texter struktureras i kommunikativa akter och inte upp-
fattas som statiska, utan skapade i mänskligt samspel i vilket både talare och
åhörare har aktiva roller (Titon 1995). Med denna utgångspunkt kan texters
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form, innehåll och betydelser ses som resultat av en strategisk verksamhet. Ana-
lyser av denna strategiska verksamhet kan ge kunskap om de lepradrabbades
maktpraktiker. 

Orienteringen mot aktörerna bakom texters produktion och uttolkning har
inneburit en ny syn på förhållandet mellan text och kontext som är vägledan-
de för mina analyser. Grundläggande är insikten om att texters betydelser går
förlorade då de bryts loss från det sammanhang där de har kommit till. Text-
tolkningen inom folkloristiken har under de senaste två decennierna bytt
inriktning från att fästa uppmärksamheten vid olika sorters kontexter till hur
kontextualiseringar utförs av aktörer i kommunikativa situationer (jfr Hufford
1995). I denna inriktning av förståelsen av kontextbegreppet betraktas inte
längre kontexter som en uppsättning objektiva villkor som existerar på förhand
innan en performativ framställning äger rum. Uppmärksammandet av hur
kontextualiseringarna iscensätts av aktörer har visat att kontexter inte är något
som finns i en åskådares ögon, utan i huvudet på berättaren (Glassie 1982:33,
jfr Briggs 1988:14f). Med kontext syftar jag därför inte på vilket sammanhang
som helst, utan på sådana betydelsesammanhang som berättare, åhörare eller
läsare associerar till en text och därigenom ger den bestämda innebörder.

I min analys av hur kontextualiseringar artikuleras i verbala framställningar
har jag inspirerats av Katharine Youngs (1987) fenomenologiska modell för
berättande. Enligt henne sker den associativa verksamheten mellan olika nivå-
er i verbala framställningar. I Youngs teoretiska ramverk utgör samtal, berät-
tande och det som det berättas om, skilda ontologiska verkligheter. I det avse-
endet rör sig aktörerna i ett samtal mellan flera olika verkligheter som oriente-
ras mot varandra genom att fungera som varandras ramverk. Berättelser ingår
som enklaver i samtal och inramar i sin tur de händelser som det berättas om.
En sådan enklav utgjorde till exempel Markos berättelse om kvinnan som inte
ville överge sin leprasjuke man i vårt intervjusamtal. Han inledde sin berättel-
se med att säga: ”Jag känner till ett fall, som jag kan berätta om för er så att ni
kan förstå.” (s. 17). Yttrandet utgjorde en metakommunikativ tolkningsram
som orienterade berättelsen mot det samtal vi nyss hade haft. På detta sätt upp-
märksammade han mig på att det tidigare samtalet utgjorde en kontext för det
han skulle berätta. Först därefter började han berättelsen om händelsen (rad 1)
som hade upprepningen av meningen ”Hon förblev frisk” (rad 35–36) som slu-
tord. Därefter (rad 37–40) avslutade han sin berättelse med ytterligare en tolk-
ningsram. Denna utgjorde en utvärdering av den berättade händelsen och
underströk därmed vilka attityder som borde riktas mot det sagda. Han fram-
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ställde den berättade händelsen med stöd av sin värdering som en utsaga om
det vi brukar kalla för verkligheten. 

Analysen av hur talet inramas kan ge kunskap om relevanta kontexter för
förståelsen av det sagda. Antalet relevanta kontexter är inte oändligt. Dessa kan
röra sammanhang som såväl berättare som åhörare associerar till. Men delta-
garna i ett samtal kan också göra gentemot varandra motstridiga eller åtskil-
jande kontextualiseringar. Möjligheterna att förstå sambanden mellan de
lepradrabbades verbala handlingar och olika relevanta betydelsesammanhang
kräver stor kännedom om hur de agerar i förhållande till mer övergripande frå-
gor i sin omvärld. Vid sidan om tolkningsramar kommer jag att utgå från dis-
kursbegreppet (jfr s. 25f) som ett analytiskt redskap. De diskurser som omger
människors kontextualiseringar utgör en allmän kontext för dessa, de totala
tolkningsmöjligheterna. En analys av vad som konstituerar tolkningsmöjlighe-
terna, som jag strax ska återkomma till, kan ge kunskap om vilka maktrelatio-
ner som omger olika kontextualiseringar (jfr Goodwin & Duranti 1992:31 i
Hufford 1995).

Omvandlingen av erfarenheterna från fältarbetet till etnografi innebär en
omfattande och komplex kontextualiseringspraktik som fordrar en stor meto-
disk medvetenhet. Behovet av en sådan medvetenhet har uppmärksammats i
en omfattande debatt om reflexivitet och representation i forskningen (se till
exempel Clifford & Marcus 1986; Ehn & Klein 1994). Kravet på en metodisk
medvetenhet rör alla nivåer i forskningsprocessen och utgår bland annat ifrån
att de människor som deltar i en undersökning inte kan betraktas som enbart
uppgiftslämnare.20 I fältarbetet sker en utväxling av tankar och idéer om hur
verkligheten är beskaffad, som bildar en situationell tolkningsram för de
lepradrabbades subjektivering. Denna subjektivering är förlagd till en social
interaktion som jag kommer att beskriva i termer av förhandlingar och kom-
promisser om olika tolkningar.21 Utväxlingen av tankar och idéer om hur verk-
ligheten är beskaffad mobiliserar olika tolkningsmöjligheter. Förhandlingarna
illustrerar att mötena i fältarbetet styrs av maktrelationer och utlöser mak-
tpraktiker. Med kompromisser syftar jag på att förhandlingarna inte är fixera-
de i ett statiskt spänningsförhållande utan att varje försök att kontrollera fram-
ställningar är en kompromiss mellan många röster i ett pågående nu. Avhand-
lingstexten är resultatet av denna process, som jag kommer att lägga mig vinn
om att synliggöra. 

Mina försök att utveckla en metodisk medvetenhet i arbetet med intervjuer
utgår från den metod och teknik som har kallats etnopoetisk transkribering.
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Etnopoetiken utvecklades i USA tillsammans med performansforskningens
studier av folklore som kommunikation. Etnopoetiken inriktades framför allt
på dramatiska eller poetiska element men kan, som Barbro Klein har visat
(1989, 1990a), med fördel användas på intervjuer och andra samtal. Några av
de synpunkter hon har pekat på är att transkriberingen inte syftar till en exakt
återgivning av tal i skrift, eftersom det är en omöjlighet, men istället avpassa
tekniken och metoden för specifika forskningsändamål. I de transkript som är
redovisade i avhandlingen har jag markerat pausering, höjd och sänkt röstvo-
lym, emfas, eskalerande talhastighet, utdragna uttal av ord, inflikade yttran-
den, avbrott och i några fall kroppsspråk (se Bilaga). 

Med hänvisning till Dennis Tedlock (1983:7) framhåller Klein att syftet
inte är att skapa lättlästa texter utan att åstadkomma ”hörbara meningar”.
Ändamålet med denna inriktning på muntlighet är att få kunskap om hur oli-
ka stilmedel används för att strukturera samtal för olika syften. I den mening-
en är transkribering kunskapsteoretiskt motiverad. I avhandlingen kommer jag
att visa hur olika stilmedel används för att kontrollera en framställning. Detta
kan åstadkommas med upprepningar, pauseringar och emfas som då Markos
avslutade berättelsen om kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man (s.
18, rad 34–36), men också på flera andra sätt. Den systematiska transkriber-
ingen är också en metod och teknik för att få syn på hur kontextualiseringar
styrs i bestämda riktningar med hjälp av tolkningsramar, som jag nyss har dis-
kuterat. Undersökningen av stilmedel är därför ett sätt att finna strategiska ele-
ment i de maktpraktiker som de lepradrabbade utför med hjälp av verbala
handlingar. 

Den systematiska transkriberingen av samtal är också en metod som visar hur
kontextualiseringar och meningsskapande sker i mänskligt samspel. Genom att
i skrift återge hur människors samtal flätas samman i inflikade kommentarer,
bifall och invändningar kan denna process följas i detalj. Den detaljerade tran-
skriberingen ger också inblickar i hur olika styrkeförhållanden etableras, modi-
fieras eller kastas om i detta samspel. En viktig analytisk uppgift kan till exem-
pel vara att ta ställning till om ett yttrande utgör en inflikad kommentar till det
som sägs eller ett avbrott som leder till att deltagarnas inbördes dominansför-
hållanden ändras. Detta är inte alltid lätt att avgöra, särskilt i samtalskonventio-
ner som i hög grad tillåter deltagarna i ett samtal att falla in i varandras tal.22

Men det är möjligt med hjälp av den systematiska transkriberingen. Denna möj-
lighet är också ett uttryck för att transkriberingen och den resulterande texten
blir led i den etnografiska processen att skapa analytisk distans. 
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Denna distans kan syfta till att göra det välbekanta främmande (jfr Ehn &
Löfgren 1982 i Klein 1990a). I ett etnografiskt arbete som utspelar sig på ett
främmande språk kan distansen också syfta till att göra det främmande begrip-
ligt. Dennis Tedlock (1983) har med sin modell för etnopoetisk transkribering
visat hur den kan användas mellan olika språk och fästa uppmärksamheten vid
muntliga stilmedel som är språkligt och kulturellt specifika. Detta gör att tran-
skriberingens analytiska fokus i denna studie är riktat mot den vänstra spalten
i transkripten där den transkriberade icke översatta versionen på grekiska är
återgiven. Det är endast denna version som är ”hörbar” i Tedlocks mening.23

Men den översatta versionen i den högra spalten kan betraktas som ett resultat
av ett tolkningsarbete, som inte vore möjligt utan en inträngande studie av stil-
medlen i den muntliga grekiska framställningen.24

Intertextuella strategier
För att få kunskap om hur de lepradrabbades maktpraktiker utförs i växelver-
kan med det maktutövande som riktas mot dem från en nära eller avlägsen
omvärld kommer jag att inrikta analysen på deras intertextuella strategier.
Denna metod är ett sätt att få kunskap om hur de lepradrabbade skapar, upp-
rätthåller och förhandlar om makt genom att inrikta analysen på hur de struk-
turerar sina verbala framställningar med avseende på det ofta intrikata samspe-
let mellan form och innehåll. Metoden syftar i detta sammanhang på hur gen-
remässiga konventioner formas i de kraftfält som de lepradrabbades
maktpraktiker verkar inom. Jag har hämtat inspiration från Charles Briggs och
Richard Baumans (1992)25 problematisering av genrebegreppet i folkloristisk
och antropologisk forskning. De menar att genremässiga egenskaper skapas i
kommunikativa akter och att genrer till sin natur är intertextuella konstruktio-
ner. Deras kritik av tidigare genreanalytiska traditioner har vuxit fram parallellt
med de senaste årens begreppsutveckling inom flera humanistiska ämnen som
har tagit intryck av ett ökat intresse för makt, ideologi och politik. Briggs och
Bauman framhåller att inriktningen på det intertextuella i analyser av fram-
ställningskonventioner kan säga något om dessa sammanhang. 

Briggs och Baumans förslag på en förändring av synen på genrebegreppet
ansluter framför allt till tankebyggen inom den performansinriktade forsk-
ningen och till Bachtins tankar om texter som dialogiska mötesplatser för oli-
ka röster. Briggs och Bauman konstaterar att kriterierna för genremässiga
distinktioner i den äldre genreanalytiska traditionen har sökts inom texter.
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Texterna har på så sätt bundits till vissa idealtyper, som ständigt måste omprö-
vas eftersom framförandet av texter varieras. I ett levande sammanhang uppstår
nämligen alltid avvikelser från idealtyperna. Deras förslag är istället att man
betraktar struktur, form, funktion och betydelse, inte som inneboende egen-
skaper hos framställningar och texter, utan som resultatet av en pågående pro-
duktions- och mottagningsprocess. Det radikala i denna syn på genrebegrep-
pet är att det intertextuella inte skall sökas i relationen mellan olika texter, utan
i hur människor skapar sådana relationer. 

Detta intertextuella perspektiv på genrebegreppet grundar sig på uppfatt-
ningen att yttranden alltid formas dialogiskt i förhållande till tidigare yttran-
den och att varje framförande av en text struktureras med verkliga eller före-
ställda modeller som förebild. Människor kan i sina framställningar försöka
ansluta sig till dessa modeller eller betona ett avståndstagande från dem, men
inte kopiera dem. Briggs och Bauman understryker att det med nödvändighet
uppstår ett intertextuellt ”gap” då människor anpassar sina framställningar till
generella modeller vare sig det gäller genremässigt ordnade, enhetliga och
bundna konventioner eller fragmenterade, heterogena och öppna former. Des-
sa gap eller skillnader kan människor manipulera med hjälp av en variationsrik
uppsättning tekniker för att minimera, maximera, dölja eller framhålla dem.26

Detta gör konstruktionerna av intertextuella samband och relationer till en
strategisk verksamhet. Briggs och Bauman framhåller att valen mellan olika
intertextuella strategier är ideologiskt motiverade och nära relaterade till socia-
la, kulturella, politiskt-ekonomiska och historiska faktorer. 

Jag ska med utgångspunkt i analysen av intertextualitet diskutera konse-
kvenserna av att förena de två tankebyggen, som jag har refererat till i detta
kapitel (s. 21). Jag vill visa att studiet av intertextuella samband och relationer
kan kasta ljus över de reflexiva tolkningsprocesser som de lepradrabbades mak-
tpraktiker formas i och synliggöra de meningssammanhang de ingår i (jfr s.
25f). De lepradrabbades intertextuella strategier kan också beskrivas i termer av
förhandlingar och kompromisser om tolkningsmöjligheter (jfr s. 32). I detta
sammanhang kommer jag att diskutera tolkningsmöjligheter i termer av inter-
textuell miljö och betrakta de lepradrabbades intertextuella konstruktioner i
ljuset av förhandlingar och kompromisser om tolkningar (se kap. 8). Varje
intertextuell konstruktion liksom andra praktiker är en kompromiss, ett unikt
sätt att skapa relationer mellan olika tänkta eller verkliga texter. Ur detta per-
spektiv är de lepradrabbades självförståelse en konstruktion som ständigt kan
omprövas i ett maktspel mellan olika tongivande röster. 
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Lepradrabbade och kraftfulla aktörer
Det folkloristiska studiet av människors förhållande till sjukdom och hälsa har
traditionellt rubricerats som folkmedicin, folklig läkekonst eller etnomedicin.
Jag har skolats i denna tradition, men också avlägsnat mig från flera av dess per-
spektiv, begrepp och grundantaganden. Studiet av folkmedicin har tidigare
ofta baserats på empiri från det förindustriella samhället och i hög grad inrik-
tats på supranormala fenomen som kallats gammal folktro (se till exempel Till-
hagen 1958, af Klintberg 1978:12f, Bibis-Papaspyropoulou 1985). Denna
inriktning kan, som Birgitte Rørbye (1978) skriver, ha gett upphov till felakti-
ga föreställningar om folkmedicinen som något välavgränsat och entydigt.
Men studierna av folkmedicin har också gett viktiga bidrag till att relativisera
sjukdomsuppfattningar och sätta in sjukdomar och deras behandling i sociala
och kulturella sammanhang. 

Flera undersökningar har emellertid också intresserat sig för folkmedicin
som en institution i vår samtid (Alver 1978, Alver m. fl. 1980, Rørbye 1978).
Studierna har visat att de folkliga botarna både nu och i det förgångna riskerat
att bli straffade för sina alternativa metoder (jfr Alver 1980, af Klintberg 1980).
Det officiella sjukvårdssystemet har ofta hävdat att botarna utnyttjat folks brist
på upplysning (Alver 1976). Samtidigt illustrerar de åtgärder som har vidtagits
mot alternativa behandlingsmetoder att relationerna mellan officiella och alter-
nativa synsätt är föränderliga. Studier som har påvisat den folkliga läkekonstens
effektivitet (se till exempel Alver 1984, Honko 1962/63, 1978) kan tänkas ha
medverkat till en kritik av bristerna i det moderna hälsovårdssystemet och till
att alternativa behandlingsmetoder under de senaste decennierna har accepte-
rats i högre grad av den officiella sjukvården. 

En viktigare drivkraft bakom kravet på en ökad tolerans för alternativa
behandlingsmetoder är att dagens sjukvård konfronteras med ett stort antal
patienter med skiftande kulturella erfarenheter och idéer om sjukdom och häl-
sovård (jfr Lövgren & Runfors 1993). Sjukvården har internationaliserats och
ställts inför krav om att relativisera förståelsen av sjukdom och hälsa.27 Lisbeth
Sachs (1983a, 1983b) studie av turkiska kvinnors erfarenheter av den svenska
sjukvården tydliggör detta behov. Hon visar hur mötet mellan två olika kultu-
rella system ger upphov till kulturkrockar. I linje med denna studie har relati-
viseringen av synen på sjukdom och hälsa i debatten utgått från en medveten-
het om risken för etnocentrism. Bente Gullveig Alver och Torunn Selberg
(1992:24) har pläderat för att folkmedicinen måste utforskas utifrån sina egna
existensvillkor. De har varnat för risken att bedöma folkmedicin utifrån ett
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vetenskapligt medicinskt paradigm. Denna strukturerande tendens har varit
särskilt iögonenfallande i den tidiga forskningen om folkmedicin med dess
implicita och explicita kategoriseringar av rationella respektive icke rationella
sjukdomsförklaringar och botemedel (jfr Tillhagen 1958). Alver och Selberg
pekar på en mer subtil strukturering av forskningen som ligger dold i sociolo-
gins och den medicinska antropologins uppdelning av sjukdomsbegreppet i
termer av disease och illness (Young 1982:266, i Alver & Selberg 1992:113ff). 

Begreppet disease syftar på den vetenskapliga uppfattningen om en sjuk-
dom, medan illness avser den personligt subjektiva upplevelsen av den. Denna
tudelning av sjukdomsbegreppet brukar grafiskt sett beskrivas som två fält som
delvis överlappar varandra. De båda aspekterna av sjukdomsbegreppet sam-
manfaller inte alltid. Illness kan förekomma utan att disease föreligger, till exem-
pel då en människa upplever smärta utan att läkarna kan påvisa någon åkom-
ma. Omvänt kan disease existera utan att patienten känner sig sjuk, till exem-
pel då en sjukdom konstateras vid en hälsokontroll (jfr Sachs 1987:50ff). Alver
och Selberg menar att det ligger en begränsning i att betrakta folkmedicinen
utifrån denna dikotomisering som bortser från andra relationella aspekter hos
folkmedicinen. De pekar också på att denna tudelning av sjukdomsbegreppet
är strukturerad med utgångspunkt i den vetenskapliga medicinens begrepp-
sapparat. De menar att folkliga förklaringsmodeller av sjukdomar istället skall
förstås i förhållande till en folklig tradition, och som en aspekt av ett folkligt
trossystem (se också Alver 1990, Selberg 1995). 

Jag delar deras kritik, men delvis från andra utgångspunkter som leder till
något annorlunda problemformuleringar. Enligt min mening skulle tudelning-
en av sjukdomsbegreppet inte behöva vara lika hierarkiserande om båda delarna
av begreppet utsattes för samma kulturanalytiska granskning, det vill säga om
såväl den vetenskapliga begreppsapparaten som de folkliga sjukdomsförklaring-
arna betraktas som sociala konstruktioner och kulturprodukter. Uppdelningen
av sjukdomsbegreppet bygger visserligen på en demokratisk kulturrelativistisk
tanke om att betrakta olika sociala och kulturella konstruktioner av illness som
likvärdiga. Men den biomedicinska konstruktionen av sjukdomsbegreppet
(disease) brukar inte i samma utsträckning som de folkliga uppfattningarna om
sjukdomar relativiseras i historiskt, kulturellt och socialt avseende.28 Tendensen
att betrakta utgångspunkterna för det vetenskapliga begreppet som objektiv
kunskap och illness som ett uttryck för människors trosuppfattningar förstärker
ytterligare intrycket av en hierarkisk uppdelning av sjukdomsbegreppet. 

Uppdelningen mellan folkliga förklaringsmodeller grundade på trosuppfatt-
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ningar och vetenskaplig kunskap baserad på systematiska undersökningar under-
stryker vetenskapens tolkningsföreträde. Den folkliga kunskapen om sjukdomar
antas vara genererad i kulturella och sociala sammanhang och giltig för en hel
sammanhållen grupp människor, medan den vetenskapliga kunskapen om män-
niskan och hennes kropp antas vara generellt giltig och möjlig att tillämpa i oli-
ka kulturer och samhällen. Båda dessa generaliseringar är diskutabla. Men fram-
för allt finner jag uppdelningen mellan vetande och tro i diskussionen om den
vetenskapliga och folkliga medicinen problematisk. Jag föredrar att betrakta de
uppfattningar om sjukdom och hälsa som förknippas med antingen vetenskap-
lig medicin eller folklig medicin som olika parallella former av kunskap. Dessa
kunskapsformer kan både vara separerade och sammanflätade. 

Mina egna försök att se till de relationella aspekterna av sjukdom och hälsa
har formats i kölvattnet efter de folkloristiska nyorienteringar som jag tidigare
har pekat på. Detta gäller framför allt den performansinriktade forskningens
lokalisering av textanalyser till kommunikativa sammanhang och syn på aktö-
rerna bakom texters produktion och uttolkning som meningsskapande sub-
jekt. Enligt den performansinriktade folkloristikens grundantaganden existerar
varken den vetenskapliga medicinska begreppsapparaten eller folkliga tros-
system på förhand som en uppsättning objektiva meningssammanhang för hur
till exempel människors sjukdomsuppfattningar artikuleras och uttolkas.
Utpekandet av dessa meningssammanhang, kan som jag tidigare antytt,
betraktas som en strategisk verksamhet, som ofta ingår i förhandlingar om vil-
ken beskrivning av verkligheten som skall äga tolkningsföreträde framför
andra. Detta är en anledning till att jag har funnit det nödvändigt att analyse-
ra de relationella aspekterna av sjukdom och hälsa i ljuset av maktrelationer och
förstå människors kontextualiseringar som en maktteknik. 

Foucaults problematisering av hur kunskapsobjekten blir till genom de sätt
som makten och vetandet länkas samman gör maktanalysen till en kunskaps-
teoretisk angelägenhet. Han ger oss redskap att förstå hur makten verkar på fle-
ra nivåer samtidigt. Foucaults genealogiska metod gör det möjligt att få inblick-
ar i hur kunskapsobjekten har kommit till i en historisk process. Analysen av
hur makten opererar på en diskursiv nivå i Foucaults mening tenderar att göra
oss alla till maktens förlängda arm. Detta maktutövande kan i vetenskapligt
arbete spåras till forskningens grundantaganden och centrala begrepp, men
också i hela den praktik från empiriska undersökningar till framställningen av
texter som forskningen laborerar med. Men den diskursiva analysen kan också
göras till en utmaning för att vidga en reflexiv medvetenhet i forskningen. 
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I den folkloristiska teorin och metodologin som är inriktad på performans,
talets etnografi och etnopoetik har jag funnit redskap att analysera hur makten
och vetandet produceras ”underifrån” i samspel mellan människor. Den gen-
reanalytiska omorienteringen mot undersökningar av intertextuella strategier
är den teori och metod som jag kommer att använda för att få kunskap om hur
människor försöker kontrollera tillvaron i förhållande till den makt som riktas
mot dem. I ljuset av maktens och vetandets relationella karaktär utgår jag från
att människor kan betraktas både som offer och handlingskraftiga aktörer. Jag
vill varken överbetona den ena eller andra aspekten i mina beskrivningar av
lepradrabbade. 

Jag använder ordet lepradrabbad om de människor jag skriver om i förviss-
ningen om att någon helt neutral benämning inte går att uppbringa. Varje
beteckning, till exempel leprasjuk, leprapatient, eller den grekiska officiella
benämningen chansenikós (hansensjuk) är länkad till meningssammanhang
som har en tendens att kategorisera och värdera de människor de används om.
Min användning av ordet lepradrabbad får säkert många läsare att ensidigt tän-
ka på en människa som är offer för en sjukdom och ett stigma som förknippas
med att lida av lepra. Analyserna av de lepradrabbades maktpraktiker hoppas
jag skall nyansera intrycket. Men jag anser det vara viktigt att inte väja för det
faktum att människor drabbas av lepra både i egenskap av biologiska och soci-
ala varelser. En central uppgift är att visa hur makten drabbar de människor
som är föremål för denna studie. Men tyngdpunkten i studien är, som jag tidi-
gare nämnt, att utforska hur de lepradrabbade går tillväga för att kontrollera
den egna tillvaron i förhållande till den maktutövning som riktas mot dem.
Med denna ansats ska jag försöka visa i vilka avseenden de både är lepradrab-
bade och kraftfulla aktörer. 

Avhandlingens uppläggning
En central uppgift i nästföljande kapitel, Etnografin, är att belysa hur mina
informanter och jag positionerade oss i förhållande till varandra under fältar-
betets förlopp 1987–1993. Jag redogör för hur etnografin har formats i för-
handlingar och kompromisser om olika tolkningar. Avsikten är att ge inblick-
ar i hur erfarenheterna från fältarbetet har omvandlats till avhandlingstext.
Tred je kapitlet, Historien, innehåller en genealogisk beskrivning av hur de
lepradrabbades maktpraktiker är länkade till avgörande diskursiva brytpunk-
ter i leprans historia. Fjärde kapitlet, Territoriet, visar hur de rumsliga restrik-
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tioner som har drabbat leprasjuka i det förflutna omvandlas i deras mak-
tpraktiker.

De tre följande kapitlen innehåller analyser av lepradrabbades verbala stra-
tegier. Femte kapitlet, Dina, skildrar en kvinna i 60-årsåldern, som har vistats
på centret ända sedan hon insjuknade i 20-årsåldern. Analysen visar hur hon i
samtalen med mig omvandlade sin stigmatiserade kropp till en källa av erfa-
renheter och till en social kraft. Sjätte kapitlet, Aris & Vasiliki, återger hur två
makar i 60-årsåldern, som är utskrivna men bosatta på centret, försöker utvid-
ga kontrollen över kroppsliga territorier. Sjunde kapitlet, Spyros & Anastasia, är
baserat på mina samtal med en utskriven leprapatient och hans friska hustru
som lever integrerade i samhället. Analysen visar bland annat hur de kontrolle-
rar tillvaron genom att hemlighålla sjukdomen i familjen. 

Det åttonde kapitlet, Intertextualitet, behandlar konsekvenserna av att i ana-
lysen av de lepradrabbades maktpraktiker förena de två tankebyggen som
avhandlingen tar sin utgångspunkt i. Tonvikten läggs vid hur undersökningen
av de lepradrabbades intertextuella strategier kan länkas till båda två. 
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kapitel två

Etnografin

inte många känner till att det fortfarande finns leprapatienter i Grekland.
Jag visste det inte när jag reste till Kreta i maj 1987 för att leta rätt på tidigare
anställda och människor som bott i närheten av den nedlagda spet älskeasylen
på klippön Spinalonga. Jag reste tillsammans med min vän Arne Sundelin
som skulle hämta stoff till en roman om Spinalonga.29 Arnes projekt gav mig
uppslaget att göra en radiodokumentär30 utifrån samma källmaterial. Vi gjor-
de ett tjugotal intervjuer tillsammans. Men det var först när jag ensam åter-
vände till Aten som jag upptäckte att lepravården ännu inte var helt avvecklad
i Grekland. Spåren från Spinalonga ledde mig till ett infektionssjukhus i en
förort till Aten där det finns en liten institution för lepradrabbade. Den är
belägen i ett välordnat bostadsområde en halvtimmes bussresa från Omoni-
aplatsen i Atens centrum. Ingen skylt avslöjar institutionens existens. Jag upp-
täckte den först efter att ha passerat en grind med en vaktkur vid infek-
tionssjukhusets entré. Vakten upplyste mig om att leprapatienterna huserade
bakom det egentliga sjukhuset. Men jag såg ingen där som jag trodde var
leprasjuk. 

Fram till helt nyligen hade anstalten, eller centret som den numera kallas,
varit en underavdelning till infektionssjukhuset. Men bara några månader före
mitt besök hade centret separerats från sjukhuset. Det område som utgör lepra-
centret innehåller tre byggnader med patientbostäder samt ett antal baracklik-
nande hembyggen, där enskilda eller par bor. Dessa är spridda över ett igen-
vuxet område, som tidigare varit uppodlat av patienterna själva. Kollektivhu-
sen består av en kvinno- och en mansavdelning samt en nyare bostadslänga för
både män och kvinnor där också läkarmottagningen är inrymd. Längs gatan
som leder från det angränsande infektionssjukhuset31 och korsar området lig-
ger ett patientkafé, en samlingslokal, en sjukhusbyggnad, en liten frisersalong,
tre helt eller delvis övergivna föreningslokaler, en nedlagd kyrka med en sam-
manbyggd skollokal som används till patientbostäder samt en administra-
tionsbyggnad. På ena sidan av vägen finns alla patientbostäder. På den andra
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sidan alldeles bakom infektionssjukhuset låg tidigare den första anstalten. Det
ursprungliga anstaltsområdet är numera omvandlat till en pinjelund med en
kyrka som besöks både av patienter och människor i det omgivande
bostadsområdet.

När jag första gången besökte lepracentret såg jag inte mycket mer än gatan
som klyver området och leder till administrationsbyggnaden. Centrets förestån-
dare upp lyste mig om att mitt önskemål om att intervjua leprapatienter var en
känslig fråga. Patienterna sluter sig kring sig själva och ger ogärna intervjuer,
sade han. Han påpekade också att det var känsligt hur den nybildade autono-
ma institutionen presenterades i massmedierna. I nästa ögonblick kom en man
i arbetskläder in genom dörren till kontorsrummet. Jag kunde inte avgöra om
han var patient eller ej, men jag hörde föreståndaren säga: ”Här har ni rätt man
att framföra ert ärende till!” Jag lade märke till att han saknade ögonhår. Långt
senare skulle jag få reda på att han hette Jannis och var ledamot i patientföre-
ningens styrelse. Innan jag visste ordet av började han förhöra mig om mitt syf-
te med intervjuerna om den nedlagda asylen på Spinalonga. Han förklarade att
patientföreningen måste ta ställning till mitt önskemål. Dagen därpå kunde jag
dock genomföra en bandad intervju med tre personer. Förutom Jannis deltog
Nikos och Sotiris, två män i 60-årsåldern, som båda hade varit intagna på Spi-
nalonga innan de överfördes till anstalten i Aten. Vid denna tidpunkt hade jag
inga andra tankar än att använda inspelningen till radioprogrammet. Först ett
halvår senare planerade jag avhandlingsarbetet och besökte centret i Aten
under ytterligare sju perioder. 

Fältarbetets förlopp
Fältarbetet hade olika karaktär under dessa perioder och belyste mina möten
med de lepradrabbade ur olika synvinklar. Dessa möten var långt ifrån opro-
blematiska. Jag mötte både misstänksamhet och orealistiska förväntningar på
mitt arbete. I början baserades misstänksamheten bland annat på deras före-
ställningar om hur jag skulle gestalta dem i olika medier. Mitt radioprogram
som några fick ta del av förstärkte misstankarna. Jag ska strax återkomma till
detta. Deras negativa förväntningar var därför inte grundlösa. Däremot var
några patienters förhoppningar om att mitt avhandlingsarbete skulle kunna
resultera i konkreta förbättringar av deras dagliga tillvaro på centret orealistis-
ka. Båda typerna av förväntningar avtog med tiden. Men en stor del av fältar-
betet kan ändå liknas vid en utdragen förhandling om hur de lepradrabbades
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verklighet ska uttolkas och skildras. De lepradrabbade har försökt att styra
informationen till mig, vilket givetvis inte inskränker mina möjligheter att få
sista ordet i avhandlingstexten. Jag har hanterat detta kunskapsteoretiska och
etiska problem genom att göra ett av mina egna klavertramp till en utgångs-
punkt för analysen av etnografins tillkomstprocess. På detta sätt har jag försökt
åskådliggöra hur de lepradrabbade hävdade sin självförståelse och synliggöra
min roll i sammanhanget. 

I detta kapitel ska jag skildra ett antal olika situationer då de lepradrabbade
gjorde sig till subjekt i möten med mig, det vill säga då de i samtal och andra
interaktiva sammanhang artikulerade och generaliserade bestämda uppfatt-
ningar om sin egen självförståelse.32 Jag ska försöka visa hur vi positionerade
oss i förhållande till varandra under fältarbetets olika faser 1987–93. Avsikten
är att belysa hur etnografin har formats i ett växelspel som jag kommer att
beskriva i termer av, förhandlingar och kompromisser om olika tolkningar (jfr
s. 32). Detta växelspel kan både beskrivas som en interaktion mellan personer
och mellan yttranden. Jag ska skildra mina möten med informanterna i ett
reflexivt perspektiv. Jag är medveten om att en reflexiv analys inte kan reduce-
ras till en fråga om den sociala interaktionen mellan enskilda personer i ett fäl-
tarbete. Jag ska också följa en känsla, som växte sig starkare under fältarbetets
förlopp, nämligen att en mångfald röster och texter, som jag inte hade tillgång
till, ekade i de lepradrabbades samtal med mig. Denna känsla är upphovet till
mina senare tankar om de lepradrabbades strategiska intertextuella konstruk-
tioner och har delvis format beskrivningen av fältarbetet. 

Första perioden, maj 1987
Mitt första möte med Jannis på föreståndarens kontor ledde knappast till att vi
närmade oss varandra. Vi betraktade varandras yttre i ett sammanhang som
väckte associationer till olika framställningar om lepradrabbade. För min egen
del var jag fortfarande fångad av föreståndarens berättelse om att de leprasjuka
sluter sig inom sin grupp. Jag tänkte på de berättelser jag tidigare fått höra om
de inspärrades tillvaro på Spinalonga innan ön avfolkades. Jag föreställde mig
att lepradrabbade skulle vara svårt vanställda av sjukdomen och hade svårt att
tro att Jannis kunde vara en av dem. Hur Jannis uppfattade mig vet jag inte.
Men när han förhörde mig om mitt önskemål om att få intervjua leprapatien-
ter om asylen på Spinalonga gav det honom troligen mer information om mig
än vad jag fick om honom. 
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Utifrån många senare samtal med honom kan jag tänka mig att han såg mig
som en i raden av textproducenter som ville utnyttja leprasjuka i ett syfte som
de sjuka inte hade någon vinning av utan måste skydda sig emot. Vi möttes inte
bara i egenskap av individer utan representerade samtidigt olika kollektiv och
stereotyper (jfr Helander 1993:34–42, Velure 1988:182ff): friska/sjuka, svens-
kar/greker, forskare/forskningsobjekt, skribenter/omskrivna. Dessutom aktua-
liserade vårt möte olika föreställningar om och förväntningar på sättet att tala
om de lepradrabbades verklighet. Jannis energiska utfrågning av mig verkade
avspegla hans negativa förväntningar på hur jag skulle använda det inspelade
samtalet. Hans ovilja att delta i intervjun och det krångliga beslutsförfarandet
pekade också på det. 

Den första intervjun dagen därpå med Jannis, Nikos och Sotiris förstod jag
inte riktigt värdet av förrän långt senare. Under samtalet uppfattade jag min
egen okunnighet som ett hinder. Mina frågor verkade leda till ytliga svar. Med
tiden ledde alla förhandlingar och kompromisser i samspelet mellan mig och
de lepradrabbade till att jag kände mig mindre utanförstående. Men i de tidi-
gaste intervjuerna hördes framställningarnas ”grundackord” tydligare och gav
resonans åt samstämmigheten i senare samtal. Jag fick därför anledning att gå
tillbaka till den första intervjun med Jannis, Nikos och Sotiris senare i avhand-
lingsarbetet (jfr s. 209f). 

Det var inte en tillfällighet att dessa tre män orienterade mig om de
lepradrabbades tillvaro och att vårt möte ägde rum i patientlokalen med de
leprasjukas beskyddare blickande ner från fotografier på väggarna över oss.33

Jannis, Nikos och Sotiris framstod för att tala med Erving Goffman (1988:73ff,
97ff) som ett samarbetande team. Platsen var en främre region där leprasjukas
självpresentation skulle styras i en viss riktning i förhållande till mig och de
framtida radiolyssnarna. De tre männen agerade inte som sinsemellan obero-
ende individer utan verkade angelägna om att ge ett samstämmigt intryck.
Senare fick jag reda på att alla tre var medlemmar i patientföreningens styrelse.
Det verkade inte heller vara en tillfällighet att de tre bestämde sig för att med-
verka i intervjun en i taget, i turordning. Nikos inledde på ett oreserverat sätt
medan Sotiris markerade att han ”inte hade något att säga” och ville vara sist.
Han formulerade sig med tyngd och säkerhet och kunde från sin position
utforma sitt inlägg i förhållande till vad som tidigare sagts av Nikos och Jannis. 

Jag hade hoppats få målande beskrivningar av tillvaron på Spinalonga till
radioprogrammet och ställde just inga frågor om de tre männens tillvaro i
dagens samhälle. Men intervjun kom ändå att domineras av det senare. Nikos
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redogjorde detaljerat för medicinerna mot lepra och jag tyckte att jag delvis fick
”fel” information. Frågorna om den medicinska behandlingen ansåg jag ligga i
utkanten av mitt intresseområde. Nikos sa inte mycket mer om Spinalonga än
att han gift sig med en frisk kvinna som varit anställd där och betonade att hon
fortfarande var frisk. Han underströk också att det var en himmelsvid skillnad
mellan gårdagens och dagens situation och exemplifierade detta med att han nu
åker hem till sin bostad utanför centret varje dag efter arbetets slut. 

Jannis hade aldrig besökt Spinalonga men jag började ana att han hade en
sjukdomshistoria. Han avslöjade dock inget om sig själv annat än att han var
anställd på centret. Han avstod från att tala om det förflutna och gav istället en
rad exempel på hur de leprasjuka hade förbättrat miljön på centret och brutit iso-
leringen med omvärlden. Sotiris berättade både om det förflutna och om dagens
situation på ett vältaligt sätt tryfferat med många bibelord, som gjorde att jag
hade svårt att förstå honom. I likhet med Jannis var han fåordig om sin egen per-
son, men avslöjade att han haft ett förflutet på Spinalonga. När jag frågade om
hans familjeförhållanden och släkt avvisade han frågan med förklaringen att man
inte ska gräva i problem och ställa en massa frågor. Han underströk att det finns
saker som de leprasjuka inte ens kunde uttala inför sig själva. Sedan fortsatte han
att beskriva innebörden av det lidande som drabbar leprasjuka. 

Sotiris gestaltade de lepradrabbade som lidandets hjältar, och framhöll att de
var tyngda av sina kors men uthålliga i att uthärda livets prövningar. Han beskrev
de lepradrabbades lidande på Spinalonga med en målande liknelse. Det var som
att ”under ett halvt sekel hänga på korset över en svindlande avgrund”. Samtidigt
underströk han att ”det stora samhället” hade kunnat lära sig mycket av de lepra-
sjukas vittnesmål om sina umbäranden och deras styrka i att uthärda sina pröv-
ningar. Med dessa och andra liknelser länkade han symboliskt de lepradrabbades
historiska erfarenheter till berättelsen om Jesu lidande och korsfästelse. 

När Sotiris sade att de patienter som fortfarande är kvar på centret i Aten är
utsatta för omvärldens stigmatisering protesterade Nikos och betonade att ing-
en hindrade någon av dem att besöka tavernor och röra sig fritt ute i samhället.
Därmed bröts tillfälligt deras gemensamma fasad mot mig. Konflikten mellan
Sotiris och Nikos kastade ljus över deras olikartade sätt att tala om innebörden
av att vara lepradrabbad. Sotiris gav lidandet en mening med hjälp av ett kris-
tet språkbruk. Nikos tycktes istället vilja förtiga smärtan med sin rationalitet.
Hans argumentation verkade kunna infogas i en modernitetsdiskurs om att
samhället kan ta hand om och avhjälpa människors lidande. Men det var först
i slutet av fältarbetet som jag gjorde denna intertextuella avlyssning av vårt
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intervjusamtal. Jannis var mer än de andra två upptagen av att försöka upp-
rätthålla ett enat uppträdande gentemot mig och försökte medla mellan Soti-
ris och Nikos när de började agitera mot varandra. Jannis hade varit tveksam
till att medverka i en intervju om de leprasjukas förflutna på ön Spinalonga och
menat att jag borde lägga störst vikt vid de leprasjukas situation i dagens sam-
hälle. Han försökte göra mig uppmärksam på alla de reformer av vården och
förbättringar av miljön på centret som patienterna själva hade åstadkommit.
Jannis påpekade också att de inte hade någon möjlighet att kontrollera min
redigering av radioprogrammet. Jag fick göra intervjun mot löfte att översätta
de svenskspråkiga inslagen i programmet så att de åtminstone skulle kunna
bedöma det färdiga programmet i efterhand. 

Jag redigerade programmet som en dramadokumentär och baserade det på
intervjuerna i Aten och på Kreta samt på en kommenterad rundvandring på
Spinalonga med en tidigare anställd. Dessutom ingick uppläsningar av ett brev
och tio korta avsnitt ur en roman om Spinalonga (Kornaros 1982) framförda
av skådespelaren Tor Isedal. Romanens huvudperson drabbas av spetälska och
tvångsintas på Spinalonga. De sargade människorna han möter där blir till
skräckvisioner av hans egen framtid. I inledningen beskrivs de spetälska som
avskyvärda och omänskliga. Men mot slutet av romanen kan man tänka sig att
romanpersonen har försonat sig med sitt eget öde och med sina olycksbröder
och olyckssystrar. Deras mänskliga drag lyfts då fram. Så uppfattade i varje fall
jag romanen som hade formen av en dagbok. Min tanke var också att de inspe-
lade intervjuerna skulle skapa en dialog med romanavsnitten och få program-
met att väcka frågor om ”vad vi människor gör när den egna tillvaron känns
hotad”.34 Men jag hade också ett enklare motiv, nämligen att i det timslånga
programmet skapa en spänning som skulle kunna hålla kvar lyssnarna till slu-
tet. Jag inbillade mig att jag hade lyckats rätt väl med detta när jag fick ett antal
positiva kommentarer från lyssnare. Så tolkade jag bland annat Dagens Nyhe-
ters radiokrönikör, Lena Persson, som menade att det bitvis var nästan olidligt
att höra och ansåg att ”programmet borde bli obligatorisk lyssning för alla som
hävdar att potentiella smittspridare ska inhägnas någonstans i glesbygden
under ack så humanitära former”.35

Andra perioden, november–december 1987
Uppspelningen och uppläsningen av den översatta versionen av programmet
fick ett helt annat mottagande på centret i Aten än det fått i Sverige. Två gre-
kisktalande personer läste upp översättningen av de svenskspråkiga rösterna i
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programmet för de 15–20 personer som hade samlats i biografen på centret.
Uppläsningen av avsnitten ur Kornaros roman väckte starka reaktioner. Jag ska
citera ett avsnitt ur boken trots att avsnittet var plågsamt för dem att lyssna till.
Anledningen till att jag utsätter dem (och mig) för detta är att visa hur de gjor-
de sig till subjekt i förhållande till hur jag gjorde dem till mitt studieobjekt. I
avsnittet skildras ett bröllop i spetälskeasylen. Romanens huvudperson utgör
berättarjaget:

Det här bröllopet på Spinalonga liknar inte bröllop i den andra världen. Det är annor-
lunda som allt annat. 

I dag gjorde jag ett konstaterande: Spinalongaborna är inte illasinnade; jag har nu
missförstått dem under en så lång tid sedan min följeslagares död … men låt vara då
… Omkring ett femtiotal lär vara bjudna.

Huset som bröllopet äger rum i är långsmalt som en lada på landet. Väldiga spin-
delnät hänger i luften från mörknade bjälkar. Allt som allt finns ett fönster. Fönster-
luckor hänger uppe på sned, urblekta. Golvet är mycket fuktigt och har blivit halt. 

Maten, en mängd olika maträtter är uppdukade på golvet. Trots att det finns bord
på ön… 

Jag är på väg att fråga ”Varför på golvet?” Plötsligt ångrar jag mig och biter mig i
tungan. 

Bredvid mig sitter Manolaros. Vad då, sitter, förresten? Han står på knä. Hans sår
vid ryggslutet är öppna. De luktar och gör ont. Såren tvingar honom att både dag och
natt stå på knä, framstupa på det sättet. Han luktar som skämt kött… 

Men han hör till de allra … friskaste!
Jag betraktar de övriga och ryser igen. 
Där i mitten ligger en utsträckt på sidan. Hur skulle han annars kunna äta?
Sjukdomen har hackat hans underliv till slarvsylta och det är omöjligt för honom att

hålla balansen sittande. För de alla flesta har eländet slagit sig på extremiteterna, hän-
derna och fötterna. 

Det svåra är hur man ska placera dem runt bordet. Hur ska man få dem att bilda par
för att kunna äta! Men det har de räknat ut vid andra tillfällen. En blind man sitter
bredvid en som saknar fingrar på händerna. De äter tillsammans. Det vill säga, på
avtalsspråk betyder detta: Härmed har undertecknade överenskommit att … den blin-
de ska bidra med sina händer och den stympade ska bidra med sin syn och röst och …
så här äter de:

”Janni räck mig potatisen. Sänk gaffeln … Mmm, där finns det bondbönor! Rör dig
åt vänster, alldeles invid den här tallriken finns en annan med potatis … men … nej,
broder! Du behöver inte brottas med att sträcka dig, potatisen har blivit mos … ta en
på gaffeln! … ”

Den andres tur: ”Georgi, bönor!”
– Du räck ut armen så långt du kan sträcka den till höger. Hm, bra! Gör nu en cir-

kelrörelse åt vänster … Stopp! Hugg in… ”
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En yngling sitter längre bort med sargade läppar och maten rinner ur munnen på
honom…

Matdoften blandas med lukten från såren och andedräkten – vilken andedräkt! –
och utan att ta hänsyn till luktsinnet åker maten rätt ner i buken och det vänder sig i
magen på mig. 

Jag hör till de minst skadade. Jag matar tre stycken. En av dem är min granne. Ock-
så honom bar de dit i sina armar!… 

Och han sitter nu här, på ljusårs avstånd från sitt kyffe, men befinner sig nu i en
annan värld. Hans ögon lyser av glädje, av ungdom, av oförfalskad berusning. 

I det motsatta hörnet samarbetar två andra. Kvinnan hon har ingen haka. Hela
ansiktet är ett grönt blött sår. Halsen är svullen som en trumma och håret avfallet som
om det vore svett av eld. Hennes ena hand är förtvinad. Men den andra fungerar fort-
farande. Hennes ben är oskadda. Hennes partners ben är missbildade och ansiktet har
ett åldrat och härjat uttryck, som en gammal skabbig katt.

Det är de som är bruden och brudgummen. Den ene bidrar med sina fötter som
kapital och den andra bidrar med händerna och ögonen och de slår sig samman, gif-
ter sig. De kämpar ursinnigt mot demonerna för ett ögonblicks liv!” (Kornaros
1982:124ff)36

Jannis reste sig först i bänkraden och påpekade att vissa delar av programmet
betonade väldigt mycket de kroppsliga skadorna av sjukdomen och ville veta
vad det skulle tjäna till. Flera instämde i hans fråga. Jag framhöll att mitt eget
reportage hade en annan inriktning. Jannis ansåg att detta inte ändrade på hel-
hetsintrycket av programmet och frågade igen till vilken nytta jag hade tagit
med romanavsnitten. Jag förklarade att jag hade trott att lyssnarna skulle höra
skillnaden mellan den citerade romanen och mitt reportage. Sotiris harklade
sig och förklarade att anledningen till att de församlade inte bara visade tack-
samhet för mitt fina program: Vissa avsnitt stigmatiserade de människor som
hade upplevt eländet på Spinalonga. Han framhöll också att avsnitten ur Kor-
naros roman inte bidrog till att sprida kunskap om de sjukas förhållanden i
dagens samhälle. Han påpekade att jag istället borde ha lagt tonvikten vid
dagens verklighet. Skildringarna av eländet i det förflutna fastnar mer än
beskrivningarna av dagens förbättrade förhållanden i människors medvetande,
menade han. Han medgav att det visserligen kan ha varit relevant att beskriva
de spetälska som ”levande döda” förr, men framhöll att denna historia någon
gång måste få ett slut. Den sortens beskrivningar av spetälska gör de leprasjuka
illa i dag, sa han, men underströk att han förstod att detta inte varit mitt syfte. 

Sotiris uppmanade mig därför att utesluta den sortens beskrivningar om jag
skulle göra något mer om leprasjuka i framtiden eftersom de lepradrabbade
fortfarande bemöts med rädsla och fördomar. Vad ska folk dra för slutsatser om
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man dramatiserar livet och belastar det med tusen och en fantasiskapelser? frå-
gade han retoriskt och tillade: ”Ton ánthropo dhen borúme na kánume mi -
thistórima” (Ordagrant: ”Man får inte göra människan till en roman”). Med
ordet roman på grekiska (mithistórima), som är sammansatt av orden för myt
och historia, gav han kraft åt sitt argument och antydde att mitt radioprogram
belastade de lepradrabbades redan svåra tillvaro med påhittade äventyr.

Ytterligare en man, som jag senare lärde känna som patientföreningens ord-
förande, kom fram och tackade mig för programmet och ville säga något innan
han var tvungen att gå. Han upprepade Sotiris åsikt om att jag måste utesluta
eländesbeskrivningarna om jag skulle göra något mer program om dem och
informerade mig om att de fortfarande kämpar mot människors fördomar om
deras sjukdom. Därefter sa en vithårig man med svag röst, men med tyngd
bakom orden, att han varit på Spinalonga i fjorton år och kunde intyga att det
var ett helvete där, men framhöll att Kornaros gjort sig skyldig till många över-
drifter. Flera i publiken verkade väl förtrogna med romanen och denne man
citerade ordagrant ur inledningsorden till skildringen av Spinalonga. Där skri-
ver Kornaros (1982:88):37

Denna bok skänker jag inte bort. Jag kastar den rakt i ansiktet på den människa som
står vid … Akropolis stup och skymfar livet med orden: ”Jag är trött på livet! …

Den vithårige mannen menade att dessa rader förklarar varför boken innehöll
överdrifter om förhållandena på Spinalonga. Själv betonade han att de friska
anställda åt lunch tillsammans med dem, sov middag och spelade kort, men
utan att någon enda smittades. Den intertextuella relation han konstruerade
med sin kommentar förhöll sig både till romanens fiktiva och tendentiösa fram-
ställningsform och till hans eget sätt att skapa auktoritet över sin egen framställ-
ning och hävda autenticitet med hjälp av hänvisningar till självupplevda förhål-
landen. På samma grundval kritiserade han mitt sätt att återge berättelsen om
”kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man” (jfr s. 17f), som jag fått höra
flera personer upprepa. I programmet uppgav jag att berättelsen också kunde
avslutas med att kvinnan smittades och skildes från sin man. Den vithårige man-
nen påpekade att detta var felaktigt. Han kände till fallet, eller rättare sagt fallen.
Han hade själv träffat två, tre kvinnor som hade försökt att överföra sjukdomen
på sig själva. Ingen av dem hade lyckats. Flera intygade att en av kvinnorna fanns
på centret i Aten. Slutligen ifrågasatte Nikos och Sotiris, som varit med i pro-
grammet, varför det mesta av vad de sagt hade klippts bort. De ansåg att deras
framställningar borde ha getts större utrymme i programmet.
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Samtalen efter uppspelningen av programmet formade sig till en förhandling
(jfr s. 32) om hur de leprasjukas verklighet var beskaffad och borde beskrivas
för allmänheten. Förhandlingen gällde i grunden hur verbala framställningar
om lepra borde struktureras med avseende både på form och innehåll för att
inte ”sanningen” skulle förvrängas. Det tydligaste uttrycket för detta från de
lepradrabbades sida var att de avvisade fiktionaliseringen av sin verklighet i
romangestalt och eländesskildringar av lepra i det förflutna. De framhöll att
sådana framställningar överdriver problemen med sjukdomen. Patienternas
sätt att kontrollera samspelet med mig efter uppspelningen av radioprogram-
met var, utöver att framföra sin mening om programmet, att avstå från att
medverka till ytterligare intervjusamtal. Under några veckor hade jag kontakt
enbart med Nikos som agerade likt en medlare eller broker38 mellan mig och
patienterna på centret. En dag tog han mig med till administrationsbyggna-
den för att jag skulle få träffa Jannis. Jannis hade från första stund framstått
som patienternas kontrollerande öga utåt. Jannis satt i ett möte med sex sju
personer. Jag vet inte vilka som var patienter och vilka som inte var det eller
vad mötet gällde. 

En man presenterade sig som gymnasielärare och uppgav att han inte hade
någon formell anknytning till centret. Men han förde ordet i gruppen och gav
mig intrycket av att ha haft den rollen sedan länge. Han hade umgåtts med
leprasjuka sedan ungdomen, förklarade han. Nikos framhöll att gymnasielära-
rens nära förhållande till leprasjuka var ett uttryck för medmänsklighet. Men
Jannis protesterade och menade att det bara var naturligt och normalt att fris-
ka och sjuka umgicks. Det uppstod ett intensivt samtal och jag fick anstränga
mig för att behålla ordet tillräckligt länge för att hinna säga något om mitt
avhandlingsprojekt. Jag minns inte exakt vad som sades, bara att jag möttes av
motstånd så fort jag öppnade munnen. Gymnasieläraren dominerade samtalet
och hade en delvis undervisande ton både mot de ordinarie mötesdeltagarna
och mot mig. Han förklarade att jag måste övertyga de leprasjuka om att jag i
min forskning skulle lägga tonvikten vid den ”positiva utvecklingen” för att bli
accepterad. Och för de övriga förklarade han att seriös forskning inte är av
ondo. Innan jag lämnade gruppen fick Nikos i uppgift att sammanföra mig
med patientföreningens styrelse. Men detta möte kom aldrig till stånd, vilket
dock inte hindrade mig från att fortsätta fältarbetet. 

Jag kunde fortsätta att besöka centret och träffa patienter parallellt med att
jag inväntade beslutet från patientföreningen. Ingen kunde på formella grun-
der hindra mig att göra en studie på centret. Inte ens ledningen kunde förbju-
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da mig att träffa enskilda patienter. Med Nikos hjälp blev jag introducerad för
en manlig patient (som inte hade lyssnat till mitt radioprogram). Denne deltog
välvilligt i ett bandat intervjusamtal, dock utan att vilja uppge sitt namn. Däref-
ter kunde jag göra ytterligare några intervjuer med patienter som inte tycktes
ha en negativ förhandsuppfattning om mig. Men nästan alla var angelägna om
att skydda sin personliga integritet. En kvinnlig patient, Dina, var mycket
öppenhjärtig, men bad mig att inte uppge för andra patienter att hon hade del-
tagit i ett intervjusamtal. Hon ville också få bekräftat att intervjun inte skulle
publiceras på grekiska (se kap. 5).

Tredje perioden, oktober–december 1988
Ett knappt år senare besökte jag centret i stort sett dagligen under tre månader.
Jag gjorde dessutom ett flertal intervjuer med utskrivna patienter samt med
politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner i de leprasjukas omvärld.
Leprahemmets föreståndare tillmötesgick mitt önskemål om att få följa en av
de anställda i arbetet för att komma i kontakt med patienterna och få insyn i
deras tillvaro på institutionen, som var svår att få grepp om för en utomståen-
de. Det fanns en tendens bland många patienter att hindra utomståendes allt-
för närgångna intresse av dem. 

Föreståndarens beslut att låta mig följa med anställda i arbetet ökade mina
möjligheter att få insyn i de boendes och anställdas tillvaro. På detta sätt blev
jag mer förtrogen med informella regler för umgänget med patienterna. Före-
ståndaren verkade först förtjust när jag presenterade planerna för mitt fältarbe-
te och föreslog att vi skulle skriva en bok tillsammans. Kanske var detta inte all-
varligt menat. Men hans förslag oroade mig ett ögonblick eftersom jag inte vil-
le att patienterna skulle få intrycket att mitt avhandlingsarbete dirigerades av
föreståndaren. När jag bad honom om att få prya på centret, gärna tillsammans
med en sjuksyster som rör sig mellan de olika avdelningarna, fick vårt samtal
emellertid en ny laddning. Med förskräckt förvåning frågade han om jag inte
var rädd för att bli smittad. Men efter allt vad jag hade läst och hört, både från
läkarhåll och från de leprasjuka själva, kunde jag inte känna mig hotad av att
bli smittad. Jag visste att medicinerna hejdar sjukdomen och smittan.39 Jag
hade också blivit informerad om att leprans smittsamhet betingas av en rad
samverkande faktorer. Kombinationen av fattigdom, trångboddhet och dåliga
hälsoförhållanden i allmänhet samt långvarigt och nära umgänge med smitt-
bärare utgjorde sjukdomens vanliga förutsättning enligt de informationsskrif-
ter jag hade kommit över.
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Mina egna attityder till leprans smittsamhet utgick i hög grad från den offici-
ella medicinska uppfattningen om dess orsaker och spridning. Jag kände mig
övertygad om att min egen sociala, ekonomiska och geografiska position pla-
cerade mig på stort avstånd från smittoriskerna. På samma grunder och med
stöd av patienternas beskrivningar av sjukdomsläget i landet ansåg jag att det
var diskriminerande att behandla leprapatienterna på centret som om de vore
verkliga smittohärdar. Ur etisk och metodisk synpunkt försökte jag därför age-
ra på ett sätt som inte skulle kunna uppfattas som diskriminerande för dem. Jag
delade dock inte många patienters uppfattning att lepra är en ärftlig sjukdom,
men kunde bli osäker på den punkten. Den medicinska diagnosen förklarade
inte varför en viss person hade drabbats av lepra. Jag utgick dock från att lepra
är en smittsam sjukdom, men hade svårt att följa några av läkarens profylaktis-
ka rekommendationer. Han rådde mig att undvika lokaler där många patien-
ter vistas och att tacka nej till eventuella inviter om att dela måltider med pati-
enterna. 

Tillståndet att få prya på hemmet väckte mer känslor hos några av patien-
terna än vad jag hade förväntat mig. Det förstod jag senare när jag tänkte på
hur Jannis omedelbart hade protesterat när han av en händelse blev åhörare till
ett samtal mellan mig och föreståndaren om att jag skulle få vara med i arbe-
tet med såromläggningar. Jannis reagerade mot att föreståndaren just hade
placerat mig i arbetet med såromläggningar och invände: ”Vad har sårom-
läggningar med folklivsforskning att göra!” Men föreståndaren satte stopp för
denna fråga genom att svara: ”Du håller tyst! Nu är det slut på folklivsforsk-
ningen. Från och med nu ska Drakos lära sig jobbet!” Sedan vände sig före-
ståndaren åter till mig och sa förnöjsamt att han hade ett eget intresse av att
jag pryade på hemmet och hänvisade till sin planerade bok. Jag fick en känsla
av att både Jannis och Sotiris var oroade över hur jag skulle beskriva mina
intryck av såromläggningarna och samtalen med patienterna. Varje gång som
jag stötte ihop med Sotiris brukade han insinuant kommentera min axelväska
med en retorisk fråga. ”Vad snokar du efter här med din väska?” I väskan hade
jag bandspelaren.

Även Nikos som hade tagit emot mig reservationslöst från början verkade
nu vara betänksam. Första gången jag träffade honom hade jag ryggat tillbaka
inför anblicken av de spår sjukdomen hade satt i hans ansikte. De liknade ärren
efter en brännskada. Men såren var för länge sedan läkta och det skrämmande
fanns i min föreställningsvärld. Detta fantasifoster hade Nikos effektivt undan-
röjt med sin rationalitet. Han var en av de få patienter jag har träffat som inte
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var besvärad av att bli fotograferad. Han tog själv initiativet till att prästen i kyr-
kan på centret fotograferade oss med min kamera medan Nikos och jag höll om
varandras axlar. Nu frågade Nikos oroligt om min avhandling skulle publice-
ras även på grekiska. Senare tappade vi kontakten med varandra.

Sofia, som skötte såromläggningar och som jag pryade hos, hade helt andra
förväntningar på mig. Hon uttryckte förhoppningar om att jag skulle kunna
skaffa fram säker kunskap om leprans eventuella smittsamhet. Under en tid
överföll hon mig regelbundet med frågor om jag hade fått veta något nytt. Det
hade jag sällan. Men under den tid som jag följde henne i arbetet hade vi många
öppna och personliga samtal. Hon påstod att samtalen gjorde henne lugnare.
Jag kunde för min del ibland känna mig som en kurator i förhållande till hen-
ne. I den rollen växte min personliga säkerhet samtidigt som Sofias stundom
påträngande oro över att kunna överföra smittan på sina barn väckte frågor som
fick mig att betvivla min egen ståndpunkt. När föreståndaren kallade in Sofia
och mig till sitt kontor en dag och frågade hur mitt samarbete med Sofia för-
flöt, kunde jag uppriktigt säga att det gick utmärkt. Därefter frågade han om
syftet med min studie och avslöjade att ett par patienter hade vänt sig till
honom och begärt att min undersökning skulle stoppas. Han frågade också hur
jag såg på dessa invändningar. 

Jag var övertygad om att Jannis var en av mina två kritiker, vilket senare
bekräftades. Den andre visade sig vara Sotiris. Jag sammankopplade invänd-
ningarna mot min studie med att Jannis hade reagerat mot att jag var närva-
rande vid såromläggningarna. Denna reaktion satte jag i sin tur i samband med
kritiken mot mitt radioprogram. Mina kritiker verkade vara oroliga för att min
studie skulle kunna leda till beskrivningar av leprasjuka som var genremässigt
besläktade med journalistiska eller skönlitterära framställningar. Jag hade fått
flera frågor från patienterna som tydde på det. Det var inte heller ovanligt att
patienter skrev insändare till massmedier med kritik mot hur de lepradrabbade
skildrades där. Jag berättade i korthet för både Sofia och föreståndaren om
patien ternas invändningar som riktats mot mitt radioprogram och förklarade
att jag kunde förstå den misstänksamhet och oro som de kunde känna inför
min studie. Föreståndaren verkade vara nöjd med svaret, avbröt mig och för-
klarade att patienterna saknar bildning och inte begriper vad det gäller. 

För att återknyta till min tidigare diskussion om de interaktiva processerna
illustrerar den nyss beskrivna händelsen hur en förhandling om min fortsatta
fältstudie ledde till en kompromiss. Det var besvärande att fortsätta fältarbetet
med stöd av föreståndaren samtidigt som jag visste att åtminstone ett par pati-
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enter motsatte sig att jag gjorde det. När motståndet kändes alltför tungt förla-
de jag mitt arbete utanför centret. Jag intervjuade bland annat elever i en gym-
nasieskola som gränsar till institutionen och förvånades över att de var okun-
niga om att de hade ett centrum för leprasjuka som närmaste granne. Min med-
verkan under en friluftsdag och en lektionstimme i klassen resulterade i att
eleverna valde ett uppsatsprojekt kring frågan om det var moraliskt rätt att iso-
lera människor som lider av en viss sjukdom. 

Många av deras uppsatser innehöll intressanta infallsvinklar på ämnet, bland
annat att isoleringen av sjuka är ett angrepp mot människans natur som social
varelse och att isolering ofta legitimeras med hänvisning till sjukdomar. En ten-
dens i uppsatserna var ståndpunkten att idéerna om att isolera människor var
förlegade och att samhället hade ett ansvar för att bekämpa fördomarna i sam-
manhanget. Många av synpunkterna skulle kunna ha varit hämtade från de
lepradrabbade själva, vilket fick mig att undra över vilket inflytande min egen
medverkan i undervisningen kan ha haft på uppsatserna. Jag avstod från att
informera eleverna om den faktiska omständigheten att det fortfarande finns
en institution för leprasjuka mitt emot deras skola. Men jag talade om för lepra-
patienterna att jag hade intervjuat skoleleverna om deras tankar kring lepra och
presenterade ett urval av uppsatserna för några av dem under mitt besök på
centret året därpå. 

Fjärde och femte perioderna, maj–juni 1989; februari 1990
När jag återvände till centret för en fjärde period under maj och juni 1989 kun-
de jag notera att de frusna relationerna till några av patienterna hade börjat tina
upp. Trots detta fortsatte fältstudien att vara trevande. Många patienter hänvi-
sade till att tidigare upplysningskampanjer hade lett till att omvärldens attity-
der till dem hade förändrats. Ett stort antal centrala texter skuggade patienter-
nas samtal med mig och ekade i deras citat och ordvändningar. Jag ägnade där-
för mycket tid åt att söka efter informationsmaterial och andra ledtrådar för att
begripa vad enskilda personer refererade till då de talade med mig. Jag bad dem
även läsa texter som jag hade tillgång till och kunde kontrollera innehållet i. En
sådan text hade jag redan visat för Dina under en föregående fältperiod; den var
författad av en tidigare läkare på centret och innehöll en beskrivning av hur
lepra sprids samt råd till de lepradrabbade (se s. 132f). Dessutom försökte jag
flera gånger samla kvinnorna i kvinnohuset till en gruppdiskussion kring någ-
ra av de nämnda skoluppsatserna. Samtalen om uppsatserna blev inte vad jag
hade förväntat mig. Försöket att ordna ett gruppsamtal havererade. En patient
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som jag hade gett uppsatserna till visade sig vara analfabet. En äldre manlig
patient som verkade vara mycket beläst kunde inte läsa uppsatserna på grund
av att sjukdomen hade skadat hans syn. Han gav mig istället en liten skrift med
titeln ”Kärlekens lycksökare” (O tichodhióktis tis aghápis)40 av grundaren till
internationella lepradagen, Raoul Follereau. 

Sotiris överraskade mig med att erbjuda sig att läsa upp tal och artikelma-
nuskript som han själv hade författat och låta mig spela in uppläsningen. Men
han vägrade att låta andra ord komma över sina läppar under inspelningarna
än dem han läste innantill. Sotiris välvilja att låta mig göra bandinspelningar
med honom ett drygt halvår efter att han försökt få mig avvisad från centret
gjorde mig glad av flera skäl. Hans misstroende mot mig verkade delvis vara
brutet. Dessutom var hans texter exempel på hur de lepradrabbade talar om sig
själva inför omvärlden. Den ena texten var ett tal han hållit vid nyårsfirandet
på centret 1 januari 1987. Den andra utgjorde ett manuskript till en kritisk
insändare som han skrivit efter ett TV-program som enligt honom hade stig-
matiserat de leprasjuka. 

Talet hade Sotiris framfört några månader innan centret separades från det
angränsande sjukhuset. Det visade sig vara en kritisk inlaga, riktad till ansvari-
ga och anställda i vården. Han berättade självmedvetet för mig att såväl läkare
och andra anställda från sjukhuset som patienter från centret och centrets sty-
relse hade samlats för att lyssna på honom. Han byggde upp sitt tal med citat
från antika grekiska tänkare och krävde att en rad problem som patienterna
hade påtalat under det gångna året skulle åtgärdas. Han begärde verkliga insat-
ser och hänvisade både till ett medeltida helgon och till grundaren av världs -
lepradagen, Raoul Follereau, som förebilder. Han avslutade med ett mer
modest önskemål om att alla skulle försöka utföra sitt arbete med större inle-
velse och åstadkomma fler konkreta resultat. 

Insändaren gällde ett TV-program med titeln ”Från Spinalonga till Omo-
nia” och handlade om hivsmittade som uppehöll sig vid Omonia-platsen i
Atens centrum. Sotiris kritiserade TV-programmet för att ha gjort en parallell
mellan lepra och aids och poängterade att leprasjuka numera kan leva ett nor-
malt socialt liv förutsatt att de klarar av att frigöra sig från den typ av fördomar
som han ansåg att programmet befäste. Han förklarade att leprasjuka numera
inte behöver isoleras och att de drabbade tack vare den effektiva medicinering-
en kan leva ett normalt liv i samhället och bilda familj. Han sade också att de
fysiska skador som förekommer bland de få patienter, som fortfarande finns på
centret, uppstod innan sjukdomen gick att hejda med mediciner. Anledning-
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en till att programmet enligt artikeln var stötande för de leprasjuka var att de
fortfarande stigmatiseras och utsätts för fördomar. Sotiris avslutade insändaren
med att beskriva religionen och kyrkan som en plats där friska och lepradrab-
bade kan förenas i sakramenten, framförallt i nattvarden. 

I texten kände jag delvis igen Sotiris formuleringar från vårt första intervju-
samtal. Han talade återigen om de lepradrabbade som ”lidandets hjältar”. Han
framhöll att en naiv och oansvarig framställning, som den i programmet, tyng-
er deras redan ”tunga kors” och refererade till Jesus och den gode samariten
som förebilder för hur människor bör närma sig de leprasjuka. Artikeln upp-
nådde en effekt genom att ställa de stigmatiserande reportagen i massmedia
mot bibliska berättelser och hänvisa till hur medicinen har revolutionerat de
lepradrabbades tillvaro.

När Sotiris hade läst upp sina två texter, bad han att få lyssna på inspelning-
en. Jag undrade om uppläsningen av insändaren indirekt varit adresserad till
mig och mitt tidigare radioprogram. Jag bad honom därför att upprepa vad han
och andra haft för kritik mot radioprogrammet. Men då tecknade han åt mig
att stänga av bandspelaren och sa helt kort att Kornaros roman som jag citerat
var ett diktverk och innehöll en massa felaktiga uppgifter om de leprasjuka.
Sedan sa han några ord som jag lade på minnet för att de värmde: ”Ser du, först
ville jag inte ställa upp för en intervju, men nu gör jag det!” Jag fick inte veta
varför. Sotiris avslutade med att det fick räcka för den dagen, men att han hade
ett par texter till som han kunde läsa upp vid ett annat tillfälle. 

Jag funderade mycket över vad som orsakat att Sotiris och även Jannis hade
börjat visa mig mer förtroende. Ett skäl var förmodligen att mitt sökande efter
de texter som patienternas förhöll sig till i sitt tal om sin egen verklighet ledde
mig till flera nyckelpersoner, som kom att ingå i mitt eget nätverk. Kanske kun-
de patienterna känna att de lyckats leda mig till ”rätt” informanter och att jag
tog deras referenser på allvar. En av dem var Spyros, som jag kom i kontakt med
när jag letade efter ett opublicerat manuskript till en avliden patients självbio-
grafi. Spyros åtnjöt ett gott anseende hos Sotiris, Jannis och andra patienter
som kände honom. I Spyros fick jag en medarbetare. Det var först senare som
jag började betrakta honom som en informant med personlig erfarenhet av att
vara lepradrabbad (se kap. 7). I hans omfattande och välordnade arkiv hittade
jag många av de texter som ekade i de lepradrabbades tal om sin verklighet. Här
fanns kampanjmaterialet från den årliga lepradagen, manuskript till tal, artik -
lar, radioprogram och teaterpjäser. Här fanns också arkivmaterial om institu-
tionsvården, lagstiftningsreformerna samt skrivelser och korrespondens kring
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stora debattfrågor under de senaste decennierna. Jag ägnade den avslutande
delen av vistelsen i Grekland under denna period och en månad på nyåret 1990
i Aten helt åt att studera arkivmaterialet. 

Sjätte perioden, oktober 1991
Religionen och kyrkolivet var ett centralt tema både i arkivmaterialet och i de
lepradrabbades berättelser. Under den sjätte fältperioden på hösten året därpå
koncentrerade jag mig på detta tema.41 Ett par veckor ägnade jag huvudsakli-
gen åt att dokumentera patienternas och omkringboendes besök i kyrkan på
centret. Flera patienter hade spontant berättat om den betydelse lepramissio-
nen och kyrkolivet hade haft för dem. Många hade rekommenderat mig att
besöka kyrkan på området för att med egna ögon få se att friska besökare från
det omgivande bostadsområdet deltog i den gemensamma nattvardsgången (se
kap. 3). Fältstudierna väckte bland annat frågor om hur de leprasjuka länkade
samman kyrkolivet och religionen med sin egen sociala rehabilitering. Jag för-
sökte få klarhet i hur kyrkan kunnat bli ett forum där de lepradrabbades inte-
grering i samhällslivet inleddes. En annan fråga som intresserade mig var deras
tolkningar av hur Bibelns spetälska gestaltades i det gamla och i det nya testa-
mentet.42

Medan till exempel den svenska bibelkommissionen slår fast att det bibliska
spetälskebegreppet inte kan översättas med lepra i medicinsk mening, verkade
patienterna inte göra en sådan distinktion. Däremot tycktes många religiöst
intresserade patienter, till skillnad från dagens professionella bibeluttolkare,
göra en åtskillnad mellan spetälskebegreppet i de två testamentena.43 Patien-
terna verkade ta avstånd från beskrivningarna av spetälska i Gamla testamen-
tet, men utan att avvisa dem. Snarare reserverade de sig mot beskrivningarna
genom att ignorera dem. I patientrörelsens informationsmaterial förekommer
dock påpekanden om att lepra inte längre är vad spetälska var på Bibelns tid,
varmed reglerna mot spetälska i Gamla testamentet underförstås.44 Däremot
godtog de flesta patienterna kyrkans analogi mellan den nytestamentliga berät-
telsen om de tio spetälska i Lukasevangeliet och de lepradrabbades tillvaro i
dagens Grekland. 

Sjunde perioden, april–juni 1992
Under den sjunde fältperioden ett halvår senare, gjorde jag ett genombrott i det
etnografiska arbetet i flera avsenden. Bidragande orsaker var att jag fick ett
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bostadsrum på området och att patienterna visade mig ett betydligt större för-
troende än vid arbetets början fem år tidigare. Det faktum att jag bosatte mig
på centret underlättade min insyn i vardagslivet under dygnets alla timmar och
gav mig många nya erfarenheter och upplevelser. Jag fick pröva mitt förhållan-
de till lepra på ett delvis nytt sätt. Jag fick också möjlighet att kartlägga boen-
det på centret mer systematiskt än tidigare. Med Jannis hjälp fick jag tillgång
till planritningar över bebyggelsen. Tillsammans med mina egna iakttagelser
blev dessa viktiga hjälpmedel till studiet av territoriella och rumsliga förhållan-
den på centret. Genom att jämföra uppgifter om vilka som hämtade sjukbidrag
och mediciner och fördelade matvaror till enskilda patienter fick jag så små-
ningom också en rätt god uppfattning om informella relationer och släktför-
hållanden bland de boende och anställda. Detta kastade ljus över flera gråzoner
i vården av lepradrabbade, inte minst över de ibland diffusa uppgifterna om
vem som är sjuk och vem som är frisk. Jag utvecklar detta närmare i kapitel fyra.

Min bosättning på centret föregicks av flera förhandlingar som grep in i en
pågående politisk debatt om vården av leprasjuka. Bakgrunden var att en av de
boende hade vänt sig till en dagstidning och föreslagit ett reportage om miss-
förhållandena på centret. Tidningen nappade och publicerade två artiklar45

som även följdes upp av ett inslag på TV. Det första reportaget hade gjorts
under en helg då centrets ledning var frånvarande. Här framfördes allvarlig kri-
tik mot att gamlingar som var oförmögna att ta hand om sig själva lämnades
utan tillsyn och att en svårt sjuk patient hade avlidit på grund av att hon inte
fått läkarvård i tid samt att levnadsförhållandena på centret i övrigt var under
all kritik. Den andra artikeln namngav centrets föreståndare och styrelseordfö-
rande och pekade ut dem som ansvariga för missförhållandena. Reaktionerna
uteblev inte. 

Ledningen för centret hotade med att avhysa den person som hade orsakat
skriverierna. Denne man, Aris, var utskriven från centret, men hade tillsam-
mans med sin hustru fortfarande sin bostad där (se kap. 6). Själv kommentera-
de Aris sitt handlande för mig med att ”någon måste ta ormen ur dess håla” och
framhöll att ingen skulle kunna avhysa honom från den bostad som han haft i
över trettio år. När jag vände mig till centrets nyvalda styrelseordförande med
önskemålet att få bo på centret en tid erbjöd hon sig omedelbart att ordna med
detta, men förklarade att mitt boende måste sanktioneras från högre ort, näm-
ligen av länsläkaren. Denne var desto mer misstänksam mot mig och begärde
både att få kontrollera mitt svenska pass och att få försäkringar om att jag inte
samarbetade med massmedierna. 
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Mitt boende på centret gjorde talet om smitta och dess förhållande till kropps-
liga och rumsliga praktiker synligare för mig. Redan innan jag flyttade dit från
det utländska institut där jag brukade bo under mina vistelser i Aten blev jag
uppmärksammad på detta förhållande. Efter att jag hade informerat om min
avsikt att tillfälligt flytta från institutet till leprahemmet bad institutets före-
ståndare om att få samtala med mig i enrum. Han upplyste mig lite generat om
att han hade ansvar för dem som skulle använda sängen efter mig på institutet
och kunde därför inte utan vidare godta att jag återkom dit efter min vistelse
på leprahemmet. Jag skulle få flytta tillbaka till institutet först efter det att jag
själv genomgått en allmän hälsoundersökning och efter försäkringar från min
läkare om att leprapatienterna inte skulle ha tillträde till mitt rum på centret
samt med försäkran om att jag skulle genomföra mina intervjuer ute i det fria.
Min läkare sade detta för att lugna föreståndaren på institutet eftersom smitto-
risken inte var överhängande. Jag fick ett rum i sjukavdelningens bottenvåning
och följde (till en början) rekommendationen att upprätthålla rummet som en
privat sfär genom att sköta städningen själv. 

Jag överraskade mig med att för första gången bli riktigt orolig för smitto-
risken trots att jag ”visste” att den var i det närmaste obefintlig. Samtidigt var
jag av tidigare erfarenheter medveten om att varje steg jag tog, observerades av
patienterna och att de hade mer uppsyn över mig nu än tidigare. Jannis, vars
blickar jag kände i nacken från första till sista dagen av fältarbetet, var den per-
son jag skulle vända mig till för att få rummet iordningställt. Rummet hade ett
fönster mot gatan som passerar genom området och en toalett med dusch i
samma korridor. Jannis hjälpte mig att bära ut den rostigaste av de två sjuk-
hussängarna men lät tre stolar och ett sängskåp av plåt stå kvar. Han hämtade
också ett litet bord som jag kunde arbeta vid. Men jag saknade fortfarande lås
i dörrarna till rummet och toaletten samt sängkläder och kunde därför inte
använda rummet. Den utdragna väntan på att få lås installerade och att få säng-
kläder tolkade jag som ett tecken på att Jannis ogillade att jag bodde på områ-
det. 

Mitt lite oroliga arrangerande av ett eget revir handlade till en början om att
kunna utestänga såväl utomståendes fysiska närvaro som deras insyn. Under
kvällstid gjorde den starka glödlampan i taket rummet till en upplyst scen från
den parksoffa på andra sidan vägen, där flera personer brukade samlas varje
kväll. Halva fönstret saknade fönsterlucka. Jag inbillade mig att de kunde se
mig sitta och skriva om de möten vi hade haft tidigare på dagen och sedan se
mig släcka taklampan fullt påklädd eftersom jag klädde av mig i mörkret. Först
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senare lärde jag mig att utnyttja min egen plats på ”första parkett” för att följa
händelser på centret utan att bli upptäckt. Så småningom såg jag en fördel att
själv vara synlig både när jag rörde mig bland människor på centret och då jag
satt och skrev ned fältanteckningar i det upplysta rummet under sena kvällar.
Kanske föreställde jag mig att mitt ”smygtittande” på dem blev mer jämlikt på
det sättet. 

Att jag blev störd av insynen i början berodde mycket på att jag plötsligt
drabbades av en kort tids intensiv bacillskräck, som jag var angelägen att dölja
för patienterna. Min plötsliga fixering vid smittoriskerna fick näring av att
rummet var beläget i sjukavdelningen där det om någonstans borde finnas pati-
enter som hade sjukdomen i sin aktiva smittsamma form. Men framför allt ska-
pade arrangemanget med ett privat isolat på sjukavdelningen en slags självbe-
kräftande profetia om smittoriskerna. Beslutet att jag inte ens skulle släppa in
en städerska i rummet fick varje person att framstå som en potentiell smitto-
härd. De skamfilade och solkiga möblerna såg ut att vara täckta av leprans långa
historia i lager på lager. Jag inhandlade klorin, svampar och trasor samt ett par
gummihandskar eftersom jag nyss hade skurit mig på en vass fruktkniv.
Användningen av gummihandskar framstod som en sinnebild för vad som
kunde provocera patienterna. De reagerade ofta mot att de profylaktiska åtgär-
derna dramatiserade föreställningen om leprans smittsamhet (jfr kap. 4). Det-
ta gjorde gummihandskarna till ett särskilt olämpligt tillbehör i detta fältarbe-
te och mina turer mellan rummet och duschen med stolar och sängbord till en
känslig verksamhet. När hela skurlaget kvinnliga patienter lastade med hinkar
och kvastar oförhappandes ryckte upp dörren en morgon hade bacillskräcken
emellertid lagt sig. 

Kartläggningen av centret ställde mitt förtroende bland de anställda och
boende på flera prov. Personalen var skyldig att iaktta sekretess om patienter-
nas personuppgifter och många patienter var själva hemlighetsfulla mot utom-
stående och ibland även i förhållande till varandra. Undantag förekom, men
den allmänna regeln bland de lepradrabbade var att inte för utomstående avslö-
ja personuppgifter om sig själva eller medpatienterna. Många ville ha garantier
på att jag inte skulle röja deras identitet för utomstående. Några av dem som
hade varit öppenhjärtiga mot mig bad mig i likhet med Dina (se s. 52) att inte
avslöja för andra på centret att de hade talat med mig. Så småningom blev det
omöjligt att dölja vilka jag hade talat med. Men jag ansträngde mig för att vän-
da mig till många personer, bland annat för att inte några få enskilda skulle
behöva framstå som alltför lierade med mig. Jag kunde också notera att Sofia,
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som jag följt med i arbetet med såromläggningar i början av hennes anställning,
hade ändrat attityd till mig. Från att ha anförtrott mig inofficiella hemligheter
om enskilda personers sjukdomsbakgrund och familjeförhållanden var hon nu
återhållsam med information om patienterna. Jag tolkar detta som att hon fått
större insikter om de sekretessregler som gäller i arbetet, men också att hon bli-
vit mer införstådd med de informella regler som gäller för hur man talar om
lepradrabbades personuppgifter. Genom att följa dessa regler blev hon en del
av de lepradrabbades subjektivering i mötet med mig (jfr s. 30). 

Mitt förhållande till Jannis förändrades också (åtminstone tillfälligt) under
denna fas av fältarbetet i samband med våra gemensamma ansträngningar att
skaffa fram de arkitektritningar jag nyss nämnt om. Jannis hjälpte mig att utlä-
sa ett namn på en urblekt kopia. Namnet tillhörde arkitekten som jag kontak-
tade och som lovade mig nya kopior. Detta är bakgrunden till att jag stämde
möte med Jannis och centrets nyanställde arbetsledare Andreas och samtalade
med dem på ett ouzeri medan vi väntade på att ritningarna skulle kopieras. Jan-
nis bjöd på två karaffer ouzo med tilltugg och stämningen mellan oss blev mer
informell än någon gång tidigare. Andreas som var ny i arbetet frågade mig om
min avhandling och därefter kom samtalet att handla om lepra och människors
attityder till sjukdomen. Andreas prövade tesen att fördomarna mot lepra i
Grekland berodde på att läkarna inte har tillgång till det senaste inom den
medicinska litteraturen utan baserar sina idéer på gamla föreställningar om
sjukdomen. Jannis understödde tesen med tillägget att många nyutgivna
uppslagsverk beskriver lepra som en mycket smittsam sjukdom som bara kan
bekämpas genom isolering av patienterna. Som en jämförelse nämnde Jannis
de skoluppsatser han fått av mig att läsa, det vill säga uppsatserna som skrivits
av elever i skolan som gränsar till centret. Tankarna i dessa var genomgående
välvilliga, framhöll han. Under hela samtalet gav Jannis mig rollen som initie-
rad i förhållande till Andreas som var nykomling. Under den resterande vistel-
sen på centret formades vårt umgänge av nya konflikter och förhandlingar som
illustrerade att varje uppnådd kompromiss i vårt förhållande var av tillfällig
karaktär. 

Åttonde perioden, januari 1993
Den avslutande delen av fältarbetet inriktade jag på firandet av lepradagen, som
infaller tredje söndagen i januari. I nästföljande kapitel (s. 66ff) beskriver jag
hur lepradagen genomfördes 1993 på centret. Jag har intresserat mig för den-
na händelse av flera skäl. Många lepradrabbade har betonat betydelsen av upp-

62

Drakos 1 NY:Drakos 1  2009-05-07  16.48  Sida 62



lysningskampanjer och annan verksamhet som har genomförts under denna
dag. Många olika röster – kyrkan och religionen, lepramissionen och enskilda
välgörare, politiker och medicinska experter – har präglat talet om lepra denna
dag. Mot den bakgrunden har kampanjerna på lepradagen framstått som en
intertextuell verklighet för de leprasjukas samtal med mig. 

Sammanfattning
I detta kapitel har jag diskuterat hur etnografin har formats i förhandlingar och
kompromisser om olika tolkningar. Med maktpraktiker avser jag här de
lepradrabbades agerande för att etablera ett tolkningsföreträde ifråga om hur
deras verklighet är beskaffad. Jag har skildrat olika situationer då de lepradrab-
bade har gjort sig till subjekt i mötena med mig. Jag har också berört ett välde-
batterat46 kunskapsteoretiskt och etiskt problem, som uppstår till följd av att
de tolkningsförhandlingar och kompromisser som äger rum under forsk-
ningsprocessen sällan återspeglas i den färdiga avhandlingstexten. Mitt försök
att ta mig an detta problem är att göra ett av mina egna klavertramp – min
framställning av leprasjuka i radioprogrammet om den nedlagda lepraasylen på
Spinalonga – till utgångspunkt för analysen av etnografins tillkomstprocess.
Med exemplet har jag velat visa hur de lepradrabbades subjektivering aktuali-
serades i förhållande till hur jag gjorde dem till mitt studieobjekt. Jag har valt
att beskriva en särskilt laddad situation, men vill understryka att den sociala
interaktionen mellan forskare och informanter i fältarbeten generellt sett
omges av makt relationer. En central uppgift i hela avhandlingen är att belysa
hur jag och mina informanter positionerade oss i förhållande till varandra
under fältarbetets lopp för att kunna ge inblickar i hur erfarenheterna från fäl-
tarbetet har omvandlats till avhandlingstext.
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kapitel tre

Historien

redan mitt första samtal med lepradrabbade i Aten om den nedlagda asy-
len på ön Spinalonga ledde till en förhandling om hur förhållandet mellan
leprans historia och dagens verklighet skulle tolkas. Två tolkningar dominera-
de samtalet. Den ena var att lepran har en sammanhängande obruten historia.
Sotiris, Nikos och Jannis avvisade denna historiesyn eftersom de inte ville bli
förknippade med förhållanden och meningssammanhang i ett avlägset förflu-
tet. De föreslog istället att jag skulle lägga tonvikten vid förhållanden i dagens
samhälle i radioprogrammet. Men jag förstod först senare hela vidden av deras
ståndpunkt. De lepradrabbades skildringar av sin verklighet i dagens samhälle
utgår från uppfattningen om att leprans historia är bruten. Sotiris antydde vad
historiesynen kan betyda för hur de lepradrabbade kategoriseras och värderas
när han påpekade att historien om de spe  t älska som ”levande döda” någon
gång måste få ett slut (s. 49). Denna och liknande kommentarer väckte mer
övergripande frågor om hur förhållandet mellan nuet och historien kan analy-
seras. 

I detta kapitel ska jag redogöra för bakgrunden till olika tolkningar och
konstruktioner av leprans historia. Först ska jag skildra mina intryck från
lepradagen 1993 på centret i Aten. Därefter ska jag försöka förklara orsakerna
till att spetälskans historiska kontinuitet betonades i slutet av förra seklet. Jag
ska också redogöra för den senare debatt och den forskning som har ifrågasatt
denna historiesyn och synliggjort brytpunkter i leprans historia. Min gransk-
ning av leprans förflutna kommer att ligga till grund för en genealogisk be -
skrivning av hur de lepradrabbades maktpraktiker är förbundna med diskur-
siva brytpunkter i leprans historia. En avsikt med denna beskrivning, som jag
kommer att fördjupa i den fortsatta avhandlingen, är att visa hur de leprasju-
kas självförståelse förhåller sig till två motriktade processer. Den ena rör vad
historien gör med de leprasjuka. Den andra rör den omvända processen, det
vill säga vad de leprasjuka gör med historien. Historien är med denna proble-
matisering inte enbart en kontext. Leprans historia är en konstruktion som
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antingen innefattar eller utesluter bestämda meningssammanhang (jfr s. 26).
När lepra förbinds med ett uråldrigt förflutet innebär detta att sjukdomen kan
kontextualiseras i förhållande till meningssammanhang i detta förflutna. Då
de historiska brotten framhävs utesluts dessa kontextualiseringar. I den me -
ningen är till exempel olika sjukdomsuppfattningar sammanvävda med kon-
struktionen av historien. 

Lepradagen är en händelse under året då förhållandet mellan historien och
de leprasjukas självförståelse har avtecknat sig särskilt tydligt. Mottot för lepra-
dagen, som varit ”att frigöra omvärlden från fastlåsningen vid leprans gamla
historia”, är ett uttryck för detta. Med denna målformulering framstår de lepra-
sjuka som både fångade av leprans gamla historia och besjälade av en vilja att
frigöra det egna subjektet från anknytningen till detta förflutna. Lepradagen är
också den händelse under året då debatten om lepra har fått störst utrymme i
offentliga sammanhang. Det är också det tillfälle då de lepradrabbade och deras
företrädare artikulerar ett kollektivt subjekt mer än annars. Detta gällde
åtminstone under de närmaste decennierna efter det att världslepradagen
instiftades 1954. I dag har lepradagen delvis ändrat karaktär. Leprans spridning
i Grekland har definitivt hejdats och det har blivit ytterst sällsynt att någon
insjuknar. Medelåldern hos den lilla skara patienter som fortfarande finns kvar
på centret har därför blivit hög. Deras behov av kroppssjukvård för andra
åkommor än lepra har blivit mer överhängande än deras sociala rehabilitering
(jfr s. 101f). Den tidigare aktiva patientrörelsen har reducerats till en represen-
tation utan verkligt inflytande i centrets styrelse och de organiserade upplys-
ningskampanjerna har tystnat för gott. Detta hindrar inte att de lepradrabba-
de fortsätter att göra sig till talande subjekt i förhållande till hur de betraktas
och kategoriseras i omvärlden. Men när de värderar sina villkor i dagens sam-
hälle får det kollektiva subjektet ibland en retrospektiv karaktär med sitt poli-
tiska centrum lokaliserat till patientrörelsens och kampanjernas mest aktiva år
under 1950- och 60-talen. 

Ett axplock ur rubrikerna till kampanjmaterialet genom åren ger en finger-
visning om dess budskap: ”Spetälska botas. De botade är ofarliga.” (1958);
”Lepran botades, men den spetälske blev kvar.” (1958), ”Spetälska är en sjuk-
dom. Stigmat tillhör de friska.” (1969), ”Är lepra en farlig sjukdom? Myt och
verklighet.” (1969), ”Lepra – den mest missförstådda sjukdomen” (1973), ”15
frågor om lepra besvarade av leprologen, dr Stanley Brown.” (1974), ”Lepra
utan myten.” (1974), ”Vad ni måste veta om lepra.” (1977) och ”Lepra i dag.”
(1980). Ett genomgående tema i kampanjerna har varit att beskriva sjukdomen
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ur en samtida kontext och direkt eller indirekt argumentera mot äldre förlega-
de uppfattningar om sjukdomen och de drabbade. 

I de lepradrabbades konstruktioner av ett politiskt subjekt såsom det har
artikulerats under kampanjerna i samband med lepradagen avtecknar sig en
uppgörelse med olika former av negativ särbehandling. Detta är inte överras-
kande. Till mitten av 1950-talet var de leprasjuka ännu underkastade tvångs -
lagstiftning och särbehandling. Det är möjligen mer förvånande att denna upp-
görelse delvis äger rum inom ramen för den kyrkliga högtiden ”ton dhéka
leprón” (”om de tio spetälska”). Både i en avlägsen medeltid och åter från slu-
tet av 1800-talet till de första årtiondena av vårt eget sekel har den kristna kyr-
kan varit engagerad i den fysiska isoleringen av de spetälska. Hur blev det däref-
ter möjligt, bara några få decennier senare, för de lepradrabbade att göra den
grekisk-ortodoxa kyrkan i Grekland – och på andra håll den katolska och pro-
testantiska kyrkan – till ett forum där de lepradrabbades integrering i sam-
hällslivet förespråkades? Jag ska återkomma till denna fråga senare. Först ska jag
skild ra de olika aktiviteterna på centret i Aten i samband med lepradagen (”All -
grekiska dagen för bekämpandet av fördomarna mot leprapatienter”) år 1993,
som inföll under den åttonde och sista etappen av fältstudien. 

Lepradagen 17 januari 1993
Vid sjutiden på söndagsmorgonen den 17 januari 1993 inleddes aktiviteterna
i centrets kyrka. Denna söndag är Lukasevangeliets berättelse om de tio spetäls -
ka ett huvudtema i den grekisk-ortodoxa predikoordningen. Sammanlänkan-
det av lepradagen med en kyrkohögtid gjordes redan 1954 vid instiftandet av
internationella dagen för de spetälska (I pangósmia iméra ton leprón), men då
till fjärde söndagen i januari då avsnittet ”En spetälsk blir ren” ur Matteus -
evangeliet (8:1–4) läses i romersk-katolska kyrkor. Eftersom detta avsnitt inte
ingår i den grekisk-ortodoxa predikoordningen firas lepradagen i Grekland
sedan 1973 en vecka tidigare. Jag kunde konstatera att centrets kyrka var väl-
besökt. Både patienter och personer från det omgivande bostadsområdet fyll-
de kyrkan. Mässan avslutades med gemensam nattvardsgång. 

Jag anlände till centret klockan 7.40 på söndagsmorgonen för att närvara vid
mässan i kyrkan och gick in genom den dörr i muren som har öppnats mitt för
kyrkobyggnaden för att betjäna omkringboende kyrkobesökare. Genom den
dörren anlände med jämna mellanrum små grupper från det omgivande
bostadsområdet. Från gångvägen inne på centret kom samtidigt patienterna
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från sina bostäder. Inne i kyrkan delade de upp sig på ett nytt sätt, som i alla
grekisk-ortodoxa kyrkor, med kvinnorna till vänster och männen till höger.
Därigenom blandades patienter med besökare från det omgivande bostadsom-
rådet i stolsraderna. 

Nästan alla köpte ett par vaxljus innanför dörren, tände dem med hjälp av
de ljus som redan brann på ljusbordet och stack ner dem i sanden bredvid de
andra. Ljusen fick bara brinna ner ett par centimeter. Med täta mellanrum
skyndade en av kvinnorna från centret fram och blåste ut några ljus i taget och
lade dem i en burk under bordet så att antalet ljus minskade i ungefär samma
takt som de fylldes på av nyanlända kyrkobesökare. På vägen till ljusbordet
stannade alla besökare upp vid den närmaste ikonen. Varje besökare gav iko-
nen en eller flera kyssar och gjorde därefter korstecknet med högra handen över
sin egen kropp. 

Människorna tycktes se in i en gudomlig värld genom ikonen och samtidigt
själva bli synliga för denna tillvaro. Jag saknade för min del detta seende och
kände mig osynlig för ikonen men betraktad av alla patienter som visste vem
jag var. Eftersom jag inte är medlem i grekisk-ortodoxa kyrkan kändes mina
tidigare ansatser att tända ljus som ett hyckleri och mitt famlande med blicken
mot ikonen som ett blint försök att bli delaktig i gemenskapen. Jag hade där-
för beslutat mig för att förbli en passiv besökare i kyrkan och avstod från att del-
ta i ritualerna med undantag av att jag reste mig upp och satte mig ner samti-
digt med alla andra under liturgins olika moment. Genom denna aktivitet kom
jag emellertid tillsammans med övriga besökare att ingå i en gemensam kropp
där varje enskild kropp tjänade som ett rituellt instrument. Det fanns ännu gott
om plats, men jag kände mig trängd av tanken på att väcka uppmärksamhet
med inspelningen. Jag gick rakt mot en stol rätt långt bak så att jag kunde stäl-
la bandspelaren i en av de fasta bänkarna vid långväggen. Ingen hade proteste-
rat mot mina inspelningar i kyrkan. Flera hade tvärtom uppmanat mig att spe-
la in mässorna där. Till en början visste jag inte vad jag skulle använda inspel-
ningarna till. Men uppspelningen av psalmsången framkallade bilder och
minnen när jag senare på kvällen gjorde fältanteckningarna. 

Fem personer, tre fler än vanligt, deltog i psalmsången. En av dem var Evan-
gelos, som är patient och bosatt tillsammans med sin hustru på centret. Han är
kyrkans fasta sångare. De andra fyra deltog mer tillfälligt. Jag hade blivit bekant
med en av dem som var högstadielärare och bosatt alldeles utanför centret. Han
hörde till de mycket hängivna besökarna av kyrkan och förklarade sin sympati
för de lepradrabbade med att patienterna hade lärt sig att ”filosofera” över
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lidandet. Denne lärare var intressad av filosofi och gav mig kopior av sina egna
manuskript över föreläsningar i ämnet för sina högstadieelever. Jag tyckte mig
höra de lepradrabbades skildringar av sina egna erfarenheter eka i hans sätt att
tala om deras sjukdom. Han hävdade trosvisst att folk numera vet att lepra inte
smittar och inte längre är rädda för kontakten med leprapatienter. Han förkla-
rade att många från bostadsområdet besöker kyrkan på centret och inte ens tve-
kar att låta sina små barn delta i nattvardsgången. En kollega till honom och
närboende som jag också lärde känna hade emellertid en annan förklaring till
att småbarnsföräldrarna var först i nattvardsgången. Denne menade att de såg
till att barnen inte fick i sig vinet efter en patient. 

Evangelos dominerade sången med sin engagerade stämma och sjöng med
hela ansiktet som uttrycksmedel. Kyrkofunktionärerna hade denna dag också
utökats med två präster. En av dem fick en särskilt framträdande roll, genom
att läsa dagens evangelium om hur de tio spetälska botades (Luk 17:11–19).47

Centralgestalten i kyrkan var annars dess kyrkoherde, fader Eumenios, som
själv har behandlats för lepra och är bosatt på centret. Han är också biktfader
och ger i vanliga fall nattvarden till sina medpatienter och till besökarna från
det omgivande bostadsområdet. Under dagens högtid ställde han sig i mitten
av kyrkan vid ett bord fyllt av heligt bröd och läste utantill upp namnen på ett
flertal personer.48

Kyrkan fylldes kontinuerligt av nyanlända. Endast under föregående påsk
hade jag sett fler besökare. Kvinnorna var i majoritet. Några kvinnor satte sig
på manssidan när det inte längre fanns plats kvar på kvinnosidan. Alldeles bred-
vid mig satt en liten gumma som var genomförkyld. Plötsligt upptäckte jag att
hon var på väg ner mot golvet och jag undrade om hon skulle svimma. Men
hon knäföll, tydligen för att visa sin vördnad inför Gud. Denna ritual uppre-
pade hon vid senare tillfällen. När fader Eumenios skred ut i kyrkan med
Bibeln högtburen uppstod en synbar och kännbar laddning i hela kyrkorum-
met av vördnad för den heliga skriften, som materialiserades i mångas kyssar på
dess silveromslag. Vid halvniotiden annonserade den unge prästen att firandet
av lepradagen skulle ske klockan elva i samlingssalen. Mässans avslutningsfas
markerades av den tunga duns som uppstod då altardörren sköts igen. Detta
signalerade att nattvardsgången skulle ta sin början. Psalmsången tystnade och
en energisk röst fyllde kyrkorummet. Rösten tillhörde en teolog som då och då
predikade i denna kyrka. Hans uttolkning av dagens evangelium lät i mina
öron som en staccatoartad utantilläxa och bröt dramatiskt av mot den tidigare
melodiösa bibelläsningen och psalmsången.49 Människornas otacksamhet var
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ett huvudtema i hans utläggning om Lukasevangeliet om hur Jesus botade de
tio spetälska.

Jag såg mig omkring utan att kunna tyda åhörarnas reaktioner. Dina, som jag
hade intervjuat två dagar tidigare om kyrkohögtiden, hade visat en min av ovil-
ja, när jag fört in samtalet på Lukasevangeliets berättelse om Jesus som botar tio
spetälska. Hon förklarade att hon kände skam (dropí) av att höra ordet spetäls -
ka nämnas i kyrkan, men accepterade att ordet fanns i Bibeln. Spyros, som stod
tilllsammans med sin fru längst fram i kyrkan, hade förklarat för mig att patien-
tföreningen hade vänt sig till kyrkostyrelsen med en begäran om att man inte
bara skulle tala om spetälska på Jesu tid i samband med dagens kyrkohögtid.
Han sade också att kyrkan inte hade riktat sig speciellt till leprasjuka under den-
na helg innan den kopplades samman med lepradagen. Men därefter var det ing-
en tvekan om att denna högtid som brukar kallas ”ton dhéka leprón” (om de tio
spetälska) sammanlänkades med de leprasjukas tillvaro i dagens samhälle. Det-
ta framkom i klartext vid uttolkningen av evangeliet under predikan. 

Lepradagens anslutning till den grekisk-ortodoxa predikoordningen innebar
att dagen länkades till en annan evangelietext (Luk:11–19) än vad den romersk-
katolska kyrkoordningen föreskriver (Matt 8:1–4). I läsningen av Lukas -
evangeliet är tacksamhetsmotivet centralt. Detta förekommer däremot inte i
Matteusevangeliet som läses vid kyrkohögtiden i den romersk-katolska kyrkan
den dag då internationella lepradagen firas. Redan innan lepradagen instiftades
väckte kyrkohögtiden ”om de tio spetälska” associationer till de leprasjuka.
Spyros hade upplyst mig om att kollekten hade uteslutits i samband med den-
na högtid på begäran av patientföreningen, eftersom man menade att insam-
lingen av pengar till lepradrabbade medförde att tacksamhetsmotivet i Lukas -
evangeliet alltför mycket projicerades på de leprasjuka. Spyros nämnde också
att några patienter som hade invänt mot att följa samaritens exempel i Lukas -
evangeliet: ”Hur skulle de som ännu inte hade blivit friska från lepra kunna
tacka Gud för att de blivit botade?” 

Även Sotiris, som hörde till den religiösa kärnan bland de boende på cent-
ret, verkade ha invändningar mot att tacksamhetsmotivet i Lukasevangeliet rik-
tades speciellt till de leprasjuka. På lördagen före kyrkohelgen om de tio spetäls -
ka hade jag träffat honom vid en måltid hos hans syster, dit två utifrån komna
präster varit inviterade. Båda prästerna skulle medverka i kyrkohögtiden dagen
därpå. Jag passade på att fråga den yngre prästen, som skulle läsa ur Lukas -
evangeliet i vad mån avsnittet om de tio spetälska hade särskild betydelse för de
leprasjuka. Prästen menade att kyrkan och evangeliet framför allt syftar på ”sjä-

69

Drakos 1 NY:Drakos 1  2009-05-07  16.48  Sida 69



lens spetälska” (”i lépra tis psichís”). När han sagt detta, inflikade Sotiris orden
”otacksamhetens spetälska” (”i lépra tis acharistías”), vilket tydligen fick präs-
ten att erinra sig tidigare meningsutbyten dem emellan. Prästen avslutade näm-
ligen ordväxlingen med kommentaren: ”Ja, du brukar säga det.” Därefter tit-
tade han på mig och sa att präster formulerar sig olika om detta ämne, att det
inte finns något bestämt program för vad som skall sägas i kyrkorna. 

När denne präst kom ut med nattvardsvinet var kyrkan välfylld av besökare
och jag hade svårt att från min plats se hur många som deltog i nattvardsgång-
en. Jag såg en skymt av en sjuksyster, Chariklia (jfr s. 130f), från centrets sju-
kavdelning just i det ögonblick då prästen förde in skeden med vin i hennes
mun. Hon var vid sidan om Sofia den enda anställda sjuksköterskan på centret
som inte själv var patient eller hade en leprasjuk bland sina anhöriga. Hon ver-
kade se sitt arbete med de leprasjuka som ett religiöst kall. När nattvardsbrödet
något senare fördelades mellan alla besökare i kyrkan uppstod ett lätt tumult.
Brödet distribuerades genom trängseln i långa kedjor över folks huvuden. Jag
tog med blandade känslor emot två bitar bröd som en kvinna, kanske på grund
av att det såg ut som om jag hade svårt att armbåga mig fram, överlämnade till
mig. Men det främsta skälet till min passivitet var att jag tvekade att stoppa det
i munnen. Det bjöd mig emot eftersom det hade passerat så många händer och
jag tänkte mer på baciller nu än vad jag annars gjorde i umgänget med lepra-
patienter under detta skede av fältarbetet.

Perspektivet på leprans historia har förskjutits under årens lopp. I skilda
faser har konstruktionen av subjektet sammanvävts med konstruktionen av
historien på olika sätt. När patientrörelsen kring lepradagen var nybildad hade
det kollektiva subjektet sitt politiska centrum lokaliserat till samtiden medan
subjektets politiska centrum i dag, som jag nyss antydde, har sitt centrum i de
aktiva åren i det förflutna. Detta har tagit sig många olika uttryck. Under lepra-
dagen 1954 framförde patienter själva ett teaterstycke som tillika var författat
av en patient.50 På en scen i kvinnobyggnaden gestaltade de sig själva och sin
historiska position. Intrigen handlade om den amerikanske läkaren dr Fagets
lyckade experiment 1941 med att framställa en effektiv medicin mot lepra och
om de första två patienterna som kunde skrivas ut från sjukhuset i Carville,
Lousiana.51 Den läkare som fick nöjet att skriva ut dem gjorde det med följan-
de replik i pjäsen:

Ja, mina vänner, jag har haft en del överläggningar med företrädare för de berörda
organisationerna som har besökt er i åratal. Jag har fått löftet att de skall stå vid er sida
(reser sig upp). Gå ut i livet med huvudet högt och gör klart för omvärlden att ni inte
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avviker från andra sjuka människor som har blivit botade. Och vi kommer att göra
samma sak för er. Ni ska öppna vägen för alla era olyckskamrater. Ni är pionjärer i en
ny epok! 

Pjäsen iscensatte den historia patienterna stod i begrepp att skriva. Under
lepradagen 1993 gestaltades snarare den historia de redan hade skrivit. De som
fanns kvar på centret var inte längre pionjärer. De hade blivit veteraner. De fles-
ta hade blivit gamla och lämnat de aktiva åren i patientrörelsen bakom sig.
Firandet av lepradagen hade ändrat karaktär. 

Av det arkiverade materialet från 1950- och 60-talen framgår att lepradagen
förr varit en massmedial händelse, som varje år hade genererat en rad artiklar i
dagspressen och i tidskrifter, i radioprogram och informationsmaterial till sko-
lor och andra offentliga institutioner. Ett stort antal prominenta personer hade
bjudits in varje år för att delta i firandet av lepradagen. Nu förekom inte läng-
re officiella inbjudningar och det massmediala intresset var sporadiskt. De tidi-
gare kampanjerna som syftat till att frigöra omvärlden från fastlåsningen vid
spetälskans gamla historia var inte längre dominerande inslag under leprada-
gen. Kampanjerna med informationsblad och möten var sedan flera år nedlag-
da. Det som återstod var ceremonin i kyrkan och programmet i samlingssalen,
men nu med en delvis ny inriktning.52 Både arrangörerna av lepradagen och
deltagarna blickade tillbaka. 

I väntan på programmet i samlingslokalen drack jag kaffe med Sotiris och
paret Spyros och Anastasia efter kyrkobesöket. Sotiris klagade över att perso-
nalen hade uteblivit och påpekade att även höga ministrar närvarade under
högtidligheterna förr om åren. För Spyros, som sedan länge levde sitt liv på
avstånd från anstalten, innebar besöket denna dag att han uppsökte ett förflu-
tet. Han visade mig träden som han hade planterat i sin ungdom. Han pekade
också ut rummen där hans kamrater hade bott och erinrade sig namnen på
gångvägarna, som patienterna hade uppkallat efter sina välgörare. Spyros
underströk ytterligare tillbakablickandet genom att ge mig i gåva två citatsam-
lingar av Follereau (1969, 1973), som sammanfattade den internationella
lepradagens historia samt två insändare som han själv och hans dotter hade för-
fattat inför årets 40:e internationella lepradag.53

Talen i samlingssalen var också tillbakablickande. De handlade inte om vad
de lepradrabbade skulle uppnå i framtiden. Huvudtalaren, som varit Follere-
aus översättare och tolk i Grekland, betonade att tacksamheten inför Gud var
ett nyckeltema denna dag. Sotiris läste i egenskap av patienternas representant
upp sitt tacktal till arrangörerna. Innehållet i den efterföljande amatörteatern,
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som gästade centret denna dag be rörde knappast lepradrabbade mer än andra
människor. Pjäsen handlade om föräldrars ovilja att acceptera sina barns själv-
ständighet och om svärmödrars svårigheter att dra jämt med sina egna barns
äktenskapspartners. Ämnet engagerade uppenbarligen publiken, vars kom-
mentarer och sorl då och då överröstade aktörerna på scenen. 

De tre prästerna reste sig som på en given signal efter första akten och läm-
nade samtidigt lokalen. De deltog inte heller i den gemensamma måltiden
efteråt. Denna måltid liknade inte matfesterna som många patienter har berät-
tat om i sina skildringar av hur lepradagen firades under de mest aktiva kam-
panjåren. Då serverades mat som var tillagad i patienternas kök på långbord med
ett stort antal inbjudna gäster. Den måltid som avslutade firandet av lepradagen
1993 var av ett annat, enklare slag. De ditresta arrangörerna hade tagit med sig
färdigköpta ostpajer och andra små tilltugg som gästerna intog på stående fot. 

Få inslag under dagen påminde om de äldre patienternas beskrivningar av
lepradagen och hur dagen framtonade i arkivmaterialet. Kanske tog arrangö-
rerna och deltagarna för givet att den tid var förbi då leprasjuka förknippades
med spetälskans urgamla historia. Möjligen avspeglade det allmänna tillba-
kablickandet att alla leprasjuka hade åldrats och att ingen längre orkade driva
de gamla slagorden mot att bli förknippade med förhållanden i ett avlägset för-
flutet. Firandet av lepradagen 1993 liknade i mina ögon en minneshögtid för
dem som deltagit i rörelsen för några decennier sedan. Jag såg inga tydliga
uttryck för att det fanns något kvar av lepradagens gamla motto att ”frigöra
omvärlden från fastlåsningen vid leprans gamla historia” vare sig i kyrkan eller
vid den efterföljande ceremonin i samlingslokalen. 

Konstruktionen av historisk kontinuitet
Idéerna om leprans förbindelser med sjukdomsbeskrivningar i ett fjärran förflu-
tet aktualiserades i samband med att leprans moderna medicinska historia skrevs
i mitten av förra seklet. Det var först då möjligt att klassificera sjukdomar på det
sätt som vi gör i dag (Qvarsell 1992). Avhandlingen Om spedalskhed, som den
norske läkaren Daniel Cornelius Danielssen (1847) publicerade tillsammans
med dermatologen Carl Wilhelm Boeck, blev det första vetenskapliga stan-
dardverket på området. Men det var den norske läkaren Armauer Hansen, som
(1873) lyckades binda leprans etiologi till en bakterie (Mycobacterium leprae).54

Tidigare hade experterna Danielssen och Boeck dragit slutsatsen att lepra inte
var en smittsam infektionssjukdom (Richard 1990).55 Den främsta effekten av
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deras arbete var emellertid att spetälska blev ett forskningsobjekt för den moder-
na skolmedicinen och definierad i dess vetenskapliga termer. 

Till skillnad från många andra sjukdomar i västvärlden fortsatte lepra emel-
lertid att förbindas med äldre tiders sjukdomsuppfattningar trots medicinens
senare vetenskapliga rön. De vanligaste förklaringarna till detta fenomen är
enligt antropologen Zachary Gussow (1989:15) att det stigma som fortsätter att
förknippas med lepra har existerat kontinuerligt från ett avlägset förflutet. Gus-
sow argumenterar själv övertygande mot denna uppfattning genom att redogö-
ra för de historiska omständigheterna kring att västvärldens intresse för spet älska
drastiskt ökade mot slutet av 1800-talet.56 En avgörande omständighet var att
de medicinska framstegen ägde rum i en tid då den europeiska imperialismen
expanderade och konsoliderades. Majoriteten av världens leprasjuka fanns i
kolonierna. I långt mindre omfattning var sjukdomen spridd i Europa under
samma tid och spetälska antogs vara förbundet med befolkningen i kolonier-
na. Attityderna till sjukdomen i Europa strukturerades därför liksom attityder-
na till folken i kolonierna av rasistiska och klassbundna kategorier. Skräcken för
spetälska i den industrialiserade västvärlden utgick från rädslan att sjukdomen
också skulle komma att befläcka imperiernas egen befolkning. Spetälskan sågs
som fundamentalt annorlunda västvärldens sjukdomar.

Kring sekelskiftet hade uppfattningen om att lepra var en mycket smittsam
och obotlig sjukdom fått ett brett fäste. Kraven på att de drabbade måste isole-
ras från den ”friska” befolkningen växte sig därför starka. På många håll i värl-
den stiftades tvångslagar och de leprasjuka förvisades till leprosorier. Samtidigt
befästes leprans gamla stigma. Detta stigma var emellertid enligt Gussow i
Europa och USA ett resultat av den imperialistiska och koloniala politiken.
Förutom det rasistiska och klassbundna sammanlänkandet av spetälskan med
koloniernas befolkningar och en samtida främlingsfientlig invandringspolitik i
USA framhåller han betydelsen av den kristna missionens roll i imperiebygget. 

Den expanderande europeiska imperialismen i slutet av 1800-talet åtföljdes av
en religiös renässans i England och en intensifierad mission. På 1870-talet börja-
de missionärer att i stor skala försöka förmå folken i kolonierna att konvertera till
kristendomen. Därigenom kom den kristna missionen, som Gussow påpekar, att
spela en central roll i ”civiliseringen” av folken i kolonierna och blev i den rollen
en del av den imperialistiska och rasistiska politiken. Formellt sett fokuserades
missionens intresse på spetälska från och med 1874, det vill säga året efter det att
spetälska hade definierats som en smittsam infektionssjukdom, genom att spe-
tälskemissionen, The Mission to lepers, bildades i England (Gussow 1989:20ff). 
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Innan missionen engagerade sig i det koloniala projektet hade sammankopp-
lingen av det bibliska spetälskebegreppet och medicinens spetälska inte varit en
central fråga för den kristna kyrkan. Men för missionsrörelsen i kolonierna blev
det antagna sambandet brännande aktuellt genom att missionens agenter däri-
genom såg en möjlighet att tillämpa en av Jesus mest pregnanta barmhärtig-
hetsgärningar i sin egen samtid. Detta intresse resulterade i det paradoxala för-
hållandet att spetälska, från och med slutet av 1800-talet, å ena sidan represen-
terade en för medicinen mer avgränsad klinisk entitet än tidigare och, å den
andra, inkorporerade alla konnotationer hos det bibliska spetälskebegreppet,
eftersom det låg i missionens intresse att betrakta de spetälska i medicinsk
mening som Bibelns spetälska (Stringer 1973, i Gussow 1989:202). Detta
intresse avspeglades i den kristna missionens frikostighet när det gällde att
finansiera inrättandet av asyler för de spetälska med medel från donatorer i de
indust rialiserade länderna och i deras välvilja att själva driva asylerna. Skötseln
av asylerna var nästan helt i den kristna missionens händer vid sekelskiftet. Mis-
sionen var dock inte ensam ansvarig för att spetälska i medicinsk mening sam-
mankopplades med den bibliska traditionen. Även historiker och leprologer
medverkade till detta (Gussow 1989:213).

De spetälska gjordes inte till religiösa subjekt för första gången i historien.
Foucault har pekat på att leprosorierna i det medeltida Europa befolkades av
människor som både hade utsatts för en rigid segregation och fått ett löfte om
andlig återförening. Därmed blev övergivandet den spetälskes räddning. Den-
na paradox hade sin bakgrund i kyrkans ritualiserade uteslutning av de spetäls -
ka. På den europeiska kontinenten förekom att den spetälske fördes till sin egen
begravningsritual i kyrkan och därefter förbjöds att vistas på offentliga platser
(jfr Brody 1974:60ff, Browne 1978:32f, Frangaki 1978:142ff, Lewis 1987,).57 De
spetälska behandlades av kyrkan som det ondas heliga vittne och uteslutning-
en av den spetälske erbjöd honom därför en speciell form av gemenskap med
Gud (Foucault 1986:16f).

Isoleringen av spetälska på leprosorier i de områden som dagens Grekland
omfattar intensifierades kring det senaste sekelskiftet. Dessa åtgärder följer
både ett internationellt mönster och anpassades till de omständigheter som de
nationella och politiska förhållandena i Grekland skapade. På ön Chios fanns
ett leprosorium med historia från mitten av 1500-talet då det etablerades av
munkar i Justinianusordern och på ön Samos inrättades en anstalt 1896. På
Kreta, som är den del av det nuvarande Grekland där sjukdomen varit mest
utbredd, inrättades en asyl på den närbelägna klippön Spinalonga 1904. När
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Kreta uppnått autonom ställning i förhållande till Turkiet 1899 togs där initi-
tativ till restriktioner mot spetälska, vilket ledde till att den första tvångslagen
om isolering av spetälska instiftades 1901 (Detorakis 1981). Förvisningen av de
spetälska till Spinalonga motiverades bland annat med att den befintliga tur-
kiska bebyggelsen kunde tas i bruk. Kreta anslöts i likhet med Chios och Samos
till Grekland 1912 och anstalterna på dessa öar blev därför först därefter en
angelägenhet för den grekiska staten, som då ännu var under uppbyggnad.
Först 1920, i slutet av denna uppbyggnadsperiod, stiftades den tvångslag som
låg till grund för inrättandet av anstalten i Aten 1929. Men de tidigaste lagstif-
tande initiativen för att skydda nationen mot spetälska togs redan kort efter fri-
hetskriget (1821–29). I en förordning (1836) om att förhindra spridningen av
smittsamma sjukdomar, angavs en rad restriktioner för att förhindra sprid-
ningen av spetälska (Evangelou 1948:24).

Denna förordning hade stora likheter med den senare lagen från 1920, som
mest av allt liknade en strafflag riktad mot medborgare ur lägre sociala skikt.58

Lagtexten underströk att landstrykare, tiggare och ensamstående skulle
omhändertas i första hand. Personer på inresa i landet, som misstänktes vara
angripna av spetälska, skulle stoppas vid gränsen. Smittade skolungdomar skul-
le avvisas från allmänna läroanstalter. Lagen förbjöd också äktenskap mellan
friska och sjuka samt mellan sjuka. I och med denna lag blev det obligatoriskt
för läkare och en rad andra befattningshavare i allmän tjänst, liksom för ”famil-
jeöverhuvuden”, att rapportera människor som var angripna av spetälska så att
dessa kunde isoleras. Den intensifierade strävan att omhänderta de spetälska
var sammanlänkad med nationsuppbyggandet. Men internationellt sett gick
fyra företeelser hand i hand med idéerna om spetälskans långa och obrutna
historia: Medicinens fastställande av sjukdomens etiologi till en bakterie, tvångs-
lagstiftning, inrättandet av asyler och den kristna missionens medverkan i det
koloniala projektet. 

Sprickor i den historiska kontinuiteten
Inte förrän långt in i vårt sekel började uppfattningen om spetälskans obrut-
na historia att ifrågasättas i den vetenskapliga debatten och forskningen.
Historiker har påpekat att anakronistiska feltolkningar uppstår då historiska
belägg för att spetälska har förekommit, tolkas med vår egen samtids veten-
skapliga begreppsapparat, sjukdomsuppfattning och vetandediskurser. Såda-
na anakronismer är givetvis svåra att undvika. Kunskapen om spetälska vid
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varje tidpunkt och plats är länkad till vetandet på angränsade områden, till
exempel till diskurserna om kroppens och det ondas ontologier och synen på
sjukdom samt till idéerna om smitta. Vetandet på vart och ett av dessa områ-
den är i sin tur föremål för historiska omvandlingar. Dessa förhållanden för-
svårar våra möjligheter att rekonstruera spetälskans äldsta historia. Vilken
sjukdom talar historikerna om då de försöker beskriva spetälskans spridning i
ett avlägset förflutet? 

Historikern Philip A. Kalisch (1973) menar att sjukdomen troligen hade sitt
ursprung i Egypten för flera tusen år sedan längs Nilens stränder, men reserve-
rar sig eftersom frågan om leprans ursprung är omtvistad. En etablerad upp-
fattning har varit att lepra först spreds från Egypten genom Asien av migreran-
de israeliter, fenicier, assyrier och persier och sedan genom Europa och däref-
ter till Amerika och Australien. En invändning (Barbezieux 1914, i Kalisch
1973) mot denna spridningsteori är att sjukdomen inte bara har haft ett geo-
grafiskt ursprung utan uppstått på flera orter parallellt. Denna invändning byg-
ger delvis på antagandet att lepra har kunnat uppstå på flera platser samtidigt
under tider då de hygieniska villkoren var mycket bristfälliga. I de historiska
beläggen avtecknar sig inte en tydlig geografisk spridning av sjukdomen. 

En svårighet att finna säkra belägg för spetälskans tidigaste historia är att det
saknas materiella lämningar som kan intyga att den sjukdom som omtalas i de
äldsta skriftliga källorna med säkerhet är den som medicinen i dag avser med
lepra. Endast den mest utvecklade formen av lepra, den lepromatösa typen,
leder till förändringar i skelettet. Det tidigaste fyndet av lepra som baseras på
en osteologisk analys är visserligen gjort i Egypten, men är daterat till år 550 e
Kr. Den danske skolläkaren och amatörarkeologen Vilhelm Møller-Christen-
sen (1967) har undersökt benrester från sammanlagt omkring 18 000 skelett
och bekräftat dateringen av det äldsta säkra fyndet från Egypten till 550 e Kr.
Från Brittiska öarna kunde han säkerställa nio fynd, varav det äldsta från år 600
e Kr. I Frankrike hittade han ett skelett från 500-talet som möjligen var angri-
pet av lepra. I Danmark och Sverige kunde han göra större fynd vid medeltida
sjukhuskyrkogårdar, dock inte tidigare än från 1250 e Kr. Møller-Christensen
drog slutsatsen att lepra var sällsynt i vår del av världen före de första århund-
radena av vår tidräkning. 

Medan den osteologiska analysen ger övertygande resultat i det enskilda fal-
let är det svårare att bedöma leprans allmänna förekomst och omfattning i ett
avlägset förflutet. Leprologen Stanley G. Browne (1975) påpekar dessutom med
stöd av Janssens (1970) studie att de spetälska förr kan ha gått en obskyr död till
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mötes och att deras kvarlevor därför kan vara försvunna för världen.59 Spetäls ka
kan därför ha existerat i vår del av världen utan att det finns några benrester som
bevisar det. De äldsta skriftliga beskrivningarna av den sjukdom vi i dag på
svenska benämner lepra, antas komma från Indien och är daterade från 600 f Kr,
men baserar sig på muntlig tradition som förmodligen är betydligt äldre (Dhar-
mendra 1967, i Browne 1975; jfr Kitz 1994:ii-vii). Källkritiska frågor om vad de
äldsta beläggen säger någonting om, är därför svåra att besvara. 

En annan debatt gäller frågan om vilken omfattning sjukdomen har haft i
olika tider och med vilken säkerhet lepra i vår tids biomedicinska mening har
kunnat diagnostiseras i det förflutna. Den engelske medicinhistorikern Peter
Richards (1990) menar att det finns två vanliga myter om lepra: för det första
att lepra varit utbredd i Europa under medeltiden fastän felaktigt diagnostise-
rad och för det andra att lepra fått så mycket uppmärksamhet på grund av att
folk varit rädda för smittan. Richards hävdar istället i en artikel, dock utan att
anföra många belägg, att lepran inte varit särskilt utbredd under medeltiden
men varit korrekt diagnostiserad, åtminstone i sin lepromatösa form, trots att
diagnoserna gjordes på andra grunder än i vår tid. När sjukdomen kulminera-
de på 1300-talet (McNeill 1985:150f) fanns till exempel på Brittiska öarna
omkring 200 spetälskeasyler. Enligt Richards var dessa mycket små och hade i
allmänhet högst tio sjuka intagna. Sammanlagt kan det därför som mest ha
funnits tre till fyra tusen spetälska bland öarnas tre miljoner invånare. 

Frågan om varför spetälskan tycktes avta i Europa under 1300-talet är ock-
så omtvistad. Bland förklaringarna har framförts att isoleringen av de sjuka
hade gett resultat och att relationerna med Orientens infektionshärdar avbröts
som en följd av att korstågen upphörde (Foucault 1986:16). En spridd upp-
fattning, som dock har ifrågasatts (McNeill 1984:151, Richards 1990), är att
antalet leprasjuka reducerats kraftigt i samband med den omfattande pestepi-
demin i mitten av 1300-talet. Att sjukdomen gick tillbaka under 1400- och
1500-talen på Brittiska öarna har förklarats med att levnadsstandarden ökade
där och att möjligheten att diagnostisera sjukdomen förbättrades så att många
tidigare felaktigt diagnostiserade fall försvann (MacArthur 1924, i Kalisch
1973). Medicinhistoriker är dock eniga om att lepran (och de andra sjukdo-
marna som gick under benämningen spetälska) var utbredd fram till 1300-talet
då uppskattningsvis nitton tusen spetälskeasyler hade upprättats i hela den
kristna världen. Därefter avtog sjukdomen kraftigt i Europa och hade i det när-
maste försvunnit efter 1500-talet med undantag för de skandinaviska länderna
där sjukdomen fanns kvar i viss omfattning ännu på 1900-talet. 
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Den nya sjukdomsbeteckningen Hansen’s disease nådde Grekland från USA.
Kritiken mot att sjukdomsbeteckningen var identisk med det bibliska spetäls-
kebegreppet hade sitt upphov i den aktiva patientrörelsen vid lepraanstalten i
Carville, Louisiana, som redan på 1930-talet avvisade tesen om att de i medi-
cinsk mening spetälska motsvarade de spetälska som Bibeln berättar om. De
gav största möjliga spridning åt sin kritik eftersom de menade att stigmatiser-
ingen av de leprasjuka orsakades av den felaktiga sammanlänkningen mellan
biblisk spetälska och spetälska i medicinsk mening. I många engelskspråkiga
länder etablerades sjukdomsbeteckningen Hansen’s disease. I likhet med sin
amerikanska systerorganisation60 förespråkade patientrörelsen i Grekland
namnreformen för att motverka stigmatiseringen av de leprasjuka, men utan
att göra sammanblandningen av medicinens och Bibelns spetälskebegrepp till
ett ämne för upplysningskampanjerna. För den amerikanska patientrörelsen
var däremot den felaktiga sammanlänkningen av de medicinska och bibliska
spetälskebegreppen en bärande tanke för den debatt som Gussow (1989:12, jfr
Gussow & Tracy 1970) kritiskt benämner ”The leprosy destigmatization theo-
ry”. ”Teorin” var att stigmatiseringen av de leprasjuka orsakades av sammanb-
landningen av begreppen och skulle motverkas om denna avslöjades. 

Denna tanke blev inte vägledande på samma sätt för den grekiska patient -
rörelsen. Sammanlänkningen av lepradagen med kyrkohögtiden om de tio spe -
t älska motsäger detta. I en skrivelse till kyrkostyrelsen begärde den kristna pati-
entföreningen i Aten att kyrkohögtiden skulle benämnas ”ton dhéka chanse-
nikón” (om de tio hansensjuka) istället för ”ton dhéka leprón” (om de tio
spetälska) och att ordet lépra skulle ersättas med i nóso tu chánsen i nyutgåvor
av Nya testamentet. Denna begäran infriades dock inte, men i nóso tu chánsen
blev enligt lag den officiella sjukdomsbeteckningen 1981. Bakgrunden var att
orden lépra och leprós har samma användning och pejorativa klang hos greker
som orden spetälska och spetälsk hos svenskar.61 Därtill bär de grekiska ordens
historia på en del av, men inte hela, förklaringen till att de bibliska och
medicins ka spetälskebegreppen har sammanlänkats med varandra.

Det var orden lépra och leprós som de sjuttio lärde männen i Alexandria använ-
de i översättningen (septuaginta)62 av den hebreiska Bibeln för över tvåtusen år
sedan i sina försök att hitta grekiska motsvarigheter till ordet zãra’at, som i Bibeln
refererade till ”orena” hudförändringar. Ordet lépra i den grekiska bibelöversätt-
ningen hämtades bland sjukdomsbeteckningarna i den hippokratiska läke-
konsten som vid den tiden betecknade en fjällig och skorvig hud åkomma vilken
ofta uppstod under våren och medförde klåda men var lätt att bota (Møller-
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Christensen 1967).63 Medicinska skribenter från de första århundradena karak-
täriserade lepra som en ytlig hudåkomma som inte var smittsam och gick att bota.
Bibelforskare har sedan länge varit eniga om att septuagintas översättare och Hip-
pokrates med ordet lépra avsett totalt skilda begrepp.64 Några har hänvisat till att
den sjukdom vi kallar lepra inte existerat i det gamla Israel. 

En genomgång av beskrivningen av spetälska i Bibeln förstärker ytterligare
intrycket att det varit något annat än lepra i vår tids medicinska mening man
syftat på. Den spetälskes symtom är mest detaljerat beskrivna i Tredje Mose-
bok. Men där står ingenting om kroppsliga deformationer och förlust av kän-
sel, blindhet eller stympningar som är några av leprans kännetecken. Troligare
är att en rad andra sjukdomar, till exempel psoriasis, kan ha varit utgångspunkt
för Bibelns beskrivningar av spetälska (se till exempel Brody 1974, Browne
1975, Lewis 1987, Møller-Christensen 1967). Vare sig den översatta grekiska
Bibeln eller den ursprungliga hebreiska texten kan därför ha haft lepra i vår
medicinska mening som objekt för sin beskrivning. 

Dessutom är bibelexegeter sedan länge eniga om att reglerna kring spetälska
i Gamla testamentet inte syftat till att hindra en smittspridning i medicinsk
mening, utan att talet om spetälska och orenhet avsett rituell orenhet i religiös
bemärkelse. Antropologen Gilbert Lewis (1987)65 har analyserat spetälskebe-
greppet i Tredje Mosebok. Han har också kommenterat tillämpningen av
begreppet vid olika historiska tidpunkter. Lewis källkritiska studie visar att
prästernas läsning av bibeltexten har ändrats från tid till annan, vilket kastar ljus
över vilken typ av vetande som talet om spetälska har ingått i på Bibelns tid och
för den tidiga kristna kyrkan. 

Den första tidpunkten som Lewis intresserar sig för är Gamla testamentets
muntliga förhistoria. Med religionsvetaren Robertson Smith (1899) som guide
till läsningen av Gamla testamentet hävdar Lewis att spetälskebegreppet
ursprungligen refererat till rituell orenhet i religiös mening utan att ha varit sam-
manlänkat med idéer om synd eller med ett sjukdomstillstånd. Dessa samman-
länkningar gjordes först senare. Reglerna kring spetälska markerade enligt Lewis
ursprungligen ett tabu i likhet med till exempel reglerna kring menstruation eller
barnafödsel och har kommit till eftersom de associerar till reproduktion eller död.
Lewis hänvisar till strukturalistiska tankar hos antropologer (Douglas 1966,
Leach 1964) om att tabun uppstår ur förekomsten av tvetydigheter, av att oför-
enliga ting blandas eller att viktiga gränser upplöses. En grundläggande idé är att
liv och död inte får utgöra en blandform i mänsklig tillvaro och att de spet älska i
Bibeln personifierade en sådan ohelig allians. Antagandet bygger på att de i
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Bibeln omtalade hudåkommorna har uppfattats som dödsmärken på levande
kött och att Bibeln med ”oren” åsyftat denna blandform (Lewis 1987).66

Den andra tidpunkten Lewis diskuterar svarar mot den tid då den hebreis-
ka Bibeln fick sin skriftliga utforming. Med stöd av Robertson Smith förklarar
Lewis fokuseringen på spetälska i Tredje Mosebok med att texten skrevs efter
de israeliska och assyriska kungadömenas fall och israelernas fångenskap, då
prästerskapet upprättade sin egen auktoritet som ett slags medlare mellan Gud
och människorna. I detta sammanhang representerade prästerskapet och de
spetälska ett slags typer och anti-typer, en motsättning mellan heligt och orent.
Denna grundade sig på att en uppsättning värden knutna till livet bildade ett
motsatsförhållande genom att relateras till motsvarande värden kring döden.
Bibetydelserna av synd kom senare. Tidigare hade inte offer varit sammanlän-
kade med synd utan med glädje och välmåga. Senare blev prästerna i sin roll
som mediatorer mer upptagna av begreppet synd för sitt utövande av kontroll
av förhållandet mellan människorna och Gud i offerriter. Fokuseringen på
synd har enligt Lewis gått hand i hand med en förflyttning av intresset från
tabuerade handlingar till individer och deras avsikter. Fokuseringen peringen på hand-
lingar, snarare än på individer och deras motiv överensstämmer mer med atti-
tyderna till tabun, menar Lewis. 

Den tredje fasen Lewis fäster uppmärksamhet vid är den tid då biblisk spe -
t älska började associeras till en rad olika sjukdomar. Medeltida litteratur visar,
som nämnts, att spetälska ofta associerades med psykiska anomalier och ansågs
vara sexuellt överförbar. Det är därför inte förvånande att spetälska kom att
associeras med syfilis i slutet av 1400-talet (Brody 1974:51ff). Det är troligen
omöjligt att peka ut den tidpunkt under medeltiden då termen spetälska bör-
jade få de betydelser som vi i dag på svenska lägger i ordet lepra (jfr Kitz
1994:vii). Men det var, som jag tidigare nämnt (s. 72f), först i och med Daniels -
sens och Boecks (1847) klassifikation i mitten på 1800-talet som spetälska bör-
jade användas som en avgränsad medicinsk term. Dessa två pionjärer inom
lepraforskningen ersatte den folkliga norska benämningen spedalskhed med
den mera vetenskapligt klingande termen elephantiasis Graecorum67, som syf-
tade på den antika grekiska benämningen för den sjukdom som identifierats
med lepra i dess lepromatösa form. Danielssen och Boeck hävdade att den sjuk-
dom de klassificerat var identisk med Bibelns lepra. När Hansen valde att
benämna den bacill som orsakar sjukdomen mycobacterium leprae inkorpore-
rade han därmed det grekiska ord som använts vid översättningen av Bibelns
sãra’at i den vetenskapliga nomenklaturen (Kitz 1994:viii).
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Diskursiva brytpunkter
En rad företeelser som jag har iakttagit i fältarbetet eller studerat i arkivmateri-
alet – till exempel de behandlade patienternas sociala rehabilitering och upp-
lysningskampanjerna i samband med världslepradagen – pekar samfällt mot att
1940-talet utgjorde en diskursiv brytpunkt i leprans historia. En central hän-
delse som gav nya förutsättningar åt hur de lepradrabbade betraktades och
kategoriserades var framställningen av den första effektiva medicinen mot
lepra. Denna medicin (promin) introducerades 1941 i USA och nådde Gre-
kland 1947. Ur medicinsk synvinkel blev lepra därigenom en behandlingsbar
sjukdom vilket medförde att patienter så småningom började skrivas ut från
anstalterna. Leprans smittsamhet hade ifrågasatts redan tidigare, bland annat
på världsleprakonferensen i Havanna 1938 då en enad medicinsk expertis gav
uttryck för att lepra inte är en höggradigt smittsam sjukdom (jfr s. 95). Som en
följd av den effektiva medicineringen restes krav på att de gamla asylerna skul-
le läggas ned och att tvångslagarna skulle avvecklas. Medicineringen och lagänd -
ringarna gav nya förutsättningar åt de lepradrabbades subjektivering. 

Historiskt sett sammanföll medicinens framsteg med de forna koloniernas
självständighet i Asien och Afrika och bygget av nya oberoende nationer samt
bildandet av WHO. Den kristna missionens roll i förhållande till de spetälska
förändrades radikalt när den lösgjordes från sin tidigare roll i det koloniala pro-
jektet från slutet på 1800-talet som en följd av koloniernas upplösning i andra
världskrigets kölvatten. Den nybildade Världshälsoorganisationen (WHO)
angav nya riktlinjer för den officiella synen på hälsa och sjukdom. Till skillnad
från tidigare internationella hälsoorganisationer, vars huvudsyfte varit att hind-
ra spridning av smittsamma sjukdomar över nationsgränserna, angav WHO nu
”alla folks uppnående av högsta möjliga hälsonivå” (”the attainment by all peo-
ples of the highest possible level of health”) som sitt mål. WHO:s engagemang från
1952 i problemen kring lepra medverkade till att arbetet i olika länder blev mer
enhetligt än tidigare. 

Möjligheterna att behandla leprasjuka medicinskt befordrade vårdreformer
på flera områden. Successivt integrerades lepravården i den allmänna sjukvår-
den. Integrationstanken väckte hopp om ett slut på en lång isolering av lepra-
sjuka på anstalter, som ofta varit placerade på avstånd från samhällena. Denna
rigorösa isolering av de spetälska hade kritiserats redan på 1930-talet vid inter-
nationella leprakonferenser. Kritiken vid slutet av 1940-talet, då de effektiva
medicinerna började användas, fick ny kraft. Den nya vårdpolitiken kollidera-
de delvis med missionsrörelsens arbete, som under decennier hade baserats på
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olika former av särbehandling av de leprasjuka. Vissa välkomnade integratio-
nen av lepravården i den allmänna sjukvården, medan andra ställde sig skep-
tiska (Gussow 1989:225f, 227). Tvångslagarna avskaffades 1955 i Grekland.
Men först från och med 1976 tilläts personer som hade behandlats mot lepra
att vårdas på gemensamma salar vid allmänna sjukhus i landet.

I Grekland bildades en kristen missionsrörelse 194568, det vill säga i en ny
och mycket annorlunda historisk situation än den som fött den äldre interna-
tionella missionsrörelsen. Några år senare började sjukdomsbeteckningen lépra
(spetälska) att successivt att ersättas med i nóso tu chánsen (Hansens sjukdom)
i olika sammanhang. De grekiska missionärerna fick förvisso inte uppdraget att
inrätta och driva asylerna utan fick snarare rollen att öppna en dörr till världen
utanför anstaltslivet. Missionsrörelsen nådde stor framgång genom att patien-
terna själva bildade en patientorganisation i dess namn Christianikí ghoniá
chansenikón (Leprapatienternas kristna hörn) redan samma år trots att det
redan fanns flera patientorganisationer. Den mest kraftfulla organisationen vid
sidan om den kristna föreningen var en religiöst obunden patientförening
(Síndhesmos Asthenón Andileprikú Stathmú Athinón). 

Inom kort tid kunde den kristna och den religiöst obundna patientföre-
ningen mäta sig med varandra i fråga om handlingskraft. Båda organisatio-
nerna riktade sina blickar långt utanför anstalten i Aten för att få perspektiv
på de lepradrabbades tillvaro i Grekland. De lepradrabbade började produ-
cera ett nytt sorts vetande om sig själva. Den religiöst obundna föreningen
gav ut egna tidningar (Aktis från 1950 och I Foní ton Chansenikón, 1959) och
publicerade bland annat material från den amerikanska patientrörelsens tid-
skrift (The Star) som gavs ut vid leprasjukhuset i Carville, Louisiana. Den
kristna patientföreningen i Grekland gjorde flera omfattande internationella
enkätundersökningar om de leprasjukas medborgerliga rättigheter i olika
samhällen. Dessa undersökningar utgjorde underlaget för ansträngningar att
ändra på de lagar och regler som begränsade de leprasjukas tillvaro i Gre-
kland. Båda patientorganisationerna engagerade sig i upplysningskampan-
jerna i samband med genomförandet av internationella lepradagen 1954.
Från och med 1950-talet tillmättes utbildning och upplysningskampanjer
största betydelse när det gällde att bekämpa fördomar om sjukdomen och att
motverka att sjukdomen utvecklar sig och deformerar den drabbade fysiskt
(jfr Gussow 1989:226).

Den nya diskursen om lepra som etablerades i mitten av vårt sekel betinga-
des också av att medicinen, lagstiftningen, den kristna missionen och andra
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viktiga paradigmbärare gjort de spetälska till objekt för kunskap och praktiker
från slutet av 1800-talet. De historiska brytpunkterna på 1940-talet och kring
sekelskiftet utgör varandras motpoler i flera avseenden. Föreställningen om
spetälska som en mycket smittsam obotlig sjukdom kring sekelskiftet ersattes
med bedömningen av lepra som en behandlingsbar och föga smittsam sjukdom
på 1940-talet. Tvångslagarna från sekelskiftet avvecklades och de något äldre
asylerna upplöstes efter andra världskriget. Talet om spetälska som en samhäll-
sfara förbyttes mot krav på de lepradrabbades sociala rehabilitering. Tilllämp-
ningen av den nya sjukdomsbeteckningen i nóso tu chánsen (Hansens sjukdom)
är ytterligare ett fenomen som daterar sig till tiden efter andra världskriget men
betingades av en rad händelser i slutet av förra seklet. 

När patientrörelsen i Grekland i mitten på 1950-talet anslöt sig till den
internationella lepradagens mål om att förbättra villkoren för de lepradrabba-
de och frigöra omvärlden från fastlåsningen vid spetälskans gamla historia,
lokaliserade rörelsen det politiska subjektets tillkomst till tiden efter den dis-
kursiva brytpunkten på 1940-talet. Detta framgår inte minst av rörelsens egna
publikationer. Å ena sidan är det en genomgående tendens i allt informa-
tionsmaterial att peka ut den effektiva medicineringen i slutet på 1940-talet
och den därpå följande reformeringen av lagstiftningen och vårdapparaten som
en vändpunkt i medlemmarnas existens som leprasjuka. Å andra sidan antyder
man att de lepradrabbade vill frigöra subjektet från anknytningen till spe-
tälskans gamla historia. 

Många gånger uttrycks detta relationella förhållande explicit, till exempel i
några av de tidigare citerade rubrikerna i informationsbladen som har spridits
i samband med lepradagen. Rubriken ”Spetälska botas. De botade är ofarliga.”
(1958) är ett exempel. De två meningarna riktar sig direkt mot vad aktörerna
bakom lepradagen vill frigöra sig från, i det här exemplet talet om att de spe -
t älska är angripna av en obotlig sjukdom och farliga för sin omgivning. Däri-
genom pekar denna rubrik mot de två diskursiva brytpunkter i leprans moder-
na historia som jag har diskuterat. Formuleringen av rubriken kan betraktas
som en strategisk intertextuell konstruktion eftersom den hanterar olika tidi-
gare yttranden och framställningsformer. För att anknyta till Briggs och Bau-
mans (1992) diskussion om intertextualitet (jfr s. 34f) tycks strategin bakom
den intertextuella konstruktionen i detta fall vara att avlägsna sig från talet om
spet älskans farlighet som kulminerade i slutet av 1800-talet och ansluta sig till
beskrivningen av spetälska som en behandlingsbar och föga smittsam sjukdom.
Exemplet visar att den analytiska inriktningen på intertextualitet kan ge
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inblickar i hur de lepradrabbades subjektivering är genealogiskt länkad till
avgörande brytpunkter i leprans historia (jfr kap. 8). 

Patientrörelsens strategiska intertextuella konstruktioner riktar också upp-
märksamheten mot hur makt och vetande förbinds med varandra när talet om den
egna samtiden vävs samman med talet om det förflutna. I det perspektivet kan
lepradagen i Grekland karaktäriseras, särskilt under dess aktiva år på 1950- och 60-
talen, som en sammansatt strategisk situation (Foucault 1976:119) då en rad oli-
ka maktrelationer mobiliseras. Den mest iögonenfallande relationen är kanske den
mellan de lepradrabbade och allmänheten. Den nyss citerade rubriken ”Spetälska
botas. De botade är ofarliga.”, kan åter tjäna som ett diskussionsunderlag. 

Makt och vetande kopplas samman i detta korta yttrande på flera sätt. Det
vetande som den korta rubriken vill förmedla är att lepra är behandlingsbart
och att rädslan för smitta är obefogad. Samtidigt ger rubriken företräde åt den-
na uppfattning framför ett tidigare sätt att tala om spetälska som en smittsam
och obotlig sjukdom och talet om dess offer som en samhällsfara. Att koppla
samman makt och vetande, genom att låta ett vetande få företräde framför ett
annat, innebär i detta och andra exempel, att kontrollera vetandet om det egna
subjektet. Denna önskan hos de lepradrabbade är en drivkraft bakom för-
handlingarna om hur förhållandet mellan leprans historia och dagens verklig-
het skulle tolkas. De lepradrabbades egna makt- och kunskapsstrategier kon-
fronteras därigenom med äldre tiders. 

De lepradrabbades konstruktion av ett politiskt subjekt i dagens Grekland
är ett resultat av att äldre vetandediskurser har ersatts med yngre. Men detta är
inte hela sanningen. Sammanslagningen av lepradagen med kyrkohögtiden ton
dhéka leprón (om de tio spetälska) är ett exempel på att äldre diskurser om spe -
t älska fortsätter att strukturera de lepradrabbades tal och praktiker genom vil-
ka de gör sig till subjekt. Hur har det blivit möjligt för de lepradrabbade och
deras företrädare att politisera kyrkohelgen om de tio spetälska genom att
tillägna den bekämpandet av fördomarna mot leprapatienterna?69 En förklar-
ing söker jag i det Foucault (1976:127ff) har beskrivit i termer av den dubbla
betingelsen, nämligen att två olika strategier korresponderar utan att föremå-
len för strategierna är utbytbara. Att lepradagens politiska mål har kunnat för-
enas med kyrkans övergripande mål (att reglera förhållandet mellan männi-
skorna och Gud) kan ur denna synvinkel förklaras med att patientrörelsens
politiska strategi har kunnat infogas i kyrkans övergripande strategi genom en
rad successiva sammanlänkningar. Och omvänt har kyrkans allomfattande
strategi kunnat finna stöd- och fästpunkter i patientrörelsen. 
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Det som gör denna dubbla betingelse möjlig är enligt Foucault talandets tak-
tiska polyvalens, det vill säga att talet är mångtydigt och kan producera makt
för olika syften. Låt mig åter ta mitt tidigare samtal med den unge prästen som
läste Lukasevangeliets berättelse om de tio spetälska i kyrkan på centret på
lepradagen 1993 som exempel. På min fråga om evangelietextens betydelse för
de leprasjuka svarade prästen, som jag tidigare nämnt (s. 70), att kyrkan och
evangeliet framför allt syftar på ”själens spetälska” (”i lépra tis psichís”). Sedan
tillade han att präster formulerar sig olika sins emellan om detta ämne. Hans
svar kan tolkas som att kyrkans själavård inte syftar på spetälska i medicinsk
mening, och inte riktar sig till lepradrabbade mer än till andra människor. Men
genom att skapa metaforen ”själens spetälska” gjorde han sitt svar mångtydigt.
Metaforen som talar om en spetälsk själ länkar samman själen med spetälska,
varvid det själsliga tillståndet formellt sett tillskrivs alla de egenskaper som spe -
t älska kan beteckna, till exempel en sjukdom, en kroppslig åkomma, smitta,
orenhet, det onda eller en moralisk brist. Formellt sett länkar därför också
metaforen samman dagens lepradrabbade med medeltidens uppfattning om
spetälska som ofta inbegrep anomalier av olika slag (jfr Gussow 1989:10ff,
213ff). Omvänt tillskrivs spetälska de olika belägenheter som ett själsligt till-
stånd kan drabbas av, till exempel moraliskt förfall, osalighet eller välsignelse.
Metaforen kan med andra ord både kontextualiseras i relation till medicinens
och Bibelns betydelsedomäner och utnyttjas på ett sätt, eller få effekter, som
tjänar olika taktiska syften. 

En möjlig effekt av uttalandet om att kyrkan och evangeliets text om de tio
spetälska avser ”själens spetälska” är att denna metafor stigmatiserar de
lepradrabbade. Om spetälska i yttrandet om ”själens spetälska” får beteckna det
onda eller olika former av moraliskt förfall kan detta också drabba det tal om
spetälska som avser de medicinskt leprasjuka. En parallell tolkning tycks ligga
till grund för många kritiska inlägg från lepradrabbade mot att ordet spetälska
används metaforiskt i massmedierna, till exempel genom att aids ibland
beskrivs som ”vår tids spetälska”. I detta fall jämställs aids och spetälska (eller
spetälska och lepra) varvid den ena åkomman tillskrivs egenskaper som den
andra betecknar. Samma resonemang förde Sotiris i sin kritiska insändare om
ett TV-program med titeln ”Från Spinalonga till Omonia” (s. 56f). Sotiris rik-
tade sin kritik mot att de lepradrabbade på Spinalonga jämfördes med de hiv -
smittade som höll till vid Omonia-platsen i Aten och menade att jämförelsen
stigmatiserar de leprasjuka. Sotiris insändare illustrerar också att den verbala
framställningen kan utgöra en maktpraktik genom att det är i talet som makt
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och vetande kopplas samman. Sotiris kritik av TV-programmet gäller ytterst
makten över kroppen. Insändaren är ett exempel på ett ”mottal” som har möj-
liggjorts och utlösts av den sortens framställningar som stigmatiserar den
lepradrabbades kropp. 

Sammanfattning
I detta kapitel har jag gjort en genealogisk beskrivning av hur de lepradrabba-
des maktpraktiker är länkade till diskursiva brytpunkter i leprans historia. En
avsikt med denna beskrivning, som jag kommer att fördjupa i den fortsatta
avhandlingen, är att visa hur de leprasjukas självförståelse förhåller sig till två
motriktade processer. Den ena av dessa processer rör vad historien gör med
dem. Den andra rör den omvända processen, det vill säga vad de leprasjuka gör
med historien. Med den första processen syftar jag på tendenserna att äldre
föreställningar om spetälska reproduceras i nuet. Jag har redogjort för hur for-
meringen av de spetälska till religiösa subjekt i slutet av förra seklet innebar att
sjukdomens kontinuerliga samband med förhållanden i ett fjärran förflutet
betonades. 

Den andra processen, som innebär att de leprasjuka försöker frigöra subjek-
tet från anknytningen till förhållanden i ett avlägset förflutet och betona brot-
ten i leprans historia, har genomsyrat de lepradrabbades egna muntliga fram-
ställningar i denna studie. Denna tendens som också återspeglas i patientrörel-
sens skriftliga framställningar daterar sig från mitten av vårt sekel då de
leprasjuka formerades till subjekt för ett nytt sorts vetande om sjukdomen. Jag
har pekat på hur de leprasjukas framställningar från denna tid innebar ett inter-
textuellt fjärmande från en tidigare äldre diskurs om spetälska. Den fortsatta
avhandlingen (kap. 5–8) kommer att visa hur de lepradrabbade väver samman
konstruktionen av subjektet med konstruktionen av historien med hjälp av
intertextuella strategier och andra verbala strategier. Men i nästföljande kapitel
ska jag först diskutera hur historien omvandlas till en kroppslig erfarenhet och
förkroppsligad kraft.
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kapitel fyra

Territoriet

i detta kapitel ska jag visa hur de rumsliga restriktioner som har drabbat de
spetälska i det förflutna omvandlas i de leprasjukas maktpraktiker. Jag kommer
att betrakta dessa maktpraktiker med utgångspunkt från hur de leprasjuka for-
meras till subjekt och förkroppsligar ett visst sorts vetande. Denna metodiska
och teoretiska ansats är inte ny. Allen Feldman (1991:9) har påmint om att en
rad tänkare, från Hegel över Nietzsche till Lukács och Foucault, har betraktat
formeringen av kroppen som formeringen av det politiska subjektet. Feldman
påpekar att alla dessa teoretiker har länkat denna formering till speciella rum
och rumsliga relationer. I följande diskussion om territoriet, som här både syf-
tar på centret som ett territorium och på den leprasjukes kropp som ett territo-
rium, kommer även jag att följa detta tankespår. 

En avsikt är att visa hur de lepradrabbades tillvaro har formats i en historisk
process och hur de omskapar denna historia i konkreta materiella och symbo-
liska former. Det finns många exempel på hur människor omskapar sin histo-
ria på motsvarande sätt (jfr Klein 1990b). För leprasjuka, som riskerar att stig-
matiseras av krafter i en både nära och avlägsen omvärld, är emellertid denna
omskapande verksamhet särskilt tillspetsad. Jag ska ge exempel på hur de
lepradrabbade arrangerar miljön på centret och ger den mening för att kon-
trollera den egna tillvaron i förhållande till de restriktioner som har drabbat de
spetäls ka i det förflutna. Min avsikt är att visa hur de lepradrabbade kan oms-
kapa de maktrelationer som omger deras möten med sjukvården och omvand-
la historien till en förkroppsligad kraft (jfr s. 25ff). Jag kommer att använda
ordet (de)formering för att gestalta de maktpraktiker som befäster den sociala
stigmatiseringen av leprasjuka. Med ordet (re)formering avser jag däremot de
lepradrabbades egna ansträngningar att omvandla den makt som drabbar dem
med sina rötter i historien till en förkroppsligad kraft.

Makten över kroppen innebär ofta, oavsett vem som besitter den, att utöva
makt över ett territorium. Förutom att jag betraktar den leprasjukes kropp som
ett territorium syftar jag också på territorier utanför den egentliga kroppen, till
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exempel familjen, hemmet, arbetet och den övriga närmiljön. Anledningen är
att sjukdomar och vård av sjukdomar inte enbart förändrar människans förhål-
lande till sin egen kropp. Att bli sjuk och få vård innebär också ett mer eller
mindre djupt ingrepp i de sociala sammanhang som en människa ingår i. Mak-
ten över den egna kroppen är därför avhängig förmågan att kontrollera förhål-
landet till familj, hem, arbete och andra territorier. Omvänt innebär en förlust
av familjen, arbetet och andra territorier ett angrepp på den egna kroppen. I det-
ta resonemang betraktar jag den mänskliga kroppen som en social och kulturell
konstruktion. Med samma synsätt kan även de sociala sammanhang som omger
människans kropp betraktas som kroppsliga territorier. De ingår fenomenolo-
giskt sett som en enhet i samma levda verklighet (jfr Öhlander 1996:120).

Mot den bakgrunden använder jag termen territorialisering för att åskådlig-
göra hur de maktrelationer som omger formeringen av den leprasjukes kropp
är förbundna med olika rumsliga sammanhang. Historien är fylld av exempel
på hur de spetälska har berövats kroppsliga territorier. Tvångsförvisningen av
leprasjuka till asyler i äldre tider innebar till exempel att den drabbade fråntogs
sitt inflytande över kroppsliga territorier av skilda slag. Denna process kan där-
för beskrivas som en (av)territorialisering av kroppen. Den omvända proces-
sen, att de leprasjuka återtar kontrollen över olika kroppsliga territorier, kan i
analogi med den föregående beskrivas som en (åter)territorialisering av krop-
pen. Jag ska strax återkomma till hur dessa begrepp kan användas i analysen av
de lepradrabbades maktpraktiker. 

För att beskriva hur olika kroppsliga och rumsliga restriktioner gestaltades i
vården av leprasjuka vill jag först återvända till den inledande skildringen (s.
11ff) av mina tidiga intryck från fältarbetet. För sjukvårdsbiträdet Sofia var frå-
gan om leprans smittsamhet central. Patienterna hade lugnat henne med att
sjukdomen var ärftlig och att de därför inte var smittbärare. Senare hade andra
anställda och bekanta beskrivit patienterna och arbetsplatsen som smittohärdar
vilket fick henne att ifrågasätta sitt tidigare obekymrade förhållningssätt och i
fortsättningen undvika kroppskontakt med patienterna. 

Sofias arbete med såromläggningar gav också exempel på hur makt och
vetande kopplades samman i de olika praktiker som formar relationen mellan
personalen och patienterna. Den fortsatta skildringen, framför allt referatet av
intervjun med Paraskevi och Markos (s. 15ff), ger dessutom en antydan om hur
maktutövande och motstånd existerade sida vid sida. De tydligaste exemplena
är kanske hur makt och vetande kopplades samman i de profylaktiska åtgär-
derna mot smittorisken och hur motståndet mot denna diskursiva praktik
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uttrycktes. Motståndet kom bland annat till uttryck i Paraskevis kritik mot
läkarens instruktioner till nyanställda att iaktta sträng profylax i arbetet och i
Markos berättelse om kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man. Jag
uppfattar berättelsen som paradigmatisk eftersom den formulerar tankar om
sjukdomen och gestaltar mötet med sjukvården på ett sätt som kännetecknar
många andra framställningar jag har hört. Berättelsen artikulerar frågor om hur
kroppsgränser och rumsliga förhållanden länkas till varandra. Den gestaltar en
konflikt i de leprasjukas möten med vårdapparaten som ställer frågor om for-
meringen och territorialiseringen av den leprasjukes kropp i centrum. Jag ska
konkretisera detta genom att beskriva en ofta rutinmässig men inte obetydlig
företeelse i vårdarbetet, nämligen användningen av gummihandskar. 

Det går knappast att överskatta betydelsen av skolmedicinens upptäckt av
bakterier för vårt tänkande om smuts och orenhet i allmänhet. Användningen
av gummihandskar är en teknik att kontrollera att bakterier inte överförs i någon
riktning mellan patienter och vårdpersonal. Men oftast går kontrollen i en rikt-
ning. Den syftar antingen på att skydda patienten från orenhet hos personalen
eller på att skydda personalen från orenhet hos patienten. Detta envägsförhål-
lande uttrycks genom att olika typer av handskar används i olika situationer. De
sterila handskar som används vid operationer och såromläggningar avser att
skydda patienten från den omgivande miljön. I arbetet med smittsamma sjuk-
domar används gummihandskar och numer också handskar av tunn plast för att
skydda personalen. Dessa är inte sterila. Användningen av de olika typerna av
handskar markerar därigenom en gräns mellan rent och orent som kan skifta
riktning. Såväl patienten som vårdpersonalen kan betecknas som både ren och
oren beroende på hur användningen av handskar motiveras och vilken typ av
handske som används. Användningen av icke sterila gummihandskar i arbetet
med leprapatienter placerar entydigt dessa i den orena kategorin. 

Kategoriseringen av de leprasjuka som orena är en bakgrund till att perso-
nalen delvis intar olika attityder till denna profylaktiska åtgärd. Av min tidiga-
re skildring framgår olikheterna mellan Sofia och hennes kollega Petros i detta
avseende. Anledningen till att Sofia använde gummihandskar när hon lade om
patienternas sår var uppenbarligen att hon var rädd för att bli smittbärare och
i värsta fall överföra sjukdomen på sina egna barn. Skälet till att Petros inte
använde gummihandskar i arbetet var inte lika uppenbart. Troligen var han
inte rädd för att bli smittad. Dessutom kan han knappast ha varit omedveten
om att gummihandskarna mötte blandade känslor hos patienterna. Många
protesterade till exempel mot att personalen från det angränsande sjukhuset
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drog på sig skyddskläder så fort de passerade gränsen till anstalten, precis som
om de skulle bli besudlade bara genom att sätta ner foten på området. Patien-
terna motiverade sin kritik med att de effektiva medicinerna numera har hej-
dat sjukdomen och snart kommer att utrota den. 

Ur den synvinkeln kan användningen av gummihandskar representera äldre
tiders fysiska isolering av spetälska på asyler. Stenmurarna som omgärdade des-
sa och gummihandskarna i dag kan ingå i samma kategori av materiella arte-
fakter som utgör gränsmarkeringar. Handskarna är nästan genomskinliga och
smidigare än murarna i både bokstavlig och överförd bemärkelse. De är ett
effektivt redskap genom vilket personalen kan upprätthålla en fysisk gräns mel-
lan sig och de leprasjuka utan att patienternas fysiska isolering blir lika uppen-
bar och långtgående som i den tidigare slutna vården. Handskarna hindrar bak-
terier och orena kroppsvätskor från att passera över en kroppsgräns till en
annan, utan att människorna behöver vara på avstånd från varandra. 

Vid centrets läkarmottagning var de rumsliga gränserna särskilt tydligt mar-
kerade och dessa underströk leprans smittsamhet på ett sätt som inte alltid över-
ensstämde med principerna för senare tiders öppenvård av leprasjuka. Patienter-
nas tillstånd att gå in i läkarmottagningen var starkt reglerat. Där hämtade pati-
enterna sina mediciner. Men de tilläts inte passera genom ytterdörren. Reglerna
för hur patienternas orenhet skulle hanteras gjorde att jag själv hamnade ”på fel
sida om tröskeln” när jag vistades i lokalen, eftersom mina informanter bland
patienterna var tvungna att vänta utanför. I andra änden av lokalen låg under-
sökningsrummet dit patienterna hade tillträde i samband med tester, men via en
annan dörr. Vid dessa tillfällen försågs dörrhandtaget med en plasthandske.
Läkaren och sjuksköterskan tog på sig plastförkläden, gummihandskar och mun-
skydd. I mina ögon såg de ut som ett operationslag. Men eftersom endast ett litet
ytligt snitt skulle utföras vid varje test och skyddskläderna inte var sterila handla-
de denna profylaktiska åtgärd uppenbarligen inte om att skydda patienterna mot
infektionsrisker. Plötsligt fick jag en känsla av rummet fylldes av baciller och att
det skulle vara farligt att ta någon i hand. Ingen kroppskontakt förekom annat än
via de ytliga snitten med skalpell och omplåstringen efteråt.

Kroppens deformering och avterritorialisering
Det sista exemplet illustrerar ganska väl den makt som läkaren tilldelas diskur-
sivt i mötet med patienten. Denna makt handlar bland annat om att läkaren får
företräde att hävda kunskapen om vad som orsakar lepra och hur sjukdomen
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sprids. Detta kunskapsföreträde väckte reaktioner bland patienterna eftersom
många av dem hade en avvikande uppfattning om leprans epidemiologi. De
flesta patienterna menade, i strid med medicinens uppfattning, att lepra är en
ärftlig åkomma, att alla människor i princip bär på leprabaciller men har olika
anlag att utveckla sjukdomen. En konsekvens av denna ståndpunkt är att lepra-
sjuka inte ska avskiljas som smittbärare och placeras i en ”oren” kategori i för-
hållande till andra människor. På ett allmänt plan har kunskapsföreträdet och
maktutövandet i alla tider riktats mot den spetälskes kropp. Den förhärskande
kunskapen om sjukdomen har styrt de drabbades förhållande till omvärlden.
Men de konkreta formerna för hur den spetälske har gjorts till subjekt för
vetandet har varierat. 

I föregående kapitel har jag pekat på att ordet spetälska har haft olika inne-
börder i skilda diskursiva praktiker där vetandet och makten har kopplats sam-
man. Att man på medeltiden isolerade de spetälska på asyler utanför de ”fris-
kas” gemenskap samt att man på vissa håll rituellt uteslöt de spetälska ur den
kristna gemenskapen kan i enlighet med min inledande begreppsdiskussion
karaktäriseras som en (av)territorialisering och (de)formering av den drabbades
kropp. Dessa två processer avtecknar sig särskilt tydligt efter den diskursiva
brytpunkten i leprans historia i slutet av 100-talet och kring sekelskiftet (se s.
2ff). (Av)territorialiseringen intensifierades då som en följd av att tvångs-
lagstiftning och isolering av de drabbade på asyler genomfördes i stor skala.
(De)formeringen av den leprasjukes kropp som smittbärare i bakteriologisk
mening legitimerade isoleringen av de drabbade, men var inte den enda grun-
den till lagstiftningen och maktutövandet. Den tidiga förordningen (136) om
restriktioner mot spridning av spetälska i den nybildade grekiska nationalsta-
ten mot säger detta eftersom förordningen utfärdades redan innan spetälska
hade definierats i moderna vetenskapliga termer. 

Det är svårare att i efterhand bedöma i vad mån inrättandet av asylerna på
öarna Chios, Samos och Kreta var svar på den samtida utvecklingen inom
medicinen eller resultatet av andra diskursiva praktiker. När tidningen Herak-
leion i en huvudartikel (194) argumenterade för inrättandet av en asyl för spe-
tälska på Kreta var det inte smittoriskerna som betonades, utan frågan om hur
huvudstaden Herakleion skulle kunna förskönas. De spetälska som tiggde vid
stadsportarna och levde i ”spetälskebyn” Meskiniá i stadens utkant beskrevs i
sammanhanget som en skönhetsfläck och en farlig sådan (Detorakis 191).
Lagen som föregick förvisningen av de spetälska till ön Spinalonga utanför Kre-
ta stiftades 1901 – två år efter att Kreta hade uppnått autonom ställning i för-
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hållande till Turkiet – var i likhet med den nämnda förordningen (136) i Gre-
kland sammanlänkad med kontrollen av ett nationellt territorium. Till ytter-
mera visso var ett motiv till förvisningen av de spetälska till Spinalonga, som jag
tidigare nämnt, att man ville ockupera den kvarvarande turkiska bebyggelsen
där och förmå kvarboende turkar att lämna ön. Exemplen illustrerar att då de
spetälska har berövats olika kroppsliga territorier har detta varit sammanlänkat
med olika gruppers intressen av att kontrollera andra territorier. 

På detta sätt kan även västvärldens stegrade intresse för spetälska under den
imperialistiska och koloniala epoken i slutet av förra seklet tolkas. Som redan
antytts utgick imperiernas maktutövande över de drabbade i kolonierna från
rädslan att sjukdomen också skulle befläcka imperiernas egen befolkning och
därigenom också från behovet att kontrollera det egna imperiets territorium
(jfr s. 3ff). De historiska och politiska omständigheterna kring västvärldens
intresse för sjukdomen vid denna tid illustrerar också väl hur olika diskurser
konkurrerade om makten att kontrollera kunskapen om spetälska, vilket fick
effekter för hur den sjukes kropp formerades till subjekt för ett visst sorts vetan-
de. Jag har nämnt det paradoxala förhållandet att spetälska i medicinen kom att
beteckna ett mer avgränsat sjukdomsbegrepp från mitten av 100-talet samti-
digt som sjukdomsbegreppet inkorporerade alla konnotationer hos det biblis-
ka spetälskebegreppet. 

En annan aspekt på hur den sjukes kropp formerades till subjekt för ett visst
vetande under samma tid var, som Gussow (199:19ff) påpekat, att rasistiska
och klassmässiga kategorier kom att forma attityderna till leprasjuka i Europa
som en följd av den koloniala politiken. Det är osäkert i vad mån dessa influ-
enser nådde Grekland vid denna tid. Åtgärderna mot lepra i Grekland följde
troligen framförallt äldre inhemska rättsliga principer, till exempel den nämn-
da förordningen om restriktioner mot spetälska från 136. Den grekiska
tvångs lagstiftningen (1920) hade en klassmässig karaktär. En rad rumsliga
restriktioner riktades mot samhällets lägre skikt. Familjemedlemmar som var
angripna av spetälska fråntogs sina hem. Drabbade personer fråntogs rätten till
äktenskap och samlevnad. Skolelever fråntogs rätten att uppehålla sig vid läro-
anstalter. Landsstrykare och tiggare fråntogs gatan och andra offentliga platser
som sin uppehållsort. Invandrare hindrades att beträda landets territorium.
Denna (av)territorialisering materialiserades genom förvisningen av de spetäls -
ka till asyler. 
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Slutstationen
Det markområde med baracker där ”Atens station för bekämpning av spetäls -
ka” (Andileprikós stathmós Athinón) inrättades 1929 utgör en mindre del av det
större område som numera rymmer centret för social rehabilitering av leprapa-
tienter (se fig. s. 42). I dag uppsöks det gamla anstaltsområdet regelbundet av
kyrkobesökare från patientbostäderna och från det omgivande bostadsområ-
det. Där ligger nämligen sedan slutet på 1940-talet centrets kyrka. De gamla
militärbarackerna är sedan länge jämnade med marken. Den gångväg som de
flesta patienterna väljer då de besöker kyrkan ligger bakom administra-
tionsbyggnaden och passerar en del av den gamla muren som ännu står kvar. 
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Vid muren möter kyrkobesökarna resterna av en gammal sopförbränningsan-
läggning. Placeringen av anläggningen var strategisk i det bortre hörnet av
anstaltsområdet från infektionssjukhuset räknat. Utanför anstaltsmuren fanns
inte någon bebyggelse 1929. Lukten från förbränningen behövde därför inte
drabba de kringboende vilket skulle vara fallet idag. Det är först på senare tid
som bebyggelsen har krupit inpå muren från utsidan. Från den gamla anlägg-
ningen reser sig i dag fragmenten av en plåtskorsten som ett monument över
att äldre tiders bacillhärdar har gått upp i rök. 

Den associationen gjorde en icke leprasjuk man som brukade besöka denna
kyrka. Han pekade mot skorstenarna för att visa var den äldsta lepraanstalten
varit lokaliserad. På den tiden brände man de leprasjukas kläder för att skydda
sig mot smittan, förklarade han. Jag hade då ännu inte förstått att hela den gam-
la anstalten varit belägen nedanför promenadgatan som klyver området. Barack-
erna, skjulen och stora delar av den gamla muren mot sjukhuset har rivits. Kyr-
kobygget som patienterna genomförde under sex månader 1949 ändrade områ-
dets karaktär. En stor yta är täckt med stenplattor och i skuggan av en pinjelund
finns bänkar för kyrkobesökare. Bilburna besökare använder denna yta till par-
kering. När jag tittade närmare på muren som finns kvar mellan promenadga-
tan och kyrkolunden råder det ingen tvekan om platsens förhistoria. Murens
överkant är försedd med järnsmide som är böjt inåt, från promenadgatan, mot
den ”farligaste” smittohärdens placering bakom dåvarande infektionssjukhuset. 

Att benämna isoleringen av de drabbade på den första anstalten i Aten för
sjukvård eller behandling vore missvisande ur flera synvinklar.0 Lokalisering-
en av anstalten till ett infektionssjukhus kamouflerade snarare inspärrningens
innebörd. De spetälska fick inte tillträde till sjukhuset, utan internerades i över-
givna militärbaracker bakom sjukhusbyggnaderna. Där avskildes de inte bara
från friska utan också från andra infektionssjuka. Denna separation av olika
patientgrupper hängde sannolikt samman med de tongivande idealen inom
medicinen att sortera och klassificera sjukdomar (jfr Qvarsell 1992). Samtliga
intagna fick trängas på ett territorium som inte var mycket större än två tusen
kvadratmeter. De långsmala barackerna hade sammanlagt nio sovsalar, som var
avsedda för 14 personer. Därtill fanns totalt 20 enkelrum som dock torde ha
använts till flerbäddsrum. Mot slutet av 1930 var nämligen omkring 220 män
och kvinnor intagna på anstalten.1 Ett enkelt överslag ger vid handen att
anstalten var överbelagd med fler än 0 personer redan från början och att livet
som sjuk för de spetälska innebar att de berövats kroppsliga territorier i deras
mest absoluta fysiska mening. 
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De rumsliga och kroppsliga praktiker som omgav anstaltslivet (de)formerade
de sjukas kroppar även i utomståendes ögon. En tidningsartikel2 från 1932
gav en skrämmande skildring. De 160 sjuka som var inspärrade lämnades utan
vård. Endast de som hade egna medel kunde skaffa sig mediciner (som vid den
tiden inte var effektiva mot sjukdomen). Flertalet saknade både bomull och
bandage. Maten var illa tillagad av maskangripna bönor. Dricksvattnet hämta-
des ur en förorenad brunn. I barackernas överfyllda sovsalar fick de sjuka träng-
as och hålla till godo med ett otillräckligt antal trasiga lakan och filtar. De fles-
ta var enligt artikelförfattaren unga utan framtid och med sjukdomen stämp-
lad i sina ansikten. 

Separationen av kvinnor och män innebar också att sexuellt umgänge mel-
lan könen omöjliggjordes. En kvinna, som jag intervjuade då hon fortfarande
vistades på institutionen utanför Aten 1992, var sex år 1934 när det uppdaga-
des att hon hade drabbats av spetälska. Hennes mor var redan intagen på anstal-
ten. När hon blev tolv år gammal fick hon följa efter. I likhet med många andra
äldre leprasjuka i dag berättade hon om hur inspärrningen och behandlingen
fick de intagna att känna sig som brottslingar. Varje kväll klockan nio låste fyra
beväpnade vakter in kvinnorna och männen i skilda baracker. Klockan sju om
morgnarna låste de upp dörrarna. Inlåsningen nattetid talar för att de drabba-
des sexualitet kunde leda till en allvarlig förbrytelse. De rumsliga förhållande-
na gjorde att det blev omöjligt för män och kvinnor att ha intima relationer.

Den stränga isoleringen av leprasjuka ifrågasattes, som jag tidigare nämnt (s.
1), på världsleprakonferensen i Havanna 193. ”Spetälskans farlighet är obe-
tydlig” (”O kíndhinos apó tin lépra íne achirénios”) är ett citat från konferensen
som har blivit till ett bevingat ord bland leprapatienterna i Aten. Trots att sjuk-
domen ännu inte gick att hejda med mediciner 193, konstaterades att det oftast
krävs långvarigt och nära umgänge med en infekterad person för att sjukdomen
ska överföras. Ett annat uttalande som har blivit citerat är hämtat från en häl-
sovårdsminister, Alexandros Korysis, som besökte anstalten på julaftonen sam-
ma år. När de intagna klagade över bristen på vård och utrymme ska han ha sva-
rat att det inte ens fanns plats för två hundra höns på anstalten och än mindre
för lika många människor.3 Ministerbesöket ledde till att en ny utvidgad anstalt
började projekteras året därpå. Kommentaren om de två hundra hönsen blev en
slagkraftig metafor, som ännu används och citeras för att karaktärisera den förs-
ta anstalten. Den pekar inte bara på hur de leprasjuka fick trängas bakom stängs-
len. Den är också en träffande bild av hur de drabbade behandlades som min-
dervärdiga, att anstaltslivet (de)formerade dem till ”icke-människor”. 
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Den totala institutionen
Den nya anstalten projekterades efter en till synes humanare idé, men innebar
också en total kontroll av de intagna. Här skulle patienterna kunna få olika
behov tillgodosedda. I bostadsbyggnaderna skulle det finnas kök och matsal.
På anstaltsområdet byggdes också ett mindre sjukhus, en tvättstuga och utan-
för murarna en liten kyrka och en skollokal för ungdomarna. Till skillnad från
den första anstalten, men i likhet med asylen på Spinalonga, kan den nya
anstalten som projekterades 1939 med Goffman karaktäriseras som en total
institution. Goffman menar att dessa grovt sett är av fem slag i det moderna
samhället, varav en typ hyser människor som är oförmögna att ta hand som sig
själva och samtidigt utgör ett hot mot samhället. Till den typen räknar han spe-
tälskeasyler. Den totala institutionen karaktäriseras enligt Goffman av att oli-
ka livssfärer i livet – arbetet, hemmet och platser för rekreation – inte längre
separeras från varandra utan underställs institutionens kontroll (Goffman
190:16ff; jfr Stylianoudi & Stylianidis 1996:9f, Öhlander 1996:139f). En
effekt av institutionens totala kontroll är att olika livssfärer bara kan existera i
starkt reducerade former och att de intagna berövas sitt tidigare inflytande över
kroppsliga territorier. 

Principen för den slutna vården om att separera leprasjuka från andra sjuka
övergavs inte i planerna från 1939. Ingenting hade ändrat grundinställningen att
spetälska utgjorde en samhällsfara och att de drabbade måste hindras från sam-
varo med ”friska”. Förbudet för de spetälska att reproducera sig cementerades i
en hög mur som delade anstalten i två lika stora delar där kvinnorna och männen
skulle hållas åtskilda under dygnets 24 timmar. Krigsutbrottet 1939 medförde
emellertid att anstaltsprojektet inte slutfördes helt. En kort tid efter att tyskarna
hade invaderat Grekland i april 1941 och landet ställdes utan politisk ledning
uppmanade sjukhusledningen de leprasjuka att själva ta den nya anstalten i
besittning. I juni hade de flesta flyttat dit trots att de halvfärdiga byggnaderna sak-
nade centralvärme, badrum, köksutrustning och en fungerande tvättstuga.4

Från 193 placerades omhändertagna barn till lepradrabbade på ett barnhem
i en kyrkobyggnad i anslutning till sjukhuset. Senare, 1951, flyttades barnhem-
met till en byggnad i nedre delen av sjukhusområdet på avstånd från leprapati-
enternas bostäder. Fram till 1955 hade drygt 100 barn varit omhändertagna,
varav fyra fem hade utvecklat lepra. Vid en undersökning (Spyropoulos
1961:19)5 upptäcktes emellertid att 29 av de då 36 intagna barnen reagerade
positivt på ett lepratest. Men med något undantag hade de inga synbara symtom
på sjukdomen. Barnen var i åldrarna 1–14 år. Över hälften av dem, 19 barn, var
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födda på Spinalonga och tio på anstalten i Aten. Trots att 29 barn bedömdes vara
angripna av lepra tillät inte den dåvarande överläkaren att dessa barn överfördes
till sina föräldrar på anstalten. Istället blandades de friska och sjuka barnen vilket
utlöste konflikter mellan föräldrarna till både de friska och de sjuka barnen. 

Föräldrar tilläts inte att komma i beröring med sina barn. En kvinna som haft
sina två barn på barnhemmet förklarade, när hon visade mig ett gammalt foto-
grafi av sig själv med barnen, att hon placerat sig bakom dem och sträckt ut ena
handen för att det skulle se ut som om hon höll om dem. Barnhemmet som togs
i bruk 1951 var inrymt i en fallfärdig byggnad och avstängt från det övriga områ-
det av en sluten gård bredvid ett avloppsdike i utkanten av sjukhusområdet. I
undersökningsrapporten karaktäriserades förhållandena för barnen som hopp-
löst ogynnsamma. En och samma lokal fick fylla alla funktioner såsom matsal,
skola, sovrum och lekplats på vintern. En förbättring uppnåddes då en liten intill-
liggande byggnad senare började utnyttjas till skola och samlingslokal. 

Kroppens reformering och återterritorialisering
När patienterna i efterhand berättar om den första tiden på den nya anstalten
under krigsåren brukar de framhålla att deras egen ockupation av de halvfärdi-
ga byggnaderna skulle hindra tyskarna från att lägga beslag på lokalerna. Berät-
telserna betonar att de leprasjuka intog samma position som den övriga befolk-
ningen gentemot inkräktarna. I beskrivningarna upphör de leprasjuka att vara
en smittorisk och en samhällsfara. Andra berättelser understryker att mot-
ståndsrörelsen under ockupationsåren innefattade kroppslig närhet mellan
leprasjuka och friska. Friska människor, till exempel motståndsmän, sökte i de
leprasjukas sovsalar skydd mot den gemensamma fienden. Leprasjuka delade
solidariskt mat, kläder och till och med sängar med friska under den följande
vintern då över hundratusen människor dog av svält i Aten och Pireus. I dessa
berättelser upplöses den traditionella segregationen mellan de spetälska och de
”friska”. Sjukdomen framställs i en ny dager. Ofta följs berättelserna av kom-
mentaren, att ingen av de ”friska” som levde nära de leprasjuka under den här
tiden drabbades av sjukdomen. 

Denna retrospektiva rekonstruktion av förhållandet mellan leprasjuka och
”friska” under ockupationsåren i Grekland är ideologiskt laddad. Framställ-
ningen får en retorisk kraft av att framhäva de lepradrabbades moraliska styr-
ka. Berättelserna om hur de lepradrabbade delade bröd och bostad med ”fris-
ka” medborgare är ett exempel på hur de omvandlar det förflutna till en för-
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kroppsligad kraft. Denna kraft kan också beskrivas som en effekt av en (re)for-
mering och (åter)territorialisering av den leprasjukes kropp. Det är inte en till-
fällighet att historier om de leprasjukas otvungna umgänge med ”friska” berät-
tades efter att sjukdomen blivit behandlingsbar och smittorisken kunnat hävas.
Även om samma motiv kan ha förekommit tidigare fick det en speciell inne-
börd genom att den berättade händelsen sades ha ägt rum i en tid då det ännu
inte fanns något botemedel mot sjukdomen och smittan. 

Som redan antytts fick den nya medicinska kunskapen om lepra stor bety-
delse för de lepradrabbades självförståelse. Skolmedicinens senaste rön blev ett
cent ralt tema i patientrörelsens upplysningskampanjer där inhemska och
utländska experter ofta citerades. Debatten om sjukdomens smittsamhet var
också ett nyckel tema i patientföreningens egna medier. Tidningen Aktis som
kom ut med ett antal nummer i början av 1950-talet innehöll dessutom alltid
en informationsruta med upplysningen om att tidningen hade desinficerats
med hänsyn till läsarna, men att detta inte var motiverat ur vetenskaplig syn-
punkt. Patientföreningarna tog även upp frågan om leprans smittsamhet i sam-
band med flera internationella enkätundersökningar. På detta sätt skapade
man argument till lagreformer på olika områden, inte minst för upphävandet
av den gamla tvångslagen 1955. 

I slutet av 1950-talet redovisade patienttidningen Leprapatienternas Röst
(I Foní ton Chansenikón) i två artiklar6 en undersökning om leprans förhål-
lande till smuts och fattigdom. Här underströks att sjukdomen i sig inte har
med smuts att göra, men att det grekiska ordet lépra är synonymt med ”oren-
het”. Den ena artikeln menade att smuts har satts i samband med spetälska på
grund av att de drabbade förr tvingats leva i grottor och under bristande hygi-
eniska villkor, men betonade att bacillen inte gör skillnad på fattig och rik. Att
så många fattiga har drabbats av lepra ansåg tidningen enbart avspegla det fak-
tum att majoriteten av människorna i världen är fattiga, att bara en liten mino-
ritet hör till de rika. På 190-talet gjorde den kristna patientföreningen en rad
internationella enkätundersökningar för att få svar på frågor om sjukdomens
smittsamhet och de drabbades sociala och medborgerliga rättigheter i olika län-
der i och utanför Europa. Svaren på dessa undersökningar användes för att
motivera lagändringar beträffande behandlade leprapatienters rätt att fritt ut -
öva olika yrken och för att motivera deras likställdhet med ”friska” i förhållan-
de till familjelagstiftningen. Patientföreningen krävde bland annat att lagtex-
ten skulle ta bort lepra som en grund för rätten att begära skilsmässa. 

Dessa och andra krav gällde ytterst lepradrabbades rätt att få utöva olika
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yrken, ingå äktenskap och i övrigt vara fullvärdiga samhällsmedborgare – det
vill säga att återfå kontrollen över territorier som berövats dem på grund av
sjukdomen. Kyrkan blev, som betonats tidigare (s. 66, 2, 4f), en central are-
na för patientrörelsens kamp i Grekland. En politisk fråga där kyrkans ord väg-
de tungt gällde rätten för leprasjuka att ingå äktenskap. Äktenskap och sam-
levnad i familjegrupper med eget hushåll hade enbart tillåtits på Spinalonga
och inte på andra asyler. Detta medförde under en tid att en del par utnyttjade
permissioner från anstalten i Aten för att resa till Spinalonga och där ingå
äktenskap och sedan återvända till anstalten i Aten som gifta. Men friheten till
familje bildning på Spinalonga hade sina absoluta gränser. De barn som föddes
där fick till en början stanna hos föräldrarna, men blev senare placerade vid
barnhemmet i anslutning till anstalten i Aten. 

Förhållandena vid detta barnhem uppmärksammades särskilt under 1960-
talet (jfr s. 96f). Personalen var otillräcklig trots att enskilda personer gjorde ide-
ella insatser för barnen. Den tidigare nämnda studien (Spyropoulos 1961)
utmynnade i förslaget att avveckla barnhemmet genom att barnen skulle skrivas
ut till sina föräldrar eller släktingar då dessa begärde det. I studien föreslogs att
endast de av barnen som inte hade godtagbara hemförhållanden skulle kunna
omhändertas, men att de då skulle placeras vid allmänna institutioner inom bar-
nomsorgen. Studien betonade att all behandling av barnen måste utgå från prin-
cipen att de skulle skyddas mot stigmatisering och psykiskt lidande. I februari
1960 vände sig några av barnens föräldrar till Hälso- och socialministeriet med
en vädjan om att deras barn skulle få hjälp med att få arbeten i framtiden. I
december 1962 vände sig några föräldrar till Leprakommittén och begärde att
deras barns skolbetyg inte skulle signeras med anstaltens stämpel. Föräldrarna
framhöll att denna stämpel skulle äventyra barnens framtid. En socialarbetare
som jag intervjuat uppgav att lepradrabbade som har barn i skolåldern fortfa-
rande är rädda för att barnen ska få en ”spetälskestämpel” i skolan och därför är
angelägna om att hemlighålla sin sjukdomshistoria för skolan, ofta även för bar-
nen. Detta bekräftades av mina egna iakttagelser (jfr kap. ). 

Anstaltsreformer och gränstvister
I takt med att de lepradrabbade utvidgade sina sociala rättigheter i samhället
restes krav på att de kvarvarande anstalterna skulle omvandlas från isolerade
slutstationer till verkliga behandlingsinstitutioner. Debatten om anstaltsrefor-
merna kan ytterligare illustrera mitt resonemang om hur formeringen av de
leprasjuka till subjekt har länkats till rum och rumsliga sammanhang. I slutet
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av år 1950 tog Leprakommittén i Grekland kontakt med Internationella lepra-
missionen9 och lyckades få till stånd att den engelske leprologen Ernest Muir,
som var internationell expert på vården av leprasjuka, skulle komma och ge sin
syn på vården i Grekland.0 På anstalten i Aten var sovsalarna överbelagda med
50 procent. I utvärderingen föreslog Muir att institutionen i Aten skulle flyttas
till en lämpligare plats med tillräckligt bostadsutrymme och mark med tillgång
till vatten så att patienterna kunde utveckla det redan existerande arbetet med
odlarlotter. Dessutom föreslogs en del nya rutiner för medicinering och admi-
nistration samt att personalen skulle utökas med en läkare, en mikrobiolog och
en kontorist (Muir 1951). 

Av Muirs rapport framgår att fyra självlärda manliga och två kvinnliga pati-
enter fungerade som sjukvårdare 1951. När sulfamedicinerna hade använts i
fem år var resultatet övertygande. Ändå rekryterades inte personal utifrån. Tes-
terna visade att 250 intagna dittills visade negativa prover av behandlingen.1

Lika många överfördes till Aten från anstalterna på Spinalonga, Samos och
Chios när dessa avvecklades.2 Särbehandlingen av leprasjuka markerades ända
till slutet av 190-talet av att den fasta vårdpersonalen uteslutande rekryterades
bland patienterna. 

Avvecklingen av asylerna på Spinalonga (195) och Chios (1959) medver-
kade till att antalet intagna på anstalten i Aten ökade trots att antalet nya fall
minskade år från år och många patienter kunde skrivas ut. I september 195
uppbar 556 patienter sjukbidrag vid anstalten i Aten. Överbeläggningen på
anstalten i Aten ledde till att Muirs förslag om att flytta anstalten till en lämp-
ligare plats anammades av myndigheterna, men fick ett blandat mottagande
hos allmänheten. Människor som bodde runt om den befintliga anstalten stöd-
de dock förslaget om en förflyttning. När tvångslagarna avvecklades 1955 och
patienterna kunde röra sig fritt i det omgivande bostadsområdet reste de
omkringboende krav på att anstalten skulle flyttas från deras stadsdel. Oviljan
mot att ha en institution för leprasjuka inpå husknuten illustrerar att attityder-
na till leprasjuka inte nödvändigtvis påverkades av att sjukdomen gick att hej-
da medicinskt och att lagstiftningen reformerades.3 Ett tidigare förslag om att
inrätta en lepraanstalt på ön Evvia på östra sidan av Attikahalvön ledde bland
annat till en kritisk artikel i en veckotidning.4 Skribenten protesterade mot att
spetälskeasylen på Spinalonga skulle flyttas till denna plats i närheten av den
folkrika Attikahalvön och Aten eftersom de sjuka skulle kunna sätta sig i en båt
och ro i land när som helst. Skribenten visade sig därmed vara okunnig om att
det redan fanns en institution för leprasjuka i Aten och att medicineringen hade
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lett till att 200 patienter vid den tidpunkten hade kunnat skrivas ut därifrån.
Både ordföranden i leprakommittén och dess sekreterare skrev var sin kritisk
insändare till tidningen i vilka de argumenterade mot föreställningen om att
leprasjuka måste isoleras och att de fortfarande omtalades som ”levande döda”. 

Avvecklingen av tvångslagarna inom vården ställde tillämpningen av regler
inom vården och allmänhetens attityder till leprasjuka på flera prov. Den nya
lagen var dock inte villkorslös. De inskrivna patienterna kunde inte lämna insti-
tutionen utan tillstånd.5 På julaftonsmorgonen 1961 rådde lynchstämning på
anstalten i Aten. Anstaltschefen hade nekat några patienter permission över hel-
gdagarna trots att de var negativa och fria att röra sig utanför centret under var-
dagar. Ett par dagar senare rapporterade Atentidningarna om rymningar och fick
dessa att framstå som om en epidemi hade brutit lös.6 Såväl patientföreningen,
Syndesmos Chansenikon, som Hälso- och socialministeriet ansåg sig ha anled-
ning att publicera kungörelser om att lepra inte längre var en samhällsfara.

Trots att nästan hälften av alla leprapatienter hade kunnat skrivas ut eller bevil-
jas permission utan tidsbegränsning 1960, var 600 patienter intagna på anstalten
i Aten på grund av nedläggningen av asylerna på Spinalonga och Chios. Träng-
seln på anstalten var tryckande. I ett öppet brev  juli 1960 till Hälso- och social-
ministeriet gav ordföranden i Föreningen för blinda och handikappade vid
anstalten en målande bild av förhållandena på sjukavdelningen. Envåningsbygg-
naden som uppfördes för omkring 150 leprasjuka, tog nu enligt brevet emot sam-
manlagt omkring 1 000 patienter. Inte bara salarna utan även korridorerna var
fyllda av sängliggande patienter med sina tillhörigheter i väskor och paket. Kor-
ridorerna blev svårframkomliga för blinda och handikappade. Taket läckte in
vatten på vintern och de överfulla salarna var som ugnar under heta sommarda-
gar. I mitten på 1960-talet byggdes en övervåning på sjukavdelningen.9

Bostadsförhållandena förbättrades för de flesta patienterna på centret under
190-talet. En ny byggnad uppfördes med fler rum för enskilt boende. Det blev
möjligt för gifta par att dela bostad. Samtidigt hade antalet boende minskat
totalt sett.90 Denna utveckling förändrade miljön på centret som avfolkades på
yngre patienter som klarade av att leva utanför institutionen. 192 var mede-
låldern 65 år och den fortsatte att stiga. Från att en gång ha varit en anstalt för
tvångsomhändertagande av leprasjuka med en låg medelålder har centret över-
gått till att likna ett ålderdomshem och dess sjukavdelning en långvårdsavdel-
ning. Centret fick därför på nytt karaktären av att vara en slutstation i livet. 

Förhållandet mellan centret och det angränsande sjukhuset förändrades ock-
så under de senaste decennierna som en följd av att patienterna blev äldre. Sam-
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tidigt som behovet av kroppssjukvård ökade blev talet om social rehabilitering av
de åldriga patienterna alltmer utopisk. De lepradrabbades formella rättigheter
från 196 att vårdas på allmänna sjukhus fick begränsad betydelse i praktiken. De
gamla och sjukliga patienterna valde att stanna kvar på anstaltens vårdavdelning.
Det är mot den bakgrunden som de kvarvarande patienternas reaktioner mot ett
beslut att lösgöra anstalten från beroendet av sjukhuset kan förstås. 

Anstalten separerades nämligen, tvärtemot många patienters vilja, från det
angränsande infektionssjukhuset 195 och fick två år senare formell status som
en självständig institution med namnet Kéndro kinonikís apokatástasis chanse-
nikón (Centrum för social rehabilitering av leprapatienter). Patienterna som var
organiserade i flera föreningar hade försökt förhindra separationen men vann ald-
rig gehör för sina argument. I en skrivelse till Hälso- och socialministeriet i
augusti 19391 hävdade den kristna patientföreningen med stöd av patientföre-
ningen för blinda och handikappade att omorganisationen skulle innebära att en
ny asyl inrättades. De motiverade detta med att de flesta leprasjuka (692 perso-
ner) hade skrivits ut och att merparten av de kvarvarande omkring 250 patien-
terna var handikappade och hade behov av sjukvård för andra åkommor än lepra. 

Patientföreningarna ogillade att de kvarvarande patienterna skulle bli hänvi-
sade till den allmänna sjukvården och framhöll bland annat att ”ingen sjuksyster
kommer att vilja vårda en fysiskt handikappad leprapatient med deformationer
på händerna och i ansiktet”. De begärde därför att anstalten skulle få fortsätta att
fungera som en underavdelning till infektionssjukhuset istället för att patienter-
na i och med det nya organisationsförslaget skulle förvisas ”till en asyl utan läka-
re”. Den kooperativa patientföreningen befarade att omorganisationen skulle
leda till ofrivilliga utskrivningar, eller ”avskrivningar” från vården och framhöll
att dessa skulle komma att driva många patienter till tiggeri och lösdriveri.92

Leprapatienternas centrala krav var att de skulle garanteras rätten till
sjukvård på centret av personal från det angränsande sjukhuset, inte i första
hand att få hjälp med social rehabilitering som Hälso- och socialministeriet
hade föreslagit. Patienterna begärde att få ha kvar sin egen sjukavdelning (som
enligt organisationsförslaget skulle kunna avvecklas) och ifrågasatte konse-
kvenserna av ministeriets formulering om att centret skulle fortsätta att existe-
ra i ”direkt anslutning” till sjukhuset. Den kristna patientföreningen motive-
rade kravet på att ha kvar en egen sjukavdelning med att sjukvårdspersonalen
vid det angränsande sjukhuset var fastlåst i gamla fördomar om deras sjukdom.
Föreningen hänvisade bland annat till att patienternas egna skrivelser inte togs
emot vid sjukhusets olika avdelningar utan att först desinficeras. Dessutom
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invände de mot att läkare, med undantag för hudläkare och kirurger, alltid bar
gummihandskar och munskydd då de besökte centret93 (jfr s. 22f, 9f). 

Kritiken mot inrättandet av det autonoma centret för leprapatienter 19,
synliggör en sammansatt gränstvist mellan centret och infektionssjukhuset,
men kan sammanfattas i två motstridiga ståndpunkter. Ministeriet motiverade
sitt förslag att separera centret från sjukhuset genom att hänvisa till leprapati-
enternas behov av social rehabilitering. Patienterna däremot protesterade mot
förslaget med hänvising till att det på nytt skulle förvisa dem till ”en asyl utan
läkare”. Skriftväxlingen mellan patientföreningarna och ministeriet visar hur
formeringen av den leprasjukes kropp länkades till speciella rum och rumsliga
relationer. 

Interterritoriell kontroll
Konflikten kring anstaltsreformen uttryckte således motstridiga tolkningar av
interterritoriella samband och relationer. Förslaget lade tyngdpunkten vid att
frigöra institutionen från att vara underordnad sjukhuset och hjälpa patienter-
na att förbättra sina sociala kontaktytor utanför institutionen. De kvarvarande
patienternas synpunkter utgick däremot från deras behov av att kunna kon-
trollera den egna tillvaron på institutionen. Anledningen till att de ville slå vakt
om sjukvården på centret var att den allmänna vården skrämde dem. De var
rädda för att ”bli behandlade som spetälska”. Ur den synvinkeln riskerade sepa-
rationen från sjukhuset att motverka både deras sociala och fysiska rehabiliter-
ing. I den fortsatta framställningen ska jag diskutera några samband och rela-
tioner mellan de lepradrabbades ansträngningar att reformera den egna krop-
pen och deras möjligheter att kontrollera sitt förhållande till familj och släkt,
hem och hushåll, arbete och ekonomi,94 kyrkan och religionen samt till pati-
entrörelsen och politiken. 

Att bli övergiven av den egna familjen och släkten eller att bli fråntagen vård-
naden om de egna barnen är kanske det allra mest smärtsamma en leprasjuk
kan råka ut för. Den erfarenheten delade många på centret, men inte alla.
Kanske var kvinnor mer drabbade än män. Berättelsen om kvinnan som inte
ville överge sin leprasjuke man är betecknande. Det är alltid en kvinna, inte en
man, som vägrar att överge den drabbade i berättelsen som jag har hört fram-
föras i ett flertal sammanhang. Under fältstudien fann jag flera exempel på att
friska kvinnor hade följt med sina män till anstalten då de insjuknat, men inga
exempel på det omvända könsförhållandet. Däremot hade många lepradrab-
bade ingått äktenskap efter intagningen på anstalt. De flesta av dem hade över-
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gett boendet på centret, men några hade sina anställningar kvar där. Många
anställda och boende är släkt. Orsaken är att flera medlemmar från samma
familj har insjuknat. Dessutom är släktskap en följd av giftermål bland de
boende. Samtidigt var ett antal kvarvarande patienter nästan helt avskurna från
sin familj och släkt utanför institutionen. 

Attityderna till familjebildning och föräldraskap varierade bland de kvarva-
rande patienterna på centret och filtrerades genom vars och ens unika erfaren-
heter. Men samtliga patienter jag talade med tog äktenskap mellan lepradrab-
bade eller mellan lepradrabbade och friska som ett belägg för att lepra inte smit-
tar. De underströk att sjukdomen inte har överförts mellan familjemedlemmar
trots deras intima samlevnad. Samtidigt hävdade många, med hänvisning till
de vanligt förekommande släktrelationerna bland patienterna, att lepra är en
ärftlig sjukdom. I den meningen ingick talet om familj och barn som centrala
element i reformeringen av den lepradrabbades kropp. 

Den begränsade möjligheten att leva i familj på anstalten i Aten bidrog till att
överflyttningen dit från Spinalonga på 1950-talet inte välkomnades av alla
intagna. På Spinalonga, där de intagna hade kunnat leva i familjegrupper och ha
egna hushåll var meningarna om nedläggningen och den förestående överför-
ingen av dem till anstalten i Aten delade. I ett brev till Hälso- och socialmini-
steriet95 två år före nedläggningen av asylen undertecknade drygt 0 intagna en
begäran att få vara kvar på Spinalonga medan majoriteten av de intagna var
angelägna om att få lämna ön. Ett skäl till att ett antal personer föredrog att bli
kvar var att de kunde inhandla sina förnödenheter av omkringboende bönder på
det kretensiska fastlandet. De som placerades på anstalten i Aten fick underkas-
ta sig en mer sjukhuslik tillvaro med kollektiv utspisning från centralkök. 

De intagnas ansträngningar att skaffa sig inflytande har bland annat inrik-
tats på att privatisera boendet på anstalten. Dessa ansträngningar kom i kon-
flikt med den territoriella ordning som rådde på anstalten i Aten. Det segrege-
rade boendet mellan män och kvinnor har dock varit ett förhandlingsobjekt
sedan anstalten inrättade separata avdelningar för män och kvinnor på 1940-
talet. Anstaltsledningen accepterade att en barackbebyggelse för enskilda hus-
håll växte upp på området. En orsak till detta var överbeläggningen i samband
med överföringen av patienter från öarna på 1950-talet. En del av denna bebyg-
gelse finns fortfarande kvar på området trots att anstaltsledningen vid ett fler-
tal tillfällen har velat riva den.

Patienterna upprättade själva dessa bostäder under 1940- och 50-talen med
material som de kom över på området. De byggde väggarna av lerblock som de
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tillverkade på platsen. De tog tillvara det material som blev över när de gamla
barackerna på den första anstalten revs. Ofta byggde de i smyg. Färdigställda
skjul och småhus med varierande standard fick stå kvar, men pågående byggen
revs om dessa upptäcktes av anstaltsledningen. Under åren har patienterna för-
medlat dessa bostäder mellan varandra mot betalning. Bosättningen på anstal-
ten skedde därför delvis utanför anstaltsledningens kontroll. På området ovan-
för mansbyggnaden samlades många som hade blivit överförda från Spinalonga
till Aten. Där kunde de fortsätta att leva som grannar. 

Dessa enskilda hushållsbildningar ingick i flera avseenden i patienternas
kontroll av olika kroppsliga territorier. De många odlingarna utnyttjades inte
enbart för att producera grönsaker och frukt till mathållningen. Planteringar av
medförda olivträd och andra växter från hembygden visar till exempel hur de
intagna använde jorden till att rota sig i en främmande miljö och omvandla
platsens symboliska innebörder (jfr Klein 1993). En av de överförda patienter-
na från Spinalonga, Dimitris, kan illustrera detta. Han föddes av leprasjuka för-
äldrar på Spinalonga 1931 och gifte sig där med en kvinna som han fick tre barn
med. Han uppgav att han tidigt hade lagt märke till att många patienter hade
lepra i släkten och hade övertygats om att lepra är en ärftlig sjukdom. Barnen
placerades på barnhemmet vid anstalten i Aten och han själv och hustrun över-
fördes till anstalten i samband med att leprakolonin på Spinalonga slutligen
upplöstes 195. De kom över en barack på anstaltsområdet och kunde fortsät-
ta sin samlevnad. I mina samtal med dem har båda uttryckt en stor bitterhet
över att de på grund av sjukdomen hindrades från att ta hand om sina egna
barn. Barnen är nu vuxna och har bildat egna familjer, men är i olika grad bero-
ende av centrets resurser. 

Dimitris var vid tidpunkten för fältstudien en av de tre boende som fortfaran-
de drev kaninavel och födde upp höns och annan fågel på centrets område. Ytter-
ligare en kvinna hade höns. Ett gift par hade omfattande kanin- och hönsuppföd-
ning samt odlade grönsaker, frukt och bär på en relativt stor yta på området. Tidi-
gare år hade många patienter husdjur. Dimitris hade ockuperat två platser och
därmed privatiserat en del mark på centret med ledningens goda minne. I en liten
inhägnad med en klängande vinranka på ett plant område ovanför nya bostads-
byggnaden pickade fyra fem hönor i sig korn och matrester som Dimitris försåg
dem med dagligen. När han kom till anstalten 195 användes samma plats till fot-
bollsplan för de unga manliga patienterna. Varje söndag utnyttjades dessutom pla-
nen av utomstående lag, framförallt av ett zigenskt lag från stadsdelen.96

Den inhägnad där Dimitris hade merparten av djuren och tillbringade efter-
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middagarna är belägen på ömse sidor om den gamla muren mellan områdena för
män och kvinnor. Nu fanns en dörr i muren som förenade inhägnaderna och till-
lät Dimitris att passera in och ut mellan burar med pilska kaniner, kuttrande
duvor och ruvande höns. Det enda som erinrade om närheten till sjukvårdsap-
paraten var ett par gavlar från en gammal järnsäng som förirrat sig till ett hörn av
hönsgården. I övrigt dolde lukten, lätena och buskagen som skymmer omkring-
liggande byggnader det faktum att hägnaden är underordnad en större inhägnad. 

I den här inhägnaden kontrollerade Dimitris tillvaron. I den stora inhägna-
den hade patienterna förlorat inflytande efter att många hade skrivits ut och
lämnat en liten försvagad skara patienter kvar på centret, förklarade Dimitris
bittert. Han framhöll också att patienterna inte hade fått något till skänks, utan
fått kämpa för varje förbättring av förhållandena. Han berättade att de själva
hade grävt nio vattenbrunnar för att kunna odla marken och bjöd mig på plom-
mon från ett välvuxet träd mitt i kaninfarmen. Han visade stolt upp största
kaninhannen, sina experiment med olika hönsarter och andra för mig okända
fågelarter. Men han blev bitter igen när han talade om sitt eget liv och menade
att leprasjuka inte borde skaffa barn. Eftersom han har tre barn och många bar-
nbarn blev jag överraskad. Han anklagade sig själv för att ha satt barn till värl-
den, men försvarade sig med att samhället var medansvarigt. Han menade att
de leprasjuka borde ha steriliserats. 

Hemlighetsstrategier
De lepradrabbades möjligheter att privatisera boendet och överhuvudtaget att
kringgå regler eller tolka bestämmelser till sin egen fördel, förutsatte olika hem-
lighetsstrategier. Dessa framstod för mig som ett av de drabbades främsta medel
för att bjuda motstånd mot de olika former av maktutövande de utsattes för i det
dagliga livet i och utanför sin tillvaro på centret. Det förekom till exempel att
man hemlighöll sjukdomen för att inte bli avvisad från offentliga platser eller bli
offer för olika former av diskriminering. På alla matställen i närheten av centret
utom två kaféer var leprapatienterna tvungna att smyga med sin sjukdom och
med att de bodde på centret, berättade Dimitris. Inte heller på bussar kände sig
patienterna välkomna. Han var övertygad om att passagerarna skulle slänga glå-
pordet ”leprós” (”spetälsk”) efter honom och begära att han skulle lämna bussen
om det avslöjades vem han var. Dimitris hävdade också med eftertryck att sjuk-
huspersonalen vid det angränsande sjukhuset inte skulle tillåta honom eller hans
medpatienter att slå sig ner på en stol inne i sjukhusbyggnaden. 

På liknande grunder motsatte sig många patienter att anhöriga utsattes för
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hälsoundersökningar. Läkaren vid centret ansåg att hemlighållandet av sjuk-
domen var det största hindret i försöken att utrota sjukdomen. Dels förekom
det enligt honom att lepradrabbade avstod från att vända sig till sjukvården och
därför smittade anhöriga. Dels ansåg han sig förhindrad att undersöka smit-
tovägar på det grundliga sätt som vore önskvärt eftersom många patienter var
ovilliga att medverka till att anhöriga och släktingar kallades till hälsokontrol-
ler. Personalens insyn i enskilda patienters nätverk av anhöriga och släktingar
var mycket begränsad. Läkarens försök att utvidga hälsokontrollen till de nät-
verk av personer som omgav patienterna, hade lett till att flera patienter helt
hållit sig undan från medicinska undersökningar den första tiden efter att han
hade tillträtt sin tjänst för några år sedan. Han hade därför tvingats kompro-
missa med dessa hälsokontroller för att förmå fler patienter att frivilligt med-
verka till medicinsk undersökning och behandling.

Ett annat motiv till att de flesta hemlighåller sin sjukdomshistoria för utom-
stående och är angelägna om att skydda sin och medpatienternas personliga
integritet är risken att bli betraktad som ”oren” i någon mening. På det viset
kan Dinas motvilja att upplysa Sofia om vilka patienter som var ”positiva” tol-
kas, eftersom personer med sjukdomen i sin aktiva fas placeras i den mest ”ore-
na” kategorin (se s. 13). Risken att bli behandlad som ”oren” snarare än att bli
fysiskt avvisad gjorde förmodligen att några undvek den allmänna sjukvården,
eftersom leprasjuka inte längre kan bli avvisade på formella grunder. Oron för
att bli betraktad som ”oren” genomsyrade också de lepradrabbades kritik mot
att centret separerades från det angränsande sjukhuset vilket de befarade skul-
le resultera i att de blev hänvisade till den allmänna sjukvården. 

Erfarenheterna av diskriminering varierade. Enstaka personer gjorde inget
för att dölja sin sjukdom eller hade svårt att dölja de spår sjukdomen hade satt
på deras kroppar. Men ingen av dem jag träffade var okänslig för utomståendes
attityder till deras sjukdom. Mina egna iakttagelser av de lepradrabbades
många försiktighetsåtgärder övertygade mig om att det fanns en utbredd räds -
la för att bli utsatt för diskriminering. Två förhållningssätt var särskilt vanliga
bland dem jag träffade. Det ena var att dölja den egna identiteten som lepra-
sjuk. Det andra var att aktivt medverka i upplysningen om sjukdomen. Ofta
intog de drabbade båda dessa förhållningssätt. Jannis hörde till dem som mer
än andra mörklade sina personliga förhållanden. Samtidigt påpekade han, från
vårt första till vårt sista sammanträffande, med större nit än de flesta andra att
min avhandling borde utformas så att den bidrog till upplysningen om hur pro-
blemen med lepra har lösts i dagens samhälle. 
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Jannis förtegenhet om sina personliga förhållanden väckte min nyfikenhet. Jag
lyckades få reda på en del om hans familje- och sjukdomshistoria genom andra
källor. Han levde med sin familj i en egen bostad i Aten, men vistades för det
mesta, vardag som helg, på centret. Såvitt jag vet berättade han aldrig om sin
familj för sina arbetskamrater eller andra på centret. Många påstod också att
han ännu inte hade berättat för sina nu vuxna barn om att både han och deras
mor hade genomlevt ungdomsåren som patienter på lepraanstalten i Aten. Jan-
nis och Sotiris påminde om varandra genom att båda var förtegna om allt som
rörde deras personliga förhållanden. Båda var också engagerade i den ideolo-
giska debatten om stigmatiseringen av de lepradrabbade i och utanför vårdap-
paraten. Jannis var en nyckelperson i patientföreningen och hade föreningen
som sitt revir. Sotiris var en centralgestalt i den religiösa och kyrkliga gemen-
skapen på centret och hade där sin självklara position och tillhörighet. Deras
kamp om att dominera inflytandet i patientrörelsen gjorde dem till inbördes
motståndare samtidigt som de var lierade med varandra.

Min kartläggning av boendet på centret under den sjunde fältperioden
avslöjade flera effekter av de lepradrabbades mörkläggning av sina personliga
förhållanden. En effekt var att de därigenom fann vägar att själva skapa, oms-
kapa och riva ner gränser mellan vad som uppfattas som friskt eller sjukt i deras
möten med vårdapparaten. Frågan om vilka som faktiskt bodde på centret och
vilka av dem som var leprasjuka upplöstes snabbt i flera gråzoner. Enligt upp-
gift från centrets administration uppbar 136 personer sjukbidrag under mars
månad 1992. Det blygsamma bidraget på 190 drachmer (drygt fem kronor)
om dagen utgick endast till ännu inte utskrivna patienter. Antalet bidragsbe-
rättigade personer överensstämmer dock inte med antalet boende på centret.
Några av dem vistades på okänd ort och tog emot bidraget genom fullmakt eller
avstod från att kvittera ut det. Ett antal personer bodde av familjeskäl och andra
sociala skäl på centret utan att vara berättigade till sjukbidrag. Flera av de boen-
de uppgav att de aldrig hade varit drabbade av lepra. Några av dessa figurerade
officiellt som leprapatienter i skriftliga handlingar, vilket reser frågor om hur
gränserna mellan vad som uppfattas som friskt eller sjukt ska bedömas. 

Genom att jämföra en rad olika empiriska data kunde jag bland annat kon-
statera att en man uppgivit två motstridiga personuppgifter i förteckningen
över bidragstagare och i sjukjournalerna. Släktingarna som också var bosatta på
centret bekräftade att han faktiskt förekom under två namn i förteckningen
över patienter med sjukbidrag. Släktingarna hävdade att han i likhet med
många ”patienter” nu och tidigare inte var leprasjuk. Anledningen till att han
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delade ett rum med sin fru på centret var enligt släktingarna att de hade varit
ekonomiskt utblottade och genom den simulerade patientrollen fått tak över
huvudet och mat för dagen. En av släktingarna uppgav att han hade agerat
”patient” i mannens ställe och kamouflerat detta uppsåt genom att använda en
förfalskad legitimation. Mannens fru kunde flytta med till centret utan att vara
patient, eftersom detta inte var något krav på 190-talet då arrangemanget
genomfördes. Läkaren sade sig vara medveten om att flera personer hade skaf-
fat sig kost och logi på institutionen före hans tid genom att simulera sjukdom,
ibland med tidigare ansvariga läkares goda minne. Utan att behöva avslöja någ-
ra uppgifter i fallet kunde jag konstatera att läkaren inte var medveten om att
en och samma person var upptagen på två skilda journalkort med delvis oli-
kartade uppgifter om sjukdomsdiagnos, tidpunkt för insjuknandet och medi-
cinsk behandling. En anledning till läkarens svårighet att uttala sig om andra
patienter än dem han faktiskt undersökte är att leprasjuka numera kan vända
sig till kliniker i den öppna vården för att testa sig och att läkare vid dessa kli-
niker inte är skyldiga att rapportera till centret i Aten om vilka som har befun-
nits vara negativa. 

Föreståndarens påpekande vid mitt första besök på centret 19 att de kvar-
boende utgör ett mycket slutet samhälle bekräftades delvis av min undersök-
ning av deras bostadsförhållanden. De flesta var mycket förtegna om sina anhö-
riga och andra som de besökte eller bodde hos utanför institutionen. Det var
ofta svårt att få reda på hur enskilda personer disponerade sina bostäder på cent -
ret. En del av skjulen och småhusen på området användes till exempel enbart
sommartid av personer som hade ett rum i något av kollektivhusen. Kontor-
spersonalen och vårdpersonalen, som inte var rekryterade bland patienterna,
besökte ytterst sällan patienterna. Jag fick därför till en början intrycket att
endast närstående ägde tillträde till bostäderna. Den uppfattningen fick jag
många gånger anledning att ifrågasätta. 

Hos Dimitris son, Takis, blev jag dock inte insläppt. Takis var gift med en
kvinna som inte var leprasjuk men var anställd i vården av leprasjuka. Takis var
i fyrtioårsåldern och sedan nyligen sjukpensionerad från en tidigare anställning
på centret. De har två minderåriga söner. Hustrun vägrade medverka i en ban-
dad intervju, medan Takis inte hade några invändningar för sin del. Jag hade
hört att giftermålet hade lett till att hans svärföräldrar hade brutit med sin dot-
ter och jag inbillade mig att denna konflikt gjorde hans hustru ovillig att tala
om deras personliga förhållanden med mig som utomstående. Jag hade dess -
utom bett att få göra intervjun i deras bostad på området och inbillade mig ock-
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så att detta hotade deras privata territorium. Hustrun rättade mig med att huset
på området inte var deras bostad, utan enbart en plats där maken kunde vistas
på dagarna med barnen medan hon arbetade. Det tog tid innan jag överhuvud
taget upptäckte att de vistades där. Huset saknar helt insyn genom att det
omges av ett högt plank som ser ut som det alltid har funnits på samma plats
och är sammanbyggt med den gamla anstaltsmuren. Jag kunde se Takis för-
svinna in och ut genom dörren i planket med sina barn och ta dem och hust-
run i bilen och lämna området. Jag kunde inte bevisa att huset verkligen var
deras bostad med mindre än att spionera på dem. Jag kunde inte heller avgöra
om ledningen på centret kände till att huset bakom planket var deras bostad.
Ifall den medvetet tolererade att detta var familjens bostad hade den anledning
att mörklägga förhållandena. Det var nämligen otillåtet att ha minderåriga
barn boende på centret. 

Anstaltsledningen var medveten om svårigheterna att få insyn i patienternas
boendeförhållanden. I samband med att centret skulle få en ny entré till områ-
det alldeles i närheten av den egna administrationsbyggnaden istället för att dela
den med sjukhuset, fanns även planer på att installera en vaktkur på institu-
tionssidan för att kontrollera vilka som passerade in och ut.9 Bland annat ska-
pade förvaltningens administration av bostäderna behovet av att kunna kon-
trollera hur bostadsrummen disponerades. Detta försvårades av att många pati-
enter under längre eller kortare perioder växlade mellan att bo på centret och
utanför. Personalen saknade i regel uppgifter om boendet utanför centret. Vil-
ka som bodde på centret varierade från tid till annan. Det fanns inga namnskyl-
tar som visade vem som bodde i de olika rummen och inte heller någon för-
teckning som klart utvisade hur rummen var fördelade. När jag hade gjort min
egen kartläggning av centret kunde jag, trots att den var ofullständig, på goda
grunder förmoda att jag vid tillfället innehade den mest utförliga informationen
över boendet på centret. Ingen hade fullständiga uppgifter över vilka som var
bosatta på centret eller säkra uppgifter om vem som var frisk eller sjuk i lepra. 

Sammanfattning
De maktrelationer som omger de leprasjukas möten med vårdapparaten har
stått i centrum för detta kapitel. För att få kunskap om hur dessa maktrelatio-
ner uppstår och omvandlas har jag begreppsliggjort de lepradrabbades mak-
tpraktiker och den makt som riktas mot dem, i termer av formering och terri-
torialisering av den lepradrabbades kropp. Med den första termen syftar jag på
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hur kroppen formeras till subjekt för ett visst sorts vetande. Med den senare ter-
men syftar jag på hur formeringen av kroppen är länkad till rum och rumsliga
sammanhang. Jag har gett exempel på hur de lepradrabbade arrangerar miljön
på centret och ger den mening för att kontrollera den egna tillvaron i förhål-
lande till de restriktioner som har drabbat de spetälska i det förflutna. Jag har
inriktat analysen på hur de lepradrabbade kan omskapa de maktrelationer som
omger deras möten med sjukvården och omvandla historien till en förkropps-
ligad kraft.

Med några tillbakablickar på kapitel tre har jag redogjort för hur former-
ingen och territorialiseringen av den leprasjukes kropp kan länkas till diskursi-
va brytpunkter i leprans historia. I slutet av förra seklet formerades den spe-
tälskes kropp till ett subjekt för en bakteriologisk smitta varvid de drabbade
berövades flera kroppsliga territorier, till exempel möjligheten att leva i sin
familj, att ingå i en arbetsgemenskap eller att upprätthålla social gemenskap på
andra områden. När lepra blev en behandlingsbar sjukdom i mitten av vårt
sekel formerades den leprasjukes kropp till ett subjekt för en delvis ny diskur-
siv praktik inom skolmedicinen. Denna gav de drabbade vissa möjligheter att
återta kontrollen över förlorade kroppsliga territorier. 

Liksom i kapitel tre har jag diskuterat konstruktionen av leprans historia
som två motriktade processer. Här har jag emellertid å ena sidan inriktat mig
på kroppens (de)formering och (av)territorialisering och, å den andra sidan, på
(re)formeringen och (åter)territorialiseringen av den. Ett centralt empiriskt
tema i kapitlet har varit att undersöka de lepradrabbades möjligheter att kon-
trollera sin tillvaro i förhållande till den makt som riktas mot dem. Jag har
undersökt hur gränser skapas och befästs, omskapas eller rivs ner. Dessa grän-
ser kan vara av olika slag, till exempel gränser mellan rent och orent, friskt och
sjukt. Men jag har också uppmärksammat hur de lepradrabbade förhåller sig
till vårdapparatens organisatoriska gränser. En nyligen genomförd separation
av centret från det angränsande sjukhuset tillskrev leprapatienterna motstridi-
ga innebörder i förhållande till de beslutande myndigheterna. Konflikten
åskådliggjorde att centrets organisatoriska gränser är sammanlänkade med
konstruktionen av den lepradrabbades kropp och leprans historia. I de följan-
de tre kapitlen kommer jag att diskutera hur de lepradrabbade med hjälp av
verbala strategier omvandlar den makt som riktas mot dem till en social kraft. 
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kapitel fem

Dina

dina är en kraftfull kvinna. Hennes starka jag tog mig ganska omedelbart i
besittning när vi träffades i slutet av den andra perioden av mitt fältarbete. Jag
hade dittills bara gjort ett fåtal bandinspelade intervjuer och ännu så länge und-
vikit att söka mina intervjupersoner bland dem som hört mitt radioprogram
om lepraasylen på Spinalonga (se s. 4ff). Det verkade inte troligt att någon av
dem skulle vara intresserad av att medverka i intervjusamtal. Samtliga femton
tjugo åhörare hade varit män. Några lepradrabbade kvinnor hade jag ännu inte
fått tillfälle att tala med, eftersom jag nästan enbart hade rört mig på områden
som dominerades av män. Mitt intresse för att intervjua Dina grundade sig vid
detta tillfälle både på att hon inte lyssnat till mitt radioprogram och på att hon
var kvinna.

Dina var i 60-årsåldern och pensionerad från en anställning som sjukskö-
terska vid institutionens vårdavdelning. Hon togs in på anstalten 1953 och var
sängbunden i två år på samma avdelning som en följd av medicinens biverk-
ningar. Hennes förklaring till detta var att en dittills oprövad medicin hade tes-
tats på henne och orsakat utslag över hela kroppen. Dessa hade utvecklat sig till
öppna sår och lämnat ärr efter sig. Ärren var synliga men gjorde inte att jag skul-
le ha kunnat gissa hennes sjukdom om jag träffat henne på en annan plats. När
jag första gången besökte kvinnobyggnaden på centret för att få tala med någon
av de boende framstod Dina som kvinnornas ledare. Alla klev åt sidan och hän-
visade mig till henne. Hon placerade mig i mitten av sovsalen på en ranglig
pinnstol. Själv avböjde hon mitt förslag att slå sig ner och stod kvar bredbent
framför mig. I den positionen uppmanade hon mig att ställa frågor så att hon
kunde svara. De övriga tre eller fyra kvinnorna i den delvis belagda salen satt
under tiden vid sina sängar och utgjorde vår publik. Ett par kvinnor hade en
kastrull med mat kokande på en elplatta på golvet framför sängkanten. 

I detta kapitel ska jag analysera Dinas verbala framställningar i sju bandin-
spelade intervjusamtal. Jag har särskilt intresserat mig för hur hennes fram-
ställningar pekar ut mot historiska och vårdpolitiska sammanhang. Dels kom-
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mer jag att inrikta analysen på hur hon skapade intertextuella samband och
relationer (jfr s. 34f). Dels ska jag undersöka hur hon formade sina framställ-
ningar i förhållande till den kunskap som dominerar vården av leprasjuka i dag
och talet om de spetälska i det förgångna (jfr s. 25ff). 

När jag gjorde min första intervju med Dina i januari 19 kunde jag inte ta
miste på att hon ville övertyga med sin framställning. Hennes intensiva och ord-
rika utläggningar dominerade över mina korta frågor och följdfrågor. När jag
lyssnar på inspelningen upptäcker jag mina täta gensvar bestående av ett stort
antal ”Mm”, ”hm” och andra bekräftande markeringar. Intervjun differentiera-
de våra roller så att Dina i huvudsak blev den talande, medan jag blev frågestäl-
lare och, tillsammans med de lyssnande kvinnorna, åhörare till Dinas framställ-
ningar. Jag vill dock inte bortse från de strategiska effekter som min insats i sam-
talet kan ha haft. Men det är först i efterhand och i ljuset av många andra
intervjuer som flera strukturerande principer för samtalets innehåll och form
avtecknar sig. Detta och andra intervjusamtal gav stort utrymme för oordning,
heterogenitet och flexibilitet till skillnad från andra mer formbundna framställ-
ningssätt. Men trots att intervjufrågornas inriktning varierade mellan de olika
intervjutillfällena förblev Dinas framställningar strukturerade på ett likartat sätt. 

Dinas självklara sätt att göra sig till tolk för kvinnorna som lyssnade vid sina
sängkanter och för andra patienter som inte var närvarande gjorde hennes
framställning på en gång enstämmig och mångstämmig. Till det senare med-
verkade de närvarande kvinnornas tysta eller uttalade samtycke. På ett annat
plan ekade många olika röster i Dinas sätt att tala. I hennes framställningar
framtonar såväl läkarvetenskapens, den grekisk-ortodoxa kyrkans, den interna-
tionella lepramissionens och flera andra röster (jfr s. 44). 

En bit in i det första intervjusamtalet lät Dina dessa röster ljuda i ett ordspråk,
som hon sedan skulle använda flera gånger. Ordspråket lyder: O pathós [ine] ma -
thós och betyder ordagrant ”Den drabbade är lärd”. Ordspråket kan ges samma
innebörd som det svenska ”Av skadan blir man vis” eller ”Bränt barn skyr
elden”, men också betydelser som inte ryms i de svenska motsvarigheterna.
Dinas omformulering och kontextualisering av ordspråket illustrerar detta. I
hennes version av ordspråket, som hon återkom till i flera sammanhang, var
ordet mathós (lärd) ersatt med jatrós (läkare).9 Denna omformulering gjorde
ordspråket i sig till en polyfon konstruktion, vilket framgick av hennes efterföl-
jande kontextualisering och tolkning.

Dina använde ordspråket som ett svar på min kommentar om att hon mås-
te ha hunnit reflektera mycket över sina erfarenheter av sjukdomen.99

113

Drakos 2 NY:Drakos 2  2009-05-07  16.51  Sida 113



1) Dina: /E- kitákste
to zúme chrónia [ne] ke ((eks)) akúsis apó

tin anthropótita akús ”O pathós ine 
jatrós”. Alá échume akúsi ke apó tus kathijités pu
5) perásane. O prótos kathijitís ótan vríka
ítan o Markianos, Ioannis Markianos, leprológhos
se óla ta Valkánia anóteros, ke píjene se sinvúlia 
pu jinótane ke sto ekosterikón andiprósopos ja tin
Ellada. A metá ke áli pu epakoluthísane ala mas 
10) jínane ke- mathímata panepistimíu, laikó
panepestímio. A- káthe dhekapénde erchótane mía
omádha 

Adhélfi ton elachíston
orthódhoksi christianí, ke mas kánane 

15) mathímata se trapezaría ke mazevómastan 
óli. Dhío óres ((ítan)) to máthima. Laikó
penepistímio. A- ítan pára polí ofélimo ja mas. Ke
dhiáfores christianikés orghanósis pu erchóndusan
apékso, pros dhiafótisi
20) tis kinís ghnómis. E- sináma ke polés
sinestiásis ke polá singhrámata. A- mirastíkane
ke- polés ijortés orghanothíkane apó to ghálo
ierapóstolo Raoul Follero [écho akostá to 
ónoma tu] 
25) O ghálos ierapóstolos Raoul Follereau íche
ksekinísi apó ta dhekaeftá tu chrónia [ne] 

Ke enó spúdhase, spúdhase ja na jíni a-
dhiefthindhís theátru pos to léne, metá 
((ohörbart)) episképtike tin Chonolulu, a ídhe ekí
30) oti ánthropi kathós pérnaghe to amáksi mes sto
dhásos. Mólis akúghan tin vuí tu amáksiu févghane
na kriftún. Ke rótise ”JATI?”

Ke étsi tus ékane endíposi ke álakse ti- sta-
dhiodromía tu jírise na jíni 
35) ierapóstolos ton chansenikón. ((Eplís)) epísis
episkeftótane káthe chróno óla ta kráti tu kósmu,
ópu ta nosokomía chansenikón.

Ke írthe ke edhó polés forés ke fághame ke
ípjame. Tha su díkso mía fotoghrafía pu íme 
40) mazí [ne oréa] Ne.
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1) Dina: /Hör här 

vi lever med den sedan åratal [ja] och man

kan höra människor omkring säga ”Den drabbade

är läkare”. Men vi har också hört professorerna som 

5) passerat förbi säga. Den förste professorn jag
träffade var Markianos, Ioannis Markianos, som var

den förnämste leprologen på hela Balkan och åkte

som representant för Grekland på kongresser som

ägde rum i utlandet. Äh sen också andra i hans följe, 

10) men för oss blev det universitetslektioner,
folkuniversitet. Äh- varje femtonde kom ett 

sällskap

Adhelfi tu elachiston 

kristna ortodoxa, och de hade 

15) lektioner för oss i matsalen och vi samlades alla.
Två timmar ((var)) varje lektion. Folkuniversitet.

Äh- det var väldigt värdefullt för oss. Och olika

kristna organisationer som kom utifrån, för att

upplysa

20) om sitt budskap. Äh- samtidigt var det

också många möten och många skrifter. Åh- 

det delades ut åh- det organiserades många fester av

den franske missionären Raoul Follereau [jag har

hört hans namn]

25) Den franske missionären Raoul Follereau

hade startat som sjuttonåring [ja] 

Och fast han studerade för att bli äh-

teaterchef, vad det nu heter, besökte han därefter

((ohörbart)) Honolulu, å där såg han att människor

30) just som han passerade med fordonet inne i
skogen. Så fort de hörde fordonets tuta sprang de

iväg och gömde sig. Och han frågade ”VARFÖR?”

Och på så sätt gjorde han intryck på dem

och han ändrade- sin karriär för att kunna bli de 

35) leprasjukas missionär. ((Dest)) dessutom
besökte han årligen alla länder i världen, 

där det fanns sjukhus för leprasjuka.
Och han kom hit många gånger och vi åt

och drack. Jag ska visa dig ett fotografi där vi är

40) tillsammans [ja va fint] Ja. 
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I första meningen gav Dina uttryck för att ordspråket är spritt bland allmän-
heten och länkade det med orden ”vi lever med den sedan åratal” (”to zume
chronia”) till de drabbades levda verklighet. I nästföljande mening uppgav hon
att hon även hört professorer säga ordspråket och namngav särskilt leprologen
Ioannis Markianós, vars namn och auktoritet hon i likhet med många andra
äldre patienter ofta hänvisade till. Därefter nämnde hon de kristna samfundens
intresse för de lepradrabbade och namngav den kristna organisationen, som
kommit var fjortonde dag och organiserat ett ”folkuniversitet” för patienterna.
När detta var sagt övergick hon till att tala om den franske missionären Raoul
Follereau, som instiftade internationella lepradagen och är en förgrundsfigur
framför andra ifråga om upplysningskampanjerna (jfr s. 65f). När jag flikade in
att jag hade hört talas om honom, gjorde hon en kort paus och berättade histo-
rien om hur hans missionsgärning startade (rad 25). Dina avslutade berättelsen
genom att nämna om Follereaus många besök i Aten och framhöll särskilt att
de ätit och druckit tillsammans. Därefter bekräftade hon sina ord genom att
visa ett fotografi av sig själv vid Follereaus sida från ett av dessa besök. 

Samtalskonventioner och umgängesregler 
Det mest framträdande draget i de lepradrabbades samtalskonventioner var att
fjärma sig intertextuellt från talet om spetälska i det förgångna och göra sig till
tolk för ett nytt sätt att tala om lepra. Ett uttryck för detta är Dinas konsekventa
användning av ordet chansenikós (leprasjuk, rad 35, 3) i stället för leprós (spe-
tälsk), men också den tematiska strukturen i den citerade framställningen. De
företeelser hon nämnde – leprologens vetenskapliga arbete, bildningsverksam-
heten för patienterna, den kristna missionens engagemang och inte minst Fol-
lereus internationella insats för de lepradrabbade – markerar en ny tid i leprans
historia utan att något avståndstagande till äldre tiders tal om spetälska behö-
ver formuleras explicit. Avståndstagandet från talet om spetälska i det förgång-
na kan både analyseras som en språklig konvention och ett sätt att förhålla sig
till kunskapen om sjukdomen.100

Ett annat drag, som var särskilt påtagligt i mina tidiga intervjuer med
lepradrabbade, rör hemlighållandet av det egna namnet och identiteten. Flera av
de boende på centret ville inte uppge sitt namn för mig i samband med mina
intervjuer. Centrets styrelseordförande påpekade att många patienter även hem-
lighåller anhörigas personuppgifter för personalen. Dess läkare menade, som jag
tidigare nämnt (s. 10), att leprapatienternas ovilja att lämna uppgifter om sina
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personliga relationer skapade det största hindret i arbetet att slutgiltigt utrota
sjukdomen i landet. I min första intervju med Dina dröjde det över en halv tim-
me innan hon uppgav sitt förnamn för mig. Efternamnet fick jag först senare
kunskap om på annat sätt. Jag hade frågat varför hon ville hemlighålla sitt namn
och hänvisat till att hon gett mig intrycket att folk inte längre visade fördomar
mot leprasjuka. När hon plötsligt uttalade sitt namn genom att omnämna sig
själv i ett citat, lät det som om hon ofrivilligt avslöjade sin identitet.

Det framgår inte entydigt vem Dina citerar i meningen (rad ) där hon nämner
sitt förnamn. I ett flertal situationer och sammanhang bekräftades att det fanns
en informell kod som verkade återhållande på de lepradrabbades umgänge med
okända utomstående personer. För att skydda sina anhöriga använde en tidiga-
re ordförande i den kristna patientföreningen sig konsekvent av pseudonymen
Christotélis. Som en förklaring till det motstånd jag mötte i inledningen av fäl-
tarbetet förklarade den nuvarande ordföranden i (den religiöst obundna) pati-
entföreningen för mig att patienterna hade kommit överens om att inte ställa
upp i intervjuer. I mina samtal med Dina i kvinnobyggnaden, tycktes dock inte
medpatienterna utöva en sådan återhållande kraft på henne. 

När hon ett ögonblick efter den nyss citerade ordväxlingen mellan oss utro-
pade ”Se där hur du nu också fick reda på mitt namn!” (”Na pu to émathes ke
to ónomá mu!”) lät hon snarare uppspelt än bekymrad. Möjligen hade hon lagt
märke till att jag inte hunnit registrera detta faktum – hon talade mycket fort.
Hon förtydligade att hon sagt sitt namn frivilligt eftersom den inspelade inter-
vjun med henne inte skulle kunna avlyssnas i Grekland. När hon sagt detta hör-
des de övriga kvinnorna i salen ge sitt bifall. Därefter antydde hon igen med ett
direkt citat att andra skulle kunna tänkas invända mot att hon pratade alltför
öppet med utomstående och tillade att hennes anhöriga inte ville det. I nästa
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1) Georg: E- tóra pu léte pos dhen ipárchun

prokatalípsis [óchi] pja. Dhen endhiaférume na

mátho to ónomá sas, [ne] alá jatí íne spodhéo

prághma na min píte to ónomá sas? Afú dhen 

5) ipárchun prokatalípsis?
Dina: A- fovúme mi mípos edhó 

e- akostí i sizítisi mu ke- 

”Na tóra i Dina píghe na tus” Aftó tózisa eghó

1) Georg: Äh nu, som ni säger, att det inte finns någ-

ra fördomar [nej] längre. Jag är inte ute efter att få

reda på ert namn, [nej] men varför är det så viktigt

för er att inte uppge ert namn? Eftersom det inte 

5) finns några fördomar?
Dina: Äh- jag är rädd för att ka kanske 

äh- min diskussion uppdagas här åh-

”Se nu var Dina på väg att” Detta har jag upplevt.
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andetag markerade hon med frasen ”Många på den tiden, hör här, jag ska tala
om något för dig” (”Poli ta chronia ekina, prosékste káti tha su po”) att hon
skulle säga något viktigt om en vanlig situation i det förflutna och fortsatte:

Med sitt exempel länkade hon samman konventionen att hemlighålla sitt
namn med äldre tiders skräckfyllda föreställningar om sjukdomen. Ordet ”kli-
ronomiko” (i arv, rad 3) som jag inte förstod i sammanhanget, betyder ärftlig,
men syftar här knappast på en ärftlig sjukdom i medicinsk mening, utan sna-
rare på att sjukdomen sattes i samband med ett olycksöde i familjen som gått i
arv. Ur den synvinkeln verkar syskonen ha velat dölja sitt gemensamma famil-
jenamn för att skydda sig mot att sjukdomen gavs en definitiv och förödande
stämpel och för att tona ned bilden av en hotfull och okontrollerbar smitta.101

Oavsett vilken betydelse Dina själv ville tillskriva sitt exempel pekar detta, och
att hon själv dolde sitt namn för mig under första delen av vårt samtal, på flera
styrande principer för hennes sätt att tala. På ett plan utgör hemlighållande av
namn och identitet en konvention som de lepradrabbade följer i samtal och
umgänge med utomstående ”friska”. På ett annat plan utgör hemlighållandet
av namn och identitet en strategi för att upprätta ett tolkningsföreträde i sam-
tal om sjukdomen, det vill säga en strategi för att styra tolkningsmöjligheterna
i en bestämd riktning. 

Dinas berättelse om den egna sjukdomshistorien i vårt första samtal är ett
exempel på detta. Hon väntade nämligen i över fyra år, till den sjunde perio-

11

1) Polí ta chrónia ekína tíchene na érthun dhío 
adhélfia

klironomikó [¿dhen katálava] Erchótane

éna, énas apó to spíti apó tin ikojénia. 

5) Metá apó chrónia erchótane KE O ALOS,

ADHELFOS TU AROSTU. [¿siméni] Ke polés forés

léghane ta ídhia ta adhélfia dhen léghane óti aftós

pu írthe íne o adhelfós mu. 

[¿sovará] ja na mi dhimiurjithí panikós

10) ston tópo, i ke edhó. [aha] Katalávate? 
ITE ONOMA ALAZANE, i léghane óti íne chorianí,

eksadhélfia, óchi adhélfia. 

[óste étsi] Tóso

panikós epikratúse paliótera [hm] 

1) Ofta under de där åren, förekom det att två 
syskon kom

i arv [¿jag förstår inte] 

Ett, en kom från hemmet, från familjen. 

5) Åratal senare kom OCKSÅ DEN ANDRE, 
DEN SJUKES BROR. [¿vilket betyder] Och många

gånger sa samma syskon, dom sa inte att 

den som kom är min bror. 

[¿är det allvar] för att inte skapa panik på

10) orten, eller även här. [aha] Förstår ni?
ANTINGEN BYTTE DE NAMN, eller sa att de var

från samma by, kusiner, inte syskon

[verkligen] Sådan

panik rådde förr [hm]

Drakos 2 NY:Drakos 2  2009-05-07  16.51  Sida 117



den av min fältarbete, med att avslöja för mig att hennes far också varit drab-
bad av lepra. Nu i efterhand går det inte att ta miste på att hon avsiktligt avstod
från att nämna om faderns sjukdom för att betona andra orsaker än smitta till
att hon själv blev sjuk. Tre teman – det kyliga klimatet, de hårda arbetsförhål-
landena på hemorten, lidandet under inbördeskriget 1946–49 – var centrala
vid flera intervjutillfällen då hon kom in på frågan om sitt eget insjuknande. I
början av den första intervjun bad jag henne att berätta om sitt liv och sina per-
sonliga erfarenheter av sjukdomen. Min fråga om hennes födelseår ledde hen-
ne vidare till berättelsens centrala teman. 

11

1) Georg: Póte jenithíkate?

Dina: Stin Makedonia [¿póte, póte] To- 

triandadhío [ne] Triandadhío stin Makedonia vória

Ellada [ne] Ah- a- vória Ellada ótan léme- akretiká

méri borí na 

5) épo épi to plíston. Ekí jeníthika, éziza polá 
chrónia, aghrótes [¿ megháli ikojénia] dhuliá sklirí

sklirí dhuliá skliri stin agh, aghrótes óli.

A- mesolávise ke o dhéfteros pangósmios pólemos,

ítane- andartopólemos ítane- tósa tósa kaká pu 

10) pérase o kósmos me to dhéftero pangósmio 
pólemo, ton esoterikó, metá tin katochí, pu fíghane

i jermaní [to kséro] Itane o esoterikós pólemos pu 

itane chiróteros apó to- jermanikí katochí, jatí 

ítan esoterikós o ekthrós. Dhen ítan eksoterikós. Ke

15) dhen íkseres apó pu na prostatefthís.
Otan írthane, mas ípe o Markianos. 

Itan, an échete akúsi, Ioanis Markianos, kathijitís le

leprológhos se óla ta valkánia ANOTEROS. ”A- apó

ta méri sas,” lei, ”o lógho pu íne psichró to 

20) méros ekí, psichró to klíma Ine orinó to méros,
to pio psiló oropédhio Florina.”

Georg: Ne, écho pai/

Dina: Ne. Echis pai stin Florina?/

Georg: Ne, ne, ne écho kriósi ke ólas 

25) ekí polí (skrattar)
Dina: A-ah periochí Amindeo! [skrattar ne ne ne]

Apó ekína ta méri íne. A- epidhí sto vorinó méros to

1) Georg: När är ni född?

Dina: I Makedonien [¿när, när] Trettiotvå 

[ja] trettiotvå i Makedonien, norra Grekland [ja]. 

Äh- ä-norra Grekland när vi säger- i gränsområden

så 

5) att säga. Där föddes jag, och levde under många
år, jordbruks [¿stor familj] hårt arbete

hårt arbete i jo, alla var bönder. 

A- andra världskriget kom emellan, det var-

gerillakrig det var- så mycket, så mycket elände som 

10) folk gick igenom under inbördeskriget som följde
på andra världskriget, efter ockupationen och tyskarna

gav sig iväg [jag känner till det]. Det var inbördeskriget

som var värre än den- tyska ockupationen, för att fien-

den var inhemsk. Den var inte utländsk. Och man viss-

te 15) inte från vilket håll man skulle söka skydd. 
När dom kom, Markianos sa det till oss.

Det var, om ni har hört, Ioannis Markianos, Den

FRÄMSTE leprologen i hela Balkan. ”Äh- 

från era trakter,” sa han, ”orsaken som är att 

20) området är kyligt där, kyligt klimat. Området är
höglänt, det högst belägna höglandet, Florina. 

Georg: Ja, jag har varit/

Dina: Ja. Har du varit i Florina?/

Georg: Ja, ja, ja jag har till och med frusit 

25) mycket där (skrattar)
Dina: Ä- äh Amindeo-området [skrattar ja ja ja].

Från dom trakterna är det. Äh eftersom det högst
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I inledningen av sin berättelse lade hon
grunden till dess struktur genom att redogöra för platsen, arbetsförhållandena
och kriget utan att nämna något om sjukdomen och familjeförhållandena.
Därefter (rad 16) introducerade hon leprologen Markianós, som hon gav en
huvudroll i sin berättelse om insjuknandet. Hans första uttalande, som styck-
ades upp av vår dialog (rad 22–2), är att leprasjuka är sällsynta på platser som

119

belägna höglandet i det norra området av

Makedonien Äh- är det sällsynt att folk insjuknar.

30) Och från Makedonien är det femt tolv län och

med Chalkidiki Chersoniso tretton. De sjuka går att

räkna på ena handens fingrar, åtminstone 

dessa sjuka. I högre grad breder den ut sig på öar

med varmt klimat, i klimat som har mycket 

35) olivodling och varmt klimat [jag förstår]. Kreta
är särskilt

Georg: Ni var emellertid en av de få-

Dina: ”Ja, och” sa Markianos, ”kanske är det alla

dessa umbärandenoch försakelser, krigen- skjutandet

40) å- om du har hört om gerillaoffer, eftersom det
fanns gerillamän som brände byarna och- dom tog

oss därifrån, dom tog oss till Xinonero, om du kom

dit. I trakterna av [¿äh] Florina [ja, ja ja] Ja. Äh lite

längre upp, högre upp än Amandi ligger Xinonero.

45) Och vi levde som gerillaoffer, och mina yngre
syskon i barntruppen

eftersom gerillan tog upp dem i

bergen. Vi fick utstå många umbäranden. Efter tre

år återvände vi till vår hemtrakt, som var ett enda

minfält. Åh-

50) de undersöktes och kontrollerades av militären
för att befria platsen från narkotika (sic!)102, från 

minfälten som skulle befrias från, 

rensa upp platsen. Och därefter återvände vi som

gerillaoffer. Och sedan grodde::: alla bekymmer

55) och::: blommade:::: i all världens 
olika sjukdomar. Och Markianos sa: ”Kanske är det

på grund av alla umbäranden ni fick vara med om,

Det är ett SÄLLSYNT FENOMEN att den sjuke 

kommer från dessa trakter.” Förstår ni?

pio psiló oropédhio tis Makedonias. A- spánia

vjénun árosti.

30) Ke apó tin Makedonia íne dhekap dhódheka

nomí ke Chalkidiki Chersoniso dhekatrís. Dhen

échun pára sta dháchtila metriméni i árosti, épi to

plíston i aróstia aftí. Pio polí aplónete se nisiá

se zestó klíma ((kze)) klíma pu échi ládhia polá

35) ke zestó klíma [katálava] I Kriti 
idhíos íne

Georg: Esís ísastan ómos mía apó tis líghes-

Dina: Ne, ke ípe o Markianos, ”ísos i polés

kakuchíes, i polés sterísis, i pólemi- i skotomí

40) jatí a- an échis akustá andartóplikti, afú itan ekí
andártes ékeghan ta choriá ke- mas píran apó ekí,

mas píran sto Xinonero, an éftases. 

I periochí [¿e-] Florinis [ne, ne, ne] Ne. Ah lígho pio

páno apó ton Amindeon íne to Xinonero. 

45) Ke míname andartóplikti, ke ta adhélfia mu pio
mikrá sto pedhomázoma, 

jatí ta pérnan i andártes sto vunó.

Perásame polés kakuchíes. Meta tría chrónia

epistrépsame ston tópo mas, pu ítan ólo 

narkopédhio. Ke- 

50) eksetástike ke eléngchtike apó strató na 
eleftherothí tópos apó ta- narkotiká ídhi (sic!), apó

ta- narkopédhia pu íne na eleftherothí na to kat-

harísun- ton tópo. Ke metá epistrépsame san 

andartóplichti. Ke metá anthísane::: 

55) ke::: fitrósane::: óles i stenachóries ke arósties se
dhiáfores arósties ston kósmo. Ke lei o Markianos:

”Isos apó tis polés kakuchíes pu perásate, SPÁNIO

FENÓMENO na íne apó ta méri 

aftá o árostos.” Katalávate?
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i likhet med hennes egen hemort har kyligt klimat. När hon sedan tillade att
endast en handfull personer i hela Makedonien hade drabbats av lepra under-
ströks det gåtfulla med hennes eget insjuknande, vilket skapade en konflikt i
berättelsen. 

Hon lät därefter (rad 3) leprologen Markianós uttala sig och antyda ett svar
på gåtan, nämligen att insjuknandet har att göra med det lidande som kriget
fört med sig. Markianós ord övergick sedan nästan omärkligt i hennes egna och
dramatiserades i meningen ”Och sedan grodde:::: alla bekymmer och:::: blom-
made:::: i all världens olika sjukdomar” (rad 54–55). Den dramatiska effekten
skapades av att Dina drog ut på orden ”anthisane::::” ”ke::::” och ”fitrosane::::”.
En viktig effekt uppnåddes också av att hon uttalade ordet ”olika” med emfas
och spelade metaforiskt på att allt lidande av inbördeskriget ”grodde” och
”blommade i all världens sjukdomar”, i ett enstaka fall till lepra.103

Hon avslutade sin berättelse genom att åter citera Markianós och samman-
fatta sina två centrala teser i ett par meningar. Den ena tesen var att hennes
insjuknande i lepra orsakats av det lidande inbördeskriget hade åsamkat hen-
ne, det vill säga att sjukdomens orsaker var lokaliserade till faktorer utanför den
enskilda individens eller familjens kontroll. Hennes andra tes var att lepra är en
mycket sällsynt sjukdom, åtminstone i hennes hemtrakter. Hon underströk
dessa teser genom att upprepa slutmeningarna efter det citerade avsnittet. Med
den retoriska frågan ”Förstår ni?” (”Katalávate?”)104 markerade Dina här som
så ofta att en sekvens i hennes framställning var avslutad och att hon förvänta-
de sig mitt samförstånd. Ett rimligt antagande från hennes sida var att hemlig-
hållandet av faderns sjukdomshistoria var en förutsättning för denna förvän-
tan. Om hon däremot hade inlett sin berättelse med att redogöra för sin fars
insjuknande hade hon omedelbart skapat möjligheten för mig att tolka hennes
insjuknande som en följd av smitta inom den egna familjen.

Kroppsmedvetet seende
Ett annat kännetecknande drag i Dinas och andra leprapatienters verbala fram-
ställningar var att medvetenheten om de egna kroppsliga erfarenheterna av
sjukdomen fanns närvarande i nästan allt som sades. Deras sätt att betrakta
omvärlden grundade sig i kroppsliga erfarenheter. Detta kroppsmedvetna
seende avtecknade sig i hennes verbala framställningar som i sin tur reflektera-
de hur de lepradrabbade förkroppsligade ett visst sorts vetande i omvärldens
ögon. Ur den synvinkeln framstår Dinas hemlighållande av sitt namn och

120
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faderns sjukdom som hennes sätt att skydda den egna kroppen från att stigma-
tiseras socialt av omvärldens blickar. En bit in i första intervjusamtalet antyd-
de hon svårigheterna att bli kvitt sitt kroppsliga stigma, trots att rädslan för
lepra enligt henne numer hade avtagit och i det närmaste upphört.

121

1) Dina: Dhén borúsa na ksanapáo píso jatí dhen

pígha ke étsi méno eghó edhó san se ásylo

lipiró. Ke/ katá kápion trópo

/Georg: Akóma to nióthete étsi?

5) Dina: A ma dhen páo ston tópo mu tóra eghó.

Ti na káno na páo! Afú 

i ghonís mu péthanane, o fóvos epikratí. 

Eán éfevgha apó to chorió mu 

ke írtha edhó ke dhen dhimiurghúsan aftés 

10) i vúles, aftés san simádhia borúsa na 
epistrépso. Alá afu stighmatístika 

katá kápion trópo

me tin dhokimastikí therapía aftí 

dhen páo píso. Jatí écho aftá ta 

15) simádhia, pu se éna aghrámato óti ke na po, óti
íme apotherapevméni, tha pi ”MORE DHEN

VLEPIS TA MUTRA SU. TI LOJA INE! POS 

MU LES OTI ISE APOTHERAPEVMENI!”

[hm] 

20) Ja aftó ton lógho dhen ksanapígha. 

Alá ke ta adhélfia mu skorpísane apó ekí. Ine edhó

pandreména. Ke pijéno sta spítia tus ke érchonde ke

aftí.

Alá ston tópo pu jeníthika dhen 

25) ksanaphígha [hm] 
Georg: Alá ta adhélfia sas échun érthi edhó

dhiladhí?

Dina: E edhó stin Athina íne pandreméni,

dimiurjiméni, érchonde, pijéno. Dhen ipárchi 

30) próvlima./
Georg: Echete epafí dhiladhí [ne vevéos] Ke tóra

échune ksefovithí dhiladhí?

Dina: Ne échun ksefovithí. Ke o kósmos katá kápi-

on trópo kséri jatí írthan polí. Kséris ja kápia

1) Dina: Jag kunde inte vända tillbaka igen för att

jag åkte inte och så bor jag här som på en asyl

bedrövligt. Och/ och på något sätt

/Georg: Känner ni det fortfarande så?

5) Dina: Å jag åker inte till min hemtrakt nu. 

Vad ska jag åka dit och göra! Eftersom mina

föräldrar har dött, härskar rädslan fortfarande.

Om jag hade gett mig iväg från min by och

kommit hit och de här utslagen inte hade 

10) uppstått, de här som märken, skulle jag ha
kunnat återvända. Men eftersom jag på sätt och vis

stigmatiserades

med den här försöksbehandlingen

återvänder jag inte. Eftersom de här mär-

15) kena för den obildade, vad jag än säger om att
jag är botad, kommer att säga ”HÖRRU SER DU

INTE DITT NYLLE! VAD ÄR DET FÖR PRAT! HUR

KAN DIU PÅSTÅ FÖR MIG ATT DU ÄR BOTAD!”

[hm]

20) Av den anledningen har jag inte åkt igen.

Men också mina syskon skingrade sig därifrån. De

är gifta här. Och jag besöker dem i deras hem och de

kommer också.

Men till platsen där jag föddes har jag inte

25) åkt igen [hm]
Georg: Men era syskon har alltså kommit 

hit?

Dina: Äh de är gifta här i Aten, har det ordnat, de

kommer, jag besöker dem. Det finns inget 

30) problem./
Georg: Ni har alltså kontakt? [ja visst] Och nu 

har de alltså slutat att vara rädda?

Dina: Ja de har slutat vara rädda. Och på sätt och vis

vet folk varför och många kom på besök. Man
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I två korta satser (rad 3–40), som summerar den citerade sekvensen, angav
hon två källor till hur hon blivit offer för stigmatisering. Med den första satsen,
”både i samhället när de pratar om mig, för att jag blev sjuk”, pekade hon ut
ryktet och talet om hennes insjuknande som källa till stigmatiseringen. Med
den andra satsen, ”men också utseendet som stigmatiserades”, syftade hon på
att hennes sargade kropp var den andra källan till stigmatiseringen. Dessa två
satser gestaltar dilemmat av att inte kunna värja sig mot omvärldens blickar. Å
ena sidan projiceras ett stigma på hennes kropp som en följd av det sätt männi-
skor talar om henne. Å andra sidan är det möjligt för utomstående att avläsa
sjukdomen genom att betrakta hennes utseende och omvandla sjukdomens
synbara spår till ett stigma. I båda fallen är det omvärldens blickar från olika
subjektspositioner, som projicerar ett stigma på den lepradrabbades kropp, vil-
ket förklarar varför det kan vara viktigt för den lepradrabbade att undvika
blickarna, eller dölja sjukdomen för dem. Dina förklarade till exempel att hon
ibland stillade utomståendes nyfikenhet med att förklara att hennes ärr härrör-
de från brännskador. 

I den tidigare meningen ”HÖRRU SER DU INTE DITT NYLLE! VAD ÄR
DET FÖR PRAT! HUR KAN DU PÅSTÅ FÖR MIG ATT DU ÄR BOTAD!” (rad
16–1) anspelade hon på hur den ärrade kroppen kan omvandlas med hjälp av
verbala handlingar. Den retoriska frågan underförstår att den utpekade perso-
nen fortfarande har sjukdomen i dess aktiva fas, att sjukdomen inte har hejdats.
Ur detta perspektiv omvandlar den citerade kommentaren Dinas kropp från
att vara behandlad och ofarlig för människor i omgivningen till att bli en hotan-
de smittohärd. Den retoriska frågan är också ett målande uttryck för den
kränkning och upplevelse av att bli uppfattad som smutsig, som en leprasjuk
person kan utsättas för när kroppen i andras och egna ögon omvandlas från vara
ren till oren. Dinas redogörelse för stigmatiseringens konsekvenser, om för hon
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35) dhuliá ke me episkeftíkane. 
Idhan pu dhúleva pu ímun kalá. Alá dhen pávi katá

kapion trópo na íme stighmatisméni

ke stin kinonía san ónoma, 

jatí aróstisa

40) alá ke stin morfí pu stighmatístika. 

Aftó dhen mu dhíni tháros ke to kurájo na pandú, 

na pijéno me to kefáli psilá. 

[mm] Katálaves?

35) har hört om något arbete och de besökte mig. 
De såg att jag arbetade och mådde bra. Men jag

upphör inte på sätt och vis att vara stigmatiserad. 

både i samhället när de pratar om mig, 

för att jag blev sjuk. 

40) men också utseendet som stigmatiserades.

Detta gör att jag inte har mod och kurage överallt 

att bära huvudet högt. 

[mm] Förstår du?
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blivit kvar i en asyl (rad 1–2) och inte kunnat eller velat återvända till sin födel-
seort (rad 5–14) illustrerar dessutom hur stigmatiseringen är sammanlänkad
med en (de)formering och (av)territorialisering av hennes kropp som jag har
diskuterat i föregående kapitel. Den del av samtalet mellan oss som föregick
den nyss citerade sekvensen ger inblickar i hur denna process kan förstås i lju-
set av maktrelationer. Dina berättade om vad som hände i familjen när hennes
sjukdom blev känd.
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1) Dina: To spíti DHIALITHIKE [¿jatí] Otan

ipárchi aftí i nósos, fóvos ke trómos epikratí stin

Ellada se orisména méri. Ston tópo mas dhen

échume aróstus aftús. Pandreméni ímuna [hm] 

5) Ke::: o ándras trávikse dhrómo tu [¿e] Ke

afú ídha apó tin katástasí mu. ”Pandrépsu

nikokirépsu” dhen ítan 

ticheró na zísume mazí. Ke étsi 

dhen jíriasa stin patrídha 

10) [¿dhiladhí] LIPIRO PRAGHMA!

Georg: Isastan pandreméni ótan katala [ne]

katalávate [ne, vévea, ne ne] tin 

aróstia sas? [ne] 

Ke ke ti éjine stin práksi dhiladí?

15) Dina: Típota. Efigha eghó san árosti ke émine

aftós ke tóso fov [¿o ándras sas] tromokratíthike.

Mas engatélipse. 

Lógho pu aróstisa jatí ton tromokrátise o

nomíjatros óti ”i aróstiia aftí

20) DHEN THERAPEVETE. 

UTE PROKITE NA JIRISI PISO”.

Georg: Ejine, éjine chorismó 

as púme [ne, fisiká] ja aftón [ne] ton [ne] 

lógho? [ne ne] Dhen íchate móno tin aróstia

25) dhiladhí? Ichate ke/ ton chorismó.
/Dina: Ne aftó ítane dhéftero plíghma. Isos aftó na

epidhínose tin katástasi mu.

Katalávate? Jatí i aróstia aftí, káthe 

aróstia alá idhíos aftí

30) dhen théli stenochória. Alá- ísos 
orghaniká na me se polí statherí lojikí, 

1) Dina: Hemmet UPPLÖSTES [¿varför] När den

sjukdomen existerar, härskar rädsla och skräck på

vissa områden i Grekland. I våra hemtrakter har vi

inte dessa sjuka. Jag var gift [hm] 

5) Åh::: mannen drog sin väg 

[¿äh] Och eftersom jag insåg min situation. ”Gift

dig och bilda ett fint hushåll”, det föll inte på min

lott att samleva. Och på så sätt

återvände jag inte till hembygden 

10) [¿det vill säga] ETT SORGLIGT FAKTUM!

Georg: Var ni gift då ni först [ja] 

förstod [ja, visst, ja ja] vad ni hade för 

sjukdom? [ja]

Och och vad hände alltså i praktiken?

15) Dina: Ingenting. Jag gav mig iväg som sjuk

och han stannade kvar och sån räds [¿er man] blev

skräckslagen. Han övergav oss.

För att jag blev sjuk på grund av att 

länsläkaren gjorde honom skräckslagen, med att

”den 20) här sjukdomen GÅR INTE ATT BOTA. INTE 
HELLER KOMMER HON ATT KUNNA ÅTERVÄNDA”.

Georg: Blev det, blev det skilsmässa alltså [ja

naturligtvis] på grund av [ja] detta skäl? [ja ja] Ni

hade alltså inte enbart 

25) sjukdomen? Ni drabbades också/ av skilsmässan. 
/Dina: Ja detta var det andra såret. Kanske

förvärrade det min situation. 

Förstår ni? Eftersom den här sjukdomen, varje

sjukdom men i synnerhet den här den 

30) förvärras av bekymmer. Men- kanske har jag 

organiskt sett ett mycket stabilt inre motstånd, hur
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I den citerade sekvensen av samtalet redogjorde Dina med eftertryck för hur
hon berövats flera kroppsliga territorier: familjen, hemmet och hembygden.
Hon dramatiserade berättelsen om hur hennes man övergivit henne genom att
dra ut på första ordet i meningen ”Och:::: mannen drog iväg” (rad 5). Med sitt
yttrande ”Och på så sätt återvände jag inte till hembygden. ETT SORGLIGT
FAKTUM!” (rad –10) gestaltade Dina hur hon tvingats överge sin egen hem-
bygd och onekligen berövats ett ur många avseenden grundläggande kropps-
ligt territorium.105 Innebörden av att inte kunna återvända till sin födelse- eller
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télos pándon jerí krasí pu dhen 

ftáni ke se tréla. Jatí i stenochória se odhijí se polés

peristásis. Ke ta chrónia ekína énas forkístike.

35) Alos skotóthike mónos tu.

Katalávate? [ne] Itane tromeró na 

choristís apó tin ikujénia tin stighmí 

pu mólis dhimiurjíthikes.

Georg: Fisiká.

40)Dina: Ke étsi éfigha/ 

ke apó tóte

/Georg: E me tus ghonís ke adhélfia sas?

Dina: E- i ghonís ne, fisiká tha 

échun epafí. O ghoniós dhen arníete to 

45) pedhí tu. Alá ti na mu prosférun? Eghó, ómos,
lógho pu o fóvos ke o trómos 

epikratí ston tópo mas lógho 

tis aróstias pu dhen ipírche álos, apó afti tin aróstia

apó ta méri aftá [hm] idhíos apó ti dhitikí

50) Makedonia, Kozani, Florina ke Kastoria,

tris nomí dhitikí Makedonia dhen

ipírche álos árostos. 

Ke fóvos ke trómos epikrátaje ke jatí afú

se eksetázi o nomíjatros sto spíti tin ikujénia. Ke

55) tus apomonóni na mi bi kánis úte na vji kanís
méchri na vghun ta apotelésmata. O kósmos

tromokratíthike katá kápion trópo [hm]. Su lei

”TI INE TUTO? DHEN JIRIZUN APO EKI

ALO,” lei ”PISO!” 

som helst är jag vid så pass sunda vätskor att jag inte

blivit galen. För bekymmer kan leda till många

påfrestningar. Och under de där åren blev en galen. 

35) En annan begick självmord. 

Förstår ni? [ja] Det var fruktansvärt att skiljas från

familjen i samma ögonblick

som man bildade familj. 

Georg: Naturligtvis.

40) Dina: Och på det viset gav jag mig iväg/

och sedan dess

/Georg: Äh med era föräldrar och syskon?

Dina: Äh- Föräldrarna ja, naturligtvis ska 

de ha kontakt. En förälder förnekar inte sitt 

45) barn. Men vad kunde de göra för mig? Men

jag, eftersom rädslan och skräcken är förhärskande

i våra hemtrakter på grund av att det inte fanns

någon annan med sjukdomen, med den här

sjukdomen i de här områdena [hm] särskilt västra

50) Makedonien, Kozani, Florina och Kastoria, i

tre län i västra Makedonien fanns det inte något

mer sjukdomsfall. 

Och rädslan och skräcken förhärskade

och eftersom länsläkaren undersöker en i familjens 

55) hem. Och han isolerar dem genom att ingen
får gå in eller ut tills resultaten meddelas. Folk blev

skräckslagna på sätt och vis [hm]. Man sa dig

”VAD ÄR DETTA? DOM ÅTERVÄNDER ALDRIG

MER,” säger man, ”DÄRIFRÅN!”
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hemort är ju att tvingas leva i ett slags flyktingskap. Men för Dina innebar exi-
len i Aten ett flyktingskap utan drömmar om att återvända. 

Ordet ”återvända” (”jiríso píso”) eller bara ”tillbaka” (”píso”) är nyckelord i
denna och den närmast föregående citerade samtalssekvensen. I sitt yttrande
(s. 121, rad 11–14): ”Men eftersom jag på sätt och vis stigmatiserades med den
här försöksbehandlingen återvänder jag inte” skildrade hon sin egen position i
förhållande till människorna på hemorten. I den senast citerade samtalsse-
kvensen intar länsläkarens yttrande en central position med avseende på mak-
tutövandet i sammanhanget. Med konstaterandet (rad 20–22), ”den här sjuk-
domen GÅR INTE ATT BOTA. INTE HELLER KOMMER HON ATT KUNNA
ÅTERVÄNDA”, betonade Dina att det var läkaren som hade makten över kun-
skapen och att läkarens maktutövande både ledde till att hennes man övergav
henne och indirekt orsakade att hon aldrig återvände från sin asyl och exil i
Aten. Innebörden av det sagda är att läkarens agerande styrde omvärldens atti-
tyder till henne och därigenom medverkade till att både (de)formera och
(av)territorialisera hennes kropp. Hon underströk effekten av läkarens uppträ-
dande genom att återknyta till sin tes (jfr s. 120) om att det psykiska lidandet
går hand i hand med det fysiska. Hon framhöll att skilsmässan öppnade ett nytt
sår hos henne, att en annan lepradrabbad hade blivit galen och att ytterligare
en tredje tagit sitt liv (rad 30–39). 

Dina avslutade sekvensen genom att understryka konsekvenserna av att
läkarens maktutövande varit förenad med en kroppslig och rumslig praktik.
Denna bestod i att hela familjen skars av från kontakten med utomstående i
väntan på resultaten av läkarens undersökning. Genom att trappa upp tal-
hastigheten i meningen ”Och han isolerar dem genom att ingen får gå in eller
ut tills resultaten meddelas” (rad 55–56) gav hon emfas åt dramatiken i den
skildrade situationen. I sitt avslutande yttrande i denna samtalssekvens lade
hon läkarens ord i bybornas mun i citatet (rad 5–59)” ’DOM ÅTERVÄN-
DER ALDRIG MER’ säger man ’DÄRIFRÅN!’ ” På detta sätt gav hon uttryck
för hur läkaren lyckats överföra sitt maktspråk på dem. Detta antyder hur
(de)formeringen av den leprasjukes kropp är förbunden med rumsliga sam-
manhang. 

I mina tidiga fältanteckningar från besöken i kvinnobyggnaden står att stig-
matiseringen av kvinnorna verkade finnas inbyggd i väggarna. Underhållet av
byggnaden var starkt eftersatt och bekvämligheterna var närmast obefintliga. I
sovsalen där Dina hade sin säng stod tolv järnsängar parvis i sex avbalkningar
som skildes åt av meterhöga murväggar. Det var högt till tak och svalt i salen
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även under sommartid, trots att de förfallna fönsterluckorna släppte in en hel
del solljus. Under vintertid användes en liten elkamin som värmde den som
befann sig närmast. Järnsängarna och sängskåpen hade varierat utseende och
bidrog tillsammans med ett par kylskåp av skilda fabrikat och ett stort antal
ikoner och religiösa bilder i oregelbundna grupperingar på väggarna till att ge
rummet ett slitet och lite stökigt intryck. Det som skilde salen från en vanlig
sjukhussal och faktiskt påminde mig om en hemmiljö var framför allt den
enskilda matlagningen som med sina puttrande ljud och dofter gjorde rummet
privat och hemlikt. Men mycket gjorde också miljön olik en vanlig bostad,
naturligtvis sjukhussängarna och sovsalen, men också den sparsamma före-
komsten av privata ägodelar.

De två avbalkningarna som rymde de fyra innersta sängarna i salen utgjor-
de Dinas boplats. På en av sängarna som fungerade som en ”köksbänk” hade
hon brett ut en bit vaxduk och några tidningar.106 Där stod några plastburkar
och tomma yoghurtförpackningar på tork från disken som utfördes i andra
änden av korridoren. För övrigt låg två skorppaket framme och en wellpapp-
kartong som var övertäckt av en tunn spetsduk. Gränsen mellan sjukhussäng-
en och den egna ”köksbänken” markerades av att sängen fortfarande var en
säng som i likhet med alla andra sängar i salen var bäddad med en sträckt grå
filt och med en styv vit huvudkudde på högkant mot sänggaveln. Flera kvinnor
använde boendet i kvinnobyggnaden som en slags mellanstation. Dina gav sig
i allmänhet iväg till en av sina systrars familjer där hon hjälpte till i hushållsar-
betet och återkom till centret på kvällarna. Under alla år som hon förvärvsar-
betat hade hon sparat ihop till en lägenhet, som dock aldrig blivit hennes egen
bostad. Hon hyrde ut lägenheten och övervägde att testamentera den till ett av
sina syskon. 

Boendet på centret erbjöd både en fristad undan stigmatiserande blickar
och ett utanförskap. Dina betonade båda aspekterna olika mycket vid skilda
tillfällen. I ett samtal mot slutet av tredje fältperioden framhöll hon värdet av
att inte behöva slita i hårt kroppsarbete, som skulle ha varit fallet om hon åter-
vänt till sin tidigare tillvaro i en jordbruksbygd. Men i samma samtal berätta-
de hon om en äldre kvinna som skrivits ut efter många års anstalstsvistelse,
men tvingats återvända på grund av att hennes anhöriga inte velat veta av hen-
ne. Hon konkretiserade problematiken med ett exempel från sin personliga
erfarenhet. 
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12

1) Dina: Parádighma eghó íme tósa chrónia ke

apotherapevméni [ne] An po ómos na 

páo ke to ípa ”A óchi!” lei 

”Kalá ise ekí pu káthese. An érthis, tha 

5) érthis na me episkéftis mía óra dío. Alá
óchi ja polí jatí íse árosti.”

Georg: Pjos lei aftó? 

Dina: As púme i dhikí mu [aha i-] 

”Ne”, lei, ”to krátos se therapévi ke 

10) se taízi na káthese ekí. Jatí na 
érthis afú ise árosti?” [Mm] I nífi mu 

tha to pi [mm]. I nífi mu. Ipa 

eghó stin mía nífi, stin áli 

nífi ((ohörbart)) adhélfia. Dhen íme 

15) dhechtí. 
[étsi] Etsi, enó íme 

apotherapevméni, erghástika ekí íkosi chrónia san

nosokóma. Píra ke mía mioméni

síndaksi na páro to eksitírio mu na 

20) fígho [mm]. Alá dhen ime dhechtí. 
Jatí dhen íne monácha o adhelfós pu tha 

me dhechtí. Ine ke i nífi mu pu íne kséni.

Ke aftí échi tin prokatálipsi ke dhén me théli. 

25) Georg: Aftó dhimiúrjise tsadíla i lípi i pos?

Dina: Ochi tsadíla. Aplós fováte, dhen 

théli na plisiási puthená [se sas

enoó] Ne. Ke to pjáto mu écho

30) váli chória ke to potíri mu chória. Ke 
pja tha íne i thési mu pu dhen 

tha boró na aplóso tin katsaróla úte edhó úte ekí úte

sto pedhí tis, úte stin ídhiane 

[ne dhen jínete]. I zis se éna mía 

35) polí perioriseméni epifilaktikí zoí [mm] ke
dhen échis thési, dhen se anakufízi apó tin zoí,

málon se stenachorí [Mm Mm] 

Ja aftó anangázete o kathénas na méni 

40) edhó [ne]. Polí ánthropi pu 
apotherapevméni ke ídhi échun jerási. Apó aftí tin

prokatálipsi échun míni mésa 

[Mm]. Ke enó den éprepe na échun 

míni afú íne apotherapevméni [ne ne ne]. 

45) Eprepe na échun fíghi. 

1) Dina: Till exempel jag har så många år 

och är botad [ja]. Men om jag skulle säga att jag

skulle åka och jag sa det ”Å nej!” säger hon

”Du har det bra där du är. Om du kommer, ska 

5) du besöka mig en timme eller två. Men 

inte för lång tid eftersom du är sjuk.”

Georg: Vem säger detta?

Dina: Låt oss säga mina anhöriga [aha ho-]

”Ja”, säger hon, ”staten ger dig behandling och 

10) föder dig för att du ska vara där. Varför ska du
komma när du är sjuk? [mm] Min svägerska

kommer att säga det. [Mm] Min svägerska. Jag sa

det till en svägerska, till den andra svägerskan

((ohörbart)) syskon. Jag  är inte

15)accepterad. 
[så] Så, Samtidigt som jag är 

botad, har arbetat där i tjugo år som 

sjuksköterska. Jag fick också en begränsad

pension för att bli utskriven och ge 

20) mig av [mm]. Men jag är inte accepterad. Därför

att det inte bara är min bror som ska acceptera mig.

Det är också min svägerska som är utanförstående.

Och hon har fördomen och vill inte veta av mig. 

25) Georg: Skapar det ilska eller sorg eller hur?

Dina: Inte ilska. Hon är helt enkelt rädd, hon vill

inte komma i närheten i något avseende [¿er menar

jag] Ja. Och min tallrik har jag 

30) ställt avsides och mitt glas avsides. Och vilken
kommer min plats att vara när jag inte kan ställa

fram kastrullen varken här eller där, eller 

till hennes barn, eller till henne själv 

[nej det går inte]. Eller man lever ett 

35) mycket kringskuret förbehållsamt liv [mm]
och man har ingen plats, livet gör inte att man får

ro, snarare ger det en bekymmer [Mm mm]

Därför är var och en tvingad att bo 

40) här [ja]. Många botade människor som är

botade och redan har blivit gamla. På grund av den

här fördomen har de blivit kvar inne [Mm]. Och

eftersom de inte borde ha 

varit kvar efter att ha blivit botade [ja ja ja] 

45) De borde ha gett sig iväg. 
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Tidigare i våra samtal hade Dina inte lika tydligt uttalat sin kritik mot hur hon
blivit behandlad av sina släktingar. Nu upprepade hon i en närmast trotsig ton
att hon inte var ”accepterad” av en svägerska (rad 14–15, 20). Dinas skildring
formades framförallt till en kritik mot att en person som behandlats mot lepra
på detta sätt aldrig blir botad från lepra i andras ögon. Lägg märke till hur hon
beskrev de kroppsliga och rumsliga restriktionerna som riktades mot henne –
att inte dröja kvar i broderns hem längre än någon eller ett par timmar vid var-
je besök (rad 4–5) och att iaktta särskild försiktighet i samband med gemen-
samma måltider (rad 26–33). 

Iakttagelser av andras positioner
Dina återkom ofta till den dubbla verkligheten, att behandlade leprapatienter
numera får röra sig fritt i samhället samtidigt som deras rörelsefrihet kan vara
begränsad i enskilda situationer och sammanhang. I det nyss redovisade citatet ur
vårt samtal sade hon att hennes svägerska var en ”utanförstående” till familjen,
därtill ”fördomsfull”, och lät mig förstå att hon skulle ha blivit accepterad i famil-
jen om det bara hade ankommit på hennes egen bror (rad 20–24). Att vara ”utan-
förstående” och ”fördomsfull” anger en position och ett sätt att förhålla sig till
kunskaper, som Dina och många andra lepradrabbade tillskrev de människor
som stigmatiserade dem. Gestaltningen av det förhållningssätt, som inte leder till
att de leprasjuka stigmatiseras, utgick från att kunskapen baserades på självupp-
levda erfarenheter. Det tidigare citerade ordspråket ”Den drabbade är läkare” (”o
pathós ine jatrós”) kan åter tjäna som en illustration. I slutet av min första inter-
vju med Dina upprepade hon detta ordspråk. En medpatient i samma sal hade
just berättat om svårigheterna för läkarna att diagnostisera hennes sjukdom och
Dina hade självmedvetet redogjort för några av leprans kännemärken. Med ord-
språket inledde hon en berättelse om sin egen iakttagelseförmåga. 

12

1) Dina: (med låg röst) Ine aftá simptómata tis 

nósu [hm] Ke- ”o pathós íne jatrós”,

parakulothóndas óla aftá eghó ke na dho kápion

ékso [Ekaterini:10 to ghnorízi] to ghnorízo. 

5) Chthes ícha paj sti laikí ja na 
ti laikí aghorá edhó pjo páno, ke pígha, ke 

ídha kápion as púme pu íche ekdhilothí 

tin aróstia

Alá dhen tolmó na to po, 

1) Dina: (med låg röst) Dessa är symtom på

sjukdomen [hm]. Å- ”den drabbade är läkare”.

Genom att ha följt allt detta och om jag får se någon

ute [Ekaterini: hon känner igen] känner jag igen

5) det. I går gick jag till marknaden, för att, till den
lokala marknaden här lite ovanför, och jag gick,

och fick se någon, som man kan säga hade 

sjukdomen utvecklad. 

Men jag vågar inte tala om det, 
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Den lokala marknadsförsäljningen äger rum en tidig morgon varje vecka längs
en lång gata alldeles utanför centret. Dina brukade i likhet med många andra
på centret besöka marknadsgatan för att komplettera den ranson livsmedel,
som hon tilldelades i egenskap av patient. Denna veckodag blir gatan bitvis
svårframkomlig på grund av de täta leden med flanerande kunder. Eftersom
många utskrivna patienter har bosatt sig i närheten av centret hör det inte hel-
ler till ovanligheten att man träffar någon av dem i folkvimlet på marknadsga-
tan. Dinas berättelse handlar om att hon upptäcker dem före många andra.
Med stöd av ordspråkets generaliserande kraft omvandlade hon sin egen för-
måga att identifiera leprans kännemärken till en allmän kunskap hos lepradrab-
bade genom att säga ”den drabbade är läkare” (rad 2). Med denna fras marke-
rade hon sin egen subjektsposition, avslutade sin allmänna redogörelse för
leprans kännemärken och inledde sin berättelse om en enskild iakttagelse.

Med verbet känna igen (ghnorízo), (rad 4) som hon upprepade fyra gånger
i den korta samtalssekvensen, underströk hon att hennes kunskaper om leprans
kännemärken baseras på självupplevda erfarenheter. I den citerade sekvensen
uttryckte Dina sin medvetenhet om leprasjukas utsatthet för utomståendes
blickar och markerade därmed sitt eget förhållningssätt till andra lepradrabba-
de. Särskilt i meningen ”Men jag vågar inte tala om det, eftersom jag inte vet
hur han kommer att ta det” (rad 9–11), som hon gav emfas åt med hjälp av en
inledande kort paus, uttryckte hon denna insikt i klartext. Dessutom betonade
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10) eftersom jag inte vet hur han kommer att

ta det. 

Georg: Men ni/

Dina: (med normal röst) Jag känner igen det nu. 

Jag är inte läkare och vetenskapsman. Men eftersom 

15) jag lever med sjukdomen och ser symtomen, 
ser typerna, ser olika markeringar. Vem jag än få se

ute (sänker rösten) känner jag igen det.
(viskar) Han har den här sjukdomen.

(höjer rösten) Det kan hända att han inte tror mig

20) om jag talar om det. Men jag upphör inte att 

känna igen. 

eftersom- en del är som har en godartat

typ och har någonting obetydligt. 

(viskar) jag känner igen det.

10) jatí dhen kséro pos tha 

to pári.

Georg: Esís ómos/

Dina: (med normal röst) Eghó ghnorízo tóra. 

Eghó dhen íme jatrós epistímon. Alá epidhí 

15) zo tin aróstia ke vlépo simptómata, vlépo
morfés, vlépo ekdhilósis diáfores. Opion dho ékso

(sänker rösten) ghnorízo.
(viskar) Echi tin nóso aftí.

(höjer rösten) Borí na mi to pistépsi eán 

20) to po. Alá dhen pávi eghó na
ghnorízo. 

jatí- ine merikí pu íne kalí morfí ke échun

káti eláchisto.

(viskar) to ghnorízo.
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hon sin iakttagelseförmåga med hjälp av rösten då hon sänkte den och viskade
orden i meningen ”Vem jag än får se ute (sänker rösten) känner jag igen det.
(viskar) Han har den här sjukdomen. (rad 16–1), samt då hon viskade fram
den avslutande korta meningen ”Jag känner igen det” (rad 24).

Som jag har nämnt i prologen (s. 13f) anförtrodde Dina mig att hon inte
velat tala om för den nyanställda sjuksköterskan, Sofia, vilka patienter som var
”positiva”, det vill säga hade lepra i dess aktiva form. Hon jämförde Sofias åter-
hållsamma beteende med hennes företrädares otvungna umgänge med patien-
terna. Vid detta tillfälle sänkte hon tillfälligt rösten för att markera det känsli-
ga samtalsämnet. När hon kom in på den känsliga frågan om att jämföra de två
sjuksköterskornas beteenden ändrade hon dessutom syntaxen och började tala
i ofullständiga meningar. Detta lät hemlighetsfullt och signalerade att hon ytt-
rade sig om något otillåtet, vilket emellertid ledde till att jag hade svårt att föl-
ja med i samtalet och bad henne upprepa det hon nyss sagt.
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1) Dina: Ali forá thélis na su po? [ne].

A i Sofia. Dhúleve próta i Chariklia [to kséro]

Pos tin évlepes tin Chariklia?

Georg: Mía chará.

5) Dina: Mía chará kopéla? [ne] 

Mes sta óla? [ne] 

Vlépe ke to símera, chorís ónoma

[ne] tha su po. (viskar) Mía áli ekí.
Lipón, dhen ipárchi tósi eleftería, 

10) tóso tháros [ne] 
Erevna na máthis se váthos 

[Mm] (viskar) ”Pjos íne thetikós?” [¿Pjos] (viskar)

thetikós. (normal röst) Katalávate? [ne]

(viskar) Sofia.
15) Katálaves tóra [íne thetikós] Ne ja kséri na

profilásete. [ne] Me katálaves?

(viskar) ipe i Sofia
[ne] (normal röst) Rotáj ”íne i tádhe 

thetikiá?” (viskar) ”Ine i tádhe thetikiá?”
20) [aha] (normal röst) ja na kséri na 
profilásete. [ne ne ne] Enó aftó dhen 

ipírche stin proighúmeni. [Ne i proighúmeni] íche

álon aéra. [álon aéra ne, ne ne]

Me katálaves?

1) Dina: Du vill att jag säger det en gång till? [ja]

Äh Sofia. Först jobbade Chariklia [jag vet]

Vad tyckte du om Chariklia?

Georg: Utmärkt.

5) Dina: En utmärkt flicka? [ja]

I alla avseenden?[ja]

Betrakta också i dag, utan att nämna namn

[ja] ska jag tala om för dig. (viskar) En annan där.
Nå, det finns inte så mycket frihet, 

10) så mycket mod [ja]
I en undersökning ska man gå på djupet

[Mm] (viskar) ”Vem är positiv?” [¿Vem] (viskar)

positiv. (normal röst) Förstår ni? [ja]

(viskar) Sofia.
15) Har du förstått nu [är positiv] Ja för att

veta hur hon ska skydda sig [ja]. Har du förstått

mig? (viskar) sa Sofia [ja]

(normal röst) Hon frågar ”är den och den 

positiv?” (viskar) ”Är den och den positiv?”
20) [aha] (normal röst) för att veta hur hon ska
skydda sig [ja ja ja]. Medan detta inte fanns hos den

föregående. [Ja den föregående] hade en annan upp-

syn [en annan uppsyn ja, ja].

Förstår du mig? 
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Dinas upprepade jämförelse mellan Sofia och hennes företrädare, Chariklia,
blev ur min synvinkel ännu känsligare därför att hon konfronterade mig med
sina mer eller mindre retoriska frågor: ”Vad tyckte du om Chariklia?” (rad 3),
”En utmärkt flicka?” (rad 5), ”I alla avseenden?” (rad 6). Jag befarade ett etiskt
dilemma ifall samma frågor skulle upprepas om Sofia, vilket inte mildrades av
att Dina valde att inte nämna de två sköterskorna vid namn. Dina undvek att
uttala Chariklias efterträdares namn genom att lite kryptiskt ersätta egennam-
net med adverbet, ”i dag” (rad ). Med sitt påpekande om att en undersökning
bör gå på djupet (rad 11) gav hon legitimitet åt att hon introducerade mig i ett
ömtåligt samtalsämne. När hon därefter viskade fram frågan ”Vem är positiv?”
förstod jag inte att hon citerade Sofia förrän hon också viskade hennes namn
(rad 14). Av det fortsatta samtalet framgick det att Dina observerade persona-
lens återhållsamma kroppsbeteende med samma känslighet med vilken hon
lade märke till deras ord. På frågan om hur hon reagerade på att vissa anställda
var på sin vakt mot sjukdomen svarade hon: 
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25) Dina: Katá kápio trópo mas plighóni [Mm].

Mas plighóni. [ne e íne, katalavéno aftó] Ne ótan

bis ósi, ”a dhen káthome eghó.” ”A

óchi dhen káthome,tha kátso órthia.”

”Ma káthise pedhí mu!” 

30) ”Ochi, óchi dhen káthome!” [aha] 
Aftó ómos dhen íne na katalávome.

Dhen íne anángi na mas púne [Mm] 

Tin stási vlépome [katálava]. 

Ichan érthi stin archí tóra, échun 

35) érthi ídhi ston anarotirío káti ijiís 
nosokómes [ne]. Stin archí- ísane ke íne

epifilaktekí [Mm]. Ke sikonóndusan –

mesingchorís – apó to anarotírio [ne] na 

páne sta filákia, pros anángi tus 

40) tin toalétta [ne]. (viskar) Dhen píghan 
ekí. Me katálaves? [katálava] Aftó- prépi na´se polí

éksipnos na to katalávis?

[katalavéno, ipárchi aftó to fóvo] Ne, ke

dhen gízun típota. Enó (viskar) i
45) Chariklia (normal röst) ítan mésa 
sta óla [ne]. Alo charaktíra o énas, álo 

25) Dina: På sätt och vis sårar det oss [Mm].

Det sårar oss [ja äh det är, jag förstår det] Ja när

man kommer in, många ”åh jag sitter inte” ”Å

nej jag ska inte sitta, jag står!”

”Men sätt dig ner mitt barn!” 

30) ”Nej, nej jag ska inte sitta!” [aha]
Detta är inte för att vi ska förstå. 

Det behöver de inte tala om för oss [Mm].

Vi ser hållningen [jag förstår]. 

De hade kommit i början nu, det har redan 

35) kommit några friska sjuksköterskor till
sjukavdelningen [ja]. I början var dom och är

reserverade [Mm]. Och de reste sig – 

ursäkta mig – från sjukavdelningen [ja] för att

komma till vakthusen, för att uträtta sina 

40) behov på toaletten [ja]. (viskar) De gick inte
dit.10. Förstår du mig? [jag förstår] Måste man

vara mycket klipsk för att fatta det här? 

[jag förstår att den här rädslan finns] Ja,

och de rör inte vid något. Medan (viskar) 

45) Chariklia (normal röst) var med överallt [ja]. Två
personer har inte samma sätt att vara. Den ena ser si
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Dinas iakttagelser och situationsbeskrivningar visar hur positioneringar etable-
ras i mänskligt samspel och avspeglas i informella regler för talet om känsliga
personuppgifter bland de lepradrabbade. Jag har tidigare (s. 62) skildrat hur
Sofia under den senare delen av fältstudien ändrade attityd till mig och börja-
de följa samma restriktiva regler i samtalet med mig om patienterna, som hon
själv hade utsatts för. Jag har tolkat hennes förändrade attityd som att hon bli-
vit en del av de lepradrabbades subjektivering. Detta innebär dock inte att Sofia
hade blivit en passiv mottagare av patienternas vilja. Erfarenheten av arbetet på
centret skapade förmodligen också en ny medvetenhet hos henne om patien-
ternas sätt att hantera känsliga personuppgifter. Denna medvetenhet underlät-
tade hennes arbete med dem. När jag under den sjunde fältperioden bad Sofia
att redogöra för de enskilda patienternas medicinering109 möttes jag gång på
gång av hennes undanflykter. Först efter det att hon hade hört läkaren infor-
mera mig om enskilda patienters journaler gick hon med på att delge mig infor-
mationen från sin lista över medicinutlämningen. 

En förkroppsligad kraft
De lepradrabbades positioneringar är omgärdade av makt- och kunskapsstra-
tegier som pekar ut mot deras förhållande till vårdpolitiska och historiska sam-
manhang. En tydlig tendens i Dinas framställningar är hennes medvetenhet
om att olika sorters vetande om lepra och lepradrabbade har existerat och exi-
sterar parallellt. Även om hon själv i mycket höll sig till ett medicinskt språk-
bruk fanns många olikheter mellan hennes och läkarnas sätt att beskriva till
exempel leprans orsaker och spridning. Detta delade hon med de flesta patien-
ter jag talade med. Dina hänvisade ofta till sina och andra patienters kroppsli-
ga erfarenheter av sjukdomen för att skapa auktoritet åt sin egen framställning
och hävda ett tolkningsföreträde. Med hjälp av denna strategi omvandlade hon
med varierande framgång de maktpraktiker som riktas mot dem till en för-
kroppsligad kraft.

Ett metod som jag prövade för att få insyn i hur Dina förhöll sig till olika
kunskapsparadigm var, som jag tidigare nämnt (s. 55), att be henne läsa och
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o álos. Aliós to vlépi tin nóso o énas, 

aliós tin vlépi o álos [Mm]. Ine zítima charaktíros. 

50) [Ne, e-] Bíkes sto nóima? 

och den andra så på sjukdomen, på ett annat sätt den

andra [Mm]. Den är en fråga om sättet att vara. 

50) [Ja, äh] Hänger du med i tankegångarna?
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kommentera en liten skrift författad av en tidigare läkare på centret. Förutom
ett antal råd om såromläggningar och medicinering påpekades i skriften både
vad som orsakade lepra (en bacill) och vad som inte orsakade lepra (avogt sin-
nelag, förbannelse, synd eller arv). Dina kommenterade dessa påpekanden med
att läkaren klargjort sin ståndpunkt i skriften och att den inte skall förstås som
att det finns människor som menar att avogt sinnelag, förbannelse och synd hör
till leprans orsaker. Men hur kunde dessa aparta sjukdomsorsaker alls ingå i
skriften? Dina svarade inte på denna fråga. Hon delade uppfattningen om att
lepra orsakas av en bacill, men motsatte sig att sjukdomen var smittsam. Hon
menade att bacillen produceras av den egna organismen och att alla människor
har samtliga förekommande baciller inneboende i kroppen, men att olika bacil-
ler aktiveras hos skilda individer. 

Dina delade emellertid inte uppfattningen i skriften att lepra inte är en ärft-
lig sjukdom. På denna punkt var hon beredd att ifrågasätta läkarens auktoritet
med hänvisning till att denne saknade patienternas erfarenhet att ha levt med
sjukdomen. Hon hävdade att lepra kan uppstå hos en individ flera generatio-
ner efter att sjukdomen funnits hos ens förfäder och att det inte gick att skyd-
da sig mot detta arv. Dina skapade auktoritet åt sin åsikt genom att, liksom tidi-
gare, hänvisa till leprologen Markianos. Hon framhöll att Markianos hade
erkänt värdet av att patienternas kunskaper om lepra grundades på personliga
erfarenheter av sjukdomen. Hon gav språklig tyngd åt denna tanke med ord-
språket och visdomsorden ”den drabbade [är lärd] läkare” efter att vi hade lagt
läkarens skrift åt sidan. Ordspråket utlöstes denna gång av att jag uttryckte min
belåtenhet med vårt samtal som led mot sitt slut. 
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1) Georg: E polá endhiaféronda prághmata [ne]

échete pi [ne ne] 

Dina: Kítakse na dhis. Zúme. ”O pathós íne

jatrós.” Otan páne se éna pathó ke les ”Moré esí

5) pos játrepses to stomáchi su?”, i pos tu pérase i
ghrípi. ”Ti écho na káno

ke eghó ja na perási?” [ne] 

Aftó enoí ”o pathós

jatrós” [ne]. Otan írthame edhó ke rotúsame

10) ton Ioani Markiano, kathijití leprológho. Se

óla ta Valkánia íne o mónos leprológhos ítane.

Oli tóra íne dhermatolóji [ne]. 

1) Georg: Äh det är mycket intressanta saker [ja] ni

har sagt [ja ja].

Dina: Hör här. Vi lever. ”Den drabbade är läkare.”

När dom går till en drabbad och säger ”Hörru

5) du hur botade du din mage?”, eller hur blev han
bra från sin influensa. ”Vad kan jag göra för att

också krya på mig?” [ja]

Detta är innebörden av ”den drabbade är

läkare” [ja]. När vi kom hit och frågade 

10) Ioannis Markianos, professor och leprolog. På

hela Balkan var han den ende leprologen. 

Nu är alla hudläkare [ja].
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”Vi lever” (med sjukdomen) var här som så ofta annars Dinas nyckelord för att
ge tyngd åt sina kunskaper om lepra. Ordet zúme ramar in berättelsen. Då de
först yttras (rad 3) pekar det fram mot slutet (rad 42) där innebörden tydlig-
görs. När Dina introducerade Markianos (rad 9–11) i detta sammanhang,
fångades något av dennes auktoritet i ordspråket. Samtidigt markerade ord-
spåket en distans till de nuvarande läkarna som inte är leprologer utan hudlä-
kare (rad 12). I sitt citat av Markianos (rad 13–21) gav hon ordspråket ytterli-
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A- mas ipe- ”Aftó tha kánete, ekíno tha

kánete.” ”Kírie kathijitá, ti álo 

15) prepi na kánume ja túto ke ja kíno?”
”Prochoráte páno

pu tha páte stus thalámus, i sta dhomátia,

tha vríte polús jatrús!” Enoúse [¿Etsi

ipe] omiopathís. [ne] ”Na 

20) vríte polús jatrús pu tha to 
orminévun.” [Mm] 

Enoúse tus páschondas [ne] 

Jatí o páschondas pu zi kséri pos 

andimetópise chthes [mm] orminévi 

25) ke séna [ne] 
Parádhighma tus édhine o kathijitís

”Tha pári tría tablétes tin iméra [ne] Emís 

pu erchótane edhó ”Dhen tha páris tris

tablétes. Mi se ríksi sto kreváti 

30) ghríghora, jati to fármako íne skliró.” [ne]
”Páre mía evdhomádha apó mía tabléta. [Mm] Tin

défteri evdhomádha tha kánis dhío [Mm] 

ke metá ton alo mína tris. 

Jatí apótomi therapía ischirí

35) ke páno stin stenochória

dhen tros kalá, dhen kimáse kalá

[Mm] ”Mi se piráksi [Mm] mi se arostísi 

ke péftis to kreváti. Tóte dhen borís na kánis

kathólu therapía” [Mm Mm] Katálaves, íne 

40) sistimatiká étsi líghi líghi [ne]. Túti tin
dhíname mazí [ne]. Dhen borí to ((psiko)) to

fármako [Mm] To zúme [Mm] 

(viskar) Katálaves tóra.

Åh- han sa- till oss ”Detta ska ni göra, det

där ska ni göra!” ”Herr professor, vad mer

15) måste vi göra för det här och det där?”
”Fortsätt ovanför

ni ska gå till sjuksalarna, eller till

rummen, där ska ni finna många läkare!” Han

syftade på [¿sa han så] medpatienter [ja]. ”Ni 

20) kan finna många läkare som kommer att ge
råd.” [Mm] 

Han syftade på de drabbade [ja].

Eftersom den drabbade som lever och vet hur han

fick bukt med det igår [mm] kan också 

25) råda dig [ja].
Ett exempel, professorn gav dem 

”Han ska ta tre tabletter om dagen [ja]. Vi

som kom hit ”Man ska inte ta tre 

tabletter. Låt den inte göra dig sängliggande 

30) med en gång, för medicinen är stark” [ja]. 
”Ta en tablett i veckan [Mm]. Den

andra veckan ska du ta två [Mm]

och efter ytterligare en månad, tre.

Eftersom en plötslig behandling är stark

35) och ovanpå bekymren

man äter inte bra, man sover inte bra

[Mm]. ”Låt den inte göra dig dålig [Mm] och göra

dig sjuk och sängliggande. Då kan du inte alls

behandlas” [Mm Mm]. Förstår du, det är 

40) systematiskt så där lite, lite [ja]. De där 
gav vi på en gång [ja] ((Psyket)) tål inte medicinen

på det viset [Mm]. Vi erfar det i praktiken [Mm]

(viskar) Förstår du nu?
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gare dimensioner, vilket illustrerar vad som kan ha varit ett upphovet till hen-
nes omformulering av ordspråket. 

I citatets inledande mening (rad 15–1) ”’Fortsätt ovanför, ni ska gå till
sjuksalarna eller till rummen, där ni ska finna många läkare!’” betecknar ordet
läkare de drabbade och länkas till rummen och salarna där vårt samtal, men inte
det citerade samtalet, utspelade sig. Den rumsliga anvisningen ”ovanför” pekar
mot att platsen för den berättade händelsen varit sjukhusbyggnaden, som är
belägen nedanför bostadsbyggnaderna. Nivåskillnaden mellan byggnaderna
gör att deras lokalisering i förhållande till varandra brukar anges på detta sätt.
Citatet pekar också på en helt annan aspekt av vad som kan ha gett upphov till
användningen av ordspråket. Som jag påpekat tidigare (s. 100) rekryterades
den fasta vårdpersonalen uteslutande bland patienterna ända till slutet av 190-
talet. På så sätt markerades särbehandlingen av leprasjuka jämfört med andra
sjuka. Omformuleringen av ordspråket kan därför ha anpassats till denna verk-
lighet och med andra ord gjort en dygd av en diskriminerande särbehandling.
I sin fortsatta framställning (rad 22–42) gav Dina ordspråket ytterligare tolk-
ningsmöjligheter. ”Den drabbade är läkare” kan där tolkas med avseende på
beskrivningen av de drabbades förmåga att själva docera medicinen på grund-
val av sina kroppsliga erfarenher. Detta och många andra exempel visar hur dis-
kriminering kan skapa en medvetenhet om existensen av en hierarkiskt struk-
turerad kunskap och föda ett motstånd. I detta och andra exempel ifrågasatte
Dina denna kunskapshierarki och hävdade sitt tolkningsföreträde. 

Denna kunskapskritik ger mig anledning att återknyta till mitt tidigare reso-
nemang (s. 32) om hur det i fältarbetet skedde en utväxling av tankar och idéer
om hur verkligheten är beskaffad. I sina möten med mig skapade de lepradrab-
bade situationella förståelseramar för sin subjektivering. Det är omöjligt att
överblicka hela vidden av det situationella i denna självförståelse. Det första
intervjusamtalet startade nästan i samma stund som Dina anlände till salen och
placerade mig på en stol och samtidigt som jag anslöt mikrofonsladden till
bandspelaren. Nästan allt som hann sägas spelades in. Hon hade just kommit
tillbaka från ett besök hos en schweizisk tandläkare som tjänstgjorde på centret
i perioder. Tillsammans med en kollega och landsman arbetade han ideellt
utan ekonomisk ersättning. Tandläkarna hade ett grundmurat gott anseende
bland leprapatienterna, som fick sina tänder lagade utan kostnad och därtill ett
vänligt och intresserat bemötande.110 Dina blandade möjligen samman våra
olika nationaliteter. Jag fick intrycket att hon också i övrigt förknippade mig
med dem och att deras insatser i viss mån utgjorde en förtroendeingivande före-
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bild åt mitt första samtal med henne. Nu i efterhand kan jag konstatera att
Dinas frispråkighet hade sina gränser vilket antyder att hennes deltagande i
intervjun inte var förbehållslöst. Bland annat avstod hon, som tidigare nämnts,
från att informera mig om sitt namn och sin familj och om att fadern insjuk-
nat i lepra före henne. Samtalen med Dina kan i sin helhet beskrivas i termer
av förhandlingar och kompromisser om tolkningsmöjligheter. Ett mål med
förhandlingar är att hävda bestämda uppfattningar om hur verkligheten är
beskaffad. Förhandlingarna, som både rör framställningens form och innehåll,
gestaltas i strategiska konstruktioner av intertextuella samband och relationer
(jfr s. 34f). 

Analysen av samtalen med Dina visar att hon med sin framställning både
skapade en intertextuell närhet och ett intertextuellt avstånd till den medicins-
ka diskursen om lepra. Hennes omformulering av ordspråket ”O pathós mat-
hós” är ett uttryck för detta. Å ena sidan kontextualiserade hon ordspråket i för-
hållande till den samtida skolmedicinens uppfattning om lepra och närmade
sig därmed intertextuellt medicinens beskrivningar av sjukdomen. Å andra
sidan tillskrev hon den drabbades uppfattning auktoritet varvid hon fjärmade
sig intertextuellt från medicinens beskrivningar av till exempel leprans smitt-
samhet. Denna strategi kan säkert vara ett resultat av hur framställningarna har
filtrerats genom hennes personliga erfarenheter av att vara drabbad av lepra.
Men samtidigt ingår den i en mer övergripande strategi som hon delar med sina
medpatienter, att maximera ett intertextuellt gap till hur spetälska framställdes
i det förflutna och fortfarande omtalas i många sammanhang.

Sammanfattning
Från och med detta kapitel har jag förflyttat undersökningens empiriska inrikt-
ning från de lepradrabbades kroppsliga och rumsliga praktiker till enskilda per-
soners tal och berättande. Men avsikten är inte att reducera diskussionen till
enbart verbala handlingar. Den analytiska uppgiften har jag koncentrerat till
hur Dina anpassade sitt tal till samtalskonventioner och vetandediskurser.
Hennes viktigaste anpassning är att fjärma den egna framställningen från talet
om spetälska i det förflutna. Detta sätt att tala är en konvention som hon delar
med andra lepradrabbade. Samtalskonventionen ingår i en diskurs som fram-
häver ett nytt sätt att gestalta sin självförståelse i förhållande till ett äldre. Des-
sa två aspekter av hur Dina anpassade sitt tal, till samtalskonventioner och till
vetandediskurser, är förbundna med varandra. 

136
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Ett exempel ur samtalen med Dina, som har fått illustrera denna förbindel-
se, är hennes användning av ordspråket ”Av skadan blir man vis” (”O pathós íne
mathós”), som med hennes formulering lyder ”Den drabbade är läkare” (”O
pathós íne jatrós”). Jag har försökt visa hur Dinas användning av ordspråket ing-
ick som en del i en strategisk intertextuell konstruktion i förhållande till medi-
cinens diskurs om lepra och till sådana konventioner som förknippas med ”för-
domar” om lepra och äldre tiders tal om spetälska. Samtidigt ingick Dinas
användning av ordspråket i hennes verbala strategier för att skapa auktoritet åt
sin framställning, upprätta tolkningsföreträden och styra tolkningsmöjlighe-
terna i en bestämd riktning. 

En anledning till att jag har velat fästa uppmärksamheten vid Dinas använd-
ning av ”O pathós íne jatrós” är att hon med detta stiliserade uttryck illustrera-
de hur hon gjorde de lepradrabbade till subjekt för ett vetande om sjukdomen.
Hennes användning av ordspråket kan, som jag har visat, kontextualiseras och
tolkas situationellt i förhållande till olika interaktiva sammanhang. Men det
kan också ge ord åt hennes gestaltning av de lepradrabbades subjektivering med
utgångspunkt i hennes egen sjukdomshistoria. Ur det perspektivet omvandla-
de hon med stöd av ordspråket sin stigmatiserade kropp till en källa av erfa-
renheter och till en social kraft. Användningen av ordspråkets visdomsord bely-
ser också ett vanligt och effektivt språkligt medel för att omvandla en person-
lig erfarenhet till ett kollektivt omfattat vetande.

13
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kapitel sex

Aris & Vasiliki

en het dag under den fjärde perioden av mitt fältarbete, vid en tidpunkt då
jag inte kunde komma på något bättre än att släcka törsten på patienternas kafé,
mötte jag Aris för första gången. Det föregående året hade jag gjort ett ganska
omfattande fältarbete på centret och haft många samtal med de boende i kvin-
nohuset och i det nya kollektivhuset där både män och kvinnor bor. Jag hade
mött en delvis motsägelsefull verklighet. De flesta patienterna hade framhållit
att människors attityder till de leprasjuka hade förändrats radikalt som ett
resultat av alla upplysningskampanjer under åren efter det att sjukdomen gått
att hejda med mediciner. Men mina intryck av förhållandet mellan det angrän-
sande sjukhuset och centret pekade på att rädslan för leprans smittsamhet var
långt ifrån övervunnen. 

I det här kapitlet ska jag undersöka hur Aris och hans hustru Vasiliki
omvandlar sina stigmatiserade kroppar till en berättelse om ett lyckat familje-
projekt. Undersökningen visar hur deras självförståelse är sammanlänkad med
de kroppsliga och rumsliga praktiker som omger vården av leprasjuka. Analy-
sen är koncentrerad till hur de försöker utvidga kontrollen över kroppsliga ter-
ritorier i förhållande till de restriktioner som drabbat de spetälska i det förflut-
na och enligt många leprasjukas uppfattning fortfarande drabbar dem. Jag ska
också visa hur deras verbala strategier kan förstås i ljuset av debatten om cent -
rets tidigare underordnade ställning inom vården och dess senare separation
från det intilliggande sjukhuset (jfr s. 0ff).

Leprapatienternas eget kafé, ”klubben”, vars ena långvägg tjänstgör som
mur mellan sjukhuset och centret, besöks enbart av lepradrabbade. Den kala
kafélokalen ekade av bullrande mansröster. De enda som inte höjde rösten var
de två bröder som skötte patientkaféet, de var båda döva. Den ene ville veta
vem jag var. En äldre man i luggslitna kläder och med en gammaldags träkrycka
tolkade flinkt deras egenhändigt konstruerade teckenspråk. Mannen med
träkryckan hade redan en uppfattning om vem jag var och varifrån jag kom.
Han hade lyssnat till översättningen av mitt radioprogram om spetälskeasylen
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på ön Spinalonga och flera gånger påpekat för mig att ordet ”meskínes” inte
skall användas om leprasjuka. Hans påpekande fäste min uppmärksamhet
vid att centret och det intilliggande sjukhuset i likhet med Spinalonga, Meski-
niá2 och andra territorier där lepradrabbade har vistats, inte bara är platser där
olika saker utspelar sig. Dessa platser är fyllda av historiska inskriptioner och
sociala minnen som används i ett meningsbygge (jfr Rodman 2).

Vid bordet bredvid utlöste en historia skrattsalvor. Jag uppsnappade bara
poängen, att en frisk person som fått reda på att han stått öga mot öga med en
leprapatient inte alls hade reagerat på detta faktum. Historieberättaren, som
visade sig vara Aris, gav sin berättelse eftertryck genom att av och till resa sig
från bordet och ge extra luft åt sin kraftiga stämma. Plötsligt vände han sig till
mig för att upplysa om att lepra inte smittar och att folk inte längre är rädda för
sjukdomen. Han förklarade att han själv skulle vara mer rädd för tuberkulos
eftersom den sjukdomen kan leda till döden. Jag hade hört argumentet många
gånger från leprapatienter, inte sällan med en hänvisning till att smittoriskerna
var större vid det intilliggande infektionssjukhuset med dess tbc-patienter än
vid lepracentret. 

I sorlet på leprapatienternas kafé kunde jag inte släppa tanken på att lepra i
likhet med tuberkulos lär smitta som en droppinfektion från näsa och mun. I
likhet med åskådarna som sitter på första parkett i en teatersalong och ibland
kan se saliven från skådespelarnas munnar bryta genom skenet från spotlights
i små kaskader, kunde jag förnimma en lätt dusch följa på Aris dramatisering,
pudra mitt ansikte och landa på läskedrycksflaskan framför mig. Skillnaden var
kontextuell. I den här lokalen på gränsen mellan infektionssjukhuset och lepra-
centret kom jag på mig själv med att fantisera om hur bacillerna dansade i luf-
ten och avstod från att tömma läskedrycken. 

Men när jag senare på dagen blev inbjuden på kaffe till Aris bostad hade
bacillerna slutat dansa. Bostaden påminde inte om en sjukhusmiljö men inte
heller om ett vanligt bostadshus. När jag kom satt Aris på den egenhändigt
cementerade uteplatsen. Den var inbäddad av blommor och buskar och skyd-
dad från sol av ett tygtak och ett stort palmträd vars stam var omsluten av ett
mönstrat tyg. På andra sidan stammen stod den egna bilen parkerad. Jag hade
lagt märke till bilen och byggnaden tidigare, men inte förstått att huset var en
patientbostad. Det framgick inte heller omedelbart att bostaden var samman-
byggd med en gammal föreningslokal som också fungerade som patientbostad.
Senare fick jag reda på att den bostad Aris nu delade med sin hustru hade
använts som vaktlokal innan de tog den i besittning i början av 60-talet.
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Medan ”föreningslokalen” led brist på alla bekvämligheter, var Aris och Vasi-
likis bostad relativt välutrustad. 

Aris visade in mig i en liten tambur som han hade gjort om till matplats och
kokvrå och utrustat med kyl, frys, TV, radio och telefon. Han visade stolt foto-
grafierna på väggarna av de två döttrarna, sig själv och hustrun Vasiliki. Jag
minns inte något foto av sonen, men honom träffade jag senare samma dag. Vi
kikade också in i det bakomliggande rummet med säng, matsalsbord, porslins-
skåp och klädskåp. Sedan slog vi oss ner på uteplatsen medan Vasiliki gjorde
kaffe åt oss. Här på uteplatsen eller inne vid köksbordet ägde tre av de fem ban-
dinspelade intervjuer rum, som jag baserar följande analys på. De andra två
inspelade samtalen ägde rum samtidigt som jag promenerade runt hela anlägg-
ningen med Aris som min guide.

Kroppens omvandlingar
Lika villigt som Aris hade visat mig bostaden accepterade han att delta i ett ban-
dat intervjusamtal. Inspelningen började mitt i en mening. Jag bad honom
berätta om sina personliga erfarenheter av sjukdomen. Resten framgår av de
följande tre transkriberade sekvenserna, som följde direkt på varandra i inter-
vjun, men utgjorde olika avsnitt i Aris berättelse.

0

) Georg: …prosopikí zoí as púme. Pos- e apó tóte

pu arostísate ke pos vrethíkate sto méros edhó?

Aris: Ne, eghó- íme- écho triánda chrónia edhó

[aftó ípate ne] Ne, écho triánda chrónia

5) E- íme- apó 

to méros tis Korinthías Pelopóniso [aha]

A- ótan ímona néos

triánda chronón

aróstisa.

0) E pígha stus jatrús, dheksiá, aristerá.

Dhen boríghane na mu vrun tin aróstia. Sto 

télos étiche na péso se éna jatró

ke mu léi

”Eán ksérate tin aróstia sas 

5) tha pijénate stin Athína me ta pódhia!”
”Pu akrivós?” tu léo, as púme.

”Stin Athína”, mu léi, ”sto nosokomío 

) Georg: …personliga liv alltså. Hur- sen ni blev

sjuk, och hur hamnade ni på den här platsen?

Aris: Ja, jag- är- jag har varit här i trettio år 

[ni sa det ja] Ja jag har trettio år

5) Äh- ja är- från 

trakterna av Korint på Peloponnesos

[aha] Äh- när jag var ung

trettio år

blev jag sjuk.

0) Jag gick till läkare, till höger och vänster.

De kunde inte upptäcka min sjukdom. Till slut

råkade jag ramla på en läkare

och han säger till mig

”Om ni visste vad ni har för sjukdom 

5) skulle ni göra allt för att ta er till Aten!”
”Vart exakt?” säger jag till

ho nom, alltså. ”Till Aten” säger han till mig, till
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I sin framställning vandrade Aris ut och in mellan multipla världar i både tid
och rum. I ena stunden försatte han sig i minnet till tidpunkten för sitt förs-
ta möte med ”Atens spetälskestation”. I den andra återvände han till intervju-
situationen och den värld som omgav oss. Han öppnade berättelsen (rad )
med att tala om att han varit på institutionen i trettio år. Denna öppning pekar
fram mot hur han så småningom konkluderade att alla de problem han nämnt
ligger långt bak i tiden och saknar samröre med dagens verklighet. Aris som var
i 60-årsåldern underströk detta avstånd mellan den värld vårt samtal utspelade
sig i och de förhållanden han skulle skildra genom att börja sin berättelse med
orden ”Äh när jag var ung, trettio år, blev jag sjuk” (rad 7–). Därefter beskrev
han med stegrad dramatik sina konfrontationer med sjukvården. En inledande
konflikt handlar om att ingen läkare förmådde diagnostisera sjukdomen (rad
0–). 

Med ett direkt citat (rad –5) gestaltade han hur allvarligt hans sjukdom
värderades när hans åkomma till slut avslöjades av en läkare, men utan att han



Limodón, as púme. 

Ke praghmatikós

20) Tachtopíisa tis dhuliés mu, ke 

metá- ksekínisa me tin jinéka ke írtha stin 

Athína. [Mm] Irtha stin Athína ke pígha sto

nosokomío tu Syngroú [aha]

Tu Syngroú ékana je káti jenikés 

25) eksetásis
ke apó ki

Ta chrónia aftá ítane, p pjo dhiaforetiká.

Itane- o kosmos fovotane perisotero as púme [aha] 

E fovótane o kósmos, jatí tóte, edhó jiro

0) ítane astinomía.
Filághane, as púme. Ke- i árosti vjénane

me óres ékso.

E– me férane 

edhó

5) me mía klúva [¿klúva]

san skilí as púme, san skilí 

[¿sovará] Ne [se aftokínito- tétia]

E, na me petáksane mésa 

stin klúva ke me férane edhó. 

Limodon”, alltså. 

Och verkligen

20) Jag ordnade upp saker och ting, och

därefter- gav jag mig iväg med min fru och kom till

Aten [Mm] Jag kom till Aten och åkte till

sjukhuset på Syngrou [aha] 

På Syngrou fick jag göra en del allmänna

25) undersökningar
och därifrån

På den tiden var det, m mer annorlunda.

Dom var- folk var räddare, de flesta, alltså [aha] 

Äh folk var rädda därför att då här runt

0) om fanns polis.
Dom vaktade alltså. Åh- dom sjuka fick

vara ute på ett par timmars permission. 

Åh– dom förde mig hit

5) med en fångbil [¿fångbil] 

som en hund, alltså, en hund 

[¿är det sant] Ja [sådana bilar] 

Innan jag visste ordet av slängde de in

mig i fångbilen och förde mig hit. 
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själv fick kunskap om sjukdomen. Läkarens ord ”Om ni visste vad ni har för
sjukdom, skulle ni göra allt för att ta er till Aten!” får innebörd av hans senare
orienterande kommentar (rad 27–2) om att folk var mer rädda för sjukdomen
på den tiden. Han betonade detta i sin efterföljande skildring (rad –) av
hur han slängdes in som en hund i en täckt bil och fördes till en polisbevakad
anstalt. Med sin berättelse gestaltade han hur förhållandet mellan den lepra-
sjukes kropp och rumsliga förhållanden reglerades för omkring trettio år sedan.
I nästa mening fortsatte han sin berättelse om den värld som mötte honom. 

Huvudtemat i det citerade avsnittet är att beskriva och tolka de leprasjukas
fysiskt deformerade kroppar. Men de inledande orienterande meningarna
antyder också att de leprasjuka har rehabiliterats som en följd av den effektiva
medicineringen. Samtidigt som Aris beskrev sin egen förskräckelse över åsynen
av den stora mängden sargade kroppar som fyllde anstalten, upplyste han mig
om (rad –) att deras skador uppstått innan man hade tillgång till effekti-
va mediciner, det vill säga långt innan han själv insjuknade i lepra. Omedelbart
därefter (rad 5–) länkade han sin skildring till intervjusituationen och mitt

2

0) Otan írtha edhó péra ísane polís kósmos edhó.
Eghó ta échasa praghmatikós. Otan írha

edhó péra ídha tósos polús, ke ídha anthrópus 

polí chtipiménus, pu ísane poli. Paliá pu 

dhen ipírche to fármako, as púme. 

5) Tóra borís na dhis énan opíos íne, na íne

ilikioménos ta chrónia

a- na íne chtipiménos [Mm] sta 

ákra, sta chéria i- se dhiáfora méri as 

púme ala sta ákra, as púme [Mm] Alá 

50) aftós tóra íne pjo ijiís 
apó ton ijií, pu léme, jatí échi káni

therapía i ke- ísa pu tu émine i stába pu íne

chtipiménos, as púme [Mm] Eghó ótan ídha aftús

edhó tote pu írtha, e fovíthika polí as púme [ne]

55) Ne [¿ótan ídhate to] ótan ídha tus aróstus edhó
efovíthika

Ke- edhó ópos vlépis tóra íne i mándra, as

púme, esáltera tin mándra

ke éfigha.

0) När jag kom hit var det mycket folk här.
Jag tappade verkligen fattningen. När jag

kom hit var det så många, och jag såg människor

som var mycket skadade, som var många. Förr då

medicinen inte fanns, alltså.

5) Nu kan man se en som är, som kan vara

gammal till åren

äh- som kan vara skadad [Mm] i yttersta

extremiteterna, i händerna eller- i olika delar kan

man säga men i yttersta extremiteterna [Mm] Men

50) han är nu friskare 
än den friska, som man säger, eftersom

han har fått behandling eller åh- bara har kvar

stämpeln, alltså [Mm] När jag såg dom här då när

jag kom, äh blev jag mycket

55) rädd alltså [ja] Ja [¿när ni såg] när jag såg de
sjuka här blev jag rädd

Åh- här som du nu ser är muren, alltså,

jag klättrade över muren

och gav mig iväg.
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uppdykande på anstalten i slutet av 0-talet. Sammankopplingen av dessa
olika världar åstadkom både en kontrastverkan och skapade kontinuitet mellan
den händelse han berättade om och den verklighet som omgav oss. Hans egen
tolkning och reaktion i den berättade händelsen blir begriplig och skänker
kanske också en viss förståelse åt rädslan för lepra. En annan följd av att han
kontrasterade nuet mot förhållandena för 0 år sedan, var att de fysiska defor-
mationerna av den lepradrabbades kropp och rädslan för lepra lokaliserades till
en förgången tid, både i förhållande till tidpunkten för sitt eget insjuknande
och till intervjutillfället.

Med sitt nästföljande yttrande (rad –5) omvandlade han de mest van-
ställda patienterna till friskare människor än ”friska”. Samma tankefigur har jag
hört flera patienter formulera på likartade sätt. Yttrandet spred ett reflexivt sken
över Aris beskrivning av sina första möten med fysiskt vanställda leprapatien-
ter och illustrerade vad han egentligen ville säga: Han skulle inte ha behövt bli
förskräckt om han hade vetat bättre. Aris avslutade berättelsen om sitt första
möte med leprasjuka genom att (rad 57) återknyta till intervjusituationen och
peka mot de gamla anstaltsmurarna som var synliga från vår plats vid hans
bostad: ”Jag klättrade över muren och gav mig iväg”, förklarade han. Med den-
na mening övergick han efter en kort paus till det avslutande avsnittet i sin
berättelse.



60) Pigha stin Kórintho páli as púme [aha] Pígha
stin Kórintho [¿Pidhíksate epáno-] Ne pídhiksa ke

píra éna taksí ke éfigha, fovíthika.[Ne] Ke-/

Georg: Amésos stis prótes méres?

Aris: Amésos tin dhéfteri méra. Dhen émina, to

65) ídhio vrádhi, dhen émina kathólu edho. 
Otan pigha stin Kórintho

Icha éna jatró

fílo [ne]

ke pígha se aftóne, ke tu léo 

70) ”Thélo na mu pis ja tin 
aróstia aftín!”

Georg: Dhen ksérate kathólo?

Aris: Dhen íksera

ke ekí sti Synghroú, pu pígha, dhen mu

75) ípan akrivós ti aróstia écho. Mu dhósane 
éna chartí, ja na to féro sto Limodón. 

60) Jag åkte till Korint igen alltså [aha] Jag åkte till
Korint [¿klättrade ni över-] Ja jag klättrade och tog

en taxi och gav mig iväg, jag blev rädd [ja] Åh-/

Georg: Omedelbart de första dagarna?

Aris: Omedelbart den andra dagen. Jag stannade 

65) inte kvar samma kväll, jag bodde inte alls här.
När jag åkte till Korint

Jag hade en vän 

som var läkare [ja]

och jag gick till honom, och jag säger

70) till honom ”Jag vill att du berättar för mig om
den här sjukdomen!”

Georg: Visste ni ingenting alls?

Aris: Jag visste inte

och dit till Syngrou som jag åkte, sa

75) dom inte exakt vilken sjukdom jag har. Dom
gav mig ett papper för att ta med till Limodon.
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To éfera edhó ke ot Edho ématha 

óti íme leprós, as púme.[Mm] 

Ke ótan ídha tus anthrópus aftús pu ísane

0) chtipiméni eghó apídhiksa tin mándra ke 
éfigha.

Otan pígha stin Kórintho, pígha sto jatró,

aftón ton fílo mu as púme [ne] ke tu léo

5) ”Aftó ke aftó écho”,
Mu léi ”Dhen íne típote 

fíle! Tha sikothís, tha páme mazí

sto Limodón!”

0) Ke tin áli méra émina sto spíti mu káto.

Tin áli méra me píre. Me- évale sto aftokiníto tu ke

me éfere sto Limodón.

Ke- o ánthropos aftós me 

isíchase as púme. Idha ta prághmata edhó péra.

5) Mu léi tha kánis therapía. Itan i 
dhiazóni tóte to fármako pu pírane. 

Epina

mía dhiazóni to, pro mesiméri

Georg: Aftó ítane penindaochtó, peninda- ?

00) Aris: Aba, to eksínda perípo as púme.

Penindaeniá, to eksínda. Lipón,

épina mía dhiazóni to- mesiméri sto

faghitó ke mía to- vrádhi [ne] ke mía to vrádhi. 

E- e metá isíchasa, ídha ton kósmo,

05) évlepa, mu léghane óti tha kátsis 
dhío chrónia, tría, ke tha jínis kalá ke tha 

fíghis. 

Alá eghó ícha ikojénia as púme, ícha

pedhiá/ as púme, jinéka

0) Georg: Ichate ídhi ta tría pedhiá?

Aris: Ne, ne ícha ta tría pedhiá mikrá.[ne] To

meghalítero tóte pu írtha eghó edhó ícha, ítan

éndeka chronón, as púme. Pu tha áfina ta pedhiá

apó dho apó ekí?

5) Metá- píra tin ikojénia mu edhó

stin Athína [ne] Tin ícha kondá edhó stin

Aja Thomas pu íne to nosokomío. Píjenan ke

erchótane. Píjena ke erchómona as púme. Evjena

Jag tog med det hit och att Här fick jag

reda på att jag är spetälsk, alltså [Mm]

Och när jag såg de där människorna som

0) var skadade hoppade jag över muren och 
gav mig iväg. 

När jag åkte till Korint gick jag till läkaren,

den där vännen till mig alltså [ja] och jag

5) säger till honom ”Det här och det här har jag”
Han säger till mig ”Det är ingenting, min

vän! Du ska ta och följa med, vi ska åka tillsammans

till Limodon!”

0) Och nästa dag bodde jag nere i mitt hus.

Nästa dag hämtade han mig. Han- satte mig i sin

bil och tog mig till Limodon.

Å den här människan fick mig att bli lugn

alltså. Jag såg sakerna här. Han säger mig 

5) att jag kommer att få behandling. Det var
diazon då, den medicin som jag tog. 

Jag tog

en diazon på, på förmiddagen

Georg: Det här var femtioåtta, femtio-?

00) Aris: Nej då, omkring sextio kan man säga.

Femtionio, sextio. Nå

jag tog en diazon mitt på- dagen till

maten och en på- kvällen [ja] och en på kvällen.

Äh- sedan blev jag lugn, såg folket, 

05) såg, dom berättade för mig att man får stanna
i två år, tre, och att man ska bli bra och kommer

att ge sig iväg. 

Men jag hade familj, alltså, jag hade

barn/, alltså, hustru

0) Georg: Hade ni redan de tre barnen?

Aris: Ja, ja jag hade de tre småbarnen [ja] Det

största var elva år när jag kom hit alltså. 

Hos vem, från den ena till den andra, skulle jag

lämna barnen?

5) Senare- tog jag min familj hit

till Aten [ja] Jag hade den nära mig här i

Aja Thomas där sjukhuset ligger. De kom och

gick. Jag kom och gick alltså. Jag gick 
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Efter några inledande meningar och klargöranden började Aris berättelsen (rad
66) om sitt andra möte med sjukvården. Med berättelsen skapade han en mot-
bild till sin tidigare framställning, framför allt med avseende på beskrivningar-
na av sjukdomen. Den beskrivning som vännen/läkaren gjorde representerar i
berättelsen den nya diskursen om lepra. Skildringen av Aris första möte med
sjukvården får däremot representera den äldre diskursen om spetälska. Hans
narrativa strategi framträder mot den bakgrunden som en strävan att maxime-
ra ett intertextuellt gap i förhållande till den äldre diskursen och minimera ett
intertextuellt gap i förhållande till det sätt som lepra omtalades i det diskursiva
sammanhang som omgav vårt intervjusamtal (jfr s. 6f). 

Aris började på nytt berättelsen om mötet med sin vän och läkare (rad )
efter att jag avbrutit honom. Yttrandet (rad 77–7) ”Här fick jag reda på att jag

5

ékso dhen me afínane na vgho ke ékso. Erchósane

20) ta pedhiá apó dho. Mu kinighághane ke ta
pedhiá. Istoríes olóklires, as púme [Ah]

Télos pándon

To théma íne na,

óti- o kerós aftós

25) pérase, o kakós,

ke símera vjíkane dhiáfora 

fármaka

ke o leprós

kikloforí léfteros

0) mésa stin kinonía

mésa stin politía

pandú as púme. Imaste ánthropi pu

mas anghaliásun ékso ólos o kósmos.

Dhen fováte se típote [Mm] Dhiladhí

5) mésa 

stus chílies borí na fováte énas 

[[Hm]] borí na fováte énas [Mm]

Alá o kósmos o polís mas aghapaí ke mas

ektimaí, as púme. Ke káno paréa ke me jatrús

0) ke me-
dhikighórus, ékso pu sizsitáme páme

paréa, ke ekdhromés páme, ke

pandú pu páme, as púme, dhen tréchi

típotes [Mm]

ut, dom lät inte mig också gå ut. Barnen 

20) kom hit. Dom jagade barnen också. 
Fruktansvärda historier alltså.[aha]

Hur som helst

Saken är den att,

denna onda tid

25) har passerat

och i dag har det kommit ut olika

mediciner

och den spetälske

rör sig fritt

0) bland människor

i samhället

överallt alltså. Vi är människor som

allt folk ute tar till sin famn. Dom är inte

rädda för något [Mm] Det vill säga

5) bland 

tusen människor kan en vara rädd

[[Hm]] kan en vara rädd [Mm]

Men de flesta människorna tycker om oss

och uppskattar oss alltså. Och jag umgås med läkare

0) och med-
advokater, ute där vi diskuterar och går i

sällskap, och vi åker på utflykter, och

överallt dit vi går, alltså, det är inga

problem [Mm]
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är spetälsk, alltså” ger intrycket att han fick dra sina egna slutsatser om sjukdo-
men och att han först betraktade de drabbade med samma skräck som man har
gjort i äldre tider. Den egna vännens/läkarens avdramatiserande hållning till
sjukdomen pekade däremot i Aris berättelse mot den nya diskursen om lepra.
Skildringen av läkarens attityd och beteende kontrasterar dessutom mot den
tidigare beskrivningen av första mötet med sjukvården. Vännens kommentar
(rad 6–) ”Det är ingenting, min vän! Du ska stiga upp, vi ska åka tillsam-
mans till Limodon!” pekar tillbaka mot den första läkarens besked (rad –5)
”Om ni visste vad ni har för sjukdom skulle ni göra allt för att ta er till Aten!”
Den följande berättelsen (rad –07) om hur husläkaren skjutsade honom i
sin egen bil och hur han fick veta att sjukdomen gick att behandla kontrasterar
mot den tidigare skildringen (rad –) av hur han slängdes in som en hund
i en täckt bil och fördes till vad som framstår som en slutstation för en perma-
nent och samhällsfarlig sjukdom. Innan han avslutade berättelsen om hur han
hamnade på anstalten i Aten inledde han en skildring av hur han tog hand om
familjen (rad 0–2) som han senare återkom till i flera sammanhang.

Aris avslutade berättelsen med en kort sammanfattning (rad 22–).
Denna fungerade som en metakommunikativ tolkningsram för hela framställ-
ningen. Här renodlar han ett motsatsförhållande mellan nuet och det förflut-
na genom att lokalisera allt det onda, rädslan för spetälska och den sociala
utstötningen av de drabbade, till historien och förbinda beskrivningen av de
postiva omständigheterna med nuet. Dessa slutord pekar mot att Aris snarare
ville gestalta hur attityderna till leprasjuka har omvandlats i ett tidsperspektiv
än vad vården inneburit för hans personliga del. Detta gör inte berättelsen om
hans personliga erfarenheter av sjukdomen mindre betydelsefull. Hans egen
sjukdomshistoria blir ett medel för att omvandla sin lepradrabbade kropp till
en berättelse som befriar den från varje form av stigma. 

Hellre spetälsk än tuberkulös
En noggrann läsare av det citerade transkriptet reagerar kanske på att Aris
använder ordet leprós (spetälsk) (rad 7, 2) om sig själv och leprasjuka i all-
mänhet, eftersom benämningen vanligen associeras med ett socialt stigma. När
Aris tog ordet i sin mun utnyttjade han emellertid dess laddning för att skapa
mening åt sin egen framställning. Detta var inte omedelbart uppenbart för mig.
När jag lite senare i samtalet reagerade mot hans ordval spädde han på med att
säga: ”Hellre är jag spetälsk än tuberkulös!” Då erinrade jag mig att han uttalat

6
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samma åsikt vid vårt första sammanträffande på patientkaféet tidigare under
dagen och hur andra hänvisat till att smittorisken är större vid det angränsan-
de sjukhuset där bland annat tbc-sjuka vårdades. 

Allmänhetens och i synnerhet sjukvårdspersonalens attityder till lepra tyck-
tes tala ett annat språk. Svårigheterna att rekrytera ny personal till centret peka-
de på det. Detta intryck bekräftades några dagar tidigare vid ett patientmöte,
som centrets nyvalde styrelseordförande hade inbjudit till för att inventera öns-
kemålen om förbättringar av olika slag. Styrelseordföranden som själv var läka-
re och anställd vid det angränsande sjukhuset lade sig vinn om att visa sig inför-
stådd med att rädslan för lepra numer har övervunnits. I likhet med honom var
jag medveten om att patienterna i allmänhet brukade betona denna positiva
utveckling. Men när nu ordföranden gjorde sig till tolk för samma uppfattning
protesterade patienterna mot påståendet. Mötet utvecklade sig snabbt till en
upprörd debatt och kritik av framför allt attityderna till de leprasjuka hos
sjukvårdspersonalen vid det angränsande sjukhuset. En patient frågade sig hur
länge de skulle behöva åse de anställda tåga in på centret likt en ”karneval”
utklädda i skyddsmundering från topp till tå så fort de skulle tjänstgöra där. En
annan patient reste sig och kavlade upp byxbenen för att demonstrera hur
sjukvårdare och annan personal betedde sig då de rörde sig i de leprasjukas
lokaler. Flera patienter hävdade att de inte blev insläppta då de dristat sig till att
uppsöka det angränsande sjukhuset. 

Aris påståenden om personalens oproblematiska förhållanden till leprapatien-
terna stämde därför dåligt med intrycken från detta möte, men bättre med vad
jag hört patienterna säga i andra sammanhang. En stund senare i samtalet när Aris
fru, Vasiliki, hade slagit sig ner hos oss berättade jag om patientmötet och bad om
deras kommentarer. Aris tog först till orda och redogjorde för bakgrunden till
mötet jag bevistat. Han pekade mot den nya kanslibyggnaden, som tidigare varit
patientbostad, och förklarade att centret inte längre styrs från sjukhuset. Kanske
ville han antyda att debatten jag varit åhörare till mer var ett uttryck för intresse-
motsättningar bakom separationen av anstalten från sjukhuset än en avspegling
av rädslan för leprans smittsamhet. Hans fortsatta kommentarer tyder på det.

7

) Lipón
E- ípate óti káto fovúnde tin 

aróstia [ne étsi léne] Etsi léne.

Eghó écho andhítheti ghnómi [aha]

5) ke tha su po

) Nå
Äh- ni sa att de där nere är rädda för

sjukdomen [ja så säger dom] Det säger dom.

Jag har en motsatt uppfattning [aha]

5) och jag ska tala om för dig
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E- polí apó tus káto 

pu léne óti fovúnde. Otan thélune 

leptá dhaniká érchone ke léne óti ”Ari, 

échis dhóse mu íkosi chiliádhes!” [ne] 

0) Pos ta pérni ta leftá afú 

fováte?

[aha] Vasiliki: Pos érchete ke

ergházete? 

Aris: POS ERCHETE KE ERGHAZETE

5) ME TON CHANSENIKON!/
Vasiliki: Pos pérni to psomí! [ne] 

Aris: (sänker rösten) Dhío leptá Vasiliki! Pos

érchete ke tróme mazí?

Ekso, óchi edhó 

20) [ne] Ekso sto kéndro tróme mazí me aftó-

ne [¿pu dhulévone káto] dhulévone káto [ne]

Dhiladhí dhen to. Dhen to katalávate

kalá [aha] óti

aftí i ánthropi pu fovúnde [ne] érchonde

25) sto lepró as púme, me lígha lójia [ne] ston
chansenikó [ne] ke léne óti, ótan érthun se mía

anánghi [ne] ”Ari dhóse mu íkosi chiliádhes!” 

[ne ne] Eghó tu ta dhíno [ne] Afú fováte

jatí ta pérni ta leftá? [Mm] 

0) Dhen tha tu piási i lépra? i 
aróstia? [¿dhen fováte dhiladhí] Otan smíksume

ékso [Mm]

kápu se mía tavérna [ne]

i se éna kéndro pu pézune 

5) buzúkia [ne]
(dunkar med handen i bordhet) jatí

(dunk) kathómaste (dunk) ke tróme mazí?

[Mm hm] Ekí (dunk) dhen fováte?

[ochi fandázume] Nomízo 

0) óchi. Ti ke fováte? Alá edhó to káni 
epítidhes aftó to prághma. 

To skoliázun ja na min échune 

epafés 

i káto

5) Dhiladhí na min échun i ijiís 

Äh många av dom där nere

som dom säger är rädda. När dom vill

låna pengar kommer dom och säger att ”Aris, har

du tjugo tusen att ge mig!” [ja]

0) Hur kan dom ta emot pengarna om dom

är rädda?

[aha] Vasiliki: Hur kan dom komma och

arbeta?

Aris: HUR KAN DOM KOMMA OCH ARBETA

5) MED LEPRAPATIENTERNA!/
Vasiliki: Hur kan dom ta emot bröd! [ja]

Aris: (sänker rösten) Ett ögonblick Vasiliki! Hur

kan dom komma och äta med oss?

Ute, inte här

20) [ja] Ute på matställen äter vi med den

[¿ som arbetar där nere] som arbetar där nere [ja] 

Det vill säga, det har ni inte. Det har ni inte

förstått rätt [aha] att

de där människorna som är rädda [ja] 

25) kommer till den spetälske alltså, kort sagt [ja]
till leprapatienten [ja] och säger att, när de är i

behov [ja] ”Aris ge mig tjugo tusen!” 

[ja, ja] Jag ger honom det [ja] Om han är rädd

hur kan han ta emot pengarna? [Mm] 

0) Kommer han inte att drabbas av spetälska? av
sjukdomen? [¿han är inte rädd alltså] När vi träffas

ute [Mm]

någonstans på en taverna [ja]

eller på ett ställe där dom spelar 

5) bouzouki [ja]
(dunkar med handen i bordet) hur kan vi

(dunk) sitta (dunk) och äta tillsammans?

[Mm hm] Där (dunk) är han inte rädd?

[nej jag antar] Jag tror inte

0) det. Vad då rädda för? Men här gör dom det
där med avsikt. 

Dom fäller kommentarer för att slippa ha

kontakt

dom där nere

5) Det vill säga att de friska
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Aris kommentarer pekade tillbaka mot hur den händelse jag berättat om skul-
le tolkas och värderas. Detta är ännu ett exempel på att även andra deltagare än
den som berättar om en händelse kan skapa ramar för hur en berättelse skall tol-
kas (Young 7:50). Tillsammans med Vasiliki omtextualiserade Aris perso-
nalens attityder till de leprasjuka genom att hänvisa till deras eget otvungna
umgänge med läkare och andra anställda vid det angränsande sjukhuset. Med
den direkta anföringen (rad –) ”Aris har du tjugo tusen att ge mig!” lyckades
han dessutom framställa sig själv som långivare och personalen som låntagare.
Tydligare kan knappast maktrelationerna dem emellan omgestaltas. Ytterliga-
re en annan kontextualisering skapade de med sina därpå följande retoriska frå-
gor om hur personalen tar emot hans pengar (rad 0–), går med på att arbe-
ta på centret (rad 2–5), tar emot bröd av patienterna och delar måltider med
dem (rad 6–). Som synes bygger Aris och Vasiliki upp sin retorik med stöd
av varandra även om Aris ser till att få sista ordet i den gemensamma framställ-
ningen (se till exempel rad 7). 

Detta gäller i synnerhet exemplet då han framställer sig som långivare vilket
i hög grad refererar till transaktioner män emellan och markeras språkligt i
meningen (rad 2): ”Jag ger honom det” (”Eghó tu ta dhíno”). Aris beskrivning
av sig själv som långivare är därför mångtydig och kan både associeras till
genuskonstruktioner i det grekiska samhället och maktrelationer som omger
leprasjuka, men inte minst till synen på leprans smittsamhet. Denna mångty-
dighet markerade Aris i en talande gest. Han tog upp en liten sedelbunt ur byx-
fickan och strök den leende över ena kinden medan han upprepade den direk-
ta anföringen (rad 27) ”Aris ge mig tjugo tusen!” och fortsatte: ”Jag ger honom
det. Om han är rädd, hur kan han ta emot pengarna? Kommer han inte att
drabbas av spetälska? av sjukdomen?” 

Aris sade uttryckligen att jag hade missuppfattat kritiken på personalmötet
(rad 22–2), men invände inte mot att sjukhuspersonalen undviker att ha kon-
takt med leprasjuka. Tydligen ansåg han att sjukhuspersonalen medvetet
avstod från att ha kontakt med leprasjuka. Men han underströk också att det-
ta beteende inte grundade sig på rädsla för smitta. I sitt yttrande som han inled-



káto as púme to prosopikó

na min échi epafés 

me tus aróstus.

Georg: Jatí dhen thélun na échun epafés?

50) Aris: Pios kséri tóra, aftó ine théma idhikó tus/

där nere, personalen alltså,

för att inte ha kontakt

med dom sjuka. 

Georg: Varför vill dom inte ha kontakt?

50) Aris: Säg det, det är deras sak/
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de med orden ”Ute, inte här” (rad ) betonade han att de verkliga relationer-
na mellan friska och sjuka visar sig utanför institutionen och i mer informella
sammanhang. Denna uppfattning gav han extra eftertryck åt genom att dunka
med ena handen i bordet framför sig (rad 6–) medan han beskrev hur de
friska delat måltider med dem. Därefter (rad –) hävdade han att persona-
len med avsikt undviker kontakt med leprapatienterna, men lämnade frågan
om orsaken därtill öppen (rad 50). 

Vasiliki avbröt sin man, inte för att tillrättavisa honom, utan snarare för att
ytterligare understryka att talet om personalens rädsla för lepra inte speglar
hennes och makens personliga erfarenheter. 

50

Vasiliki: Dhen thélun na érthun na min érchonde i

ánthropi ijiís, na min Na dhíni sto kósmo akóma,

na férnun tin aróstia dhermatikí, na óti íne ipárchi

fóvos. Ke ómos dhen ipárchi fóvos [aha] Oli, óchi.

55) Aftí étsi to thélune. Jatí pínome ke tróme 
mazí [ne ne ne] Afóson 

páme káto ke érchonde ”Dhóse mu

lulúdhia kíria Kyriakou!” [ne] Ta pérni ta 

lulúdhia. Eghó dhen ta écho? [Mm] eghó 

60) dhen ta kóvo? eghó dhen ta ftiáchno? 
eghó dhen ta potízo? Eghó dhen íme, dhen pérni

tin enapnoí mu, to dho chámu káthete stin karékla

mu edhó péra! 

Aris: Edhó pu kathóme eghó, [ne] vlépis tóra pu

65) káthome
érchonde polí apó aftús apó káto [¿pu

dhulévone ekí] pu dhulévune, i ijiís káto ipálili

(dunkar med handen i bordhet) ke (dunk)

tróme (dunk)ke (dunk) pínome (dunk) edhó! [ne]

70) sto ídhio trapézi edhó pu (dunk)

kathómaste tóra. Tróme ke pínome.

Dhen fovúnde?

[An érchondhe dhen fovúnde] 

I jatrí pu erchótane apó káto [ne] epáno kathómaste

75) mazí edhó [ne]
Dhen fovúnde [aha]

Pos kato léne óti 

fovúnde? [Vasiliki: To léne/Georg: ¿Jatí 

Vasiliki: Dom vill inte komma, komma att friska

ska komma, att inte Att ge folk fortfarande, att

sprida hudsjukdomen, vad det än är finns rädslan.

Men det finns inget att vara rädd för [aha] Alla, nej.

55) Dom vill bara ha det så. För vi dricker och äter
tillsammans [ja, ja, ja] Eftersom

vi kommer och går ner till varandra ”Ge

mig blommor fru Kyriákou!” [ja] Hon tar

blommorna. Är det inte jag som har dem? [Mm]

60) Är det inte jag som ansar dem? jag som
sköter dem? jag som vattnar dem? Är inte jag. Drar

dom inte in min andedräkt, här där vi är och då de

sitter på min stol!

Aris: Här som jag sitter [ja] du ser nu var jag 

65) sitter
många av dem därifrån kommer [¿som

arbetar där] som arbetar, friska nerifrån tjänstemän

(dunkar med handen i bordet) och (dunk)

vi äter (dunk) och (dunk) vi dricker (dunk) här! [ja] 

70) vid samma bord här som (dunk) 

vi sitter vid nu. Vi äter och dricker.

Är dom inte rädda?

[om dom kommer är dom inte rädda]

Läkarna som kom nerifrån [ja] hit upp sitter vi här

75) tillsammans med [ja]
Dom är inte rädda [aha]

Hur kan dom där nere påstå att dom är

rädda? [Vasiliki: Dom påstår/Georg: ¿Varför påstår
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Aris och Vasilikis starka betoning av personliga erfarenheter fick flera effekter.
En effekt som uppenbarligen båda eftersträvade var att ge auktoritet åt sin egen
framställning. Så kan Aris kontrastering av ord och handling tolkas (rad
7–2). En annan innebörd är att de framhävde sin särställning. De framhöll
för övrigt ofta att deras bostad var bättre än de andra bostäderna på området. 

Bostaden var centralt belägen vid den asfalterade (huvud)gata som passerar
genom hela området från sjukhusets huvudentré – förbi patientkaféet, sam-
lingslokalen och sjukavdelningen – till centrets kansli. Om centret hade en
framsida fanns den här, medan de gamla barackerna och de äldsta kollektivbo-
städerna utgjorde en baksida. På båda sidor om den asfalterade gatan växte
parets buskar och blomster. När mörkret föll tände de en stark glödlampa som
lyste upp uteplatsen och fick den på avstånd att påminna om en liten taverna.
Vid årshögtiderna, och särskilt till påsk, kalkade Vasiliki ett mönster i gatan
framför huset och fick platsen att likna en dekorerad bygata på landet. Blom-
morna och den välskötta uteplatsen var Vasilikis stolthet och gav resonans åt
hennes kommentarer då hon citerade personalens sätt att tilltala henne (rad
57–5) ”Ge mig blommor fru Kyriákou!” Hennes efterföljande påpekanden
om hur de friska tar emot blommorna som hon sköter, sätter sig på stolarna vid
huset och till och med nås av hennes andhämtning, illustrerar väl att hemmet
utgör ett kroppsligt territorium. 

5

to léne aftó tóte] Léne alá dhen fo. Eghó 

0) eghó épi tin práksi vlépo [ne ne] Lójia 
boró na po [ne] alá i práksi íne dhiaforetikí 

ómos [katalavéno]

I práksi ja érchonde edhó, tróme pínome,

pos jínete aftó to prághma? [ Mm mm] I

5) ”Ari dhóse mu dhéka chiliádhes, i íkosi!” ”Par
ta!” Pos jínete? 

Mazí ékso

paréa. Pos jínete?

Tóra, jatí to léne óti fovúnde? 

0) Aftó to ksérune aftí.
Ta sinféronda [Mm] ta dhiká tus, dhen ta

kséro eghó, piá ti sinférondha échun aftí [ne]

Borí na échun káti as púme ekí péra,

kápio sinféron as púme [Mm]

5) Dhen kséro ti échun as púme [endáksi]. 

dom det då] Dom påstår men de är inte rä. Jag

0) jag utifrån praktiken betraktar jag [ja, ja] Ord
kan jag säga [ja] men med praktiken är det

emellertid annorlunda [jag förstår]

Att de kommer hit i praktiken, äter

dricker, hur är detta möjligt? [Mm mm] Eller 

5) ”Aris ge mig tio tusen, eller tjugo!” ”Ta 

dom!” Hur är det möjligt? 

Ute tillsammans

i sällskap. Hur är det möjligt?

Ja, varför säger de att de nu är rädda? 

0) Detta vet dom.
Vad de har att vinna på det känner inte

jag till, vilka deras fördelar är [ja]

Dom kan ju ha något där borta, något att

vinna alltså [Mm]

5) Jag vet alltså inte vad det kan vara [okej]
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Aris länkade Vasilikis kommentar till intervjusituationen genom att säga (rad
6–65): ”Här där jag sitter, du ser nu var jag sitter” och därefter med eftertryck
framhålla (rad 66–7) att många friska som arbetar på sjukhuset har delat mål-
tider med dem kring samma bord. Han gav som flera gånger tidigare extra
emfas åt sin framställning genom att dunka med ena handen i bordet i takt med
orden som ljöd ur hans mun. Efter det att han fått mitt gensvar (rad 7) antyd-
de han sin särställning genom att hävda att läkare varit bland deras gäster (rad
7–75) och senare genom att på nytt gestalta sin roll som långivare (rad 5–6)
och hänvisa till umgänget med friska utanför centret (rad 7–). I ljuset av
dessa kommentarer framstår de sjukhusanställdas påstådda rädsla för smitta
som underordnad andra orsaker. Aris anspelning (rad –) på att de skulle
ha något att vinna på att undvika arbetet på centret antyder en möjlig orsak till
personalens attityder som inte behöver hänga ihop med rädsla för leprans
smittsamhet. 

Sjukdomens mening
I likhet med många andra lepradrabbade förlade Aris och Vasiliki orsaken till
sjukdomen utanför individens kontroll. Efter att de hade avvisat talet om sjuk-
huspersonalens rädsla för att bli smittade framhöll Aris i likhet med Dina (s.
) och flera andra patienter att lepra är en ärftlig sjukdom som kan gå i arv i
flera generationer, närmare bestämt upp till sju generationer. Möjligen kunde
sjukdomen enligt Aris överföras mellan föräldrar och deras minderåriga barn
på grund av den nära kroppskontakten, men inte mellan vuxna. I enlighet med
detta resonemang menade Aris att hans barnbarn skulle kunna drabbas av lepra
i likhet med honom själv som fått sjukdomen i arv efter sin far. Varken hans
mor eller systrar hade emellertid drabbats. Tidigare i intervjun uppgav han att
läkarna hade spritt påståendet att deras äldsta dotter och son var sjuka i lepra.
Han lät mig emellertid förstå att han själv betraktade barnen som friska även
om de fortfarande (i förebyggande syfte) medicinerade under perioder. Jag
kunde konstatera att sonen, Dimitris, inte hade några synliga men av lepra.
Han var anställd på centret och kom förbi och slog sig ner hos oss under en kort
stund. När han lämnat oss vände sig Aris åter till mig och sade: 

52
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5

) Aris: Lipón

vlépis típota?

Georg: Ochi vévea, mía chará

ánthropos.

5) Aris: Aftá íne [ne] Ine tachtopiiména ta

pedhiá, endáksi, as púme [ne ne]

Georg: ((Ine/ tachtopiiména)) polí kalá 

nomízo

Aris: Eghó tóra, eghó tóra me tin ghriá/

0) Vasiliki: Tóra aftós íne mónimos. Ine

mónimos tóra. Ton échune ja/

Aris: Aftós tóra échi piási dhuliá íne mónimos/

Vasiliki: Ine mónimos. Ergházete, dhen ton échun

ja aróston. Ton 

5) échun ja-
ja erghatikó na to púme ipálilo 

[ne vévea]/

Aris: Ipálilos íne, kratikí ipálili léghondhe 

aftí as púme/

20) Vasiliki: Oli íne aftí tóra, óchi To vlépis edhó

péra pu íne me ta aftokínita, íne óli kratikí ipálili

[Mm] Dhulévun ta pedhiá na párun tin síndaksi

tus. Opos ke emís [ne] tin vghálame tóra. Ke- ta

pedhiá pu na páne na erghastún afú íne i 

25) dhuliá káto [Aris: Egho] mónimi sto krátos.

Ke aftí na fíghune? Tóra tus kánane 

mónimis, ta chrímata tus/

Aris: Na po káti álo? [ne] 

po tha su faní ligháki períergho 

0) [na dhúme] (vi skrattar till)
E-

eghó íme apó ftochiá ikojénia

jatí o patéras mu íne prósfighas [ne]

ke apó to patéra mu dhen vríka

5) típota

[¿prósfighas mi mía stighmí] To

dhekaochtó íche érthi edhó i to íkosi [to

dhekaochtó, chiliaeniakosiadhekaochtó] to

dhekaochtó To dhekaochtó írthe tóte

0) To dhekaochtó, to dhekaenéa írthe tóte.

) Aris: Nå

ser du något?

Georg: Nej inte alls, han är helt 

okej

5) Aris: Dom där har [ja] Barnen har det

ordnat, okej, alltså [ja, ja]

Georg: ((Dom/ har det ordnat)) mycket bra 

tycker jag

Aris: Jag nu, jag nu med gumman/

0) Vasiliki: Han är nu fast anställd. Han är fast

anställd nu. Dom har honom som/

Aris: Han har nu fått arbete, är fast anställd/

Vasiliki: Han är fast anställd. Han arbetar, dom

betraktar honom inte som sjukanställd. Dom har 

5) honom som-
arbetskraft allså, tjänsteman 

[ja visst]/

Aris: Han är tjänsteman, statstjänstemän kallas

dom alltså/

20) Vasiliki: Det är dom alla nu. Nej, du kan se

här borta där dom är med bilarna, dom är

statstjänstemän [Mm] Barnen arbetar för att få sin

pension. Precis som vi [ja] har fått nu. Åh- barnen

vad kan dom gå och få arbeta när arbetet här 

25) nere är [Aris: Jag] fast, statligt. Och varför ska

dom ge sig iväg? Nu har de gjort dom till fast

anställda, deras pengar/

Aris: Får jag säga en annan sak? [ja]

som kommer att framstå lite märkligt för

0) dig [vi får väl se] (vi skrattar till)
Äh-

jag kommer från en fattig familj

för min far är flykting [ja]

och efter min far fick jag

5) ingenting (i arv)

[¿prosfighas, äh ett ögonblick] Arton kom

han eller tjugo [arton, 

nittonhundraarton] arton. 

Arton kom han då

0) Arton, nitton kom han då.
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Sonens korta besök gav bränsle åt det fortsatta samtalet. Efter mitt positiva
omdöme om Dimitris (rad –) öppnade Aris en berättelse (rad –5) med
orden ”Dom där har. Barnen har det ordnat…” Denna inledning pekade mot
hans senare tolkning i en berättelse, som han var på väg att börja (rad ) när
Vasiliki avbröt honom (rad 0), men gav några nyckelord åt framställningen
som Aris kunde bygga vidare på. Vasilikis inlägg försåg Aris med orienterande
tolkningsramar till hans fortsatta berättelse. Hon pekade mot ett par yngre män
på trappan till kanslihuset och några parkerade personbilar framför byggnaden
som var synliga från vår plats och framhöll att männen där var statliga tjänste-
män med fast anställning. Aris stödde sig på hennes påpekanden och tillsam-
mans staplade de argument på varandra (rad 0–27), som underströk att deras
son har en säker anställning i statlig tjänst. 

Vasiliki framhöll att Dimitris inte är anställd i egenskap av leprasjuk (rad
–). Däremot nämnde hon och Aris inget om att sonen förlorat en tidiga-
re anställning på en bank som en följd av familjens sjukdomshistoria. Detta fick
jag reda på först senare av Dimitris själv. Dimitris uppgav att han frikallats från
värnpliktstjänstgöringen och att lepra angivits som orsak. När han sedan fick
en tillfällig anställning på en bank och möjlighet att söka en fast tjänst ombads
han att lämna in uppgifter om värnpliktstjänstgöringen, vilket ledde till att
hans anställning inte förlängdes. Sjukdomen hade med andra ord berövat
honom en anställning på grund av att ordet lepra angivits i hans identi-
tetshandlingar. Men förlusten att inte få anställning på den öppna arbetsmark-
naden, vände Aris och Vasiliki till en tillgång genom att upprepa värdet av
sonens fasta anställning på centret. 

Sedan gjorde Aris ett nytt försök att inleda sin berättelse i mun på Vasiliki:
”Jag” (rad 25) och tog ny sats (rad 2) med frågan ”Får jag säga en annan sak?”

5

Lipón ítane ftochós. Pandhréftike

dhen píre típote apó tin mitéra

mu

Isane

5) ftochí ánthropi. Dhulévane éna ja éna

merokámato ja na zízune [Mm] E kánane pedhiá,

ftochiá mávri pu léme.

Tóra tha mu pis óti

Jatí to les?

50) Tha su po.

Nå han var fattig. Han gifte sig

han fick ingenting (i hemgift) av min

mor

Dom var

5) fattiga människor. Dom arbetade för en

dagslön för att överleva. Äh dom skaffade barn,

en dyster fattigdom som vi säger. 

Nu kommer du att säga

Hur kan du säga det?

50) Det ska jag berätta för dig
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I sitt nästa yttrande orienterade han mig om att det han var på väg att säga skul-
le framstå som lite märkligt för mig. En sådan orientering höjer uppmärksam-
heten hos åhöraren. Därefter började han sin berättelse (rad ) med att infor-
mera om att han kommer från fattiga förhållanden och att föräldrarna skaffa-
de barn till ett fattigt och dystert liv. Han gjorde det inte omedelbart uppenbart
varför detta yttrande var centralt i sammanhanget. I stället förde han sin berät-
telse vidare genom att lägga orden ”Hur kan du säga det?” (rad ) i min mun
och utlovade ett svar som han inledde på följande sätt.

55

E ístera meghalósame emís ta pedhiá

Afú dhen vríka apó ton patéra

ftochós tha íme ke eghó

ftochós tha íme ke eghó

55) ópos íne o patéras mu ftochós [Mm hm]

I jinéka mu, ke an íche káti,

aftá íne.

Tha mu pis óti 

Tha su faní polí períergho 

60) aftó pu tha su po
Alá ja ména 

ísos i aróstia, pu aróstisa

Aróstisa ja na ftiachtún 

ta pedhiá mu.

65) [etsi] Ja ména [¿dhiladhí ti 

enoíte] Dhiladhí, aróstisa eghó ke 

ftiachtíkane ta pedhiá mu. Dhiladhí, dhen pérnane

ftochiá

mávri as púme pu léme, ópos 

70) pernághame emís, jatí Eghó, ótan ímona néos 
dhen ícha papútsia. Dhen ícha pantelóni [Mm]

Ke símera

ta pedhiá mu

échune apó óla.

75) Eftiachtíkane, échune periusía, 

échune aftokínita, échune to éna leftá, échune to

éna, échun to álo [ne] ópos écho ke eghó, as 

púme.

Georg: Echete- 

Äh sedan växte vi barn upp

Eftersom jag inte fick något efter far

kommer också jag att bli fattig

kommer också jag att bli fattig

55) fattig som min far [Mm hm]

Min fru, om hon så hade något

så ligger det till.

Du kommer att säga att

Det kommer att framstå mycket märkligt

60) det som jag ska säga dig
Men för mig

kanske sjukdomen, att jag blev sjuk

Jag blev sjuk för att det skulle ordna sig

för mina barn

65) [så] Som jag ser det [¿det vill säga, vad

menar ni] Det vill säga, jag blev sjuk och det

ordnade sig för mina barn. Det vill säga, de har det

inte fattigt

låt säga svart (liv) som vi säger, som vi

70) hade det, för Jag, när jag var ung hade jag 
inte skor. Jag hade inte byxor [Mm]

Och i dag

har mina barn

allt.

75) Det ordnade sig för dom, de har

egendom, de har bilar, de har det ena, pengar, de

har det ena och det andra, alltså [ja] i likhet med

mig, kan man säga.

Georg: Ni verkar äh-
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Med de inledande meningarna (rad 5–57) upprepade Aris nästan formelmäs-
sigt vad han nyss sagt om sin egen barndom. Därefter (rad 5–60) hänvisade
han igen till frågan (rad 2–0) om hur jag skulle reagera på hans berättelse. På
detta sätt förde han in sin berättelse mot dess centrala budskap (rad 6–6) ”Jag
blev sjuk för att det skulle ordna sig för mina barn.” Därefter (rad 67–7) upp-
repade han sina tidigare ordval och återknöt till skildringen av sin fattiga barn-
dom för att i nästa yttrande (rad 72–) framhäva de egna barnens goda lev-
nadsförhållanden. Efter mitt försök att få klarhet i Aris tankar om sambandet
mellan sin egen sjukdom och familjens sociala arv sammanfattade han (rad
–) ödesmättat att det fanns en mening med hans sjukdom, nämligen att
det skulle gå bra för honom. I sitt yttrande (rad –) om att han inte ”köpt”
sjukdomen utan ”råkat ut” för den, inledde han sin problematisering av för-
hållandet mellan sjukdomen och familjens ursprungliga och nuvarande lev-
nadsförhållanden. Därefter underströk han sin egen aktiva roll för barnens väl-

56

0) e orghanósi tin ikonimía sas polí oréa mu

fénete [ne] mu káni endíposi [ne] Ne.

Aris: Echune, écho ta, dhiladhí, écho káni étsi,

échune érthi ta prághmata ke ftiachtíkane ke ta

pedhiá mu, ke eghó na peráso ta jerámatá mu kalá.

5) Georg: Ala káti pu ípate tóra, dhiladhí,

páthate tin aróstia esís. I, sas 

[dhiladhí e] ékane/ na dhulépsete pjo polí?

Aris: BORI NA AROSTISA, na, borí na aróstisa eghó

na mu vjíke. Dhiladhí léo 

0) óti aróstisa
ja na mu vji se kaló 

[Mm hm] 

se ka, se kaló as púme. Aróstisa, 

ne endáksi [ne] Dhen tin aghórasa, dhiladhí, 

5) tin aróstia [ne vévea]
mu ’tiche. Alá afú 

mu ’tiche

káthume ke to skéftume as

púme, ke léo: Aróstisa ja na ftiákso ta 

00) pedhiá mu. Jatí an dhen aróstena
pos tha éftiachna ta 

pedhiá mu?

0) ha organiserat er ekonomi mycket fint

[ja] det gör intryck [ja] Ja.

Aris: Dom har, jag har, det vill säga, jag har gjort

på så vis, att saker och ting har ordnat sig för mina

barn, och för mig att få det bra på gamla dar.

5) Georg: Men en sak som ni sa nu, alltså,

ni drabbades av sjukdom. Eller, den [det

vill säga äh] fick er/ att arbeta mycket mer?

Aris: JAG KANSKE BLEV SJUK, ja, kanske blev jag

sjuk, bröt den ut i mig. Det vill säga, jag säger 

0) att jag blev sjuk
för att det skulle gå bra för mig senare

[Mm hm]

bä, leda till något bättre alltså. Jag blev

sjuk, ja okej [ja] Jag har inte köpt den, det vill 

5) säga, sjukdomen [nej det är klart] 
Jag råkade ut för den. Men eftersom jag

råkade ut för den

sitter jag och funderar över det,

alltså, och säger: Jag blev sjuk för att ordna det för

00) mina barn. För om jag inte hade blivit sjuk 
hur skulle jag då ha ordnat det för mina

barn?
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gång med orden (rad –00) ”Jag blev sjuk för att ordna det för mina barn”
och antydde på nytt sambandet mellan hans sjukdom och barnens levnadsför-
hållanden (jfr rad 6–67). Med sin avslutande retoriska fråga (rad 00–02)
underströk han ytterligare att sjukdomen haft en mening. 

Makt över kroppsliga territorier
Tre år efter vårt första samtal berättade Aris åter hur hans sjukdom avslöjades
och hur han togs in på anstalten i Aten. Denna andra version av berättelsen var
inte en kopia av den första. Vid båda tillfällena berättade Aris att han rymde
hem till familjen en kort tid efter intagningen på anstalten. Men vad som hän-
de under rymningen skiljde sig åt i de två versionerna. Vid vårt andra samtal
fokuserade Aris sin berättelse på hur han först berövades kontrollen över sin
familj och därefter återtog den. Han inledde med att på nytt beskriva de restrik-
tioner som omgav de leprasjukas rörelsefrihet, särskilt beträffande de som ännu
hade sjukdomen i dess aktiva form och var ”positiva”.

57

) Aris: Thetikós ímona. Zítisa tin ádhia ja na

tachtopiíso ta pedhiá as púme [¿Ke dhen to

dhéchtikan] Ne, ke dhen to dhéchtikane [¿dhen to

dhéchtikan] Ochi. Eghó apídhiksa tin mándra

5) edhó. I mándra tin vlépis íne dhiómisi métra
perípo [Mm ne] Tin apílisa, píra éna taksí ke pígha

sto chorió [ne] Pígha sto spíti

stenochoriménos

polí [Mm]

0) I katástasi mu ítane tóte

polí- variá, pu léme [Mm hm]

dhiladhí stenochoriménos

taleporiménos

vasanisménos

5) Alá to mialó mu to ícha sta 

pedhiá, as púme, pos tha tachtopiíso ta pedhiá. 

Ke pos tha zísune ta pe pedhiá afóson

eghó íme klisménos mésa se éna ídhrima? [Mm

hm] E tóte

20) e- ícha- kápion-

ipurgó

) Aris: Positiv var jag. Jag begärde permissionen

för att ordna det för barnen, alltså [¿och dom

beviljade den inte] Nej, dom beviljade den inte

[¿beviljade dom den inte] Nej, jag klättrade över

5) muren här. Muren är som du ser två och en halv 
meter ungefär [Mm ja] Jag klättrade över den, tog

en taxi och åkte till byn [ja] Jag åkte hem

mycket

bekymrad [Mm]

0) Min situation var då

mycket- tung, som man säger [Mm hm]

det vill säga jag var bekymrad

plågad

pinad

5) Men mina tankar hade jag hos mina 

barn, alltså, hur jag skulle ordna det för barnen. 

Och hur skulle ba barnen leva då jag är

inlåst på en institution? [Mm hm] Äh 

då

20) äh hade- jag någon- 

minister
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Från vår plats framför bostaden pekade Aris mot den gamla muren som han
klättrat över (rad ). Vid ett annat tillfälle hade jag hört Vasiliki småskrattande
tillrättavisa honom med att han tagit sig över muren på det ställe där den var

5

Georg: Alá se mía tétia stighmí tis zoís mas, dhen

skéftese pjo polí ja ton eaftó su?

Aris: Ochi, dhen skeftómona ton eaftó mu [Mm

25) hm] skeftómona tin ikojénia, ta pedhiá. Ke
lógho jatí eghó tóte to ícha pári ((apóf)) to píra

apófasi. Jatí ótan írtha edhó ke ídha anthrópus

chtipiménus, léo, ”I zoí mu íne tóra telioméni, as

púme, ja ména. Alá tuláchiston protu petháno

0) na tachtopiíso kápos ta 

pedhiá”, íthela as púme.

Télos pándon no me lígha Ala mu ípane

edhó, ke i jatrí ke i áli sinadhélfi, as púme, ali omi-

opathís, óti-

5) ”Jínete kalá o anthrópos tóra. Echun vji

ta fármaka. Mi vlépis as púme tus anthrópus pu

íne chtipiméni tónme, dhen ipárchi to fármako.

Tóra vjíke to fármako. Se éna chróno, se dhío, se

tría, tha jínis kalá ke tha pas stin ikojénia su!”

0) [Mm] Alá ego dhen ta písteva aftá. Eghó évlepa 
dhiaforetiká ta prághmata. Télos pándon

me óli mu tin stenochória Icha éna

ipurghó dhikó mu, as púme

o opíos me ipostírikse polí

5) E- aftós leghótane

Papaligouras.

Ke símera [¿Itan ipurgós] Ipurghós [¿Se

pio-] E- [¿Ijías ke prónias] Itan ipurghós tóte. Itan i

Nea Dhimokratía [aha] ópos íne tóra i Néa 

50) Dhimokratía.
E- 

na su po óti ítan ipurghós ton eksoterikón

aftós [Mm hm]

[ne] ópos íne tóra paradhíghmatos chárin

55) o- o ídhios o prothipurghós [ne] ópos ítan o 
Samaras, as púme [Mm] 

Georg: Men i en sådan situation i vårt liv tänker

man då inte mer på sig själv?

Aris: Nej, jag tänkte inte på mig själv [Mm hm] jag

25) tänkte på familjen, barnen. Och orsaken 
därför att jag då hade funnit mig i ((besl)) beslutet. 

Därför att när jag kom hit och såg de skadade

människorna, säger jag, ”Mitt liv är slut, alltså, för

mig. Men åtminstone innan jag dör

0) ska jag ordna till det någorlunda för 

barnen”, ville jag alltså.

Hur som helst ty, kort (sagt) Men här sa

dom till mig, också läkarna och dom andra

kollegerna, alltså, dom andra medpatienterna, att-

5) ”Folk blir bra nu. Medicinerna har kom-

mit fram. Titta inte på människorna som

skadades då det inte fanns medicin. Nu har

medicinen kommit fram. Om ett år, eller två, om

tre, kommer du att bli bra och åka till din familj!”

0) [Mm] Men jag trodde inte på det där. Jag såg
annorlunda på sakerna. Hur som helst

Trots alla mina bekymmer Jag hade min

egen minister, allså

som har stött mig mycket

5) Äh han hette

Papaligouras.

Och i dag [¿Var han minister] Minister

[¿i vilket-] Äh- [¿Hälso- och omvårdnads] Han var

minister då. Det var Ny Demokrati [aha] som det

50) är nu Ny Demokrati.
Äh-

jag kan tala om för dig att han var

utrikesminister [Mm hm]

[ja] som nu till exempel sa- samma som

55) premiärministern nu och [ja] som 
Samaras var då, alltså [Mm]
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som lägst, men utan att förklena hans insatser för familjen. Tvärtom framhöll
hon att det var få som hade tagit så stort ansvar för sin familj som Aris. Hon
hänvisade bland annat till hur han ordnat så att hon kunde komma med
honom till Aten, trots att detta skedde till priset av att hon i likhet med maken
skrevs in som leprapatient på anstalten. 

Aris öppnade ovanstående berättelse om hur detta gått till genom att (rad
–) med hjälp av pauseringar och upprepningar ge emfas åt den smärta han
upplevt över att ha berövats kontrollen över sin familj. Därefter (rad 5–)
beskrev han konflikten mellan att vara intagen på en anstalt och möjligheterna
att ta hand om sina barn. Denna öppning tjänade som en tolkningsram för den
händelse han därefter (rad –2) började berätta om, men som till följd av min
fråga (rad 22–2) föregicks av en förhandling oss emellan om hur hans emotio-
nella grunder för sitt fortsatta agerande skulle förstås. Jag kände igen Aris argu-
mentation (rad 2–0) från vårt första samtal tre år tidigare. Men nu lät han sin
framställning övergå i en berättelse om hur han ordnade så att familjen kunde
komma med honom till Aten. Han började berättelsen (rad ) med att återkny-
ta till sin tidigare gestaltning (rad 7–) av sin smärta över att ha drabbats av
lepra. Men han avbröt berättelsen och introducerade den inflytelserika person,
vars maktposition han utnyttjat i sammanhanget. Först därefter fortsatte han:

5

((Endéli)) pígha sto ghrafío tu mía méra. 

Dhen ton ídha. Píga tin áli jatí 

aftós píjene ólo ékso.

60) Ke ótan jírise mía méra

étiche na periméno na ton 

vro ke tu ípa ólo to, óli tin istoria 

as púme [Mm hm] Ke tu léo 

”Thélo na me voithísis

65) na páro tin jinéka na tin válo mésa!”. I

jinéka vévea Tóte, áles jinékes, ála andhrójena

fovósane tin arostia, chorísane. [Mm hm] Ali 

ekíni pu dhen fovótane i jinéka píjene 

me ton ándra tis [Mm hm] I opíos ándras fovótane

70)dhen píjene
stin jinéka pu aróstane.

To andítheto as púme [ne] Lipón

e i jinéka i dhikí mu dhen fovótane vévea.

Ithele na érthi mazí mu. Irthe

((Alltså)) gick jag till hans kontor en dag. Jag

träffade honom inte. Jag gick nästa dag eftersom

han alltid var ute.

60) Och när han kom tillbaka en dag

råkade jag vänta på honom och fick tag

på honom och berättade det hela, hela historien för

honom, alltså, [Mm hm] Och jag säger till honom

”Jag vill att du hjälper mig

65) att ta frugan, att få in henne!”. Det är 

klart min fru Då var andra kvinnor, andra par 

rädda för sjukdomen, dom skilde sig. [Mm hm]

Den andra, hon som inte var rädd, den kvinnan

följde med sin man [Mm hm] Eller den man som

70)var rädd föjde inte 
med kvinnan som blev sjuk.

Det omvända alltså [ja] Nå

äh min fru hon var helt klart inte rädd.

Hon ville följa med mig. Hon kom 
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Efter att ha återgivit sin vädjan till sin inflytelserike vän, (rad 6–6) ”Jag vill
att du hjälper mig att ta frugan, att få in henne!”, orienterade Aris mig om sin
hustrus hållning. Hans skildring av Vasilikis agerande hade flera paralleller
med berättelsen om ”kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man”, som
jag hört i många olika sammanhang (jfr s. 7f). Enligt Aris ville Vasiliki följa
med honom, men förvägrades detta eftersom hon inte var drabbad av lepra.
Underförstått är att hon inte riskerade att själv drabbas av lepra som en följd av
att hon följde med sin sjuke man till anstalten. Som jag tidigare nämnt hörde
Aris till dem som menade att lepra inte smittar mellan vuxna. Han tog deras
äktenskapliga samvaro som ett belägg för att sjukdomen inte överförs genom
smitta. Detta exempel visar att Aris i sitt sätt att tala både förhåller sig till en
samtalskonvention och till ett diskursivt vetande. 

Aris värdering av sin hustrus agerande belyser också hur den ofta framförda
berättelsen om ”kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man” kan vara
könsmässigt utformad. Det är förmodligen inte en tillfällighet att Aris framhöll
(rad 7–7) att hans fru inte var rädd för sjukdomen och ville följa med honom

60

75) me to méson. Píre o ipurghós tiléfono,

bíke mésa i jinéka

ijiís vévea i jinéka mu. Tin évala stin

dhuliá. Píra ta pedhiá vévea

Ta 

0) Ta éfera ta pedhiá ke ta pedhiá. 

Edhó ítane éna ídhrima pu vázane ta pedhiá 

káto [ne] Eghó tus ípa stin archí ótan ta évala sto

ídhrima ta pedhiá. Ala eghó dhen ta évala sto

ídhrima. Ta ícha mazí mu ta 

5) pedhiá [ne]
I E [¿Idhrima, dhiladhí pedhikó stathmó]

dhrima, pedhikó stathmó as púme [ne] Lipón,

ísane ke ála pedhiá ton aróston [ne] jíro sta íkosi

pedhiá me triánda [Hm mm] 

0) Mía méra mu pírane to pedháki, to mikró

as púme, to opío pígha to píra tin ídhia méra, 

as púme.

Endéli. Ke ja aftí tin dhuliá

méson chriazótane. 

75) med hjälp av förbindelsen. Ministern

ringde, frugan kom in 

och frisk var min fru förstås. Jag ordnade

arbete åt henne. Tog med barnen förstås

Dom

0) Jag tog med barnen också med barnen.

Här fanns en institution som dom satte in barnen

på därnere [ja] Jag sa till dom då i början att jag

satte in barnen på institutionen. Men jag satte inte

dom på institutionen. Jag hade med mig 

5) barnen [ja] 
Äh [¿institution, det vill säga barnhem]

Institution, barnhem alltså [ja] Nå, det fanns andra

barn till de sjuka [ja] omkring tjugo till trettio barn

[Hm mm]

0) En dag tog dom barnungen, den lilla

alltså, som jag gick och hämtade samma dag, 

alltså.

Alltså. Och för den saken

krävdes det förbindelser.
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och att han (rad 6–70) tog en man som exempel på det omvända beteendet.
Det har i allmänhet varit svårare för en kvinna än en man att klara sig ekono-
miskt efter en skilsmässa i Grekland. Det ojämlika beroendet av äktenskapet
kan därför ha medverkat till att kvinnor har varit mer benägna än män att hål-
la ihop äktenskapet i de fall då maken/makan har drabbats av lepra. 

En av få möjligheter att få ut skilsmässa för tvistande makar har i den gre-
kiska familjelagstiftningen varit grundad på att maken/makan varit drabbad av
lepra (jfr s. ).5 Betecknande för de ojämlika villkoren för mäns och kvin-
nors existensvillkor efter skilsmässa är att denna lag enbart lär ha utnyttjats av
män.6 Det manliga perspektivet genomsyrar Aris skildring av sin egen hand-
lingskraft i förhållande till den passiva roll hustrun får trots att hon enligt
honom var frisk (rad 76). Lägg märke till hans skildring (rad 76–2) av hur han
av egen kraft eller med hjälp av inflytelserika kontakter får med sig hustrun och
barnen till anstalten, ordnar med ett arbete till henne och förhindrar att något
av barnen placeras på barnhemmet. Därefter tornar problemen upp sig i hans
berättelse, men utan att han för den skull framstår som kraftlös.

6

Irtha edhó

5) Dhen mu dhínane

dhomátio, spíti na míno 

mazeméni. Eghó íthela tin ikojénia mu

na tin écho mazeméni.[ne] 

Eghó émina epáno sta chtíria, sta 

00) andriká, se éna thálamo. I jinéka émene sto
álo thálamo.[¿jinekío] Jinekío. Ta pedhiá, ta

íchane se éna alo thálamo as púme. Ke eghó dhen

mu árese aftó to prághma [¿sto sto chtírio jinekón]

Ne eghó íthela tin ikojénia na, na tin écho na tin

05)vlépo na tin orízo pu léme [ne] Dhen e
Zítagha éna ((dho)) spíti na mu dhósun

éna dhomátio. Dhen mu dhínane. 

Ke élegha dhe ”O Theós” léo ”dhen piáni

mía vrochí” léo [Mm] ”megháli

0) na boréso na páro 

éna spíti!” Ke mu léi kápios ”Ti na tin

kánis tin vrochí?” ”Ama tha pári tha 

dhis” tu léo ”áma tha vréksi, ti tha 

káno!” [Mm] Ke praghmatikós metá ápo mía

5) méra, épiase mía megháli vrochí [aha] polí vrochí. 

Jag kom hit.

5) Dom gav mig inget

rum, bostad att bo

tillsammans i. Jag ville ha min familj

samlad [ja] 

Jag bodde i husen ovanför, i

00) mansbyggnaden, i en sal. Min fru bodde i den
andra salen [¿kvinnliga] Kvinnliga. Barnen hade

dom alltså i en annan sal. Och den saken

gillade inte jag [¿i, i kvinnobyggnaden] Ja, jag ville

ha familjen, ha den så att jag kunde se, kunde ha

05) den under uppsyn som man säger [ja]. Dom äh
Jag begärde en bostad, att de skulle ge

mig ett rum. De gav mig inget.

Och jag sa om inte, ”Gud om det ändå

kunde börja regna här” sa jag [hm] ”ett ordentligt

0) så att jag skulle kunna få

en bostad!” Och någon sa till mig ”Vad

ska du ha regnet till?” ”Om det börjar kommer du

att få se”, sa jag till honom, ”vad jag ska göra om

det börjar regna.” [Mm] Och verkligen efter en

5) dag kom ett stort regn [aha] mycket regn.
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Den berättelse som jag skulle få höra formade sig till en redogörelse för en revir-
strid som Aris inledde på detta sätt. Han begärde en bostad för att få hela famil-
jen under sin uppsyn och därmed makt över sitt eget territorium. Tydligare kan
knappast den egna bostaden beskrivas som ett revir. Kravet på en gemensam
bostad åt familjen innebar förvisso också krav på att få makt över den egna
kroppen i förhållande till den territoriella ordning som separerade män från
kvinnor och barn från föräldrar. Aris som annars verkade vara allt annat än gud-
fruktig åkallade i berättelsen högre makter för att få inflytande över sitt revir.
Genom att återge en dialog med direkta citat utan att ge svaren på förhand, ska-
pade han en spänning och förväntan på vad som skulle hända härnäst. Ösreg-
net, det upprepade talet om regnet och emfasen i uttalet förstärkte den drama-
tiska bilden. Därefter fortsatte han:

Detta moment av Aris berättelse bygger på att han synliggör sin rätt att få
bestämma över familjen. Genom att placera familjen utomhus, ovanpå mans-
byggnaden avtecknar sig den sammanhållna kärnfamiljen mot den territoriel-
la ordning som råder på anstalten. Inne i byggnaden hade de andra männen
sina sovplatser separerade från sina anhöriga. Från sin position i regnet ovanpå
mansbyggnaden blir familjens utsatthet dessutom synlig för utomstående.
Efter den sista meningen om att han ordnade för barnen så att de inte blev blö-
ta av regnet övergick händelseförloppet till öppna konflikter. Aris möjligheter
att ha kontroll över familjen hotades, men inte på grund av att regnet sköljde
ner över dem på takterrassen.

62

Endéli

pérno tin jinéka

tis vázo to stróma pu kimótane stin pláti.

Ta pedhiá, apó mía kuvérta, ta meghála. 

20) Ke eghó, ke pígha epáno sto chtírio ton andrón
óchi mésa, ékso epáno stin terátsa.

E téndosa dhío kuvértes

[ne] ja na min péfti i vrochí. Itan mía jertí

kuvérta, dhen béni mésa i vrochí [ne] 

25) Ke évala ta strómata káto. Ke- tachtopíisa 
ta pedhiá ja na mi vréchonde.

Alltså

tar jag hustrun

jag lägger madrassen som hon hade att sova

på, på hennes rygg. Barnen, dom stora, en filt var.

20) Och jag, och jag gick upp till mansbyggnaden
inte in i den, ute ovanpå, på terrassen.

Å jag gjorde tak av två filtar

[ja] för att skydda mot regnet. Det var en

snedhängd filt som inte släpper genom regn [ja]

25) Och jag lade madrasserna under. Å-ordnade
för 

barnen så att de inte blev blöta.
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Mina förväntningar på polisens och anstaltsledningens roller hade redan for-
mats av Aris tidigare berättelse om transporten med fångbil till anstalten och
inlåsningen där. Det framgår inte vem Aris tar upp kampen med. Men knuf-
farna och den direkta anföringen levandegör hur han försvarar hotet mot famil-
jen ”med näbbar och klor”. Ja, bilden av familjen under bar himmel i det till-
fälliga nästet på byggnadens tak och Aris som fräser ifrån får mig att associera
till vad som kan utspela sig kring ett fågelbo när det egna reviret blir hotat. Men
det var först i nästa yttrande som fick jag reda på vad hans strategi gick ut på.

Genom sitt påpassliga utnyttjande av regnet arrangerade han en situation som
skulle garantera honom ett tolkningsföreträde av, som han sa, ”de verkliga för-
hållandena”. Vad var det journalisterna skulle få se och vad ville han att jag som
åhörare till berättelsen skulle förstå? Medan hans avsikt i den berättade hän-
delsen uppenbarligen varit att journalisterna skulle tolka familjens utsatthet
bokstavligen i fysisk bemärkelse var syftet knappast detsamma i berättarsitua-
tionen. Jag visste ju om att bosättningen på taket var arrangerad. I samtalet med

6

Irthane ekí péra. Irthe i astinomía, i dhíkisi edhó

Endéli 

Eghó pu dhen tus áfisa na simósun

0) kondá. Iche érthi i astinomía
Típotes. Léo ”Dhen tha piráksi tin

ikojénia kanís, jatí ((tha échi)) me eména na káni

as púme!” [Mm] Kápios ekí péra íthele na káni kati

as púme. Ton épiasa ton ésproksa ton évghala ékso.

5) Tu léo ”Dhrómo! I ikojénia íne 
dhikiá mu, tin orízo eghó!” [Mm] 

”Févghate apó dho!” 

Dom kom dit. Polisen kom, ledningen här

Till slut

Jag lät dem inte komma nära. Polisen

0)hade kommit. 
Ingenting. Jag säger ”Ingen får röra familjen,

för den ((får med)) mig att göra, alltså!” [Mm]

Någon där ville göra något, alltså. Jag tog hand om

honom, knuffade och kastade ut honom. Jag säger

5) till honom ”Ge dig iväg! Familjen är
min, jag bestämmer över den!” [Mm]

”Ge er iväg härifrån!”

Eghó íthela tóra na páro tin ikojénia mésa

apó káto na min vréchete

0) ke na páo stin Athína na féro dhío 

dhimosioghráfus, ja na dhi,

na dhúne, na dhi, as púme, tin

praghmatikótita, óti me tin vrochí tin ikojéniá mu

dhen íche tachtopiísi to krátos, óti tin échi ékso as

5) púme [ne, katálava] 

Nu ville jag få in familjen

under filtarna för att inte bli blöta

0) och åka till Aten för att ta med mig 

journalister, så att han skulle se

dom skulle se, han alltså skulle se de

verkliga förhållandena, att min familj var ute i

regnet och att staten alltså inte hade ordnat för

5) det.[a, jag förstår].
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mig framstod den berättade händelsen i förhållande till den övriga berättelsen
om hans sjukdomshistoria som en metafor för familjens utsatthet, som ställde
det segregerade boendet på anstalten i relation till familjens ursprungliga sam-
levnad. Men gemensamt för den berättade händelsen och berättarsitutationen
var att Aris gör sig själv till en moralisk segrare och ett moraliskt subjekt. I båda
situationerna framstod han själv som den ansvarsfulle familjefadern, som ord-
nade för familjen i motsats till vårdapparaten. Han avslutade sin berättelse med
att presentera resultatet av sin demonstration på takterrassen.

Utöver alla potentater som verkade ha förökat sig låter Aris medpatienterna
figurera i den avslutande berättade händelsen. Dialogen med en av dem ställer
familjens existentiella kris på sin spets. I de meningar där han citerar sig själv
når hans berättelse en smärtgräns: ”Dom är mina! Eftersom jag kommer att dö,
så låt också mina barn dö!” (rad 5–5). Yttrandet formulerar en gräns mel-
lan lidande och lidelse som jag tolkar på följande sätt. Å ena sidan pekar bisat-
sen, ”Eftersom jag kommer att dö”, mot smärtan av att bli separerad från sina
barn – det är som att dö. Å andra sidan formulerar hela yttrandet i samman-
hanget Aris lidelse för sina barn, vilket han här och i hela samtalet markerade
med orden (rad 5–55) ”Tha tachtopiíso ta pedhiá mu” (”Jag ska ordna det

6

Ke tóte afóson émathan, máthanan óla aftá, dhiopi-

othíkane astonomíes, dhiefthindhádhes, pára

dhiefthindhádhes, proédhri

ke étsi mazefthíkane óli.[Mm hm]

50) Mazefthíkane óli i árosti káto, ke mu léghane
”Ti dhiávolo, trelós íse re!” mu lei ”pu évghales ta

pedhiá. Tha pethanun”. ”Dhiká mu íne!” 

léo. ”Afú tha petnáno eghó, as pethánun ke ta

pedhiá mu!” as púme

55) ”Alá eghó tha tachtopiíso” tu léo ”ta 

pedhiá mu” as púme [ne] Ke praghmatikós, afú

mazeftíkane óli

o próedhros, o dhiefthindhís, i astonomía

Zítagha dhomátio

60) Apofasísane ke mu dhósane

to klidhí

edhó pu méno tóra.

Och då när dom larmades,underrättades om allt

detta dök polisen, direktörer, överdirektörer,

ordföranden upp

och på så sätt samlades alla [Mm hm] Alla

50) sjuka samlades nere, och dom sa till mig ”För
helvete, är du galen!” sa en ”som tar ut 

barnen. Dom kommer att dö!” ”Dom är mina!”

säger jag. ”Eftersom jag kommer att dö, så låt också

mina barn dö!” alltså.

55) ”Men jag ska ordna det” säger jag ”för

mina barn” alltså [ja] Och verkligen, när alla

samlades 

ordföranden, direktören, polisen

och jag begärde ett rum

60) beslutade de också att ge mig 

nyckeln

hit där jag nu bor. 
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för mina barn”). Men med yttrandet – ”Dom är mina! Eftersom jag kommer
att dö, så låt också mina barn dö!” – hävdar han samtidigt sin makt över sitt eget
revir som bara kan skiljas från honom genom hans och barnens gemensamma
död, eftersom de symboliskt sett är av samma kött och blod. Hans avslutning
av berättelsen, i symmetri med hur den inleddes, illustrerar därigenom att mak-
ten över rummet har gett honom makt över den egna kroppen. Aris markera-
de därmed en slutpunkt i en dramatisk omvandling av kroppen. Med den ter-
minologi som har använts här innebar omvandlingen först en (av)territoriali-
sering och senare en (åter)territorialisering av kroppen.

Självförståelsens gränser
I Aris och Vasilikis framställningar blev gränserna för den lepradrabbades själv-
förståelse ständigt föremål för tolkningar, förhandlingar och överskridanden i
förhållande till det maktutövande de är eller har varit utsatta för. Därmed utvid-
gade Aris och Vasiliki kontrollen över kroppsliga territorier i förhållande till de
restriktioner som drabbade de spetälska i det förflutna och, som nämnts, fortfa-
rande uppges diskriminera de leprasjuka i sjukvården. Det fragment av den
historia jag hörde Aris berätta vid vårt allra första möte på patientkaféet (s. )
spelade troligen på detta dubbla förhållande. En frisk person som stått öga mot
öga med en leprapatient hade inte reagerat alls på detta faktum. Varför ledde
berättelsen till skratt? En anledning kan ha varit att historiens poäng var att den
friske personen inte kunde tro sina ögon. Jag hörde senare flera patienter skäm-
ta kring samma motiv. Aris egen son, Dimitris, var en av dem. 

Jag är inte säker på om Dimitris varit drabbad av lepra eller ej. Frågan om
vem som var eller icke var leprasjuk är av flera skäl svår eller omöjlig att få säk-
ra uppgifter om (jfr s. 0ff). Aris hävdade att han hade den lindrigaste typen
av lepra och att hans hustru var frisk. Sjukjournalerna gjorde däremot gällande
att Vasiliki hade behandlats för den allvarligaste typen av lepra. Läkaren på
centret sade sig veta att det före hans tid förekommit att enskilda personer skri-
vits in vid anstalten på falska intyg, men ansåg det vara osannolikt att en läka-
re i ett sådant fall skulle ha angivit den allvarligaste typen av lepra. Uppgift stod
mot uppgift. Dimitris trodde inte att hans mor varit drabbad av lepra och för-
nekade att han själv varit det. 

Men oavsett hur det förhöll sig med de medicinska diagnoserna var han inte
frikopplad från att själv bli kategoriserad som lepradrabbad eller att forma sin
egen självuppfattning i förhållande till familjens sjukdomshistoria. När Dimi-
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tris berättade historien som jag gissar var besläktad med den fadern hade berät-
tat på kaféet, spelade han på hur han kategoriserades av människor som inte
kände till hans förflutna. Han inledde sin berättelse med att han varit på en fest
där några läkare funnits bland gästerna. Därefter berättade han att läkarna hade
diskuterat om lepra och att han själv lagt sig i samtalet och rekommenderat
dem att besöka centret i Aten med hänvisning till att man inte kan läsa sig till
allt om sjukdomen i böcker. Läkarna hade motfrågat honom om hur han kun-
de påstå detta, varpå Dimitris hade svarat att han själv hade sjukdomen, vilket
ledde till munterhet och skratt. 

Jag förstod inte omedelbart det lustiga i berättelsen, varpå Dimitris förklarade
att läkarna skrattade åt honom för att de inte kunde tro att han var leprasjuk. Den
amerikanska folkloristen Marcia Gaudet (0) har i en studie vid lepracentret i
Carville, Lousiana, funnit att berättelser av den här typen är vanliga bland pati-
enterna där. Hon har tolkat den komiska poängen – om att en leprasjuk person
avslöjar sin sjukdom men inte blir trodd – som ett uttryck för stigmatiseringen av
leprasjuka. Poängen i berättelserna förklarar hon med att det stigma som är för-
bundet med lepra är så graverande att berättarsituationen framstår som osanno-
lik och komiskt överrumplande. Historien spelar på hur leprasjuka betraktas,
men resulterar i att den leprasjuke i berättelsen inte motsvarar omvärldens nega-
tiva förväntningar. På ett liknande, men mer nyanserat sätt, visar Aris och Vasi-
likis framställningar hur den lepradrabbades självförståelse är sammanlänkad
med de kroppsliga och rumsliga praktiker som omger vården av leprasjuka. I den
först citerade samtalssekvensen (s. 0–5) gestaltade Aris sin självförståelse i
förhållande till de restriktioner som har drabbat de spetälska i det förflutna, men
förändrats i ett historiskt perspektiv. Som jag har visat utgick han från sin egen
sjukdomshistoria som ett medel för att omvandla sin lepradrabbade kropp till en
berättelse som befriar den från varje form av stigma (jfr s. 6). 

I den andra citerade samtalssekvensen (s. 7–5) artikulerade Aris och
Vasiliki sin självförståelse med utgångspunkt i debatten om särbehandlingen av
leprasjuka i vården. Ett centralt tema är att deras personliga erfarenheter mot-
säger att lepra förknippas med smitta och social utstötning. I skildringen av de
egna relationerna till vårdpersonalen hänvisade de till sitt umgänge med flera
anställda utanför området och i andra informella sammanhang. Karaktäristiskt
var att de underströk det jämlika umgänget. På så sätt omgestaltade de det
maktförhållande som vanligen omger relationen mellan vårdpersonal och pati-
enter. Dessutom betonade de sin sociala position genom att hävda en viss sär-
ställning ifråga om bostadsstandarden i förhållande till andra patienter. 
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Den tredje citerade sekvensen i samma intervjusamtal (s. 5–56) fokuserade
på vad sjukdomen har betytt för familjens levnadsvillkor. I motsats till en
utbredd uppfattning om att lepra leder till social utstötning och marginaliser-
ing tog Aris den egna familjebakgrunden som utgångspunkt för att skildra hur
han har lyckats omvandla ett socialt arv från en fattig barndom till en framgång
för familjen. Därigenom omvandlade han sin sjukdomshistoria till en för-
kroppsligad kraft. I den sista citerade sekvensen (s. 57–6) ur ett intervju-
samtal tre år senare återges Aris berättelse om hur han återvunnit inflytandet
över familjen och hemmet. Denna berättelse visar hur han med utgångspunkt
från det egna boendet på centret gestaltar sina möjligheter att kontrollera inter-
territoriella samband och relationer. 

Sammanfattning
I likhet med det föregående kapitlet visar detta hur de lepradrabbade formar sin
självförståelse i förhållande till hur de betraktas, kategoriseras och värderas av
människor och institutioner i en nära och fjärran omvärld. Till skillnad från
Dina är Aris och Vasiliki utskrivna patienter. Men i likhet med Dina bor de
fortfarande på centret i Aten. Jag har särskilt intresserat mig för hur Aris och
Vasilikis självförståelse är sammanlänkad med de maktpraktiker som reglerar
den leprasjukes kropp i förhållande till rum och rumsliga sammanhang. Ana-
lysen har visat hur de försöker utvidga kontrollen över kroppsliga territorier i
förhållande till de restriktioner som riktades mot de spetälska i det förflutna
och enligt många lepradrabbades uppfattning fortfarande drabbar de leprasju-
ka i dagens samhälle. Aris dominerade samtalen i förhållande till Vasiliki, vil-
ket dock inte innebär att hennes medverkan saknade betydelse. Tvärtom var
hennes delaktighet central såväl i de händelser som Aris berättade om som i själ-
va berättandet. När hon deltog i samtalen medverkade hon ofta i bakgrunden
med att bygga upp deras gemensamma framställningar. 

Bostaden, där varje intervju ägde rum och fick sin mening, utgjorde en sym-
bolisk investering i miljön. Jag har visat hur denna bostad ingick som ett
centralt tema i Aris verbala gestaltning av hur han återvunnit flera viktiga
kroppsliga territorier, som tidigare berövats honom i samband med att han togs
in på anstalten i Aten 60. I likhet med Dina fjärmade han sig intertextuellt
från talet om spetälska i det förflutna, bland annat genom avvisa talet om
leprans höggradiga smittsamhet och antyda en viktig brytpunkt i leprans histo-
ria som en följd av den effektiva medicinska bekämpningen av sjukdomen.
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Mest karaktäristiskt var dock hur han omvandlade sin egen sjukdomshistoria
till en berättelse om ett lyckat familjeprojekt och en förkroppsligad kraft. I
motsats till en utbredd uppfattning om att lepra leder till social utstötning och
marginalisering tog Aris den egna familjebakgrunden som utgångspunkt för att
skildra hur han har lyckats omvandla ett socialt arv från en fattig barndom till
en framgång för familjen. 
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kapitel sju

Spyros & Anastasia

några patienter har under årens lopp varit mer framträdande än andra
när det gäller att sprida kunskap om sjukdomen och om de lepradrabbades för-
ändrade existensvillkor efter att lepra blev en behandlingsbar sjukdom. Spyros
var en av dem (jfr s. 6, 7). När jag som bäst försökte fånga de texter och rös-
ter, som de lepradrabbade förhöll sig till när de beskrev sitt eget liv och sjuk-
domen, ledde spåren till honom. En äldre patient tipsade mig om att Spyros
möjligen visste var jag kunde leta vidare efter manuskriptet till en ännu opub-
licerad självbiografi,7 som en numer avliden leprasjuk man hade författat.
Men den äldre patienten upplyste mig samtidigt om att Spyros nog inte ville
ha med centret att göra eftersom han var gift med en frisk kvinna och hade
familj. Det var därför med ganska stor tvekan som jag sökte upp Spyros på hans
arbetsplats i centrala Aten. 

De lepradrabbades känsliga personliga integritet är ett centalt tema i detta
kapitel. Jag har redan berört detta ämne flera gånger tidigare, bland annat i sam-
band med diskussionen om de lepradrabbades hemlighetsstrategier (s. 06ff).
En följd av hemlighetsstrategierna är att sjukdomen omges av många gråzoner,
som de lepradrabbade upprättar och utnyttjar strategiskt. Jag vill här visa hur
de leprasjuka döljer sin sjukdom för att kontrollera sin egen tillvaro i förhål-
lande till den särbehandling som drabbar dem i samhället. Samtidigt vill jag fäs-
ta uppmärksamheten vid de problem som hemlighållandet kan ge upphov till.
Ett problem gäller de lepradrabbades möjligheter att agera som subjekt och
samtidigt dölja sin egen sjukdomshistoria. Jag kommer att betrakta de
lepradrabbades hemlighetsstrategier i ljuset av de identitetsbyten som männi-
skor eftersträvar för att frigöra sig från en stigmatiserad identitet. Jag ska base-
ra mina tolkningar på intervjuer med Spyros och hans hustru Anastasia. 

På engelska förekommer termen passing sedan gammalt i både sociologin
och i vardagsspråk. Erving Goffman (6:7ff) har använt termen för att
beskriva hur människor hemlighåller en stigmatiserad identitet till förmån för
en annan. Termen passing har tidigare oftast förekommit i studier av hur ”fär-
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gade” människor har manipulerat sin rasmässiga tillhörighet i förhållande till
en hierarkisk klassificering av raser (se till exempel Myrdal : 6ff). Jag vill
använda termen på ett motsvarande sätt för att belysa hur lepradrabbade per-
soner agerar när de söker skydda sig mot en stigmatiserad identitet. Med ordet
passing syftar jag inte enbart på ett byte mellan identiteter, utan på att
lepradrabbade ständigt hanterar sin identitet på skilda sätt i olika situationer.
Jag vill också visa att de omständigheter som tvingar människor att skydda sig
mot en stigmatiserad identitet påminner om flera förhållanden som känne-
tecknar rasism. Detta är kanske inte förvånande med tanke på den koloniala
och rasistiska tillkomstprocess som stigmatiseringen av leprasjuka har i Europa
och USA (jfr s. 7f).

I dagens Grekland har lagreformer gjort de lepradrabbade jämställda med
andra medborgare. Men fortfarande är det svårare att rekrytera läkare och
annan personal till vården av leprasjuka än till de flesta andra vårdområden.
Denna typ av särbehandling är det svårare att ställa enskilda personer till ansvar
för. Orsakerna till särbehandlingen är svåra att avgränsa i tid och rum. Den dol-
da eller öppna diskrimeringen av leprasjuka väcker frågor om hur dagens lepra-
vård förhåller sig till hur de spetälska har betraktats och kategoriserats i det för-
flutna. Särbehandlingen av leprasjuka i vården går inte heller att isolera från
stigmatiseringen av leprasjuka utanför vården. Kategoriseringen och klassifi-
ceringen av dem sker i lika hög eller högre grad i andra sammanhang och befästs
i vanligt språkbruk. 

Klassificeringen av leprasjuka i förhållande till icke leprasjuka är en orsak till
att de drabbade kan känna sig tvingade att dölja sin sjukdomstillhörighet. På
detta allmänna plan påminner stigmatiseringen av leprasjuka om rasism. Vir-
ginia R. Dominínguez (6:6) har pekat på att kreol-identiteten hos
befolkningen i Louisiana bygger på ett hierarkiskt klassifikationssystem som
tvingar den ”färgade” (colored) befolkningen att försöka passera som vita i sam-
hället. Orsaken, säger Dominíngez, är att det vita samhället tvingar på de ”fär-
gade” ett klassifikationssystem som utgår från att denna del av befolkningen
inte är ”ren” i det vita samhällets mening. Denna dikotomisering tvingar den
”färgade” individen, som lyckats passera som vit, att bryta alla sina band till
familj och vänner för att skydda sig mot att återföras till sin ”färgade” status. 

Sättet att tala om leprasjuka formas av ett motsvarande klassifikationssystem
som tvingas på dem. Detta tema har återkommit i patientrörelsens upplys-
ningskampanjer. Rörelsen har fört fram kritik mot att lepra tilldelas en sär-
ställning och krävt att lepra skall betraktas som en vanlig sjukdom. Den hie-
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rarkiska klassifikationen av de spetälska i förhållande till andra sjuka var särskilt
tydlig då de drabbade separerades från andra medborgare och förvisades till asy-
ler. I dag sker särbehandlingen mer i det fördolda. På ett lite obemärkt sätt får
kategoriseringen av leprasjuka i förhållande till den övriga befolkningen i Gre-
kland fortfarande språkliga uttryck. Leprasjuka omtalas nämligen ofta som en
kontrasterande kategori i förhållande till ”friska” (ijiís). Eftersom ”friska” får
beteckna alla dem som inte är drabbade av lepra innefattas även människor,
som lider av andra sjukdomar än lepra, indirekt i talet om ”friska” i motsats till
lepradrabbade. Leprasjuka och ”friska” bildar därigenom en dikotomi på de
icke leprasjukas villkor. Den nya beteckningen chansenikós (hansensjuk) som
har ersatt leprós (spetälsk) har inte ändrat på detta förhållande, oavsett vilka
andra åkommor människorna av båda kategorierna, chansenikí och ijiís, even-
tuellt lider av. Kategoriseringen av de leprasjuka på detta sätt är grundläggan-
de för hur de avskiljs som subjekt.

Min tveksamhet att besöka Spyros på arbetsplatsen, en av de otaliga buti-
kerna i centrala Aten, försvann så snart jag hade presenterat mig och mitt ären-
de. Han verkade snarast förtjust och erbjöd mig omedelbart att få ta del av ett
omfattande arkivmaterial om de leprasjukas förhållanden, som han förfogade
över. Han verkade inte besvärad att tala med mig i butiken om ämnet trots att
flera kunder stod bredvid oss. Efter ett kort samtal inviterade han mig att besö-
ka honom i bostaden där han förvarade sitt arkiv. Spyros hade varit patient på
anstalten i Aten i nio år 7–56 och haft en central ställning i patientrörelsen.
50 erbjöds han en deltidsanställning i den nybildade leprakommittén (”I
Thia Charis”) och var engagerad i arbetet fram till 70. Anställningen gjorde
att han hade relativt goda möjligheter till permissioner i förhållande till många
andra patienter. Genom arbetet fick han tillgång till det mesta som skrivits om
lepravården i Grekland under en viktig period i vårdens utveckling och hade
kunnat bygga upp sitt omfattande arkiv (se s. 57). 

När Spyros orienterade mig om arkivmaterialet, som han radade upp i högar
framför oss på salongsbordet, satt hustrun och dottern samt en tillfällig gäst och
samtalade i köket. Jag lade märke till att Spyros sänkte rösten automatiskt, som
av en gammal vana, då han nämnde sjukdomen vid namn eller refererade till
Spinalonga och andra platser som kunde förbindas med leprasjuka. I mina
öron gav röstsänkningarna eftertryck åt det ”osägbara”. Efter en halv timme
kom Spyros fru, Anastasia, ut från köket och uppmanade honom att vara för-
siktig med vad han sade och förklarade samtidigt för mig att de inte hade berät-
tat om Spyros sjukdom för barnen. Fem av de övriga sex bandinspelade inter-
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vjusamtalen med Spyros som jag grundar analysen på var organiserade på sam-
ma sätt, det vill säga helt eller delvis kring samtal om arkivmaterialet som Spy-
ros lät mig låna för studier på egen hand. Men från och med den andra inter-
vjun ägde samtalen mestadels rum i en avskild lokal på arbetsplatsen. 

Passera som ”frisk” bland ”friska”
Spyros inledde vårt andra samtal med att kavla upp byxbenen och visa mig
ärren efter de sår han haft på benen. Sedan berättade han om sin sjukdom-
shistoria på ett sätt som han knappast skulle ha gjort i barnens närvaro. Hans
nioåriga vistelse på anstalten i Aten sammanföll med inledningen av den effek-
tiva medicinska behandlingen av lepra och avvecklingen av tvångslagarna. När
han togs in på anstalten 7 fanns medicinerna dock ännu inte tillgängliga i
landet. Men bara någon månad senare började de att användas. Spyros blev
därför en de första som kom i åtnjutande av medicinen. Patienter började skri-
vas ut sommaren 55 efter att en ny lag som möjliggjorde utskrivningar instif-
tades samma år (se s. ). Spyros blev kvar till  september året därpå och hör-
de inte till de allra första som lämnade anstalten för gott. Däremot är han
kanske en av dem som har lyckats bäst med tillvaron utanför anstalten. Han
berättade förnöjsamt om hur han  oktober 60 lyckats köpa lokalen – där
vårt andra intervjusamtal ägde rum – och starta det egna företaget. Sedan fort-
satte han berättelsen med samma noggranna tidsangivelser.

72

) Próti Októvri, stis íkosi Oktovríu aravionástika
tin [ne] Anastasia tin sizígho, e- stin opían 

afú tin ghnórisa apó to kalokéri- Mu ti 

sístise na púme kápios ekí. Merikús mínes. Tin 

5) áfisa na me ghnorísi. E- ke ótan tin zítisa se
ghámo ke dhechtike

tis léo ”Kítakse

tha- 

écho léo meriká provlímata pu prépi na

0) su po próta na kséris ek ton
protéron” jati dhen íksere típote ekíni, na púme,

étsi. E- i Anastasia íne ijiís [ne] Dhen ítan sto 

nosokomío poté dhilahdí, ne. Lipón, mu fénete

mía, dhío forés óti píjene me káti 

) Första oktober, den tjugonde oktober förlovade
jag mig med [ja] Anastasia, hustrun, äh- som

eftersom jag kände henne sedan sommaren-

Någon presenterade henne för mig, så där. Några

5) månader lät jag henne lära känna mig Äh- och
när jag friade till henne och hon accepterade

sa jag till henne ”Låt mig säga

jag har-

några problem som jag först måste 

0) berätta för dig om så att du känner till dem
från början” för att hon visste ingenting, kan man

säga, liksom. Äh Anastasia är frisk [ja] Det vill säga

hon har aldrig varit på sjukhuset, nej. Nå, jag har

intrycket att hon åkte en, två gånger med några 
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Med de noggranna tidsangivelserna ramade Spyros in företagsförvärvet och
förlovningen. På detta sätt omvandlade han viktiga händelser till strategiska
vändpunkter i livet, till exempel skildringen av förlovningen och giftermålet
med Anastasia. Han öppnade berättelsen (rad –) genom att summera tre
taktiska steg som han därefter skildrade mer utförligt. Det första steget bestod

7

5) orghanósis ke aftí pu ítan ekí sto 
[aha] katichitikó pu píjene mikrí 

na púme, ne. Lipón- étsi mu échi pi 

óti píje kamía forés epáno na púme ne. 

20) Georg: Pu ghnoristíkate?

Spyros: E- e ghnoristíkame edhó stin Athina. Aftí

[aha] katájete apó tin Makedonia ke aftí 

[aha], apó tin Véria. Ine ékso tis Saloniki. E- 

émine edhó me mía thía tis edhó stin Athina na 

25) púme, apó ftochí ikojénia ekí. Lipón- e- ítane
e- mía eksadhélfi mu tin- ítan filenádhes

ke mu tin sístise mu lei 

”Aftí íne mía polí kalí kopéla. Vévea échete mía

dhiaforá etón, dhódheka chrónia. Tin pernáo 

0) dhódheka chrónia na púme. Eghó jeníthika
0, afti 2 (skrattar till) na púme, ne. Lipón
e- ítan tóte ikosiéna etón, e- eghó ímon triandtría.

Aftí ítan ikosiéna. E- vévea ekí epáno sto

nosokomío íchame merikés periptósis pu- 

5) e alá dhen- Eghó íthela próta na fígho ke

metá na káno ghámo. Dhen [ne] íthela ekí na pu

na dhesmeftó ekí epáno. E- lipón e tin afú tin

ghnórisa, káname paréa. Erchondan eksadhélfi mu

ke aftí. Tis évghala vólta os kavaljéros eghó na 

0) púme se zacharoplastía, se sinemá, e
ekdhromúles se nisiá edhó stin Egina ke lipá.

Lipón, me ghnórise o póte lipón mía- méra- éna

apójevma pu tis évghala páli vólta ke i eksadhlfi mu

brostá na púme, tis ékana prótasi ghámu na 

5) púme. Tis leo ”Dhen thélo na mu apandísis
amésos. Sképsu aftó to prághma, tha”. E- eghó

ótan lipón ístera apó- Tin áli méra tha píjene sto

chorió tis, stin Makedonia.

5) organisationer och att hon var där med 
[aha] någon katekesskola som hon gick till som ung

kan man säga, ja. Nå- så har hon berättat för mig att

hon hade åkt dit upp några gånger, kan man säga, ja. 

20) Georg: Var lärde ni känna varandra?

Spyros: Äh- äh vi lärde känna varandra här i Aten.

Hon [aha]har sitt ursprung i Makedonien också

hon [aha], från Veria. Det ligger utanför Saloniki.

Äh- här i Aten bodde hon med en tant alltså, hon

kom 25) från en fattig familj där. Nå- äh- det var
äh- en kusin till mig henne- dom var väninnor

och hon presenterade henne för mig och

sa ”Det här är en mycket fin flicka. Visst, ni har en

åldersskillnad, tolv år. Jag är tolv år äldre än 

0) henne, alltså. Jag föddes 0, hon 
2 (skrattar till) alltså. Nå äh- hon var då 
tjugoett år, äh jag var trettiotre. Hon var tjugoett.

Äh- det är klart, där uppe på sjukhuset hade vi 

några fall som-

5) äh men inte- jag ville först ge mig därifrån

och sen gifta mig. Jag ville inte där, så att säga,

binda mig där uppe. Äh alltså när hon, eftersom

jag lärde känna henne umgicks vi. Min kusin kom

också med. Jag tog ut dem som den kavaljer jag var

0) på tur, alltså, på konditorier, på bio, äh på små
utflykter till öar här till Egina och så vidare.

Så, hon lärde känna mig och då alltså en- dag- en

eftermiddag som jag tog ut henne igen på en sväng

och min kusin var närvarande alltså, friade jag till

5) henne alltså. Jag sa till henne ”Jag vill inte att
du ska svara mig omedelbart. Tänk på saken, jag

ska”. Äh- nå när jag efter att- Dagen efter skulle

hon åka hon till sin by i Makedonien. 
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i att han lät sin tilltänkta hustru lära känna ”personen Spyros” (rad –5). Näs-
ta steg var att fria (rad 5–6) som åtföljdes av att han avslöjade sin sjukdom-
shistoria för sin blivande hustru. Detta tredje steg, som var det mest avgörande
i hans framställning, markerade han med ett direkt citat (rad 7–). Hans förs-
ta två steg utgick däremot från att han hemlighöll sjukdomen och alla uppgif-
ter, som kunde avslöja hans sjukdomshistoria. Hans strategiska mål var uppen-
barligen att kunna passera som ”frisk” för att kunna bli make till Anastasia, som
han med eftertryck framhöll var ”frisk” (rad ). Innebörden av Spyros senare
uttalade värdering (rad 5–6) om att han ville skrivas ut och först därefter gif-
ta sig var därför allt annat än enbart en ordningsfråga. Giftermålet med en kvin-
na utan anknytning till ett liknande stigma som hans eget, ingick otvivelaktigt
också i det större projektet att kunna passera som ”frisk” bland ”friska”. 

Spyros första steg att låta Anastasia lära känna honom framstår i berättelsen
som ett slags test. Hans reservation rörande den relativt stora åldersskillnaden
mellan honom och Anastasia understryker närmast att testet fallit väl ut. Med
den följande skildringen (rad –6), av hur han med sin kusin som vittne fri-
ade till Anastasia och gav henne betänketid att svara, gestaltade Spyros ytterli-
gare ett prov. Därefter redogjorde han för hur han gått till väga för att ställa sig
själv inför det yttersta provet: att få ja utan att dölja sin sjukdomshistoria. Efter
en ganska lång utvikning om en tidigare ungdomsförälskelse lyckades Spyros
hitta tillbaka till den punkt där han hade lämnat sin berättelse om giftermålet
med Anastasia. 

7

) Lipón, ti tis ípa na púme? ”Opóte” léo, 
”échi ke to aftó to stichío tóra, ke- opóte mu

ksanaapandás.” Jatí ipe óti ”dhéchome”, 

étsi. Alá, tis ípa óti ”tóra ipárchi aftó to 

5) stichío” léo ”stin mési. Vévea 
ja tin, ja ména borís na rotisís” léo ”e- ton

ieroméno ((Kortsoni))” pu éjine metá 

archipískopos Athinon. ”Píjene ke rotá ja ton

Spyro ton Demenaki.” Tóte dhen ítan 

0) archipískopos, ne. E epidhí, edhó i thía tis,
íche mía polí kalí kinonikí thési, ke sindhiódhan

me ólus aftús, ke ja aftó tis édhosa eghó 

i thía tis na pái na rotísi 

áma íthele na púme, ne [Mm]. E- e- i thía tis to 

5) íksere na púme, ne, dhilahdí metá 

) Nå, vad sa jag till henne, alltså? ”När nu” sa jag
”hon nu också har den här uppgiften, å- kan du

svara mig på nytt”, för hon sa att ”jag accepterar”,

så. Men jag sa till henne att ”nu har den här 

5) uppgiften” sa jag ”kommit emellan”. Det är
klart för henne, om mig kan du fråga”, sa jag, ”äh-

prästen ((Kortsoni))” som senare blev blev

ärkebiskop i Aten. ”Gå och fråga om 

Spyros Demenakis!” Då var han alltså inte 

0) ärkebiskop, nej. Äh eftersom, hennes tant här
hade en mycket fin social ställning, och stod i

förbindelse med dem alla, och jag därför lämnade

ut namn för att hennes tant skulle kunna gå och

fråga om hon ville, alltså, ja [Mm] Äh- äh- hennes

5) tant visste om det alltså, ja, det vill säga efter att
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apó tácha tis to ípame ke to íksere na púme, ne. E-

”róta” léo ”epísis ton kathijití tis nomikís 

skolís, ton ((Thiridanio))”, o opíos 

e- íchame kalí sinerghasía sa 

20) Aftós ítane próedhros tis Christianikís 
enóseos epistimónon. Edhosa dhío, tría étsi

onómata pu íkseran eména na púme. ”Epísis borís

na rotísis ton Follereau” léo na púme, ”Stíle éna

ghráma ke rotá ton ja ména, tin Papadia, ja tin 

25) Amalia, ton Papafilia. Tóte ítan Papafilia Iche
ierothí aftós, échi jíni papás tóte na púme, ne. E- 

e- opóte ótan téliosa e- ótan téliosa 

e- mu lei i- Malon dhen mu ípe típota. 

Tis léo to eksís oti ”Esí borís na mu apandísis. 

0) Sképsu”
”Ghríghora?” ”Ine lojikó dhila-

hdí óti tha prépi na dhulépsume na púme. Ke afú

ta kséris óla tóra, apándise mu na púme” Etsi tis

léo, ”ópote thélis.”. Emís tha eksakolothúme na

5) ímaste fíli na púme, ne. Lipón- 
opóte- 

aftí andí na állis apandíseos

jirnái ke me filái sto stóma, 

na púme. [Mm] 

0) Aftó ítan to ne, as to púme, dhen- ne.

Lipón- e- metá apó éksi mínes e- éjine stis íkosi

Októvrio éjine o aravónas, ikosimía Apríli, 

akrivós éksi mínes, as púme, e éjine o ghámos stin

Ajia Zóni- íche érthi pára polís kósmos, 

5) jatí ghnórisa polí kósmo. E- írhte ke- énas
jatrós pu e- arthroghrafúse mía efimerídha stin

Apojeumatiní, ke chorís na pi típota e to trávikse

fotoghrafíes, éfere mazí ke fotorepórter, ke trávikse

fotoghrafíes, ke dhimosíepse tin epómeni méra stin

50) próti selídha tis Apojeumatiní dhío
fotoghrafíes brostá stin próti selídha na púme. Ke

metá to ídha eghó. ((Dhen to)) Kápios mu to ípe

na púme ke to ématha metá.

det blev så att vi berättade det och hon alltså visste

det, ja. Äh- ”fråga” sa jag ”också universitetsläraren

((Thiridanio)) på juridiska fakulteten, som äh- jag

hade ett fint samarbete med som

20) Han var ordförande för Akademikernas kristna
förening. Jag lämnade två, tre namn på personer

som kände mig, alltså. ”Du kan också fråga

Follereau” sa jag alltså. ”Skicka ett brev och fråga

honom om mig, om prästfrun Amalia och 

25) Papafilia. Då var han redan Papafilia. Han
hade prästvigts, han hade blivit präst alltså, ja. Äh-

äh- när jag då slutade äh- då jag slutade

äh- sa hon- till mig Kanske sa hon ingenting till

mig. Jag sa till henne följande att ”Du kan svara

0) mig. Tänk på saken!”
”Snabbt?” ”Det är rimligt alltså

att du måste jobba med frågan alltså. Och eftersom

du vet allt nu, svara mig alltså”, så sa jag till henne,

”när du vill. Vi ska fortsätta att vara 

5) vänner” alltså, ja. Nå-
när hon-

då istället för att ge att svar

vänder sig och kysser mig på munnen,

alltså [Mm] 

0) Det var hennes ja alltså. Nå- äh- efter sex

månader äh- ägde det rum tjugonde oktober, ägde

förlovningen rum, tjugoförsta april, precis sex måna-

der, alltså, äh ägde giftermålet rum i Ajea Zoni- jag

har Det kom väldigt mycket folk,

5) för att jag kände mycket folk. Äh- det kom
också- en läkare som äh- skrev ledaren i en tidning,

i Apejeumatini, och utan att säga något tog han

fotografier. Han hade tagit med sig en fotoreporter,

och han tog fotografier, och publicerade dagen därpå

50) på första sidan i Apojeumatini, framme på
första sidan alltså. Och i efterhand såg jag det.

((Jag fick inte)) Någon sa det till mig alltså och jag

fick reda på det i efterhand. 
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Med en retorisk fråga som inledning (rad ) återgick Spyros till att återskapa
det samtal han haft med sin blivande hustru trettio år tidigare. Han inledde den
citerade sekvensen (rad 5–26) med att beskriva hur han kunnat visa upp sina
personliga tillgångar bestående av en rad inflytelserika och ansedda personer
som skulle kunna ge goda vitsord om hans lämplighet att ingå äktenskap. Först
i och med lagreformen 55 togs giftermålsförbudet för leprasjuka bort ur
lagstiftningen. Ur den synvinkeln utgör de uppräknade personerna med
anknytning till kyrkan, universitetet och lepramissionen inflytelserika röster i
den nya diskursen om lepra. Samtidigt representerar dessa personer i Spyros
berättelse ett socialt nätverk som försåg honom med ett symboliskt kapital i en
tänkt äktenskapsförhandling. 

Den därefter återgivna dialogen (rad 27–) mellan honom och Anastasia
utgör berättelsens centrala moment. Berättelsen når sin klimax då Spyros åter-
ger hur Anastasia svarade på hans erbjudande om ny betänketid efter att han
avslöjat sin sjukdomshistoria (rad 6–): ”när hon då istället för att ge mig ett
svar, vänder sig och kysser mig på munnen”. Långt senare i samma intervju
erinrade sig Spyros att personalen på försäkringskassan i samband med en
utredning om sjukbidrag ställt frågan om hans hustru kände till hans sjukdom
när de gifte sig. Då hade han berättat denna historia om hur han hade friat till
henne, informerat henne om sin sjukdom och gett henne betänketid, men fått
en kyss på munnen som svar. Han framhöll särskilt att flera kvinnliga tjänste-
män hade rest sig för att lyssna på hans berättelse. Kyssen på munnen är en dra-
matisk klimax i berättelsen. Den summerar i en bild resultatet av de tre taktis-
ka steg kring vilka Spyros berättelse om sitt frieri är uppbyggd. Kyssen på mun-
nen förkroppsligar effekten av hans taktik att låta Anastasia lära känna
människan bakom sjukdomen. Den utgör också ett tveklöst svar på hans frieri
och en effektiv bild av hur Anastasia var beredd att bortse från hans sjukdoms -
historia. 

Den avslutande beskrivningen av bröllopet förstärker bilden av hur Spyros
lyckats passera som ”frisk” bland ”friska”. Det stora antalet bröllopsgäster som
omgav brudparet kontrasterar mot en spridd föreställning om leprasjuka som
socialt utstötta och marginaliserade offer. Hans avslutande skildring av hur han
överraskades av att få se sitt giftermål omskrivet på förstasidan i en dagstidning
med publicerade fotografier från den stora bröllopsfesten är också betecknan-
de. Han nämner inte publiciteten som ett exempel på hur hans stigma avslöja-
des eller hur hans personliga integritet hotades. Spyros skapade snarare med
berättelsen en metafor för hur han som en före detta leprapatient hade lyckats
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i livet. Flera teman – relationen mellan en lepradrabbad man och en frisk kvin-
na, hennes kärlek till honom och den orädda kroppskontakten – gör att hans
skildring tematiskt påminner om den tidigare citerade berättelsen om kvinnan
som inte ville överge sin leprasjuke man (s. 7f). Spyros skildring fick mig des-
sutom att tänka på fler möjligheter att tolka Markos tidigare berättelse. Det
ofta upprepade temat i berättelser om lojala kvinnor som inte överger sina
lepradrabbade män, pekar på ett viktigt tolkningsperspektiv och ett centralt
problem i många lepradrabbades liv. 

Stämpling, utpressning och flykt
Smärtan av att bli övergiven av sina närmast anhöriga är en av drivkrafterna
bakom de lepradrabbades ansträngningar att dölja sjukdomen. Spyros berät-
telse om rädslan för att avslöja sin sjukdomshistoria för Anastasia är ett uttryck
för detta. När han tre år senare berättade för mig om hur han blev sjuk fick jag
klart för mig att också andra krafter drev människor till att hemlighålla sjuk-
domen. Samtalet ägde rum i familjens nybyggda villa på landet. I denna bygg-
nad, som ännu inte var helt färdigställd, investerade Spyros vinsten av sitt före-
tag. Barnen var kvar i Aten och vi kunde tala ostört. Vid det här laget hade vi
blivit ganska väl bekanta och jag hade förändrat min tidigare syn på Spyros som
medarbetare. Han hade i allt högre grad också blivit mitt forskningsobjekt
(jfr s. 2, s. 57). Det senare gällde också Anastasia som deltog i vårt samtal efter
några timmar. Dessförinnan berättade Spyros om sin sjukdomshistoria, som
han inledde genom att skildra sin familjebakgrund. Hans berättelse flöt snabbt
utan att jag behövde ställa frågor. Den återges här i ett delvis mycket förkortat
referat. 

Spyros föddes 0 och döptes året därpå med sin morbror som gudfar. ”Jag
minns honom inte eftersom han senare blev sjuk i lepra”, förklarade han. Spy-
ros gudfar togs in vid anstalten på Samos, men förflyttades till Spinalonga, där
han senare gifte sig. När Spyros var fem år gammal skilde sig föräldrarna. Han
återsåg aldrig sin far utan levde som enda barn med sin mor och under långa
perioder med sin mormor. Hans mor var borta från hemmet när hon fick ett
säsongsarbete i tobaksproduktionen. Hon gifte om sig fem år efter skilsmässan.
Spyros karaktäriserade sin styvfar som en omtänksam och kärleksfull person
och gav honom en central roll i skildringen av sin sjukdomshistoria. Sjukdo-
men upptäcktes av en tillfällighet i oktober . Anledningen var att hans
styvfar hade blivit sjuk och att en läkare kommit hem för att undersöka honom.
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Med följande berättelse om läkaren som också undersökt honom gav Spyros en
bakgrund till varför det varit angeläget för honom att passera som ”frisk” bland
”friska”:

7

1) E- o jatrós aftós, úte thimáme to 

ónomá tu, árchise metá na káni káti mikrús 

ekviasmús stus ghonís mu

óti, sínfona me ton nómo, eán 

5) katátangelne sti ijionomikí archí éprepe eména
me silávun na me férun sto nosokomío, i stin

Spionalonga i sto nosokomío Aia Thomas [Mm] as

púme, ne. Lipón,

ke ton parakálese i mitéra mu ópos 

10) fénete, metá mu ta ípan aftá. Eghó tóra aftí stis
dhiadhikasíes dhen íksera tipota [Mm] Metá ta

ématha, ne. Ton parakálesane óti ”As teliósi o

pólemos jatré, na púme, ke metá na dhúme to

pedhí na pái sto nosokomío. Tóra/

15) Georg: Pja chronolojía ítan aftí?

Spyros: Chiliaeniakosiasarandatría [sarandatría]

Ichame pólemo akóma [ne, vévea, ítan] E

eleftherothíkame to epomén to epómeno to

chiliaeniakosiasarandatésera. Opóte lipón,

20) o jatrós árchise na káni mikroekviasmús.

Zitúse chrímata, ”Na min po típota stin

ijonomitárchi”, na stélnun meriká 

chrímata [Mm] 

Ekviasmó, tin ksérete tin léksi 

25) ekviasmós? [Mm] Etsi [Mm] ne. ”Dhóste
meriká chrímata na mi milíso!” 

E o patéras mu ólo ke ton- 

e- píjene píso, píjene kséro eghó. Opóte

éna vrádhi 

30) pu írthe o jatrós spíti 

akó, eghó ímon sto balkóni ékso sto spíti

pu méname na púme, pu nikiásame, ena spíti ekí.

E- akó éna kavhgá mésa, fasaría [Mm hm] 

ke vlépo ton patéra mu na- vrízi, ke na

35) vlastimái ton jatró ke na ton dhióchni kakín

1) Äh- den här läkaren – jag minns inte ens

hans namn – började sedan att utöva en smärre 

utpressning på mina föräldrar

att, i enlighet med lagen, om han 

5) anmälde till hälsovårdsmyndigheten var de
tvungna att ta in mig på sjukhus, antingen på

Spinalonga eller på sjukhuset i Aja Thomas [Mm]

alltså, ja. Nå,

och min mor bad honom som det verkar,

10) det har dom sagt i efterhand. Jag kände nu inte
till något om dessa procedurer [Mm] Efteråt fick

jag reda på det, ja. Dom vädjade till honom ”Låt

kriget först ta slut, doktorn, alltså, och sedan får vi

se till att pojken kommer till sjukhus. Nu/

15) Georg: Vilket datum var det?

Spyros: Nittonhundrafyrtiotre [fyrtiotre] 

Vi hade fortfarande krig [ja, visst, det var] Äh vi

befriades det nästföljande, det nästföljande

nittonhundrafyrtiofyra. Nåväl, när

20) läkaren började att utöva utpressning.

Han begärde pengar, ”så ska jag inte säga något till

hälsovårdsmyndigheten”, och att dom skickar en

summa pengar [Mm] 

Utpressning, kan ni ordet 

25) utpressning? [Mm] Så [Mm] ja. ”Ge mig en
summa pengar om ni vill att jag inte ska tala!”

Äh min far gav alltmer-

äh- efter, vad vet jag. När så 

en kväll

30) läkaren kom hem

hör jag, jag var ute på balkongen i 

huset där vi bodde alltså, som vi hyrde, ett hus där.

Äh- ett gräl inne, bråk [Mm hm] 

och jag hör min far skälla, och förbanna

35) läkaren och köra ut honom hals över huvud i
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Många lepradrabbade lever ett dubbelliv för att skydda sig mot att bli utsatta
för stigmatiserande handlingar. Goffman (6: 75f) har jämfört detta bete-
ende med hur människor som är utsatta för olika grader av utpressning tving-
as agera. Som framgår av transkriptet (rad 2–26) lovade läkaren att mot betal-
ning hemlighålla uppgifter om Spyros sjukdom. Föräldrarna var med andra
ord utpressningsoffer. I sitt kriminella agerande kunde läkaren emellertid
utnyttja lagstiftningen enligt vilken leprasjuka skulle rapporteras och tas in på
en lepraanstalt (rad –7). 

Anledningen till att föräldrarna ville förhindra att Spyros togs in på anstalt
uttryckte Spyros genom att citera moderns vädjan, (rad 2–): ”Låt kriget ta
slut först, doktorn, alltså, och sedan får vi se till att pojken kommer till sjuk-
hus.” Eftersom det ännu inte existerade någon verksam medicinsk behandling
mot lepra kan hennes motiv tolkas som en mors försök att åtminstone tillfäl-
ligt skjuta på det obönhörliga beslutet att hennes son blev permanent förvisad
till en asyl. Men hennes förhandlingsargument kan också ges en mer bokstav-
lig tolkning, nämligen som ett försök att slippa lämna ifrån sig sonen till en
oviss behandling i en tid då landets politiska ledning och legislatur var satta ur
spel. Spyros fortsatta berättelse talar för den senare tolkningen. Beskrivningen
av grälet med läkaren (rad 2–) illustrerar faderns fasthet och hans uppma-
ning till modern (rad –), ”Gör dig i ordning så att vi kan ge oss iväg nu!”,
som Spyros uttalade med en ursinnigt återhållen väsande stämma, gav efter-
tryck åt hans styvfars beslutsamhet. 

Beslutet var att familjen för att skydda Spyros från att tvångsintas och för att
undkomma utpressningshotet skulle ge sig iväg till en hemlig ort. Spyros fort-
satta berättelse beskriver hur föräldrarna använde alla tillgängliga medel för att
dölja hans sjukdom för maktutövarna i landet, men också för honom själv. Allt
han visste om de dramatiska händelserna som följde på att hans sjukdom blev

7

kakós apó tin skála [Mm] na ton- dhióchni étsi na

ton kakonvrísi na púme [ne] ke tu milái ághria.

Mu ékane endíposi o ánthropos. Itan- i proí,

apójevma, apójevma ke stin mési sto 

40) apójevma.
Ke

afú ton édhiokse, léi 

i ghoniá i mésa, ke léi stin mána mu ”Etimáso na

fíghume tóra!”

trappan [Mm] köra ut honom- sådär, att 

skälla ut honom alltså [ja] och tala upphetsat med

honom. Denna människa gjorde intryck på mig. Det

var- morgon, eftermiddag, eftermiddag och mitt på 

40) eftermiddagen.
Och

när han hade kört ut honom, säger

han förstulet inifrån, och säger till min mor ”Gör dig 

i ordning så att vi kan ge oss iväg nu!”
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känd, hade han fått reda på av föräldrarna i efterhand. Efter faderns beslut att
gömma familjen undan myndigheterna levde de tre ett dubbelliv i ett helt år.
Mitt fortsatta referat av omständigheterna kring familjens flykt, bygger på Spy-
ros skildring i samma samtal. 

Familjen gav sig iväg med ett begränsat bagage till Edessa i norra delen av
landet där de inkvarterade sig på ett litet hotell. Styvfadern fick tag på en vän
som blev ett stöd för dem. Faderns vän undervisade bland annat Spyros i
skolämnen som han gick miste om på grund av att han hade fått avbryta skol-
gången. På gatorna rullade de tyska ockupanternas tanks och mötte stort mot-
stånd från den inhemska gerillarörelsen ELAS, som hade en väl utvecklad
underrättelseverksamhet. Motståndsrörelsen visste därför allt om familjens vis-
telse på hotellet, men inte orsaken till att de tre gömde sig där. Man frågade sig
därför ”Vad döljer sig här?” (”Ti krémete edhó?”). Spyros styvfar blev misstänkt
som tysk spion, eftersom familjen inte hade någon rimlig anledning att vistas
någon längre tid i Edessa. Föräldrarna hade varken fast arbete eller släktingar
där. Misstankarna ledde till att fadern skulle avrättas. Han lurades att bege sig
till en skogsglänta där avrättningen skulle verkställas. Men i sista stund kom
hotell ägarens son till undsättning. Denne hade nämligen gett sitt ord på att
Spyros styvfar inte levde ett dubbelliv som spion. Någon exekutionspluton
infann sig därför inte i skogsgläntan. 

Efter ett drygt år, när det stod klart att de tyska ockupanterna skulle tvingas
lämna landet, beslutade sig familjen för att återvända till hemorten. För att de
tre inte skulle hamna i samma situation som de befann sig i då de gav sig iväg
arrangerade styvfadern ett falskt läkarintyg från en läkarstation i Thessaloniki.
Han mutade en läkare och lyckades få ett papper, som intygade att Spyros hade
undersökts för lepra och befunnits vara negativ. Denna handling, som Spyros
uppgav att han fortfarande har i sin ägo, skulle tillfälligt kunna förhindra att
han togs in på anstalt. När familjen därefter återvände, någon gång i augusti
, till den fastighet där de haft sin bostad i Kavalla märkte Spyros att gran-
narna betedde sig konstigt. De var reserverade och tog på olika sätt avstånd från
familjen. I efterhand fick föräldrarna höra att läkaren som hade försökt pressa
dem på pengar, men inte fått några, hade hämnats dem och sagt: ”Vet ni om
att Mauros pojke har lepra (”chánsen”)!” Mauros var styvfaderns familje-
namn. När Spyros sagt detta, rättade han sig och förklarade att läkaren inte
sagt lepra (”chánsen”), utan spetälska (lépra). Kanske gjorde Spyros detta för att
vara så korrekt som möjligt eftersom beteckningen i nóso tu chánsen ännu inte
användes officiellt. Men lika troligt är att han ville antyda hur läkaren hade spe-
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lat på den gamla sjukdomsbeteckningens metaforiska laddningar när han
informerat grannarna om hans sjukdom. 

Med tiden började sjukdomen att utveckla sig. Spyros sår på benen ville inte
läkas. På nyåret 6 kallades han in till rektorn i sin skola, som utan förklar-
ingar sa: ”Demenakis, jag vill ha ett läkarintyg om din hälsa!” När han kom
hem och berättade detta för sin mor, sa hon att han omedelbart skulle sluta sko-
lan. En månad senare öppnade en ny teknisk skola i Kavalla, där han kunde
fortsätta sina studier. I denna skola visade sig rektorn från hans tidigare skola
vara ämneslärare. Överraskande nog berörde denne aldrig det faktum att Spy-
ros hade gett sig iväg från sin tidigare skola och inte kommit med ett friskintyg,
utan betedde sig som om ingenting hade hänt. 

Ett annat märkligt sammanträffande var att den läkare, som undersökt
honom för lepra i Thessaloniki och utfärdat ett falskt intyg om att hans prover
var negativa, plötsligt dök upp en dag i juli 7 och frågade efter honom. Det
var vid den tid på terminen då han skulle genomgå examensprov. Läkaren från
Thessaloniki hade nämligen blivit länsläkare och ansvarig för sjukvården i
Kavalla. Kanske mindes han Spyros från det tillfälle då han hade undersökt
honom i Thessaloniki, eller kanske hade han fått in en anmälan om Spyros
sjukdomstillstånd. Spyros hade aldrig fått reda på det, men uppgav att läkaren
först hade varit i kontakt med hans föräldrar. De hade kommit överens om att
han skulle tas in för vård nu när kriget och ockupationen av landet var över.
Föräldrarna hade uppmanat läkaren att vara mycket diskret när han hämtade
Spyros från skolan så att inte klasskamraterna skulle få reda på något. 

När länsläkaren träffade Spyros på skolan och bad honom följa med till ett
sjukhus i Kavalla för en undersökning, begärde Spyros att först få åka hem till
sin mor. Hon hade nämligen alltid varit mycket noga med att han aldrig skul-
le följa med någon okänd person någonstans utan att först komma hem och få
hennes tillåtelse. Länsläkaren gick med på att först åka till bostaden och upp-
manade Spyros att packa ihop sina tillhörigheter. Spyros menade att bilen
avsiktligt stod parkerad utom synhåll. När de kom en bit bort fick Spyros till
sin förvåning se att de skulle åka med ett av sjukhusets transportfordon med
täckt kupé (klúva). Men läkaren var mycket vänlig och lät honom sitta bredvid
sig själv och föraren i framsätet. De åkte dock inte först till bostaden. Läkaren
föklarade att de skulle åka och göra en undersökning. Sedan skulle han få kom-
ma hem. När han kom till sjukhuset dök också hans styvfar upp. Spyros under-
söktes. Undersökningen visade att han hade lepra i dess aktiva form. 
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Gråzoner och liminala rum
Läkaren informerade styvfadern om att sjukdomen hade utvecklat sig och att
Spyros därför måste tas in och stanna på sjukhus under en längre tid. Till Spy-
ros sa läkaren att han måste avbryta skolarbetet med en gång. Han skulle inte
ens få delta i det förestående examensprovet eftersom han måste åka till ett sjuk-
hus och få behandling. Men läkaren tröstade honom med att han skulle få
komma tillbaka och göra examensprovet i september istället. Detta var en lögn.
Läkaren uppmanade honom också att stanna inomhus tills det var dags att åka
till sjukhuset. Ingen upplyste honom om vilken sjukdom han led av. Men allt
han fått höra och uppmanats göra gjorde att han blev illa till mods. Han lydde
inte läkarens råd att stanna inomhus, utan letade istället upp platser i Kavalla
där han aldrig förr hade satt sin fot och bar på en känsla av att han tog avsked
från något. Hans far skulle resa med honom till sjukhuset i Aten, en resa som
kunde tyckas vara lång av flera skäl. Inbördeskriget pågick fortfarande och de
allmänna kommunikationerna var delvis obefintliga. Familjens ekonomi var
knapp. Men en god vän och tillika ordförande i kommunstyrelsen ordnade så
att de fick ekonomiskt bidrag till resekostnaderna. 

Den 20 juli 7 började resan till Aten. Den blev utdragen, vilket inte
enbart berodde på att de flesta kommunikationsmedlen stod stilla och att alla
resande måste passera täta vägspärrar. Spyros framhöll att fadern, som ensam
ledsagade honom, ville stanna upp på vägen. De två bodde ett par dygn på
hotell i Thessaloniki för att göra något trevligt. Spyros erinrade sig också att han
fått dunkla besked om hur länge han skulle behöva stanna i Aten. Läkaren hade
talat om några dagar. Hans mor hade däremot sagt att han skulle vara på sjuk-
huset i några månader. När hon packade ner hans vinterkläder fast det var hög-
sommar, svarade hon undanglidande på hans frågor om anledningen. Innan
han berättade vidare om resan till Aten nämnde han om avskedet från sin mor,
som också gjort honom förbryllad. 

2

) Lipón- vévea 
aftí ékleje, jatí su léi ”Tha to ksanadhí to pedhí?”

na púme, ne. Dhen ipírchan ke fármaka 

[Mm] ke dhen ksérame an ipírchan fármaka

5) tóte, ne. Lipón
opóte e- ne vriskómaste stin Saloniki.

Metá, dhen íche singinonía ja tin Athina, 

ektós me plío

) Nå- visst 
hon grät, för att hon sa till dig ”Kommer jag att

återse pojken? alltså? ja. Det fanns inte heller

medicin [Mm] och vi visste inte om det fanns 

5) mediciner då, nej. Nå
hursomhelst- vi var i Saloniki, Å vidare så 

fanns inga kommunikationer till Aten,

förutom med båt
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Spyros berättelse om resan till anstalten i Aten flöt lika snabbt och lätt som
hans tidigare skildringar. Men en noggrann avlyssning av de inspelade inter-
vjuerna avslöjar att han talar sökande. Ofta inleder han en mening utan att



jatí i sidirodhromikés ghramés ke i jéfires

0) ítan katastraménes akóma me ton pólemo, ke
[Mm] apó tus, ke apó ton emfílio. Ke írthame me

plío apó ti Saloniki, me plío [aha] stin, ston Pirea.

Dhen íche singinonía apó ton dhrómo odhikí

singinonía. [Mm] Lipón fíghame, thimáme 

5) mesiméri ítan ke tin áli méra, to proí ímastan
sti- Proí, proí ímastan ston Pirea. Lipón míname

ke kanéna mía i dhío méres stin Atnina, sto

ksenodhochío Olympias ekí stin Odho Athinas na

púme. Sto ksenodhochío míname kanéna dhío 

20) méres. 
Ke tin paramoní pu vhgálame ke tin 

fotoghafía ékso apó tin Ethnikí vivliothíki. Tin áli

méra paraskeví proí, ikosipénde Julío, mu lei o

patéras mu e- étsi polí charakteristiká, pu léi 

25) (blir tårögd) Télos pándon, singiníthika

ligháki. 

Mu léi ”Ade pedhí mu, 

páme” léi ”Póso na kátsume 

akómi.” [Mm]

0) Léi ”Kátse” Fíghame 

kiriakí ke ftásame paraskeví na skeftíte. Dhío 

méres Saloniki, dhío méres stin Athina, [Mm]

dhio méres e taksídhi, kséro eghó, kaló. Lipón mu

léi ”Ade pedhí mu”, léi ”páme” léi 

5) ”Póso na kathísume akóma” mu 
léi, na púme, ne. E ke píghame sto nosokomío

AjaThoma.

Ke dhen íche tambéla apékso 

típota. Vévea éghrafe limodón nóson ke 

0) le pa, na púme. I próti endíposi pu mólis 
bíkame mésa sto perivólo tu stathmú

ítane óti-

forúsane óli jaliá.

eftersom järnvägarna och broarna 

0) fortfarande var förstörda av kriget, och [Mm]
av, och av inbördeskriget. Och vi kom med båt 

från Saloniki, med båt [aha] till, till Pereus. 

Det fanns inga bilkommunikationer på 

vägen. [Mm] Nå vi gav oss iväg, mitt på dagen var

5) det och dagen därpå minns jag, på morgonen
var vi i- Tidigt på morgonen var i Pireus. Vi bodde

också någon dag eller två i Aten alltså, på 

hotell Olympia på Athinas, alltså. På hotellet

stannade vi omkring två 

20) dagar.
Och dagen innan då vi tog fotografiet 

utanför nationalbiblioteket. Nästa dag fredag

morgon , tjugofemte juli, säger min far till mig äh-

med stort allvar, som man säger

25) (blir tårögd) Hur som helst, jag blev lite

rörd.

Han säger till mig ”Kom min pojke så går

vi!”, sa han, ”Vi kan väl inte bli sittande här i

evigheter?” [Mm] 

0) Han säger ”Vänta” Tänk er, vi gav oss

iväg på söndagen och kom fram på fredagen. Två

dagar i Saloniki, två dagar i Aten, [Mm] två dagars

äh resa, vad vet jag, fint. Nå sen sa han till mig

”Kom min pojke”, sa han, ”kom så går vi”, sa han,

5) ”Vi kan väl inte bli sittande här i evigheter?” sa
han till mig alltså. ja. Äh vi åkte till sjukhuset

i Aja Thomas

Och det fanns ingen skylt utanför,

ingenting. Det stod förstås infektionssjukdomar och

0) så vidare, alltså. Det första intrycket just som vi
kom in på (spetälske-) stationens gård

var att-

alla hade glasögon. 

Drakos 3 NY:Drakos 3  2009-05-08  08.21  Sida 183



fullfölja den.20 Istället väljer han ett nytt sätt med andra ordval för att
uttrycka det han vill säga. Men hans benägenhet att avsluta något han sagt
med den stilistiska figuren ”na pume, ne” (”låt oss säga, ja”), med ett visst
anslag på ”ne”, fick hans tal att låta effektivt och kontrollerat. Samma effekt
fick hans noggranna tidsangivelser i detta (rad 22–2) och andra avsnitt i hans
framställning. Men ett kort ögonblick lyckades han inte tygla sin egen rörelse
eller smärta. Detta skedde när han i sin skildring av resan till Aten skulle berät-
ta om hur den slutade, om det smärtfyllda ögonblick då hans styvfar stod i
begrepp att överlämna honom till den dåvarande ”spetälskestationen” (rad
25). 

Denna punkt i Spyros berättelse markerar den situation då ett identitetsby-
te äger rum. Det var först nu efter den utdragna resan till Aten som fadern
tvingades att konfrontera Spyros med verkligheten och överlämna honom till
ett liv som leprapatient på anstalten i Aten. Berättelsen kan tolkas som en
beskrivning av hur Spyros långsamt gjordes medveten om sin sjukdom. En
spänning uppstod för mig som åhörare, eftersom jag var informerad om vad
Spyros inte visste i den berättade händelsen. På sin höjd misstänkte han vad
som pågick och anade att föräldrarna försökte bespara honom den bittra san-
ningen in i det sista. Det mest smärtsamma och osägbara, som berättelsen kret-
sar kring, är att intagningen på anstalt för leprasjuka vid denna tidpunkt kun-
de antas vara på livstid. Mot den bakgrunden är det lätt att leva sig in i den sorg
Spyros styvfar kan ha känt, men hållit tillbaka under det utdragna uppehållet i
Thessaloniki och i Aten, som förevigades med ett fotografi av far och son (rad
2–22). Spyros visade mig fotografiet tillsammans med andra bilder tidigare
under dagen. Fotografiet är en sista bild av Spyros innan han identifierade sig
som leprasjuk. 

I en mening ramade Spyros in skildringen av hur fadern överlämnade
honom till anstaltslivet och det förestående identitetsbytet (rad 2–2): ”Näs-
ta dag, fredag morgon, tjugofemte juli, säger min far till mig, äh med stort all-
var”. Det allvarliga låter Spyros tala för sig självt genom att citera sin styvfars
faderliga sätt att försöka lätta upp stämningen med uppmaningen, (rad 27–2):
”’Kom min pojke så går vi!’ ’Vi kan väl inte bli sittande här i evigheter?’” När
Spyros med tjock röst sagt detta, flikade han in den orienterande kommenta-
ren till mig om att hans styvfar låtit resan ta mycket lång tid och upprepa upp-
brottsorden (rad 0–5) ”’Kom min pojke så går vi! Vi kan väl inte bli sittan-
de här i evigheter?’”

Spyros berättelse om resan till Aten kan också uppfattas som en symbolisk
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resa i ett liminalt rum, det vill säga en beskrivning av hur en person överförs
från ett status till ett annat, men dessemellan befinner sig i ett tillstånd som
utgör en blandning av de båda (jfr van Gennep 60:5ff). Spyros tidigare skild -
ring av hur familjen tvingades att gå under jorden visar hur han separerades från
sitt status som icke leprasjuk i förhållande till myndigheterna. Men det är först
i berättelsen om resan till anstalten som Spyros antyder sin kluvna självförstå-
else på grund av alla tvetydiga signaler från omvärlden på hans sjukdomstill-
stånd. 

Om resan på detta sätt kan uppfattas som ett gränsland mellan Spyros olika
förståelser av sig själv som frisk eller sjuk, gestaltar den hans identitet som en
blandform och ett ”orent” tillstånd i förhållande till tidigare och senare själv-
förståelse. Spyros beskrev inte hur han fick reda på att han hade lepra. Han sade
endast att han inte såg någon skylt som angav att de kommit till en lepraanstalt
(rad –) samt att de intagna bar (sol)glasögon. Alla som känner till sjukdo-
mens symtom vet att ögonen kan ta skada. Detta visste inte Spyros. Någon
gång därefter stod det klart för honom vart han hade kommit. Det är först i det-
ta senare ”rena” tillstånd då dimmorna kring sjukdomen skingrades som Spy-
ros fick förutsättningar att agera som subjekt för de leprasjukas självförståelse.
I den meningen erbjöd asylen en fristad där de lepradrabbade är synliga som
subjekt. 

Asylens synliga subjekt
Många som har valt att stanna kvar på centret säger att skälet är att de vill slip-
pa bli utsatta för en plågsam stigmatisering. I sin kritik mot att centret separe-
rades från det intilliggande sjukhuset påtalade patienterna samma problem. De
nu åldriga patienterna ville slippa att utsättas för stigmatiserande blickar och
särbehandling i den allmänna sjukvården (jfr s. ff). Men många har också
angett sin ekonomi eller sin familjesituation som skäl för att vara kvar. Boen-
det på centret kan därför medföra vissa sociala förmåner i förhållande till till-
varon utanför centret, förmåner som de kvarvarande patienterna inte är bered-
da att helt överge.2

En annan möjlighet som tillvaron på centret erbjuder de lepradrabbade är
att hävda sina egna intressen i förhållande till den makt som riktas mot dem,
eftersom de kan uppträda öppet där. Mest påtagligt har detta kanske skett i
patientföreningar och andra organiserade former. Men de lepradrabbade för-
håller sig också till de maktrelationer som dagligen styr tillvaron på centret.

5
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Mötena med utomstående besökare ger dem en särskild anledning att uttrycka
sin självförståelse. Mitt fältarbete utgjorde en sådan situation. Möjligheterna
att göra sig till tolk för en kollektiv självförståelse utanför centret är ofta starkt
reducerade. För många är institutionslivet det enda sammanhang där de kan
uttrycka en kollektiv självförståelse på de sätt som sker. Hur skulle till exempel
de lepradrabbade kunna beskriva sitt otvungna umgänge med den omkring-
boende befolkningen i samband med kyrkobesöken om inte centret och kyr-
kan existerat? På centret kan ett subjekt som annars lever i ett skuggland bli syn-
ligt. Där är det mindre hotfullt för de flesta att tala öppet om sin sjukdom-
shistoria än vad det skulle vara utanför. 

Spyros visade sig mer intresserad än de flesta lepradrabbade jag träffade av
att tala om sitt förflutna. Som jag tidigare nämnt, verkade han inte oroa sig
nämnvärt för att hans sjukdomshistoria skulle röjas av människor i hans när-
maste omgivning, trots att han sade sig hemlighålla sjukdomen för sina egna
barn. Han berättade alltid inspirerat om sina minnen från anstaltslivet och
patientaktiviteterna. Med en nästan paradoxal iver och glädje berättade han om
sina nio år på anstalten och lät aldrig bitter. Av detta går inte att dra några
bestämda slutsatser om hur han upplevde tillvaron under dessa år. Men med
den ljusa minnesbeskrivningen skapade han en kontinuitet mellan det förflut-
na och sitt nuvarande liv. Inte minst förenade han sitt nuvarande liv med de
lepradrabbades kollektiva självförståelse när han redogjorde för arkivmateria-
let, som till större delen härrörde från 50- och 60-talen. 

De flesta intervjutimmarna ägnade vi åt att diskutera Spyros arkivmaterial.
Till stor del rörde detta de maktrelaterade förändringar som lepravården
genomgått efter hans debut som patient. Innan jag spelade in berättelsen om
resan till anstalten i Aten redogjorde Spyros i två timmar för en fotografisam-
ling från ungdomsåren på anstalten. I sina kommentarer till fotografierna och
det övriga arkivmaterialet förflyttade han sig i tiden och blev på ett naturligt
sätt en agent för den patientrörelse som figurerade i arkivmaterialet. Hans arkiv
innehåller en stor del av det kampanjmaterial som har spridits till sjukvården,
skolor och kyrkor framför allt i samband med genomförandet av lepradagen i
Grekland. Där återfinns också ett omfattande material från patientföreningar-
nas aktiviteter och korrespondenser med myndigheter och massmedia. 

Av arkivmaterialet att döma var Spyros en av de mest centrala producenter-
na och distributörerna av kunskap om de leprasjukas kollektiva självförståelse i
Grekland vid denna tid. Detta framgår av en stor mängd undersökningar,
artik lar och manuskript som han har författat för olika ändamål. Det framgår
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också av alla de tidningsartiklar, radioprogram med mera, som han inte förfat-
tat, men väl bidragit med underlag till. Han hade givit faktaunderlag åt skri-
benter och föredragshållare på samma sätt, som han nu försåg mig med mate-
rial till avhandlingen. Han hade också haft en aktiv roll i de olika patientakti-
viteter som skjutit fart efter att sjukdomen blivit behandlingsbar och ofta var
anknutna till den grekisk-ortodoxa kyrkan. En kort tid efter det att han kom in
på anstalten samlade han en grupp unga pojkar i hans egen ålder och bildade
tillsammans med dem en religiös förening,22 som han själv blev ordförande
för. Föreningen hade inte enbart ett religiöst mål. Den värnade också om de
intagnas bildningsbehov. Av den religiösa rörelsen som intresserade sig för
leprasjuka, utbildades ett kontaktnät som fick en central betydelse. Genom
kontaktnätet fick Spyros bland annat hjälp att bjuda in universitetslärare till ett
”folkuniversitet” för patienterna på anstalten. 

Spyros bekantskap med grundaren av världslepradagen, Raoul Follereau,
inleddes när denne besökte Grekland i samband med världslepradagen 5.
Bekantskapen fick en stor symbolisk betydelse som Spyros ofta återkom till.
Follereaus missionsresor till Grekland ledde också till att Spyros fick en nära
samarbetspartner och vän i teologistudenten Amalia Massina, som var Follere-
aus översättare och tolk i Grekland. Tillsammans utgjorde Spyros och Amalias
en viktig länk mellan de lepradrabbade i Grekland och den internationella
lepramission som Follereaus resor till leprasjuka runt om i världen gav upphov
till. Amalias översatte Follereaus texter och slogans för lepradagens kampanjer.
Amalias och Spyros kunde dra nytta av varandras erfarenheter och inledde ett
nära samarbete som har fortgått genom åren. Deras samarbete och vänskap
kröntes av att Amalia var Spyros och Anastasias bröllopsvittne. Hon skrev ock-
så en artikel om deras giftermål och bröllop, som Follereau först publicerade i
en tidskrift och senare i en bok. Spyros berättelser om hur hans långa bekan-
skap med Follereau och dennes översättare har utvecklats och fördjupats illu-
strerar hur ett globalt religiöst och politiskt projekt kan finna stödjepunkter på
ett mikroplan. Publiceringen av berättelsen om Spyros och Anastasias giftermål
i missionens skrifter talar för att rörelsen gärna hänvisar till denna skildring.
Berättelsen om hur en lepradrabbad man ingår äktenskap med en frisk kvinna
framstår som en metafor för hur fördomar kan raseras. 

Spyros olika försök att sammanlänka det tidigare politiska engagemanget i
patientrörelsen och leprakommittén med sitt familjeliv är ett uttryck för att han
måste hantera många identitetsbyten för att inte återföras till sin gamla identi-
tet som leprasjuk. Samtidigt måste han upprätthålla förbindelserna till sitt för-
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flutna för att inte förneka en betydelsefull del av sin egen levnadshistoria. Hans
berättelse om hur han avslöjade sin sjukdomshistoria för Anastasia och skild -
ringen av deras bröllop med alla hans lepradrabbade vänner som gäster kan tol-
kas på detta sätt. Han har också i alla år efter giftermålet fortsatt att skriva om
och engagera sig för de leprasjuka. Trots att han enligt uppgift inte har avslöjat
sin sjukdomshistoria för sina barn, har både sonen och dottern intresserat sig
för de lepradrabbades situation. Spyros har försett dem liksom andra med ett
faktaunderlag till skriftliga framställningar kring de lepradrabbades problem.
På detta sätt har han förutom att skapa en kontinuitet i sitt eget liv också gjort
andra människor till agenter för sin framställning.

Familjehemligheten
Konsekvenserna av att hemlighålla sjukdomen för barnen blev mer utförligt
diskuterade i en intervju med Spyros och Anastasia i deras villa på landet. Jag
vände mig särskilt till Anastasia och bad henne berätta om hur hennes förhål-
lande med Spyros inleddes och vilken roll hans sjukdom spelat i hennes liv. Till
en början försökte Spyros att regissera samtalet. Men efter en stund dominera-
de Anastasia med sitt långsammare och mer eftertänksamma sätt att tala. Mot
slutet av samtalet talade hon emellertid hastigare och dominansen i samtalet
växlade mellan oss. Spyros återknöt till sin tidigare berättelse om hur de hade
träffats och Anastasia bekräftade att Spyros varit angelägen om att hon skulle få
veta allt om hans sjukdomshistoria innan de gifte sig. Till och med Anastasias
kyss till svar på Spyros frieri nämndes igen, men genom Spyros försorg (jfr s.
75, rad ). 

En bit in i samtalet fick jag reda på att Spyros hade haft ett återfall i sjuk-
domen i mitten av 70-talet. Han hade trots uppmaningar från dr Markia-
nos2 att fortsätta medicinera regelbundet efter utskrivningen avstått från
detta under tio år. När han sent omsider tog några tabletter i förebyggande syf-
te aktiverades sjukdomen och kunde hejdas först efter flera månaders syste-
matisk medicinering. Återfallet ledde till att Spyros återupptog den regel-
bundna medicineringen två månader om året. Det gick inte att ta miste på att
återfallet hade stor betydelse för den roll Spyros sjukdom numera spelar i
Anastasias liv. När han hade redogjort för sina åtgärder i sammanhanget fort-
satte Anastasia:
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) Anastasia: Itan tóte pu- Metá apo aftó eghó

anísichisa [Mm hm] /

Spyros: I Maria dhen íchame mm pu ícha. A ke tin

Maria tin íchame.

5) Anastasia: Ke- tóte ícha paj se jatró [Mm] se

énan jatró pu ton íksera apó to Spyro, ton ícha

akustá dhiladhí apó ton Spyro.

Ke- 

ton rótisa- 

0) ”Ti simvéni?”

ke aftós mu ípe (flämtar till lite 

uppgivet) 

”Polí arghá ípes na me 

rotísis ti sinvéni, [hm] ”Ti- 

5) ti sinvéni me ton Spyro?”, [Mm] ípa eghó

jatí [Mm] e eghó ícha míni me aftó, óti ítan káti

pu ipírche, ipírkse stin zoí tu [ne] ke óti

téliose pérase [íche teliósi, teliósi ne] 

Ne.(jag kollar inspelningsvolymen) E- tha miláo 

20) pjo dhinatá? [Spyros: pjo dhinatá ligháki ne,

aftó vlépo ne]

Georg: Káno ke eghó rithmíso, ékana étsi 

[Mm] 

Anastasia: E- ke vévea tóte- Aftós dhen boró na

25) po óti me ka kathisíchase plíros [Mm] [Spyros:

¿o jatrós] O jatrós dhen boró na po óti me

kathisíchase. Mu ípe- étsi na lávo orisména métra

ja ta pedhiá, na pu makríno ta pedhiá ke tétia prág-

hmata [¿etsi ipe] Ne, opóte- vévea [Spyros: o 

0) voithós tu Markianou ítan aftós sto nosokomío]
Eghó tóte émina étsi polí taraghméni, jatí

skeftómona pos na apomakríno ta 

pedhiá, dhiladhí na dhialíso tin ikojénia [Mm]

tétia prághmata. Pu na ta páo ta pedhiá? Dhen ícha

5) ke pu na ta páo.
Ke- thélo na po, sas apandáo dhiladhí se

aftó pu me rotísate an aftó, an- metá as púme e-

aftó épekse kápio rólo [ne] stin zoí mu. Ke vévea

épekse, dhen boró na po dhiladhí óti e 

) Anastasia: Det var då som- Efter detta blev jag

orolig [Mm hm] /

Spyros: Hade vi Maria mm som jag hade. Äh och

vi hade Maria.

5) Anastasia: Åh- då gick jag till en läkare [Mm]

till en läkare som jag kände genom Spyros, det vill

säga jag hade hört om honom genom Spyros.

Åh-

jag frågade- honom

0) ”Vad står på?”

och han sa till mig (flämtar till lite

uppgivet)

”Det var lite sent påtänkt att komma till

mig och säga, fråga om vad som står, [hm] ”Va-

5) vad står på med Spyros?”, [Mm] sa jag 

för [Mm] äh jag hade nöjt mig med det här, att det

var något som fanns, funnits i hans liv [ja] och att

det var avslutat var över [var avslutat, avslutat ja]

Ja. (jag kollar inspelningsvolymen) Äh- ska jag tala 

20) högre? [Spyros: lite högre ja, jag 

ser det ja]

Georg: Jag gör också, ställer in, jag gjorde det så

[Mm] 

Anastasia: Äh- och det är klart då- Jag kan inte

25) säga att han lugnade mig helt [Mm] [Spyros:

¿läkaren] Jag kan inte säga att läkaren 

lugnade mig. Han sa- åt mig att vidta vissa 

åtgärder för barnen, att hålla barnen på avstånd och

sådana saker [¿sa han det] Ja, då- förstås [Spyros: 

0) han var Markianos assistent på sjukhuset] 
Jag blev då så väldigt uppskakad, eftersom jag

tänkte på hur jag skulle kunna hålla barnen på

avstånd, det vill säga upplösa familjen [Mm]

sådana saker. Vart skulle jag ta barnen? Jag hade ju 

5) ingenstans att göra av dem. 
Åh- jag vill säga, jag svarar er alltså på

detta som ni frågade mig, om- det alltså därefter

äh- detta spelade någon roll [ja] i mitt liv. Och helt

säkert har det spelat, jag kan alltså inte påstå att jag 
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Anastasias berättelse om sin oro för leprans smittsamhet och sin omvärdering
av sjukdomen hade flera likheter med sjuksköterskan Sofias skildring av sina
första erfarenheter av såromläggningar (se s. ff). I likhet med Sofia, som
berättat att hon först tagit intryck av patienternas lugnande besked om att sjuk-
domen inte smittade ifrågasatte hon senare denna uppfattning. Anastasia vän-
de sig i likhet med Sofia till en läkare för att informera sig om sjukdomen. Den-

0

0) ímona telíos ísichi
me apascholúse 

[Mm] e- 

endhómicha pu les. Dhen to élegha

kathólu ston Spyro, i to élegha.

5) Pándos me apaschólise 

[Mm] 

metá. E vévea epidhí apó tin físi mu

(skrattar till) íme esiódhoksos ánthropos [Spyros:

íche ke perási mía krísi prághmati étsi [[pu ine]] 

50) Pánda- [Mm] 
prospathó [Georg: ¿póte ítan aftó perípu]

Aftó prépi na itan jíro sto evdhomindapénde

[Mm] evdhomindaéksi ekí. 

E [Spyros: ¿óchi pjo brostá, i 

55) Maria tóso megháli itan] tóso ítane tría,
tessáron chronón [Spyros: to evdhomindadhío

jeníthike i Maria, ne, ¿lipón] 

Ne [¿aftí ítan mía dhískoli krísi

as púme] Mm, ne dhiladhí tóte éprepe/ 

60) Spyros: Dhen ksanasinévene metá aftó, jatí

prosécho apó ekí ke péra [Anastasia: n

provlimatistí]

Georg: Píghate ston jatró metá? To sizitísate

metaksí sas?

65) Anastasia: Otan pígha sto jatró- o 

Spyros dhen to íksere. Metá ómos tu 

ípa [Mm] pu pígha sto jatró ke mu 

ípe aftó ke aftó. Ke vévea o Spyros andédhrase 

óti (med aggressiv röst) ”Dhen kséri 

70) ti léi!” as púme, aftós pu [Mm] ípe na 
apomakrínis ta pedhiá ke ta lí pa. [Mm]

0) varit fullständigt lugn
Det fick mig att

grubbla [Mm] äh-

i mitt inre som sagt. Jag sa det inte alls till

Spyros, eller så sa jag det.

5) I alla händelser fick det mig att grubbla

[Mm] 

efteråt. Äh eftersom jag till naturen

(skrattar till) är en positiv människa [Spyros: hon

gick igenom en verklig kris en sån [[som är]] Jag 

50) försöker [Mm] 
jämt [Georg: ¿när hände det här ungefär]

Detta måste ha varit omkring sjuttifem 

[Mm] sjuttisex någonting.

Äh [Spyros: ¿var det inte tidigare, 

55) Maria var hon så stor] så gammal var hon tre,
fyra år [Spyros: Maria hon föddes sjuttiotvå, 

ja, ¿nå]

Ja [¿var det här alltså en svår

kris] Mm, ja det vill säga då måste man/ 

60) Spyros: Därefter har det här inte hänt igen,

eftersom jag sedan dess är försiktig [Anastasia:

problematisera]

Georg: Gick ni därefter till en läkare? Diskuterade

ni det tillsammans?

65) Anastasia: När jag gick till läkaren- visste inte

Spyros om det. Därefter sa jag det emellertid till

honom [Mm] att jag gick till en läkare och att han

sa det och det till mig. Och Spyros reagerade

förstås och sa (med aggressiv röst) ”Han vet inte

70) vad han talar om!” alltså han som [Mm] sa att man
skulle hålla barnen på avstånd, och så vidare. [Mm]
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ne hade frågat Sofia ”Vet ni inte vart ni har kommit?” och uppmanat henne att
inte lyssna till patienter som påstår att lepra inte smittar. Enligt Anastasia hade
läkaren sagt till henne (rad –5), ”Det var lite sent påtänkt att komma till
mig och säga, fråga om vad som står (på)”, som svar på hennes fråga (rad 0,
–5), ”Vad står på med Spyros?” Sedan hade han uppmanat henne att iakt-
ta vissa förhållningsregler med tanke på barnen (rad 27–2). 

Både Anastasia och Sofia framhöll att rädslan för att barnen skulle kunna
drabbas av sjukdomen var det allra värsta. Denna rädsla grep rakt in i bådas
familjeliv och styrde deras attityder till leprasjuka. Skillnaden var att Sofia arbe-
tade med leprasjuka, medan Anastasia hade en leprasjuk medlem i sin egen
familj. Sofia övervägde om hon skulle överge sitt arbete, medan Anastasia frå-
gade sig om hon skulle tvingas upplösa sin familj (rad –5). Anastasia hade
också, i likhet med Sofia, kunnat konstatera att motstridiga uppfattningar om
leprans smittsamhet förekommer parallellt. Deras kunskapssökande i hemlig-
het visar det. Anastasia sökte upp en läkare utan att informera Spyros (se rad
65–66) och utvidgade därigenom åtminstone tillfälligt gråzonerna kring sjuk-
domen i familjen. 

När hon senare bröt tystnaden om sitt besök hos läkaren reagerade Spyros
på ett sätt som kanske kunde förväntas. Anastasia härmade Spyros aggressiva
reaktion när hon citerade hans omdöme om läkaren (rad 6–70): ” ’Han vet
inte vad han talar om!’” Som jag nämnt hade jag i början svårt att uppleva Spy-
ros som lepradrabbad, eftersom han verkade så oberörd av de maktrelationer
och konflikter som drabbar leprasjuka. Men hans häftiga reaktion, eller rättare
sagt Anastasias återgivning av den, gjorde honom mer lik andra lepradrabbade
i mina ögon. Underkännandet av läkaren kan tolkas som ett uttryck för kam-
pen om tolkningsföreträde mellan olika uppfattningar om sjukdomen. Dessa
ligger till grund för de leprasjukas subjektivering. Uttalanden som starkt häv-
dar leprans smittsamhet, särskilt från sjukvården och andra maktutövande
institutioner, kan uppfattas som hot mot grundläggande kroppsliga territorier.
För både Spyros och Anastasia innebar förvisso kraven på att hålla barnen på
avstånd (rad 7) en existentiell konflikt för familjelivet.

I redogörelsen för det fortsatta samtalet vill jag peka på några problem som
är förknippade med det identitetsbyte som många lepradrabbade tvingas till för
att skydda sig mot stigmatisering. I intervjun med Spyros och Anastasia avteck-
nar sig en grundläggande konflikt mellan tvånget att dölja sin identitet som
leprasjuk och möjligheterna att göra sig till agent för ett kollektivt jag. När des-
sa möjligheter avtar minskar också möjligheterna att kontrollera kunskapen
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om sjukdomen. Det säger sig självt att det till exempel är svårt eller omöjligt för
en lepradrabbad person att hävda sina kunskaper om lepra utan att kunna hän-
visa till sina personliga erfarenheter av sjukdomen. Att tvingas byta identitet
innebär dessutom att underordna sig ett vetande om det kollektiva jaget, att
inte kontrollera talet om vetandet själv. Identitetsbyten kan till exempel ske till
priset av att underordna sig andras påståenden om att lepra är en mer hotfull
smitta än andra infektionssjukdomar. Behovet att kontrollera kunskapen om
lepra kan belysa varför Spyros visat sig angelägen om att informera Anastasia
om sjukdomen och att introducera henne för sina tidigare medpatienter. 

Efter återfallet i sjukdomen kunde Spyros inte lika övertygande som tidiga-
re hävda att man kan skydda sig mot sjukdomen. Detta kom till uttryck i sam-
talet genom att Anastasia gång på gång återkom till att hon inte hade blivit lug-
nad av att få mer information. ”Ju mer jag förstod, desto oroligare blev jag”,
framhöll hon istället och hänvisade till att man inte lider av det som man inte
vet. Senare hänvisade hon flera gånger till samma tanke som en förklaring till
varför hon inte ville tala öppet om sjukdomen med barnen. Samtalet gav
uttryck för att Anastasia var den av de två som i allt högre grad fått sista ordet
om hur smittoriskerna ska värderas. Anastasia förde dessutom ordet i allt hög-
re grad ju mer samtalet förflöt, medan Spyros flikade in frågor och kommenta-
rer. Dessa frågor och kommentarer visar både hur han tolkade det sagda och
försökte avgränsa ett problem som tornade upp sig. En konflikt, som hela det
fortsatta samtalet snuddade vid, handlade om vad Anastasias förändrade atti-
tyder till leprans smittsamhet innebar för parets samlevnad. I följande avsnitt
berättar Anastasia om hur hon hade kopplat samman Spyros återfall med sina
tidigare iakttagelser vid besöken på anstalten.

2

) Alá eghó ípa óti [[Georg: ohörbart]] skeftómuna

óti metadhídhete [Mm] ke étsi fovómuna ke 

zitúsa mía- 

eksijísi [Mm] ja aftó to prághma 

5) [Spyros: Pérase mia dhískoli tóte |Georg: Mm|

períodho i Anastasia] apó to Spyro. Dhiladhí íthela

na eksijísi pos íne dhinatón afóson

íne ikojénies mésa [Mm] ”ke ti mu les óti dhen íne

kolitikó?” Afú nosiléftikan 

0) na íne olóklires ikojénies ekí mésa. 
[Mm] 

E ke vévea o Spyros íche mía apándisi

) Men jag sa att [[Georg: ohörbart]] jag tänkte att

den smitttar [Mm] och därför var jag rädd och

begärde en-

förklaring [Mm] av den där saken 

5) [Spyros: Hon hade en svår |Georg: 

Mm| period då, Anastasia] av Spyros. 

Det vill säga att han skulle förklara hur det är

möjligt när det finns familjer där inne [Mm] ”och

hur kan du säga att det inte smittar?” Eftersom de

0) fick vård och det var hela familjer där inne.
[Mm] 

Äh och visst Spyros hade alltid 
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Anastasias reaktioner mot Spyros attityder till leprans smittsamhet skapade ett
spänningsförhållande, som kunde höras i Spyros inflikade frågor och kom-
mentarer. Han inflikade (rad 5–6) att Anastasia hade haft en svår period ”då”
(tóte). Med denna tidsadverb, som band ihop den inflikade satsen med en
annan underförstådd mening (Spyros hade sitt återfall i mitten av 70-talet),
tycktes han vilja mildra problemets omfattning. Anastasia avslutade det citera-
de avsnittet med det paradoxala påståendet att hon skulle ha föredragit att veta



pánda (skrattar till) [Mm hm] 

ja óla aftá

5) e pu álote me kathisíchase, ke álote 

óchi. [Mm] 

E

Eghó vévea

dhen boró na po oti ícha idhiétera provlímata me

20) ton Spyro, ta opía ksekinúsan apó aftí tin etía.
[Mm hm] 

E ícha provlímata, a alá pu

proérchonde apó áles etíes, [pos] óchi singekriména

[óli mas échume] apó aftí tin etía móno [[ke étsi]]

25) Brávo, ne.
Georg: E- alá apó tóte archísate na miláte metaksí

sas pjo polí ja tin nóso, an katálava sostá?

Anastasia: Eghó me ton Spyro- e- milísame polí ja

tin nóso [Mm] ke ísos aftó na ke na íne tóso 

0) sostó [¿jatí] Jatí 
e- [Spyros: ¿prin i metá emís] 

e- to metá [Spyros: aha] jatí prin dhen to

katalávena [Spyros: aha] 

Prin dhen ícha katalávi eghó [aha] Dhen,

5) dhen mu to ípan alá eghó dhen státhika se aftó
kathólu [¿ke metá me tin kuvénda éjine pjo] 

Mm [dhískola as púme] Ne. Ke metá

dhiladhí e léo óti ísos 

tha ítan kalítera na min íksera polá 

0) prághmata, jatí nomízo óti tha ímona pjo ísichi
(skrattar till) [hm] 

E étsi nomízo óti 

tha ímona pjo ísichi an dhen íksera.

ett svar (skrattar till) [Mm hm] 

på allt detta

5) äh som ibland gjorde mig lugn, och andra

gånger inte. [Mm] 

Äh

Det är klart att jag

kan inte påstå att jag hade speciella problem med

20) Spyros, som utgick från denna orsak. [Mm 
hm] 

Äh jag hade problem, me men

som berodde på andra orsaker. [att] inte speciellt 

[vi har alla] enbart på denna orsak [[och så]] 

25) Bravo, ja.
Georg: Äh- men sedan dess började ni tala mer

med varandra om sjukdomen, om jag förstått rätt?

Anastasia: Jag och Spyros- äh- talade mycket om

sjukdomen [Mm] och kanske var det inte så 

0) lämpligt [¿varför] Eftersom
äh- [Spyros: ¿före eller efter gjorde vi] äh-

efteråt [Spyros: aha] därför att innan förstod jag

inte [Spyros: aha]

Innan hade jag inte förstått [aha] De 

5) talade inte om det för mig, men jag hakade
inte upp mig på det [¿och efter samtalet blev det ]

Mm [svårare alltså] Ja. Och därefter

det vill säga äh jag menar att det kanske

skulle ha varit bättre om jag inte hade reda på så 

0) mycket, för jag tror att jag skulle vara lugnare
då (skrattar till) [Mm] 

Äh så tror jag att

jag hade varit lugnare om jag inte visste.
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mindre om sjukdomen (jfr rad 7–). I sitt nästa yttrande bekräftade hon hur
Spyros redan i samband med deras förlovning hade varit angelägen om att hål-
la henne informerad om hans sjukdom (jfr s. 7f).

När Anastasia på detta oförställda sätt berättade om sin motvilja att ha blivit
sammanförd med Spyros vänner och med hans förflutna korrigerades den bild
som Spyros tidigare hade gett mig av deras förhållande. Jag insåg att den äldre
patient som hade gett mig adressen till Spyros inte hade haft helt fel. Som jag
tidigare nämnt antog denne att Spyros inte ville ha kontakt med centret efter-
som han var gift med en frisk kvinna. Men förhållandet nyanserades av Anas-
tasias förklaring att hon enbart besökt centret med hänsyn till Spyros (rad
55–6). När hon gav eftertryck åt sin olust för människorna på centret med
upprepningar och pauseringar (rad 62–70) blev jag orolig för att samtalet kun-



5) O Spyros ómos esthanótan óti éprepe na kséro
[Mm hm] e ke málista stin archí ótan

aravjonastíkame (skrattar till). E- o Spyros me píre

ke píjene ekí epáno, étsi epískepsi. Iche films

ekí, íche aftó. 

50) E- katalávena óti aftó ton efcharistúse

pára polí na to káni [Mm hm] o Spyros. Eména

ómos stin praghmatikótita dhen me efcharistúse

aftó [Mm hm] E

Píjena ómos to ékana aftó, 

55) jatí tu árese tu Spyro [Mm] E eghó ómos stin
praghmatikótita dhen íthela na 

pijéno ekí 

ke na érchome se epafí me tus 

anthrópus aftús pu o Spyros vévea 

60) íche zísi [Mm] ekí 
[katalavéno] Ke kápu kápu aftó me

enochlúse kiólas [Mm] Me enochlúse dhiladhí.

Aftí i ánthropi étsi e 

mu prokalúsan mía 

65) apostrofí [Mm] étsi íthela, dhen

íthela na 

tus vlépo [ne katalavéno] Ne e

protimúsa na min tus ícha 

ghnorísi [Mm] 

5) Men Spyros kände det som att jag måste veta
[Mm hm] äh och visst i början när vi förlovade oss

(skrattar till) tog Spyros med mig dit upp också, så

på besök. Man hade film

där, detta fanns. 

50) Äh- Jag förstod att det tillfredställde

honom mycket att göra det [Mm hm] Spyros. Mig

tillfredsställde det i verkligheten inte 

[Mm hm] Äh

Men jag åkte och gjorde det,

55) för att Spyros tyckte om det [Mm] . Äh men

jag ville i själva verket inte

åka dit

och komma i kontakt med de där

människorna som Spyros förstås hade levt 

60) tillsammans med [Mm] där
[jag förstår] Och av och till störde det

mig till och med [Mm] Det störde mig alltså. De

här människorna så äh

fick mig att känna

65) motvilja [Mm] så att jag ville,

inte ville

se dem [ja jag förstår] Ja äh

Jag skulle nu ha föredragit att inte ha lärt

känna dem [Mm] 
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de utlösa en konflikt mellan makarna. Den potentiella konflikten mellan Anas-
tasias förändrade attityder till leprans smittsamhet och deras samlevnad
framstod som allt mer överhängande. Jag sa något avvärjande om att vi kom-
mit in på ett känsligt ämne. Samtidigt var jag övertygad om att det inte fanns
någon återvändo. Spyros vände sig till mig men kommenterade Anastasia. Hon
satt tyst. Sedan frågade jag om vilken roll Spyros sjukdomshistoria spelat för
deras förhållande. Då tog Anastasia till orda igen.

5

) Anastasia: E 

kitákste nomízo óti eán dhen ipírche aftó nomízo

óti tha íchame kalíteri (skrattar till) skési. [¿an

dhen ipírche] Ne san e- zevghári.

5) Spyros: Enoís to parelthón i i peripétia tu 

evdhomindapénde?

Anastasia: Ke aftó to parelthón ke jeniká, 

an dhen ipírche dhiladhí kathólu aftó nomízo óti

tha íchame kalíteres skésis. Jatí- 

0) kaká ta psémata, dhen boró na po óti 
e óti dhen me aposkolúse 

kathólu [Mm] 

Me aposkolúse. 

Alo tóra óti e polés forés, ke ísos aftí tin

5) kuvénda dhen tha éprepe na tin kánume brostá
ston Spyro (skrattar till) E jatí íne ísos meriká 

prághmata pu [Spyros: ¿thélis na] thélo na sas ta

po akrivós ópos ta éniosa, 

pu meriká ísos dhen ta échome [Georg:

20) Tha mu píte móno aftó pu thélete esís, as púme]
Ne. 

Spyros: Thélis na, óchi ilikriná 

thélis na apochorísume na milíso 

[Anastasia: óchi, dhen kséro] jatí tósa chrónia

25) eména pu dhen tha (alla tre 
skrattar till) Tóra pja échome tóso enothíkame 

pu dhen, ne [Mm] 

Anastasia: Dhen thélo dhiladhí na sas

[Spyros: mi me lipísis dhiladhí] Thélo na po óti,

0) na to parusiáso to théma, óti dhen me
apaschólise kathólu [Mm] 

) Anastasia: Äh låt 

mig säga, jag tror att om det här inte fanns skulle vi

ha haft bättre (skrattar till) förhållande [¿om det

inte fanns] Ja som äh- par.

5) Spyros: Menar du det förflutna eller strapatsen 

sjuttiofem?

Anastasia: Detta förflutna också och generellt, det

vill säga om det här inte alls fanns tror jag att vi

skulle ha bättre förhållande. För att- ärligt talat, jag

0) kan inte påstå att
äh att det inte alls har fått mig att

grubbla [Mm] 

Det har fått mig att grubbla. 

Men nu att äh ofta, och kanske borde vi

5) inte ha det här samtalet i Spyros

närvaro (skrattar till) Äh därför att det nog finns en

del saker som [Spyros: ¿vill du att] jag vill berätta

för er precis som jag har känt det,

en del som vi kanske inte har [Georg: Ni

20) ska bara säga det som ni vill säga, alltså] 
Ja. 

Spyros: Vill du att, nej uppriktigt sagt vill du att

jag ska dra mig tillbaka så att jag kan tala

[Anastasia: nej, jag vet inte] för att i alla dessa år,

25) för min del, att jag inte kommer att (alla tre 
skrattar till) Numer har vi blivit ett i så hög grad

att inte, ja [Mm] 

Anastasia: Ja vill alltså inte för er

[Spyros: göra mig ledsen alltså] Jag vill säga att, att

0) framställa frågan, som att det inte alls fick mig
att grubb la [Mm] 
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Anastasias kommentar (rad –) om att deras förhållande skulle ha varit bätt-
re om Spyros ”förflutna” inte existerat mildrade knappast konflikten i samtalet
ur Spyros synvinkel. Spyros efterföljande fråga, om hon syftat på det förflutna
i allmänhet eller på hans sjukdomskris 75, talar för att han kan tänka sig det
minst onda av två onda ting. Anastasias svar (rad 7) att hon med hans ”förflut-
na” syftat på hans sjukdomshistoria innebar troligen det mest onda av de två
alternativen. Efter denna bekännelse verkade hon vilja mildra det sagda genom
att flera gånger upprepa (rad –2, 2–2) att det vore osant om hon påstått
att Spyros förflutna inte alls hade berört henne. Men hon tillade (–7) att
hon inte alltid var upptagen av sjukdomen för sin egen del, men ständigt oro-
at sig för barnens vidkommande. 

Något senare i samtalet talade Anastasia ännu mer öppet om sin oro över
barnens hälsa som under perioder hade plågat henne. Hon framhöll också att
hon känt sig ensam i plågorna eftersom hon hållit oron för sig själv. Hon för-
klarade att hon inte hade velat såra Spyros med sitt missmod. Hon gestaltade
sin utsatthet genom att i direkt anföring återge hur hon bett till Gud: ”’Min
Gud, Du som nu ser vad jag genomlider, kan inte Du skydda oss på något
sätt!’” (”’The mu Esí, vlépis tóra ti pernáo, dhen borí kápos na mas filáksis!’”).
Hon bekände då att hennes oro för att barnen kunde drabbas av lepra började
långt innan Spyros fick sitt återfall i sjukdomen. Hon hade till och med tvekat
att skaffa ett andra barn efter sonen, som föddes under första året av deras
äktenskap. Hon erkände också att det var tungt att upprätthålla tystnadens
konspiration i familjen. 

Hon hemlighöll Spyros sjukdomshistoria för alla sina släktingar. Men allra
tyngst var att inte kunna berätta om hemligheten för barnen. De var nu
omkring tjugo och trettio år gamla. Anastasia och Spyros hade varit överens om
att vänta med att berätta om sjukdomen för dem, men Anastasia gav mig
intrycket av att ha varit tongivande. Ju äldre barnen blev, desto svårare hade det
blivit att inviga dem i hemligheten framhöll hon. Spyros instämde och förkla-

6

jatí tha íne pséma [Mm] 

me apaschólise [Mm] 

E- akóma ke tóra me apascholí, óchi 

5) ja ména pánda. 
E- me apascholí me 

ta pedhiá mu.

därför då skulle jag vara lögnaktig [Mm] 

det fick mig att grubbla [Mm] 

Äh fortfarande och nu får det mig att grubbla, inte

5) jämt för min egen skull. 
Äh det får mig att grubbla med tanke på

mina barn. 
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rade att han gärna hade kunnat vända sig till dr Markianos som han hade för-
troende för, när barnen varit små. Men detta hade inte blivit av och nu var Mar-
kianos död sedan länge. En oro som framför allt Anastasia återkom till var att
dottern hade fått något hudutslag på öronen. Ett lepratest skulle kunna ge svar
på hennes värsta skräcktanke. Men hemlighållandet av sjukdomen gjorde det
nu omöjligt att låta testa dottern utan att samtidigt bryta tystnaden om sjuk-
domen.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag analyserat några konsekvenser av att många leprasjuka
döljer sin sjukdom för att kontrollera sin egen tillvaro i förhållande till den stig-
matisering som kan drabba dem i och utanför vårdapparaten. Analysen baseras
på intervjuer med Spyros, som sedan länge är utskriven från centret i Aten och
med hans hustru Anastasia som inte har ett förflutet som leprapatient. Efter att
Spyros hade ett återfall i sjukdomen i mitten på 70-talet har han återuppta-
git profylaktisk medicinering och är därför ur medicinsk synpunkt inte längre
smittbärare. Båda makarna har samarbetat för att dölja Spyros sjukdomshisto-
ria bland annat för de egna barnen. Jag har försökt att förstå deras hemlig-
hetsstrategier i ljuset av de identitetsbyten som människor eftersträvar för att
frigöra sig från en stigmatiserad identitet. Jag har tagit hjälp av termen ”pas-
sing” i engelskt språkbruk för att problematisera orsakerna till och konsekven-
serna av att lepradrabbade försöker passera som ”friska” bland ”friska”. I detta
avseende har Spyros varit framgångsrik. Det tog ganska lång tid innan jag
betraktade honom som lepradrabbad.

Jag har gett exempel på såväl tillfälliga som bestående orsaker till att lepra-
sjuka kan vilja dölja sin sjukdomshistoria. Spyros berättelse om hur hans för-
äldrar hemlighöll hans sjukdom och hur familjen till och med gömde sig för
myndigheterna var en tillfällig åtgärd. Denna förklarades med att inbördeskri-
get hade satt vårdapparaten ur spel. Men berättelsen om läkaren som försökte
utnyttja situationen i utpressningssyfte visar på ett mer allmänt förhållande
som har att göra med hur spetälska har kategoriserats. Det som möjliggör sär-
behandlingen och stigmatiseringen av leprasjuka går inte att avgränsa till
enskilda situationer i samtiden. Orsakerna måste också sökas i det förflutna. Jag
har särskilt pekat på min tidigare redogörelse för hur stigmatiseringen av lepra-
sjuka i dagens Grekland kan härledas till den koloniala och rasistiska politiken
i Europa och USA under förra seklet. 

7
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Särbehandlingen av leprasjuka i dagens Grekland har ett språkligt uttryck i talet
om leprasjuka och ”friska”. Eftersom ”friska” får beteckna alla dem som inte är
drabbade av lepra innefattas även människor, som lider av andra sjukdomar än
lepra, indirekt i talet om ”friska” i motsats till lepradrabbade. Leprasjuka och
”friska” bildar därigenom ett motsatspar på de icke leprasjukas villkor. Klassifi-
ceringen av leprasjuka i förhållande till icke leprasjuka är en av orsakerna till att
de drabbade kan känna sig tvingade att dölja sin sjuk doms tillhörighet. På detta
allmänna plan påminner stigmatiseringen av leprasjuka om rasism. 

En innebörd av termen passing är att de människor som genomför identi-
tetsbyten måste underordna sig sin nya identitet i många sammanhang för att
inte riskera att återföras till sin gamla identitet. Identitetsbyten kan därför leda
till en konflikt mellan de lepradrabbades behov att dölja sin identitet och deras
möjligheter att göra sig till agenter för ett kollektivt jag. När dessa möjligheter
avtar, försämras deras förutsättningar att kontrollera kunskapen om sjukdo-
men. Detta kan vara ett av skälen till att Spyros var angelägen om att informe-
ra Anastasia om sjukdomen och introducera henne för sina tidigare medpati-
enter. I denna miljö delade han erfarenheter med andra och kunde få stöd för
sin uppfattning om sjukdomen. Samtalet med dem illustrerar att den
lepradrabbades stigmatiserade identitet ställs på sin spets när frågor om sam-
levnad kommer på tal. Jag fick intrycket att hemlighållandet av sjukdomen för
de egna barnen krävde stor vaksamhet och uppfinningsrikedom. För Spyros
och Anastasia var sjukdomen därför ständigt närvarande eftersom de tvingades
dölja den. 
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kapitel åtta

Intertextualitet

mina samtal med Dina, Aris och Vasiliki, Spyros och Anastasia befäste ett
tidigt intryck från fältarbetet: De lepradrabbade är inte några ”stackare”. Till-
varon i samhällets periferi gjorde dem inte kraftlösa. Flera av dem visade sna-
rare en förmåga att ta kommando över sjukdomen och utveckla en vilja att
övervinna olika svårigheter de utsätts för. Några av dem som varit föremål för
denna studie, och kanske flertalet av de lepradrabbade i dagens Grekland, har
till och med lyckats frigöra sig från sin marginaliserade position i samhället.
Det går dock inte att bortse från att leprasjuka fortfarande är socialt drabbade
av sjukdomen. Som jag tidigare nämnt (s. 2) har jag försökt förstå förhållan-
det mellan deras utsatthet och deras förmåga att övervinna den genom att ta
utgångspunkt i två tankebyggen. Det ena är en debatt i Foucaults efterföljd om
hur makt och kunskap produceras i olika samhällen. Foucaults arbeten har
övertygat mig om att människans kropp utgör ett centralt objekt för social kon-
troll. Men mina erfarenheter från fältarbetet i Aten har också fått mig att dela
den kritik (jfr s. 2) som riktas mot Foucaults betoning på att människans
kropp är en passiv mottagare av diskurser. Kritiken bygger på att kroppen ock-
så kan betraktas som en kraftkälla för människors handlande. Det andra tan-
kebygget är folkloristiskt och sätter dem som skapar texter, kontexter och bety-
delser i centrum för analys. Med denna utgångspunkt betraktar jag texters
form, innehåll och betydelser som resultat av människors strategiska verksam-
het. Jag har gett exempel på hur människor orienterar texter mot relevanta
betydelsesammanhang samt skapar intertextuella relationer och betydelser (jfr
s. ff). 

I detta avslutande kapitel ska jag diskutera några konsekvenser av samman-
länkningen av dessa tankebyggen. En av konsekvenserna är att inrikta analysen
på mötet mellan två motriktade processer. Den ena utgörs av de diskursiva
praktiker som betingar de maktrelationer som omger de lepradrabbades tillva-
ro. Den andra processen är de lepradrabbades maktpraktiker för att kontrolle-
ra den egna tillvaron. Jag kommer att koncentrera diskussionen till deras ver-



Drakos 3 NY:Drakos 3  2009-05-08  08.21  Sida 199



bala handlingar. De två processerna kan var för sig bäst förstås med utgångs-
punkt från ett av de två teoretiska ramverken. Min avsikt är att visa hur under-
sökningen av de lepradrabbades intertextuella strategier kan länkas till båda
två. Detta förutsätter, som jag också ska visa, att intertextualiteten betraktas
från två analytiska nivåer. På ett allmänt plan handlar det analytiska problemet
om hur frågor om makt, ideologi och politik kan integreras med förståelsen av
intertextualitetens natur i studiet av texters form och innehåll. 

Jag har inte funnit några förebilder i andra studier till hur detta problem kan
lösas. En anledning till detta kan, som Briggs och Bauman har påpekat, vara att
skilda forskare ger diskursbegreppet mycket olika innebörder. Briggs och Bau-
man tycks mena att inriktningen på diskursanalyser i Foucaults, Bourdieus och
andra poststrukturalisters anda leder bort från den lingvistiska antropologin
och folkloristiken. De avstår själva från att tillämpa detta vida diskursbegrepp
i sin diskussion om ”Genre, intertextualitet och social kraft” (Briggs & Bauman
2). I denna avhandling har jag försökt visa att det inte nödvändigtvis behö-
ver uppstå en klyfta mellan en diskursanalys i Foucaults anda och en folkloris-
tisk textanalys. Jag menar dessutom att diskursbegreppet av den typ Foucault
använt i sina historiska studier av bland annat den medicinska blicken, vansin-
net, sexualiteten och fängelset inte kan kringgås, ifall frågor om makt, ideologi
och politik ska kunna integreras i analysen av hur människor i enskilda talak-
ter skapar intertextuella samband och relationer. 

Diskurs och makt
Jag använder ordet diskurs för att begreppsliggöra den verklighet som de
lepradrabbades tillvaro ingår i (jfr s. 25f). Jag har framför allt tagit fasta på tan-
ken att diskurser kontrollerar vetandet på olika områden. En följd av denna
kontroll är att talet om lepra underordnas kontrollen av vetandet från ett nät-
verk av subjektspositioner (jfr s. 27). Med subjektspositioner syftar jag på att
enskilda subjekt kan träda fram och yttra sig i egenskap av att vara läkare, präst,
jurist, politiker, patient, anhörig eller utifrån andra möjliga positioner. Unde-
rordningen kan utgå från skolmedicinens uppfattningar om sjukdomens etio-
logi och spridningssätt, lagstiftningens reglering av leprasjuka i förhållande till
friska och andra sjuka, arbetsmarknadens kategoriseringar av leprasjuka i för-
hållande till annan arbetskraft, olika samhällsinstitutioners värdering av lepra-
sjuka i förhållande till andra medborgare, anhörigas och andras lekmannamäs-
siga sätt att betrakta och kategorisera sjukdomen för att nämna några makt- och
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kunskapsproducenter i de leprasjukas omvärld. Mot den bakgrunden menar
jag att sjukdomar bara kan förstås utifrån ett maktperspektiv. De domineran-
de diskurserna på olika områden betingar de maktrelationer som omger de
lepradrabbades tillvaro (jfr s. ). Från tid till annan har diskursen om spetäls-
ka korrigerats. I den meningen betraktar jag verkligheten som en konstruktion
och samtidigt en tvingande realitet. 

Verkligheten som omger de leprasjuka är därför påträngande. Den gör något
med dem. Genom att göra nedslag vid några milstolpar i leprans historia har
jag övertygats om att den drabbades kropp är den brännpunkt där makt och
vetande smälter samman. Vid dessa tidpunkter har den drabbades kropp for-
merats till subjekt genom att förkroppsliga ett visst sorts vetande. Eftersom de
praktiker som har burit fram talet om sjukdomen vanligen har skapat och
befäst ett socialt stigma har jag använt ordet (de)formering för att antyda effek-
terna av de maktpraktiker som har omgett de drabbade. 

Med ordet territorialisering har jag velat åskådliggöra hur de maktrelationer
som omger formeringen av den leprasjukes kropp är förbundna med olika
rumsliga sammanhang. I detta avseende har jag betraktat kroppen som ett ter-
ritorium som står i förbindelse med kroppsliga territorier utanför den egentli-
ga kroppen. De restriktioner som har riktats mot leprasjuka har alltid berört
deras förhållande till olika kroppsliga territorier, till exempel familjen, hemmet
och arbetet. Eftersom historien är rik på exempel på hur de sjuka har berövats
sitt inflytande över olika kroppsliga territorier har jag beskrivit denna process
som en (av)territorialisering av kroppen. 

Mitt första steg i avhandlingsarbetet har varit att orientera mig om vad som
skapar konfliker i de lepradrabbades tillvaro. Jag har redogjort för hur jag först
efter flera klavertramp i fältarbetet kunnat utveckla en metodisk medvetenhet.
En central iakttagelse är att attityder och företeelser som kan associeras till de
maktförhållanden som har omgett spetälska i det förflutna leder till konflikter
i umgänget med leprasjuka i dag. Dessa attityder artikuleras såväl verbalt som i
kroppsliga och rumsliga förhållningssätt. Men det hindrar förstås inte att kon-
flikter i vardagslivet kan uppstå utan att en sådan koppling till det förflutna
görs. Men när konflikterna rör de lepradrabbades självförståelse är det svårt att
bortse från att det förflutna utgör ett centralt meningssammanhang för hur den
lepradrabbades kropp kontextualiseras och verkligheten tolkas. 

Konflikterna i de leprasjukas tillvaro visar vägen till de maktrelationer som
omger dem. Jag har funnit att roten till många av dessa konflikter står att söka
i hur de leprasjuka förbinds med historien, eller rättare sagt hur de framställer
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sin egen historia och representeras i historieskrivningen (jfr White :2f).
Jag har tänkt mig denna konstruktion som en paradigmatisk berättelse om hur
kunskapen om lepra har formats i en historisk process. Konflikterna uppstår
som en följd av att grovt sett två framställningar konkurrerar om inflytandet
över konstruktionen av leprans historia. Den ena betonar kontinuiteten mel-
lan de lepradrabbades existens i dagens samhälle och förekomsten av sjukdo-
men i ett uråldrigt förflutet. Den andra betonar de historiska brotten. Maktre-
lationerna fortplantas genom att människor och institutioner blir medageran-
de i dessa berättelser. 

Genom att fokusera analysen på detta förhållande har jag försökt få kunskap
om vad historien gör med de lepradrabbade samt vad de själva gör med histori-
en. Denna analys har visat hur konstruktionen av leprans historia är sammanvävd
med en strävan att kontrollera kunskapen om lepra (jfr s. 2). Jag har både intres-
serat mig för hur historien konstrueras av krafter i de lepradrabbades omvärld och
av dem själva. Den kristna missionens intresse under förra seklet att sammanlän-
ka de spetälska i kolonierna med Bibelns spetälska är ett tydligt exempel på en
framgångsrik strävan i modern tid att understryka den historiska kontinuiteten.
Men den kristna missionen har inte varit ensam om att göra sig till tolk för en
sådan obruten historia. Bibelns spetälska har såväl i uppslagsböcker som i popu-
lära framställningar kunnat användas som en effektiv metafor för spetälskans
historiska kontinuitet. Berättelsen om den sammanhängande historien har
dominerat talet om spetälska ända fram till mitten av vårt sekel. Därefter har de
historiska brotten i leprans historia betonats i allt fler sammanhang.

Maktens omvandlingar
Att betona historiens kontinuitet eller de historiska brotten är två sätt att för-
hålla sig till tolkningsperspektiv då lepra och leprasjuka kommer på tal.2 Jag
har använt termen tolkningsperspektiv eller tolkningsram för att begreppslig-
göra hur de lepradrabbade formar sin självförståelse. En tolkningsram anger
om den är förenlig eller oförenlig med en viss kontext (Young 7:70). Jag har
tagit fasta på hur tolkningsramar markeras empiriskt. Analyser av hur tolk-
ningsramar infogas i yttranden och andra handlingar kan ge vägledning om vil-
ka kontexter som är relevanta och vilka som inte är det i bestämda kommuni-
kativa sammanhang. Vissa tolkningar innefattas medan andra utesluts i en
framställning varvid somliga tolkningsperspektiv ges företräde framför andra.
Denna strategiska verksamhet är, som jag tidigare nämnt, en av de makttekni-
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ker som de lepradrabbade utnyttjar för att omskapa de maktrelationer som
omger deras tillvaro. 

Denna maktteknik illustrerar hur de lepradrabbade hanterar den makt som
riktas mot dem och deras tillvaro. På den punkten var Dina tydlig. Jag har
bland annat visat hur hon kontextualiserade ordspråket ”O pathós íne [mathós]
jatrós” (”Den drabbade är [lärd] läkare”) i vårt första intervjusamtal (se s. ,
2, ). I det först citerade avsnittet riktade hon perspektivet mot patienter-
nas levda verklighet och en rad fenomen i deras omvärld, till exempel de inter-
nationella upplysningskampanjerna om lepra och patienternas bildningsverk-
samhet. Dessa markerade ett nytt sätt att betrakta leprasjuka och uteslöt äldre
föreställningar om spetälska. Med hjälp av dessa och andra strategiska kontex-
tualiseringar omvandlade hon den leprasjukes stigmatiserade kropp till en käl-
la av erfarenheter och en social kraft. I sin berättelse om hur hon insjuknat i
lepra riktade hon tolkningsperspektivet mot en rad samhälleliga fenomen i sina
tolkningar av leprans orsaker och spridningssätt. Därmed uteslöt hon uppfatt-
ningen om att den mänskliga kroppen kan betraktas isolerad från det omgi-
vande samhället. Tvärtom illustrerar hennes skildring av hur hon blivit sjuk en
föreställning om att samhället överförs på kroppen (jfr Kulick ) och att
kroppen kan ses som en arena där sociala motsättningar utspelar sig (jfr Sachs
). 

I likhet med Dina och många andra boende på centret växlade Aris och Vasi-
liki mellan olika hållningar till i vad mån lepradrabbade fortfarande diskrimi-
neras i dagens samhälle. I början av vår bekantskap avvisade de alla påståenden
om att de skulle vara utsatta för någon form av särbehandling av centrets led-
ning eller av personalen vid det angränsande sjukhuset. Senare var de angeläg-
na om att göra mig uppmärksam på hur de boendes förhållanden på centret åsi-
dosattes.25 Möjligheten att laborera med olika tolkningsperspektiv visar hur
människor kan omvandla den upplevda verkligheten situationellt för olika syf-
ten. I detta laborerande visar människor att de är medvetna om multipla tolk-
ningsramar och kontexter (jfr Young 7:70). 

Aris reaktioner på mitt referat av ett patientmöte är belysande. Vid mötet
kritiserades personalen vid det angränsande sjukhuset för att den distanserade
sig från leprapatienterna (se s. 7ff). På ett målande sätt omkontextualiserade
han medpatienternas beskrivningar av personalens avmätta uppträdande i för-
hållande till de leprasjuka. Ett annat exempel på hur han laborerade med mul-
tipla tolkningsramar är hans berättelse om hur han fick en gemensam bostad åt
hela familjen på centret (s. 57ff). I hela berättelsen spelade han på relationer-
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na mellan olika verklighetsnivåer och betydelsedomäner. Samtalen med Aris
och Vasiliki illustrerar, hur de lepradrabbade formar sin självförståelse i förhål-
lande till de kroppsliga och rumsliga praktiker som omger vården av leprasju-
ka. 

Intervjuerna med Spyros har belyst hur han gick tillväga för att frigöra sig
från den stigmatiserade identitet som drabbar leprasjuka. På ett allmänt plan
har analysen synliggjort hur de lepradrabbade förhåller sig till olika identiteter
med hjälp av hemlighetsstrategier. Å ena sidan har jag visat att de genom att
hålla sjukdomen hemlig effektivt skyddar sig mot att stigmatiseras av männi-
skor i deras omvärld. Å andra sidan har jag i analysen av ett samtal med Spyros
och Anastasia pekat på hemlighållandets dubbelbottnade karaktär. Identitets-
byten innebär en konflikt mellan de lepradrabbades behov att dölja sin sjuk-
domsidentitet och deras möjligheter att göra sig till agenter för ett kollektivt
jag. När dessa möjligheter avtar, försämras deras förutsättningar att kontrolle-
ra kunskapen om sjukdomen. 

Jag har baserat analysen av tolkningsperspektiven på en systematisk etnopo-
etisk transkribering av samtalen. På detta sätt har jag också kunnat få inblickar
i hur dominansförhållanden mellan deltagarna i samtalen och styrkeförhållan-
den mellan olika tolkningar formades. Transkriberingen har gett mig möjlig-
heter att besvara frågor om vad eller vem som har skapat tolkningsföreträden i
samtalen och hur detta har gått till. I transkripten har det varit möjligt att
åskådliggöra den muntliga framställningens form och stilmedel, vilket har varit
till stor hjälp för min tolkning och översättning av transkripten från grekiska
till svenska.

Transkripten utgör en slags etnografi som gör det möjigt att analysera män-
niskors tal på flera nivåer. Katharine Young (7:57ff) har pekat på två av
dessa nivåer. Den ena, som hon kallar framställningens nivå, kan analyseras
med avseende på hur olika yttranden förhåller sig till varandra. Den andra, den
interaktiva nivån, kan analyseras med avseendet på förhållandet mellan perso-
ner i olika situationer. Dessutom har jag använt den etnopoetiska transkriptio-
nen som ett hjälpmedel för att analysera hur människor förhåller sig till hur
makt och vetande kontrolleras i deras omvärld. Jag menar, som jag nyss antytt,
att denna metod och teknik kan bidra till kunskap om hur makten produceras
”underifrån” (jfr s. 2, ). 

Det interaktionistiska perspektivet på berättande är inriktat på att förstå hur
berättande formas i samspel mellan människor. Dinas framställningar fick sin
tyngd och auktoritet, inte bara i samspelet mellan henne och mig, utan också
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av det tysta medgivande hennes kvinnliga medpatienter brukade ge henne då
de lyssnade till våra samtal. Transkriberingen medger också analyser av hur oli-
ka personer interagerar i samtal genom att invänta sin tur att tala eller falla in i
varandras tal (jfr s.  not 22). På framställningens nivå kan transkribering av
samtal belysa hur berättandet skapas i samspel mellan olika personers yttran-
den (Young 7:75ff). De transkriberade samtalen med Aris och Vasiliki
visar till exempel tydligt att båda samarbetade i en gemensam framställning
samtidigt som Aris vanligen fick föra ordet (se s. ). 

Samspelet mellan olika personer i berättande kan likaväl resultera i en
konkurrens som i samförstånd (Young 7:2). De transkriberade avs-
nitten ur samtalet med Spyros och Anastasia åskådliggör en sådan konkur-
rens. Men jag kunde först avgöra detta efter att ha avlyssnat flera samtal med
Spyros. I dessa samtal strukturerade Spyros sin framställning på ett sätt som
jag delvis kände igen hos andra lepradrabbade män. I likhet med Aris beto-
nade Spyros till exempel att han inte hade övergetts av sina anhöriga som en
följd av att han blivit sjuk. Spyros omvandlade flera viktiga händelser i livet
till strategiska vändpunkter.26 Konkurrensen mellan Spyros och Anastasia
om inflytandet över samtalet kom bland annat till uttryck i deras olika
ansatser att gestalta sådana strategiska vändpunkter. I sin egen framställning
omvandlade Spyros den makt som riktades mot honom – som bland annat
tvingade leprasjuka att hemlighålla sin sjukdom för utomstående – till en
berättelse om ett lyckligt giftermål utan hemligheter. Den vändpunkt i livet
som Anastasia betonade i mitt samtal med dem var snarare Spyros återfall i
sjukdomen. 

Två analytiska nivåer
Spyros återfall och Anastasias uttalade reaktioner på detta är ett av många
uttryck för att leprasjuka drabbas både fysiskt och socialt av sjukdomen. Detta
förhållande motsäger inte en av de kanske viktigaste insikterna som avhand-
lingsarbetet har gett mig: Det är möjligt för människor, också då de befinner
sig i utsatta positioner, att utöva makt. På ett teoretiskt plan har jag tagit intryck
av Allen Feldmans (:) tillämpning av begreppet political agency för att
komma till denna insikt. Som nämnts syftar begreppet i engelskspråkig littere-
ratur på den form av makt som människors subjektiveringsprocesser resulterar
i. Feldman har i sin definition av begreppet klargjort dess relationella karaktär.
Detta är en innebörd av att han med political agency syftar på den typ av makt,
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som förmågan att förändra subjektet leder till. Jag menar i enlighet med hans
begreppsdefinition att denna makt uppnås i praktiker som ingår i menings-
sammanhang och formas i självreflexiva tolkningsprocesser (jfr s. 25). Denna
relationella makt skapas i mötet mellan de två motriktade processer som jag har
skildrat och som kan länkas till de två teoretiska ramverk som står i centrum för
avhandlingen. 

Jag utgår från Briggs och Baumans (2) diskussion om intertextualitet för
att åskådliggöra detta påstående. Som jag nämnde inledningsvis, pekar Briggs
och Bauman på att diskursanalyser i Foucaults anda sällan förenas med studier
av människors konkreta talhandlingar. Följdaktligen kan motsvarande konsta-
terande göras om folkloristiska textanalyser. Dessa är sällan ägnade åt diskurs -
analyser. Folkloristiska textanalyser och diskursanalyser rör sig på två olika nivå-
er. Hur dessa nivåer kan förbindas med varandra har jag uppfattat som det vik-
tigaste (och kanske svåraste) analytiska problemet att hantera i avhandlingen. 

Briggs och Bauman ger inte några konkreta svar på denna fråga. Trots detta
har deras begreppsdiskussioner fått mig att tänka på de lepradrabbades strate-
giska intertextuella konstruktioner som en praktik i vilken de kan förändra sub-
jektet i förhållande till de makt- och vetandepraktiker som omger deras tillvaro.
Om intertextualiteten betraktas från två nivåer kan de lepradrabbades intertex-
tuella strategier, som en form av subjektivering, länkas till både en dis kursanalys
och en folkoristisk textanalys. Den ena nivån är förlagd till det plan där de
lepradrabbades praktiker utspelar sig och rör analysen av deras strategiska inter-
textuella konstruktioner. Den andra nivån som är förlagd till ett diskursivt plan
rör frågan om vad som konstituerar det meningssammanhang som deras inter-
textuella konstruktioner ingår i. 

Analys av intertextuell miljö
Jag har kallat detta meningssammanhang för intertextuell miljö. Jag tänker mig
att denna miljö bildas från en hierarki av subjektspositioner där varje subjekt
förfogar över en framställningskonvention ifråga om sättet att tala om lepra-
sjuka. Tillsammans rymmer dessa konventioner en viss uppsättning möjlighe-
ter att tolka hur de lepradrabbade kan förvänta sig att bli kategoriserade och
värderade av människor och institutioner i omvärlden. I förhållande till denna
miljö utvecklar de strategiska konstruktioner av intertextuella samband och
relationer. Detta meningssammanhang kan inte enbart betraktas som en kon-
text eftersom framställningskonventionerna på ett mycket påtagligt sätt gör
något med de leprasjuka. 
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Hur har det blivit möjligt att tala om leprasjuka på det sätt som sker i dagens
Grekland? Jag har försökt besvara denna fråga genom redogöra för hur for-
meringen och territorialiseringen av den spetälskes kropp förändrades vid två
avgörande diskursiva brytpunkter i leprans historia, vid slutet av 00-talet och
i mitten av 00-talet. I slutet av förra seklet förenades flera centrala diskursi-
va praktiker i formeringen av den drabbades kropp till subjekt för en viss typ av
vetande. Medicinen fastställde att spetälska orsakades av en bacill och spreds
genom smitta. Lagstiftningen anpassades till medicinen genom att tvångslagar
instiftades på många håll i världen. Dessutom medverkade den kristna missio-
nen och den imperialistiska politiken under förra seklets koloniala expansion i
Afrika och Asien till att den spetälskes kropp betraktades med utgångspunkt i
såväl religiösa som klassmässiga och rasistiska kategorier. 

Jag har redogjort för betydelsen av att det bibliska spetälskebegreppet och
medicinens spetälska kopplades samman och påpekat att denna sammankopp-
ling inte varit en central fråga för den kristna kyrkan förrän dess mission enga-
gerade sig i att konvertera människorna i kolonierna till kristendomen. De oli-
ka diskursiva praktiker som omgav sjukdomen ledde som nämnts till det para-
doxala förhållandet att de spetälska från och med slutet av 00-talet å ena sidan
representerade en för medicinen mer avgränsad klinisk enhet än tidigare och, å
den andra, inkorporerade alla bibetydelser hos det bibliska spetälskebegreppet.
Som tidigare visats har den kristna missionen emellertid inte varit ensam om att
länka samman de spetälska i medicinsk mening med Bibelns spetälska.27

Den grekiska missionen byggdes upp från mitten av 0-talet, det vill säga
under ett senare skede i leprans historia. Denna mission ändrade delvis inrikt-
ning jämfört med den äldre internationella lepramissionen. Nyorienteringen
betingades av att lepra hade blivit en behandlingsbar sjukdom och att tvångs -
lagarna och asylerna kunde avvecklas. I Grekland fick därför inte missionen
uppdraget att inrätta och driva asyler utan snarare rollen att öppna en dörr till
världen utanför anstaltslivet. Det officiella talet om leprasjuka från denna tid
inriktades på en medicinsk och social (re)formering av den leprasjukes kropp
och ställde en (åter)territorialisering av den drabbades kropp i utsikt. Med
(re)formering av den leprasjukes kropp syftar jag på ansträngningarna att nor-
malisera sjukdomen i förhållande till andra kroppsliga åkommor. Med termen
(åter)terrritorialisering betecknar jag återupprättandet av tillgången till de
kroppsliga territorier som de drabbade hade berövats. 

En av mina starkaste fältupplevelser är att det maktutövande som har drab-
bat de spetälska i äldre tider fortfarande sätter spår i de leprasjukas vardag. Trots
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att tvångslagarna sedan länge har avvecklats formellt sett, isoleras och separeras
de leprasjuka fortfarande i praktiken. Många patienter har till exempel klagat
över att de särbehandlas i sjukvården i förhållande till andra sjuka. Fram till
nyligen rekryterades vårdpersonalen med undantag av läkarna uteslutande
bland patienter och deras anhöriga utan särskilda krav på utbildning. Fortfa-
rande förekommer kritik från leprapatienterna om att vårdpersonalen inte ger
sig tillräcklig tid med dem eller att personalen vidtar profylaktiska åtgärder eller
på annat sätt behandlar dem som om risken för smitta vore överhängande. Svå-
righeterna att rekrytera utbildad personal till centrets sjukavdelning kan också
tolkas som en ovilja hos personalen att ta sig an leprapatienterna. Från att ha
varit formellt legaliserade har dessa kvardröjande maktpraktiker övergått till att
verka informellt. Äldre diskurser och maktpraktiker fortsätter därför att drab-
ba de leprasjuka, men i mer dolda former.

Kritiken mot mitt radioprogram om Spinalonga och den kraftiga reaktionen
mot att jag tilläts närvara vid såromläggningarna på centret (s. f, 5f) rörde i
båda fallen frågan om hur de drabbades deformerade kroppar kunde utnyttjas
för att sprida fördomar om sjukdomen. Radioprogrammet kritiserades för att
det överbetonade de kroppsliga skadorna och upprepade föreställningar om
sjukdomen som inte längre var giltiga. Reaktionerna mot att jag närvarade vid
såromläggningarna på centret grundade sig sannolikt på liknande överväganden
och på en oro för att jag skulle överdriva omfattningen av de leprasjukas fysiska
skador. Det går inte heller att tänka bort leprans förflutna när aids jämförs med
spetälska. Leprans historia pekas ofta ut som en kontext för beskrivningar av aids
som ”vår tids spetälska”. Men det är inte bara aidssjuka som har anledning att
känna sig drabbade av detta spel på metaforer. Leprasjuka värjer sig också för att
bli jämförda med aidsjuka. Ett exempel är Sotiris kritiska insändare mot ett TV-
program med rubriken ”Från Spinalonga till Omonia” (se s. 56f). Båda sjukdo-
marna har en tendens att stigmatisera varandra. 

Leprans historia är alltid närvarande i de leprasjukas nu. Den paradigmatis-
ka berättelsen om leprans historia formerar dem till ett subjekt som antingen
är frigjort från äldre tiders uppfattningar om spetälska eller bär på dem. Före-
ställningarna om lepra får konsekvenser för både attityder och praktiker som
riktas mot de sjuka. Framställningar som förbinder leprasjuka med ett fjärran
förflutet kan ge symbolisk legitimitet åt att leprasjuka särbehandlas i förhållan-
de till andra sjuka grupper. En konkret innebörd av detta förhållande är att de
drabbade fortsätter att berövas kroppsliga territorier, till exempel genom att
diskrimineras i bostadsområden och i arbetslivet eller i andra sociala samman-
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hang. Det omvända, att de drabbade kan återerövra rätten till kroppsliga terri-
torier förutsätter att formeringen av subjektet länkas till ett nytt kunskapspara-
digm som utgår från att leprans historia är bruten på ett grundläggande plan. 

Analys av intertextuella konstruktioner
Ur den synvinkeln är mottot för lepradagen – att frigöra omvärlden från fast-
låsningen vid leprans gamla historia – ett uttryck för en strävan att göra männi-
skor i omvärlden medagerande i en paradigmatisk berättelse om leprans histo-
ria. Denna framställning av historien tar fasta på brott och paradigmskiften.
Lepradagen är därför ett tillfälle då människor agiterar för en historiesyn och
hävdar sin självförståelse. Detta tar sig många uttryck och är ibland motsägel-
sefullt. Perspektiven på historien formas i polyfona konstruktioner av intertex-
tuella samband och relationer som ömsom griper in i varandra och ömsom kol-
liderar. Det förtjänar kanske att upprepas att dessa konstruktioner aldrig är sta-
tiska utan formas i interaktiva sammanhang där det pågår en kamp och
förhandling om makten. I mina allra första intervjuer med tre lepradrabbade
män på centret – Sotiris, Nikos och Jannis (jfr s. 5ff) – avtecknar sig kon-
struktioner av intertextuella samband och relationer som jag så småningom
kunde avläsa med hjälp av ett större empiriskt material. 

Sotiris skapade ett tydligt intertextuellt samband med den bibliska berättel-
sen kring Messiasföreställningen. Hans gestaltning av de leprasjuka som
”lidandets hjältar”, som fick bära sitt tunga kors och hans sätt att jämföra deras
tillvaro på Spinalonga med att ”under ett halvt sekel hänga på korset över en
svindlande avgrund” (se s. 6), hämtar otvivelaktigt sin symboliska laddning i
berättelsen om Jesu lidande och korsfästelse. Ytterst handlar den intertextuella
konstruktionen om hur de leprasjuka blir synliga för Gud2 och skapar även
en möjlig förbindelse till Bibelns berättelser om de spetälska. Denna tanke
genomsyrade de lepradrabbades framställningar i många sammanhang. I deras
skildringar fick den kristna missionen ofta personifiera en gudomlig kraft. Mis-
sionärerna själva gestaltade sig gärna metaforiskt som Guds budbärare.2

De intertextuella konstruktionerna som ingick i den kristna diskursen for-
mades dagligen i en religiös praktik på centret, som inte enbart tog sig verbala
uttryck. Ordningen i den egna kyrkan på centret, som betjänades av leprapati-
enter och besöktes av ”friska” från det omgivande bostadsområdet, förhöll sig
till bibeltexten om spetälska på flera sätt. Den lepradrabbade prästen i denna
kyrka fick en närmast inverterad roll i förhållande till prästerna som de spetäls -
ka uppmanas att uppsöka i Bibelns gamla testamente (Tredje Mosebok). Natt-
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vardens rituella innebörd fick av samma skäl en symbolisk laddning av att de
leprasjuka blev synliga och mötte Gud i ritualen på samma villkor som de ”fris-
ka” deltagarna i nattvardsgången. Som jag tidigare nämnt (s. 5), har många
patienter uppmanat mig att besöka kyrkan på centret för att med egna ögon få
se att ”friska” och ”sjuka” deltar i gemensam nattvardsgång. Denna uppmaning
var också länkad till nyorienteringen inom diskursen om lepra, som gjorde gäl-
lande att sjukdomen inte ska betraktas som en smittorisk. 

Gemensamt för mina första intervjupersoner – Sotiris, Nikos och Jannis –
var att de betonade medicinens möjligheter att hejda sjukdomen. Nikos redo-
gjorde till exempel för den effektiva medicineringen av sjukdomen och Sotiris
framhöll att smittorisken var obetydlig (achirénios) och använde ett ordval som
ofta återkom då de internationella medicinska konferenserna kom på tal.0

Jannis uttryckte indirekt samma hållning i sina reaktioner till skildringen av de
leprasjuka på Spinalonga i mitt radioprogram och till att jag tilläts närvara vid
såromläggningarna på centret. Jag tror att han var orolig för att jag skulle base-
ra mina beskrivningar av leprasjuka på de kroppsliga skador, som de hade drab-
bats av innan sjukdomen gick att hejda. 

Dina ställde två sätt att betrakta leprasjuka mot varandra, medicinens veten-
skapliga syn på lepra och folkliga fördomar (jfr Gerholm , 6). Men
hon övertog för den skull inte medicinens ståndpunkter villkorslöst. Hennnes
framställningar formades i förhandlingar mellan olika sätt att framställa leprans
orsaker, spridningssätt och behandlingsmöjligheter. Men det mest framträ-
dande intrycket var att Dina åstadkom en intertextuell närhet till medicinens
framställning om lepra och tog avstånd från stigmatiserande framställningar
om leprasjuka utanför den medicinska diskursen. 

Det mest karaktäristiska draget i Aris skildringar av den egna tillvaron var att
han omvandlade sin stigmatiserade kropp till en berättelse om ett lyckat famil-
jeprojekt. Hans verbala strategi utgick från att skapa ett intertextuellt avstånd
till olika framställningskonventioner som ger lepra en särställning i förhållan-
de till andra sjukdomar eller framställer leprasjuka som socialt avvikande och
marginaliserade. Denna verbala strategi delade han med sina medpatienter.
Möjligen framhävde han mer än många andra sin egen sociala normalitet och
förmåga att resa sig ur en tidigare fattig tillvaro. I sin skildring av familjens för-
bättrade levnadsvilkor gav han sjukdomen en mening. 

I Aris framställningar var hus, hem och familj centrala teman. Dessa teman
var i hans framställningar mötesplatser mellan olika framställningskonventio-
ner som han närmade sig eller avlägsnade sig ifrån intertextuellt. Hans skild-
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ring (s. 57ff) av hur han lyckats få en bostad för hela familjen på centret är
belysande. I denna framställning tog han spjärn mot den territoriella ordning i
vårdapparaten och de framställningskonventioner som reglerar förhållandet
mellan könen och vuxnas förhållande till sina barn. I sin berättelse, eller rätta-
re sagt i den berättade händelsen, hade Vasiliki en central roll. Enligt denna
delade hon frivilligt tillvaron på anstalten med Aris och medverkade till att
familjen kunde fortsätta sin tillvaro i den gemensamma bostad, som Aris och
Vasiliki fortfarande bebor.

Trots att mycket skilde Aris och Spyros åt, hade deras berättelser om den egna
sjukdomshistorien flera paralleller. Spyros omvandlade sin stigmatiserade kropp
till en berättelse om ett lyckat giftermål med en icke leprasjuk kvinna. I denna
berättelse hade Anastasia en lika central roll som Vasiliki i Aris framställning.
Spyros berättelse (s. 72ff) om hur han friade till henne, avslöjade sin sjukdom-
shistoria för henne och fick en kyss som bekräftelse på att hans sjukdom inte
ändrade hennes kärlek till honom, är det mest målande exemplet. I detta avse-
ende hade både Spyros och Aris utsagor flera paralleller till berättelsen (s. 7f)
om kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man. Detta gäller också det
manliga perspektiv som denna berättelse genomsyras av (jfr s. 60f, 77). 

När Spyros redogjorde för patientrörelsen och upplysningskampanjerna
kring lepradagen och kommenterade arkivmaterialet – som jag studerade på
egen hand och därefter intervjuade honom om – såg jag i honom en regissör
och sufflör bakom de lepradrabbades sätt att förhålla sig intertextuellt till olika
sätt att yttra sig om dem. Flera av de informationsskrifter med litteraturhän-
visningar som hade delats ut gratis under kampanjerna hade han själv varit
medförfattare till eller levererat underlaget till. Detta gällde också flera tid-
skriftsartiklar och manus till radioprogram och teaterpjäser. Som anställd i
leprakommittén fick han också en central roll för att skapa ett nätverk av per-
soner som kunde medverka i upplysningskampanjer och göra sina röster hör-
da i olika medier. I denna roll fick han ett nära förhållande till ett antal central-
gestalter som tillsammans angav tonen för en officiell framställning av de
lepradrabbades verklighet. En effekt av deras inflytande var att de texter som
publicerades kring lepradagen varje år hade många likheter. 

Underlaget till många publicerade artiklar kom från olika källor. I arkivma-
terialet framstår den amerikanska patientrörelsens skrift The Star från lepra-
sjukhuset i Carville och Follereaus egen programskrift som viktiga inpiratörer.
Follereau formulerade en slogan varje år för lepradagen som översattes till gre-
kiska. Dessa slogans och andra stiliserade uttryck lämnade spår efter sig i tal och
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skrift. ”Kärleken segrade. Murarna raserades.” (”I Aghápi níkise. Ta tíchi
ghremístikan.”) var ett sådant uttryck. Det tycks ha haft en viss genomslagskraft
eftersom det dyker upp på olika ställen i arkivmaterialet. Frasen ger mig asso-
ciationer till ett föredrag, som en grekisk representant framfört vid en interna-
tionell leprakonferens i Indien 5. I detta jämförs lepramissionens första
möten med de leprasjuka på anstalten med den gammaltestamentliga berättel-
sen om Jerikos fall (Jos 6).

Uttrycket lät också som en ”Follereau-slogan” (jfr s. 65). Men när jag frå-
gade Spyros om det hade sitt ursprung hos Follereau svarade han nej och tyst-
nade ett ögonblick. Sedan brast han ut i skratt och berättade att han själv hade
hittat på det som en lämplig rubrik för lepradagen. Det religiösa miraklet i
Jeriko och det medicinska i Carville ekade i varandra som så ofta i kampanj-
materialet och andra ideologiska skrifter. ”Kärleken segrade. Murarna rasera-
des.” är ett av många uttryck för att de religiösa och medicinska språken tala-
de i varandra. Detta är en aspekt på hur de intertextuella konstruktionerna har
förändrat den paradigmatiska berättelsen om leprans historia. Det medicins-
ka miraklet markerar ett historiskt brott som ger det religösa miraklet en ny
symbolisk mening. Det religiösa språket och det medicinska kan på detta sätt
ge mening åt varand ra. 

Kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man
Till slut vill jag återvända till den berättelse som jag citerade i prologen och som
jag har kommenterat flera gånger i avhandlingen. Denna starkt stiliserade
berättelse uppförstorar och tydliggör flera centrala drag i de lepradrabbades
intertextuella konstruktioner. Med sin berättelse om kvinnan som inte ville
överge sin leprasjuke man förhöll sig Markos till andra sätt att tala om lepra-
sjuka. Vilka dessa är indikerade han med hjälp av olika stilmedel och motiv. På
ett mer konkret plan pekade det textuella sammanhanget i intervjun på att
Markos associerade till den nuvarande läkarens benägenhet att understryka
leprans smittsamhet (jfr s. 6f). En annan tänkbar association rör sättet att tala
om leprasjuka i det förflutna, vilket Markos antydde med yttrandet (s. 7, rad
7–): ”Det här hände för länge sen.” Av motivet i den inledande delen av berät-
telsen lät han underförstå att händelsen utspelat sig i det förflutna, på den tiden
då tvångslagstiftningen reglerade vården av leprasjuka. Han beskrev attityder-
na till de drabbade med att mannen togs in på sjukhuset och att kvinnan mota-
des bort med den korthuggna och maktfullkomliga direkta anföringen (rad
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25–26): ”Du är frisk. Ge dig iväg!” Men Markos skildrade paret med värme och
sympati och markerade ett avstånd från det maktspråk som riktades mot man-
nen och kvinnan i berättelsen. 

Ett annat stilmedel, som Markos använde, var att två gånger upprepa att
kvinnan var frisk i slutorden (rad 5–6): ”Hon förblev frisk!” Denna
mening lät också som en upprepning av ett tidigare yttrande (rad 25): ”Du
är frisk.” Markos skapade en retorisk effekt av att omkontextualisera slutor-
den ”Hon förblev frisk!” i förhållande till det meningssammanhang (i den
berättade händelsen) som hans tidigare yttrande, ”Du är frisk. Ge dig iväg!”,
ingick i. Dessa ord kan associeras till en tid då leprasjuka framställdes som
en smittofara, isolerades fysiskt och separerades från sina anhöriga. Slutor-
den ”Hon förblev frisk” fungerar däremot i intervjun som ett belägg för att
leprasjuka inte utgör en smittofara. Dessutom omvandlade Markos med
hela framställningen de restriktioner som har riktats mot leprasjuka i det
förflutna, och fortfarande drabbar dem, till en berättelse om en kärleksfull
och lojal hustru. 

Det är också värt att lägga märke till hur Markos skapade autenticitet och
auktoritet åt sin berättelse. Han upprepade att han kände till kvinnan (rad 2,
7) och hänvisade till betydelsen av hennes eget drastiska försök att bli smittad.
På detta sätt omformulerade han styrkeförhållandet i maktrelationen som
omgav honom själv. Han fick den nuvarande läkarens profylaktiska instruk-
tioner till personalen att framstå som förfelade och missriktade. Med berättel-
sen fjärmade han sig intertextuellt från det maktspråk som riktas mot leprasju-
ka. Samtidigt omvandlade han detta maktspråk till en förkroppsligad kraft.
Han åstadkom kraftutbytet genom att låta kvinnans kropp utgöra en erfaren-
hetsgrund för verklig kunskap. Detta gav auktoritet åt framställningen efter-
som teorin bakom talet om leprans höggradiga smittsamhet blev mindre över-
tygande i en jämförelse med kvinnans praktik. Hela berättelsen kan uppfattas
som en metafor för hur de lepradrabbade vinner tolkningsföreträdet till sin
egen verklighet. 

Markos skapade också en intertextuell närhet till sina medpatienters sätt att
tala om den delvis gemensamma tillvaron. Avståndstagandet från det förflut-
nas maktspråk och från talet om leprans hotfulla smittsamhet har han gemen-
samt med alla lepradrabbade jag har talat med. Markos förhöll sig inte enbart
till talet om smittan, utan också mer allmänt till hur de lepradrabbade brukar
tala om sin sjukdomshistoria. Jag har redogjort för hur Dina omvandlade sin
stigmatiserade kropp till en källa av erfarenheter och till en förkroppsligad kraft
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med stöd av ett ordspråk. Det senare uppnådde också Aris genom att omvand-
la sin stigmatiserade kropp till en berättelse om ett lyckat familjeprojekt. Han
tog ofta sitt äktenskapliga samliv med Vasiliki och påståendet att hon inte var
leprasjuk som belägg för att lepra inte smittar. Även Spyros omvandlade sin
stigmatiserade kropp till en berättelse med ett liknande motiv. Det intertextu-
ella sambandet mellan dessa berättelser och Markos berättelse om en lojal hust -
ru till en leprasjuk man är slående. Jag har också pekat på att det manliga per-
spektivet i Markos berättelse går igen i många framställningar. 

I detta avseende skiljer sig Dinas berättelser om hur hon insjuknade och
övergavs av sin man. Berättelsen om kvinnan som inte ville överge sin lepra-
sjuke man aktualiserar en angelägen studie av de leprasjukas subjektivering i ett
genusperspektiv som inte ryms i denna avhandling. Men det är inte bara i köns-
mässigt avseende som de lepradrabbades subjektspositioner skiljer sig åt inbör-
des. Jag har dock valt att tala om ett kollektivt subjekt i avhandlingen för att
skilja detta från enskilda subjekt. Samtidigt finns det inte någon garanti för att
det kollektiva subjektet är enhetligt, eftersom människor kan agera på olika sätt
i förhållande till samma yttre verklighet och inte nödvändigtvis är konsekven-
ta i sitt förhållande till skilda praktiker. Det är inte heller förvånande om de
lepradrabbades intertextuella konstruktioner kan vara både oförenliga och
motstridiga. De formas ur en mosaik av subjektspositioner (jfr Feldman
:f). Vid sidan om mäns och kvinnors könsmässiga positioner ger de
lepradrabbades skilda religiösa attityder upphov till olika sätt att gestalta vad
det innebär att vara lepradrabbad.2 Deras olikartade sociala förhållanden
leder också till varierande perspektiv på den egna tillvaron. 

Möjligheten att vinna tolkningsföreträde till den egna gestaltningen av till-
varon kan bero på den interaktiva situationen. Men om intertextualiteten
betraktas från de två nivåer jag har valt, är tolkningsföreträdet mer villkorligt
än så. Den intertextuella miljön är inte gränslös utan omfattar en ändlig upp-
sättning konventioner att förhålla sig till. Detta innebär dock inte att ett enty-
digt vetande styr vad som är möjligt att tänka och säga om leprasjuka. Inrikt-
ningen på intertextualitet kan ge inblickar i de reflexiva tolkningsprocesser som
de lepradrabbades maktpraktiker formas i och de meningssammanhang som de
ingår i. Denna avhandling är en undersökning av hur de leprasjukas självför-
ståelse i dagens Grekland formas både i förhållande till hur de leprasjuka (eller
spetälska) betraktas, värderas och kategoriseras i en nära och fjärran omvärld.
Jag har försökt visa att leprasjukas makt över kropp och hälsa skapas i förhand-
lingar och kompromisser om tolkningar.
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Noter

Prolog
 Alla namn på informanter i avhandlingen är fingerade. Mitt sätt att referera till dem genom

att ange förnamn, men använda efternamn då författare av vetenskapliga verk refereras kan
framstå som inkonsekvent och hierarkiskt. Men efter att jag har blivit bekant med mina
informanter har det känts naturligare att enbart ange deras förnamn då jag refererar till dem,
även då vi inte har ”duat” varandra. På grekiska förekommer dessutom att personer titule-
ras med förnamn, till exempel ”fru Sofia”, och tilltalas med ni. 

 I transkriberingen av grekisk text till latinskt alfabet har jag strävat efter att följa principer
som gör texten så lättläst som möjligt för svensktalande läsare. Se Bilaga. 

3 För att åskådliggöra den muntliga stilen i intervjusamtalen har jag använt mig av sk etno-
poetisk transkription. Jag redogör för denna teknik och metod, sid 3f. Se även Bilaga.

4 Jag har tidigare diskuterat denna berättelse i andra sammanhang (se Drakos 99a, 99b).
 En läkare från Leipsia upptecknade en liknande version av berättelsen vid sitt besök på Spi-

nalonga redan 9 (Detorakis 98).
6 Hans sätt att skapa auktoritet åt sin framställning genom att hänvisa till ett fall som han kän-

de till, utan att göra det möjligt för mig att kontrollera källan, ledde mina tankar till hur
sägenberättande ofta har karaktäriserats i folkloristisk litteratur. Blandningen mellan
bestämda och obestämda element har uppfattats som ett uttryck för framställningens fikti-
va karaktär (jfr Lüthi 970:34). Att sägenberättare har refererat till en näraliggande källa har
tolkats som en avsikt att göra framställningen trovärdig (jfr af Klintberg 977: 6f). I sam-
talen med lepradrabbade hade jag mött ett annat skäl till hur de refererade till medpatien-
ter och deras anhöriga utan att namnge dem. De ville skydda dem från diskriminering. 

Kap.  Utgångspunkter
7 I avhandlingen använder jag orden lepra och spetälska som sjukdomsbeteckningar. Med

spetälska syftar jag på den äldre sjukdomsbeteckningen. Men ordet kan också referera till
den bibliska termen. Översättningen av det grekiska ordet lépra och dess avledningar till
svenska har flera komplikationer. Ordet lépra användes i den grekiska översättningen av
Gamla testamentet och i den grekiska ursprungstexten i Nya testamentet och associeras i
hög grad med Bibelns spetälska. I den anglosaxiska bibelöversättningen användes ordet
leprosy och i den svenska bibelöversättningen har vi fått ordet spetälska, som härrör från
äldre tyska spetâlesch, spetelesk och spitâlisch och ordagrant betyder: ”som vårdas på sjukhus”.
Det är samma ord som vi har i hospital, vilket under medeltiden övergick till att betyda sjuk-
hus för spetälska. Orsaken var att de medeltida sjukhusen väsentligen var avsedda för spe-
tälska (Hellquist 980). 

Eftersom orden lépra, leprosy och spetälska har en starkt negativ klang är det inte förvå-
nande att andra ord har kommit att brukas officiellt som namn på en sjukdom i vår tids väs-
terländska medicinska mening. I flera anglosaxiska länder används benämningen Hansen’s
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disease efter Armauer Hansens identifiering av den bacill som orsakar lepra; i Grekand är
den motsvarande officiella sjukdomsbeteckningen sedan 98 i nóso tu chánsen (Hansens
sjukdom); och på svenska benämns numera sjukdomen officiellt med det grekiska låneor-
det lepra. 

8 Jag ansluter mig till Magnus Öhlanders (996:3) definition av ordet praktik: en samman-
fattande term för tal och andra handlingar med vars hjälp människor handskas med verk-
ligheten. 

9 När jag 99 intervjuade personal och patienter vid det statliga leprasjukhuset i Bangalore,
Indien, kunde jag konstatera att de anställda som tidigare genomgått medicinsk behandling
mot lepra inte längre omtalades som patienter. I grekiskt språkbruk benämns även den som
efter behandling skrivits ut från vården som leprapatient (chansenikós), ibland med hänvis-
ning till att många av dessa människor fortsätter en förebyggande medicinsk behandling
och enligt lag genomgår lepratest under flera år efter utskrivningen. 

0 Birgitta Svensson (994:0) begreppsliggör tattarnas identitet på ett analogt sätt, som ett
växelspel mellan det subjektiva och det objektiva och framhåller att det inte är möjligt att
nå kunskap om subjektiveringsprocesserna annat än genom de objektiveringar som skapas. 

 Ordet ”och” som förbinder termerna objekt och subjekt syftar därför inte på en åtskillnad,
utan på en förening där objektet är en aspekt av subjektet. Claes Ekenstam (993:33) bely-
ser detta förhållande med uttrycket ”hund och katt” som handlar om åtskillnad, samt med
”gin och tonic” som beskriver en förening av två entiteter. 

 Jfr Britta Lundgrens (99) och Jonas Frykmans (99) kommentarer av Feldmans studie.
3 Med dominanstekniker avsåg Foucault de institutioner och praktiker som ledde till att sub-

jekten underordnades av makten. Med jagteknologier avsåg han den motsatta tendensen,
det vill säga individernas möjligheter att dominera subjektet (jfr Foucault & Sennett
98:36f).

4 Jfr översättarens noter till den svenska utgåvan av Foucaults installationsföreläsning vid
Collège de France den  december 970 (Foucault 993a:7). Jfr också hur begreppet har
tolkats och tillämpats av Nilsson (996:9ff), Ristilammi (994:4f) och Öhlander
(996:).

 Vid denna tid bröts sjukdomar loss från det ondas metafysik, som de under århundraden
hade relaterats till (Lindgren 989:36). Men även uppfattningen om det ondas väsen bör-
jade samtidigt betraktas ur ett vetenskapligt perspektiv (jfr Gerhom & Gerholm 99:f).

6 Foucault har (977:39ff) hämtat sina idéer till metoder hos framför allt Nietzsche.
7 Karin Johannisson påpekar i en artikel i Svenska Dagbladet (996 09 06) att beskrivning-

arna av Descartes klyvnad av människan i två skilda substanser, i kropp och själ, bör nyan-
seras. I sitt arbete Avhandling om själens passioner underströk Descartes, enligt Johannisson,
tvärtom att själen verkligen är förenad med hela kroppen och att man inte kan säga att den
finns i en av dess delar men inte i andra. Att själen är utan kropp betyder därför inte att krop-
pen är utan själ. Johannisson framhåller att dualismen måste förstås som ett växelspel sna-
rare än en klyvnad. 

8 Jag har bland annat tagit intryck av föreläsningar kring temat bodylore vid de konferenser
som arrangerats av American Folklore Society i Philadelphia 989 och Oakland 990 (se
Young 993, 994).

9 Enklast känner vi kanske igen fenomenet i mänskliga relationer som vi anser vara manipu-
lativa, i betydelsen att en människa försöker styra en annan människas tankar och hand-
lingar. 

6
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0 Beteckningen ”informant” är därför missvisande. Jag använder ändå termen eftersom den
är mycket inarbetad i etnologiska framställningar och svår att ersätta med något annat ord. 

 Idén fick jag av Galit Hasan-Rokem vid hennes föredrag  oktober 993 vid Institutet för
folklivsforskning i Stockholm om ”Dialog, förhandling och kompromiss i folkloristisk
forskning: Perspektiv från Mellanöstern”. Den första termen syftar på dialoger med olika
tolkningsmöjligheter, till exempel då människor konfronteras med något främmande och
ställer sig frågor om hur detta skall tolkas. Hasan-Rokem tog palestiniers tal om israeliska
judar och judarnas tal om palestinierna innan de bilaterala fredsförhandlingarna startade
993 som exempel på innebörden i termen dialog i sitt föredrag. Allt som sades då parter-
na var åtskilda var dialogiskt i förhållande till olika framställningar, men formades inte i
konkreta förhandlingar mellan parterna (jfr Hasan-Rokem 99, 994). 

 I ett ännu opublicerat manuskript med titeln ”It’s rude to interrupt: Swedish communica-
tion style”, karaktäriserar Åke Daun den svenska samtalsordningen. Medan samtalskon-
ventionen i Sverige gärna premierar människor att invänta sin tur att tala framstår samtals-
konventionen i Sydeuropa snarare som den motsatta. Att falla in i en annan människas tal
kan vara ett sätt att visa deltagande och engagemang. Jag vågar inte hårddra en jämförelse
mellan svenska och grekiska samtalskonventioner, men kan konstatera att de flesta inter-
vjuer med fler än en deltagare utöver mig själv innehåller stora partier då människor talar i
mun på varandra. Karaktäristiskt för min egen roll är däremot de täta bifallen. Dessa arti-
kuleras med olika småljud, till exempel hm, Mm, aha. Delvis har den lyssnande och bifal-
lande stilen att göra med min roll som intervjuare, men inte enbart. Ibland har jag också mer
eller mindre medvetet fallit in i andras tal och anpassat mig till en samtalsstil som inte varit
min egen. En noggrannare analys kan visa att avbrotten sker med olika medel, till exempel
som en följd av att en deltagare för in ett nytt ämne i samtalet eller rent tekniskt avbryter en
annan persons yttrande (jfr Young 987:68).

3 Den grekisktalande person som läser den transkriberade grekiska versionen högt anser
säkert att transkriberingen av mina småljud (Mm hm, aha) låter främmande. Dessa små-
partiklar förblir lika svenska då jag talar grekiska som då jag talar mitt modersmål. I den
översatta svenska versionen har jag däremot på ett godtyckligt sätt ersatt E- i grekisk text
med Äh-; utdraget och- (ke-) med åh- eftersom ordet och slutar på konsonantljud. Anled-
ningen är att den översatta svenska versionen syftar till att vara lättläst medan kravet på hör-
barhet gäller den transkriberade grekiska versionen. 

4 Till min hjälp har jag haft fil. lic. Ann-Margaret Mellberg som har grekiska som sitt
modersmål och sedan många år översätter svensk skönlitteratur till grekiska. 

 För en översikt se även Stewart 979, Tarkka 993 och Todorov 984:60ff.
6 Lotten Gustafsson (99) har i sitt pågående avhandlingsarbete om Medeltidsveckan i Vis-

by gett mig flera uppslag till sådana strategier, som långt ifrån alltid inskränker sig till ver-
bala tekniker. Dessa strategier kan till exempel gestaltas genom en medveten användning av
föremål och stämningsskapande dekor; i valet av rollfigurer och allehanda dramatiseringar. 

7 Intresset för antropologiska teorier om sjukdom och hälsa i vården är ett uttryck för detta
(se till exempel Sachs 980, Sachs & Krantz 99).

8 Lisbeth Sachs (996:6) påpekar att uppdelningen av sjukdomsbegreppet har gett kliniker
och samhällsvetare ett gemensamt språk kring sjukdom. Men samtidigt har medicinen
enligt Sachs visat en tendens att förklara båda aspekterna av sjukdomsbegreppet med
utgångspunkt i den biomedicinska domänen. 
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Kap.  Etnografin
9 Se Sundelin (989).
30 Se Drakos (987).
3 Infektionssjukhuset omvandlades till ett allmänt statligt sjukhus ett par år efter att lepra-

centret separerades från sjukhuset. 
3 Jfr min tidigare problematisering av lepradrabbades självförståelse i termer av ett kollektivt

jag som formas i subjektiveringsprocesser (s. 3ff).
33 På höger sida satt en tavla av en biskop som hette Iaromenos. Enligt Nikos hade denne lie-

rat sig med regimen under juntatiden, men visat sig välvilligt inställd till de leprasjuka. Han
hade deltagit i nyårsfirande och måltider på anstalten. På den vänstra kortsidan hängde två
bilder av internationella lepradagens grundare, Raoul Follereau. På långväggen hängde sex
porträtt: Panayotis Antolazos som hade donerat ett hus, men utan att det kommit till pati-
enternas nytta; Athanasios Mantellos, som varit :e sekreterare på hälsoministeriet; Evan-
gelis Griniatsos, en f d tjänsteman i hög ställning på hälsoministeriet; samt tre läkare: Tri-
antafilos; Markianos och Stauros Politsonopoulos.

34 Med den inledande frågan: ”Hur agerar människor då den egna tillvaron känns hotad?” pre-
senterades programmet för de svenska lyssnarna i påannonseringen. 

3 Dagens Nyheter 9/ 987
36 Samtliga översättningar från grekiska till svenska är mina egna. 
37 Bokens första del handlar om munkhalvön Agion Oros och dess andra del om Spinalonga.

Författaren inleder boken med orden: Spinalonga – Agion Oros: ”När man lär känna des-
sa två platser kan man inte erinra sig den ena utan att i tanken hoppa tillbaka till den andra.”
Munkhalvön beskriver han sedan som en asyl för människor med en allvarligare spetälska
än den på Spinalonga. ”Dessa människor lever för att sprida en smutsigare spetälska till hela
mänskligheten: själens spetälska” (Kornaros 98:6). 

38 Begreppet broker har använts för att beteckna en människas förmåga att fungera som en
slags översättare och tolk av den egna och en främmande kultur både i förhållande till med-
lemmarna i den egna och andra kulturen (Smith 989:).

39 Lepra sprids i fattigdom och har länge varit ett utpräglat u-landsproblem. Men även i de fat-
tigaste länderna har medicinen numera kunnat hejda sjukdomen. I dag är istället tbc ett väx-
ande hot i de fattigaste länderna där hivsmittade personer är de mest utsatta. Den svenske
läkaren Sven Britton påpekade nyligen i ett radioprogram att dessa personer måste få medi-
cinsk behandling för att inte tbc skall få en dramatisk spridning. WHO har beräknat att lepra
skall kunna utrotas globalt kring sekelskiftet. I Europa har lepra nästan fullständigt kunnat
utrotas. Antalet nya sjukdomsfall är i Grekland närmast obefintligt. 

40 I efterhand har jag förstått att den lilla boken innehöll en central ideologisk text, som pati-
enterna referat till i flera sammanhang. En teaterpjäs som patienterna själva framförde i sam-
band med världslepradagen 96 byggde på denna skrift. Manusförfattare var Spyros
Demenakis (se kap. 7) i samarbete med Follereaus tolk i Grekland, Amalias Massina. De gav
pjäsen namnet Raoul Follereau, o tichodhoktis tis aghápis och gjorde därmed Follereau till
pjäsens centrala rollgestalt.

4 Denna delstudie ingick i mina förberedelser till en svensk-grekisk workshop i Aten med
rubriken ”The cultural construction of evil”. I mitt inlägg (Drakos 993) diskuterade jag
mina iakttagelser att de lepradrabbade försöker hindra att sjukdomen länkas till det onda i
Bibelns och den tidiga kristna kyrkans mening och istället binda den till ett entydigt medi-
cinskt betydelsesammanhang.
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4 Jag tog upp denna fråga i min första artikel kring avhandlingsämnet (Drakos 99).
43 Professionella bibeluttolkare anser att de gammaltestamentliga reglerna (3 Mos 3–4) till-

lämpas när evangelierna talar om spetälska, medan Gamla och Nya testamentena uppen-
barligen utgjorde skilda tolkningsramar för de lepradrabbades sätt att tala om lepra. Jfr
Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet (98) och ordförklaringar till
Svens ka Bibelsällskapets utgivning av Bibeln (98).

44 Ett informationsblad som spreds i samband med lepradragen 973 hade rubriken ”I nóso tu
Chánsen, i pjo pareksijiméni asthénia” (”Lepra, den mest missförstådda sjukdomen”). I bla-
det omnämns biblisk spetälska som ”den gamla spetälskan” till skillnad från dagens lepra
som bara avser en sjukdom. Däremot görs ingen klar begreppsmässig distinktion mellan en
sjukdom och ett rituellt orenhetsbegrepp (jfr kap. 3). 

4 Avriani 9/3, 99. Reportaget följdes av en notis i samma tidning någon dag senare och av
en notis i tidningen Eleutherotipia /4 99. Jag hörde flera patienter påpeka att tid-
ningsskriverierna och TV-reportaget hade innehållit överdrifter. Det rådde därför delade
meningar om massmediernas skildring av förhållandena i detta fall. 

46 För en översikt se Ehn & Klein 989, 994 (jfr s. 3).

Kap. 3 Historien
47 Den svenska bibelkommissionen ger inget stöd för att biblisk spetälska kan associeras till en

sjukdom i medicinsk mening (jfr s. 8 not 43). I Bibelkommissionens utgåva av Nya testa-
mentet (98) har avsnitten (Matt 8:–4) och (Luk :–6) fått rubriken ”En spetälsk blir
ren” medan avsnittet (Luk 7:–9) har rubricerats ”Tio spetälska botas”. Enligt Bibel-
kommisionens egen kommentar till spetälskebegreppet motiverades inte isoleringen av de
spetälska i Bibelns mening ”med någon smittorisk i medicinsk mening utan med att den
sjuke var oren och hotade omvärldens kultiska renhet” (Nya testamentet 98:74). 

48 Jag trodde först att uppläsningen gjordes till minnet av dem som avlidit året innan. Detta
skulle ske enligt ett äldre informationsblad från den kristna patientföreningen. Men listan
verkade vara alltför lång för att bara omfatta dessa avlidna. Sedan 964 ägnas denna kyrko-
högtid på centret åt bön för leprapatienterna samt åt en ritual för patienternas hälsa och till
åminnelse av dem som avlidit under föregående år (Informationsblad från Christianiki
Ghonia Chansenikón 98). 

49 Nadia Seremetakis’ (990, 99:06f) studie av likvakor i Mani på södra Poleponnesos
visar att den improviserade växelsången utgör en elaborerad polyfoni som kan brytas ned i
en rad olika tekniker. Hennes studie har fått mig att tänka på att även den grekisk-ortodoxa
liturgin med dess sammansatta framförande och mottagande skulle kunna utsättas för en
liknande analys av form och teknik. 

0 Noten utgår. 
 Underlaget till pjäsens intrig fanns i två artiklar som uppmärksammades av patientrörelsen

i Grekland (Faget 946, Martin 90).
 I anslutning till 40:e världslepradagen en vecka senare ordnades dessutom ett möte i Atens

centrum av den nybildade Föreningen Raoul Follereaus Vänner. Föreningen Raoul Folle-
reaus Vänner bildades 989 i Chalkida.

3 Det ena manuskriptet, som han skrivit själv var signerat med pseudonym (Athos 993). Det
andra manuskriptet som hans dotter skrivit publicerades emellertid inte. 

4 Tidsangivelserna för leprabacillens upptäckt varierar. Ibland uppges året 874 då Hansen
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publicerade monografin Undersøgelser angående spedalskhedens Årsager. Men i samband med
förberedelserna av Internationella leprakonferensen i Bergen 973 enades man om att Han-
sen gjorde sina bakteriologiska observationer redan 873 (Waaler 98:37f).

 Enligt de två läkarna Hansen och Looft (973:3f) trodde Danielssen att det var möjligt
att behandla sjukdomen och hindra dess spridning. Hansen och Looft förordade däremot
att de drabbade skulle isoleras på asyler. Både Danielssen och Hansen figurerar i de
lepradrabbades muntliga framställningar i Grekland. Jag har hört flera patienter berätta att
Hansen (inte Danielssen) i experimentsyfte försökt överföra lepra på sina medicinstudenter
och kunnat konstatera att sjukdomen inte smittade. Motivet ingår även i berättelsen om
kvinnan som inte ville överge sin leprasjuke man (se s. 7f).

6 Mary Douglas (99) framhåller att spetälska i likhet med trolldomskraft har kunnat repre-
sentera ett för omvärlden dolt ont. Med stöd av mentalitetshistorikern Mark Pegg (990)
framhåller hon att något annat än en sjukdom måste ha legat bakom de plötsliga utbrotten
av två spetälskeepidemier i 00-talets Europa. Douglas menar att exemplet illustrerar hur
en sjukdom kan bli till en resurs för att upprätthålla ett kulturellt system. Lisbeth Sachs
(996:6ff) för fram en liknande tes i sin bok Sjukdom som oordning.

7 Medeltida litteratur visar också att spetälska ofta länkades till psykiska anomalier och ansågs
vara sexuellt överförbar. Det är därför inte förvånande att spetälska kom att associeras med
syfilis i slutet av 400-talet (Brody 974:ff). 

8 Av inskrivningshandlingarna framgår att majoriteten av patienterna som var registrerade på
centret i Aten 99 hade en likartad social ställning vid inskrivningen. De flesta männen var
jordbruksarbetare eller löneanställda i lägre positioner. De allra flesta kvinnorna var hemar-
betande, ofta i jordbrukshushåll. 

9 Det framgår inte av artikeln några detaljer om vad eller vem/vilka som orsakat denna påståd-
da obskyra död. 

60 Intresset för vad som hände vid leprasjukhuset i Carville, Louisiana har varit stort bland
patienterna i Grekland. I Carville introducerades första gången den effektiva medicinen och
patientrörelsen var tidigt mycket aktiv. De amerikanska debatten nådde patienterna i Gre-
kland genom tidskriften The Star som producerades av patienter och deras närstående i Car-
ville. 

6 Jfr s. 0, not 7.
6 Septuaginta som betyder sjuttio på latin är namnet på den mest spridda bland översätt-

ningarna av Gamla testamentet som grekisktalande judar använde på nytestamentlig tid.
Septuaginta avviker på många punkter från den hebreiska standardtext som efter nytesta-
mentlig tid blev allenarådande bland judar. Detta beror delvis på en fri översättning och på
bristfälliga språkkunskaper hos översättarna, men delvis också på att översättningen följer
andra hebreiska läsarter än standardtextens (Se till exempel förklaringen av ordet septua ginta
i Bibelkommissionens utgåva (98) av Nya testamentet. 

63 Lépra är härlett ur leprós som betydde skrovlig och fjällig (Lewis 987).
64 Se till exempel förklaringen av ordet spetälska i Bibelkommissionens utgåva (98) av Nya

testamentet.
6 För en fördjupad studie av förhållandet mellan Hansen’s disease och det bibliska spetälske-

begreppet sãra’at i den hebreiska originaltexten, se Kitz (994).
66 Denna tolkning av begreppen spetälska och orenhet i Bibeln kan länkas till uppfattningar

om ondskan i den forntida hebreiska traditionen. Ondskan har där bland annat betraktats
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som en oren och smittsam befläckelse, som kunde påverka tillståndet hos en person (Tay-
lor 98:30). 

67 En tidigare sammanlänkning av den medicinska termen för lepra och det bibliska spetäls -
kebegreppet gjordes av Constantinus Africanus i mitten av 000-talet som översatte arabisk
medicinsk litteratur till latin. När han översatte ett avsnitt som beskrev den sjukdom som
motsvarade den lepromatösa formen av lepra, och benämndes judãm på arabiska fann han
det grekiska ordet elefantiasis som tidigare hade använts om samma sjukdom mest adekvat.
Men eftersom det vid tiden för översättningen användes för en annan sjukdom valde han
den hippokratiska sjukdomstermen lépra som hade använts i översättningen av bibelns
sãra’at. (Kitz 994:v-vi). Denna felöversättning har flera forskare pekat ut som en orsak till
vår tids sammanblandning av det bibliska spetälskebegreppet och det medicinska leprabe-
greppet (Kalisch 973).

68 Detta år tog  kristna organisationer det första initiativet till att bilda en gemensam mis-
sion som riktade sitt intresse mot anstalter av olika slag i landet, varvid de prioriterade spe-
tälskestationen i Aten. Året därpå bildade de Greklands spetälskekommitté (I epitropí dhia
tin lépran en Elládi) med kyrkostyrelsen och Atens ärkebiskop som beskyddare (Nisiotis m
fl 9). Senare (99–970) kom den halvstatliga leprakommittén (Idryma Prostasias
Chansenikon ”I Thia Charis”) att dominera fältet.

69 Enligt Bibelkommissionen talar ingenting för att innebörden av spetälskebegreppet i Nya
testamentet skiljer sig från spetälskebegreppet i Gamla testamentet. När evangelierna talar
om spetälska, framgår det av sammanhanget att man tillämpade bestämmelserna i 3 Mos
3–4 (se Bibelkommissionens ordförklaring till spetälska i 98 års översättning av Nya
testamentet).

Kap. 4 Territoriet
70 Från mitten av 90-talet inrättades för första gången en Hygienstyrelse med generaldirek-

tör i landet vilket ledde till att anstalten i Aten förlades till infektionssjukhuset 99. Det
uttalade syftet med anstalten var att skapa en institutionen både för forskning och behand-
ling av spetälska och ett utbildningssjukhus. Ett år senare öppnades ett sjukhus på Spina-
longa (Evangelou 948). Dessa åtgärder markerade ett nytt inslag i den officiella vårdpoli-
tiken även om olika skildringar av praktiken vid sjukhusen visar att de ofta förblev skriv-
bordsprodukter. 

7 I Foní ton Chansenikón :99.
7 Eleutheros Anthropos 9/ 93.
73 I Foní ton Chansenikón, 99().
74 I Foní ton Chansenikón, 99()
7 Förhållandena på barnhemmet var ett av de fem viktigaste områden som behandlades i en

undersökningsrapport (Spyropoulos 96) med förslag till åtgärder för den sociala rehabi-
literingen av leprapatienterna. Rapporten presenterades på den internationella lepradagen i
Aten 96. Den ingick i en tävling och belönades av Stödkommittén för leprasjuka (”I Thía
Cháris”). Stödkommittén hade själv uppmärksammat hälso- och socialministeriet om pro-
blemet och föreslagit att barnen skulle överföras till föräldrarna, släktingar eller till allmän-
na institutioner inom barnomsorgen (”I Thía Cháris”, skrivelse nr 9, 9/6 960). Depar-
tementet motsatte sig det senare alternativet och angav psykologiska skäl därtill (Skrivelse
från Hälso- och socialministeriet nr I 804, /9 960). En grupp studenter hade efter ett
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besök under påsken 99 kommit i kontakt med daghemmet och erbjöd sig senare att hjäl-
pa dessa barn med olika problem (odaterat brev till ”I Thía Cháris”).

76 I Foní ton Chansenikón, 99 (, 3).
77 Kopia till ”I Thía Cháris”, 960 nr 39.
78 Brev till ”I Thía Cháris”, nr 3, / 96.
79 Jfr leprakommitténs verksamhetsberättelse I epitropí diá tin lépran en Elládi ke to érghon tis,

ipó tin prostasían tis Ierás Sinódhu ke tis archipískopis Athinón (9:ff).
80 Enligt Muir’s (9) rapport var 887 intagna på leprosorier i Grekland 90 och fördelade

sig på de fyra anstalterna enligt följande:
män kvinnor totalt

Aten 6 8 3
Spinalonga 6 3 6
Samos 39 33 7
Chios 6  3
Totalt: 446 44 887

8 Skrivelse till Leprakommittén i Grekland från Hälso- och socialminsteriet 3/0 93
(diarie nummer D.Y.A. 708).

8 Skrivelse från den kristna patientorganisation Christianikí Ghoniá Chansenikón till Hälso-
och socialministeriet /9 983 (nr 4067).

83 Detta rapporteras bland annat i en artikel med titeln ”Umgänge med spetälska är ofarligt”
(”Dhen dhiatréchun kindinon i ijías apó ton sinchrotismón me leprús”), i tidningen I Foní tou
Peiraiós, 9/ 96 .

84 Tachydromos 94(9)
8 Först i början av 90-talet tilläts permissioner utan eskort. 
86 Intermezzot gav upphov till braskande rubriker i flera dagstidningar: Athinaiki 6/ 96:

”00 spetälska vid Korydallou revolterar” (”Ekséjersis 500 leprón is Korydallou”); Ethnikos
Kirix, 7/ 96: ”0 leprapatienter orsakade intermezzo på Spetälskestationen Korydal-
lou” (”150 chansenikí edhimiurjisan episódhia is ton Andileprikón stathmón Korydallou”); To
Vima 7/ 96: ”Allvarliga intemezzon inträffade i söndags på Spetälskestationen
Korydallou” (”Sovará episódhia esimióthisan tin Kirakini ton Andileprikón stathmón Korydal-
lou”); Makedonia, 7/ 96: ”Femhundra sjuka från Spetälskestationen i Aten rymde
och skall hämnas på föreståndaren” (”Eksijérthisan pendakósii asthenís tu Andileprikú stath-
mú Athinón ke tha elindsáron ton dhiefthindín”).

87 Den kooperativa patientföreningen (Syndesmos Chansenikon) publicerade en utförlig kom-
mentar i tidningen Apojeumatini 8/9 963 och socialministeriet kungjorde att det antal
(90) rymningar som hade omskrivits i pressen var felaktigt. Den riktiga siffran som polisen
uppger var 0 rymningar sedan februari, varvid 7 patienter hade återvänt till anstalten (dia-
rienummer 09/963).

88 I det angivna antalet patienter var utskrivna och permitterade patienter med vårdbehov
inräknade. 

89 Ethnos /7 960.
90 Under åren 968–7 minskade antalet inskrivna patienter med ett drygt hundratal perso-
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ner till följd av utskrivningar, dödsfall och en nedgång av antalet nya fall jämfört med tidi-
gare år enligt följande.

nya fall avlidna utskrivna
968 8 0 8
969 34 6 36
970 3 0 6
97   34
97 8  4

Totalt 40 8 6
Uppgifterna i tabellen är hämtade ur en informationsskrift som gavs ut av kyrkan, men ing-
ick i en serie kampanjskrifter från den kristna patientföreningen vid centret i Aten (Apo-
stolikí dhiakonía tis Ekklisías tis Elládos 973).

9 Skrivelse 4/8 983, Christianikí Goniá Chansenikón, nr 4064, till Hälso- och socialmini-
steriet.

9 Skrivelse 6/9 983 från Síndhesmos Chansenikón, nr 4, till Hälso- och socialministeri-
et.

93 Skrivelse /0 983 från Christianikí Ghoniá Chansenikón, nr 4070, till Hälso- och soci-
alministeriet, 

94 De flesta patienterna har yrkesarbetat, men gör det inte längre eftersom de är i pensionsål-
dern. 

9 Skrivelse 30/3 9 med namnunderskrifter från intagna på Spinalonga till Hälso- och soci-
alministeriet.

96 Matchresultaten publicerades i patienttidningen I Foní ton Chansenikón, 99(3, –8).
97 Ordföranden i centrets styrelse uppgav att beslutet att installera en vaktkur hade sanktione-

rats av styrelsen i vilken Dimitris ingick som patienternas representant. På min fråga upp-
gav emellertid Dimitris att han inte hade varit med om att fatta ett sådant beslut och att han
var övertygad om att de boende inte skulle gå med på att en vaktkur installerades. Jannis,
som jag också bad kommentera beslutet, tycktes uppfatta den planerade vaktkuren som en
formalitet. Han menade att någon av de boende skulle komma att bemanna den och att den
som ville passera in eller ut osedd inte skulle ha något problem i framtiden heller. 

Kap.  Dina
98 Ordet lärd i ordspråket kan härledas från participformen o pathón av verbet páscho. Pathós

är en substantivering av participformen och betyder: En person som känner till något på
grund av en obehaglig erfarenhet. Den lexikala tolkningen av ordspråket O pathós mathós är
Opios épathe émathe (Den som drabbades lärde sig) (Fitráki 993). En längre form O pathós
ine mathós förekommer även (Georgopapadákou 980).

99 Se transkriberingsprinciper i Bilaga. 
00 Att slå an på en genremässig konvention kan erbjuda kraftfulla strategier för att skapa en idé

om en gemenskap, som Benedict Anderson (99) benämnt imagined community. I Briggs
(988) studie har ”äldre människors tal om det förflutna” bland spansktalande i New Mexi -
co en sådan effekt. En liknande iakttagelse kan göras av de lepradrabbades tal i dagens Gre-
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kland om patientrörelsens mest aktiva år under 90- och 60-talen efter att lepra började
bekämpas med effektiva mediciner. I den nyss citerade sekvensen av Dinas framställning
avtecknar sig en retrospektiv rekonstruktion av en gemenskap mellan leprasjuka, kristna
organisationer och välgörenhetsföreningar som manifesterats i deras utbildningsverksam-
het, gemensamma måltider med sina välgörare och i förbindelsen med Follereaus värld-
somspännande mission. 

0 Jag tackar fil. lic. Ann-Margaret Mellberg för denna tolkning. 
0 Felsägning. Dina hittar tydligen inte ordet nárkes som betyder minor. 
03 Metaforen pekar mot uppfattningen att alla människor bär på alla existerande baciller, vil-

ket också utgör en vanlig tolkningsram och ett genremässigt drag. 
04 På grekiska ställs frågan som här idiomatiskt i tempuset arist, inte i presens.
0 Åtskilliga studier har diskuterat den centrala roll hembygden spelar för greker i diasporan

och för greker som lämnat landsbygden för staden. Anna Caraveli (98) har till exempel
skildrat hur grekiska invandrare i Baltimore i Maryland, USA, artikulerar betydelsen av att
ha sitt ursprung i byn Olympos på ön Karpathos. Nadia Seremetakis (99) skildrar hur
utflyttade landsortsbor från Mani på södra Peloponnesos återvänder från Aten och Pireus
till födelseorten för att genomföra sina traditionella begravningsritualer. Dessa studier ger
perspektiv på den förlust Dina drabbats av genom att inte kunna återvända till sin hemby. 

06 Detaljbeskrivningen baseras på fotografier från min kartläggning av boendet 99. 
07 Ekaterini, en medpatient i samma sal
08 Ordet ”dit” (ekí) syftar troligen på sjukavdelningen, som Dina pekade ut från kvinnobygg-

naden där intervjun ägde rum.
09 Mitt intresse att få insyn i de enskilda patienternas medicinering ingick i min kartläggning

av vilka som definierades som leprasjuka ur olika perspektiv. 
0 Tandläkarna blev mina personliga vänner och jag följde deras arbete bland annat genom att

assistera en av dem i arbetet. Jag hörde ofta patienterna framhålla att schweizarna inte
använde gummihandskar i arbetet (vilket jag dock kan intyga att de gjorde) och att deras
vänliga beteende skilde dem från den inhemska sjukvårdspersonalen. 

Kap. 6 Aris & Vasiliki
 I radioprogrammet hade jag med stöd av den kretensiske läkaren Emmanuel Detorakis

(98) uppgivit att meskínes förekommit som benämning på de spetälska efter spetälskebyn
Meskiniá utanför Herakleion.

 Se not .
3 Limodon kallas det infektionssjukhus som har haft hand om den slutna vården av leprasju-

ka i Aten. 
4 Jfr Young 987:69ff. Ulf Palmenfelt (993:99f) har visat hur samtal kan rekonstrueras ur

ett historiskt källmaterial och analyseras med avseende på hur de samtalande har rört sig i
tid och rum. 

 Lagen ändrades på denna punkt först 983.
6 Enligt muntlig uppgift av Ioannis Spyropoulos. 
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Kap. 7 Spyros & Anastasia
7 Remountákis, Epameinóndas. Aitós chorís Fterá. Aftovioghrafía. (Odaterat manuskript).
8 Spyros har behållit sin biologiske fars familjenamn, Demenakis. 
9 Spyros inramade sin fortsatta skildring om resan till Aten med en annan berättelse. Han

drog sig till minnes en episod 944 då de hade återvänt från Edessa och stannat en tid i Thes-
saloniki.De hade fått logi hos en bekant barnfamilj som var väl medveten om hans sjukdom.
Familjen hade till och med gömt honom bland de egna barnen och låtit honom sova till-
sammans med dem och nekat till att han fanns där när han plötsligt eftersöktes av gerilla-
soldater.

0 Det kan av naturliga skäl vara svårt att gissa vilken mening Spyros varit på väg att säga när
han bara yttrat ett eller ett par inledande ord. Översättningen till svenska kan i vissa fall där-
för framstå som lite spekulativ. Det gäller till exempel då Spyros inleder en negation med
ordet dhen (inte), på grund av att den grekiska och svenska syntaxen skiljer sig åt. Det är ju
inte så vanligt att meningar börjar med ”Inte” på svenska. 

 I boken Asylums försöker Goffman (970:6ff) gruppera olika hållningar som interner kan
inta i förhållande till livet på en ”total institution” (jfr s. 96). Två hållningar, som han note-
rar, utgår från uppfattningen att tillvaron på anstalten är drägligare än vad den intagne
minns från livet utanför. Med termen colonization avser Goffman ett beteende som går ut
på att övertyga om detta och söka maximera den egna tillfredställelsen i tillvaron på anstal-
ten med de begränsade medel som där står till buds. Med termen conversion beskriver Goff-
man en mer moralistisk och disciplinerad hållning hos personer, som försökte spela rollen
av den perfekte internen och alltid stå till ledningens förfogande. Karaktäristiskt för denna
kategori interner är att de övertar ledningens syn på sig själva. 

I denna studie skulle Goffmans kategoriseringar inte vara särskilt träffande, kanske delvis
sammanhängande med att anstalten i allt mindre grad utgör en ”total institution”. Inget
tvingar den enskilde att stanna kvar och tillvaron på centret har blivit mer ”normal” med
tiden. Nästan alla som bor där har också en tillvaro utanför centret. Men gemensamt är att
de, i likhet med internerna på en ”total institution”, inte behöver dölja sin sjukdomstillhö-
righet när de vistas på centret. Men några av dem döljer, som jag tidigare nämnt (s. 08f),
det faktum att de inte är leprasjuka för att få bo kvar. Men även dessa är som de flesta
lepradrabbade förtegna om sjukdomen i förhållande till utomstående. 

 Den kristna ungdomsföreningen (CHEN).
3 Liksom många andra äldre patienter framhöll Spyros dr Markianos’ auktoritet jämfört med

de läkare som har efterträtt honom. 

Kap. 8 Intertextualitet
4 En medvetenhet om detta förhållande låg till grund för en detaljerad granskning av det bib-

liska spetälskebegreppet och den grekisk-ortodoxa kyrkans tal om spetälska (Spyropoulos
94–99).

 Som jag tidigare nämnt tog Aris inititativ till att ett par journalister besökte centret en helg
i mars 99 och gjorde ett kritiskt reportage samt en uppföljande notis i en dagstidning. I
efterhand kommenterade han med tillfredställelse den publicerade kritiken. I artiklarna rik-
tades skarp kritik mot diskrimineringen av leprapatienterna på centret (jfr s. 9 not 4).

6 Varje vändpunkt utgjorde ett ”narrativt nav” som ibland blev synligt först efter en bakläng-
esläsning av transkripten (jfr Richette 99:34f). 
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7 Den kristna lepramissionen tycks på vissa håll fortfarande göra denna koppling. Detta
intryck ger den periodiska skriften Lepra Nytt, som utges av den svenska grenen av den
internationella lepramissionen. Skriften vittnar i nummer efter nummer om värdet av de
leprasjukas kristna tro. I logotypen på omslaget hänvisas till bibeltexten om spetälska (Matt.
8:). Detta sker utan att förhållandet mellan den bibliska och medicinska diskursen om spe-
tälska och missionens historiska roll i sammanhanget uppmärksammas. 

8 Framställningen är både besläktad med den kristna missionens tillämpning av bibeltexten
och med en mer spridd föreställning om betydelsen av att bli synlig för Gud. Jfr till exem-
pel Danforths (989) studie om förhållandet mellan folkliga uppfattningar och religiös tro
i samband med anastenaria i Grekland.

9 Det är knappast en tillfällighet att de kristna missionärerna fick en huvudroll i en populär
berättelse om hur den undergörande medicinen blev tillgänglig i Grekland (jfr Drakos
993:96). På ett motsvarande sätt har Follereaus globala mission både av honom själv och
av andra beskrivits med kristna förtecken och med anspelningar på att de lepradrabbades
frigörelse är sammanvävd med deras möten med Gud. Follereau får inte sällan personifiera
denna gudomliga kraft i berättelser och genom att omtalas som ”de leprasjukas missionär”
(jfr s. 4). Många av hans egna skrifter översattes till grekiska och utgjorde en grund för de
intertextuella samband, som genomsyrade många skrifter och muntliga framställningar i
patientrörelsen.

30 Ordet obetydlig fick troligen sin kraft av att det ingick i eftermälet till världsleprakonferen-
sen 938 i Havanna och uttalades av experter redan innan någon effektiv medicin mot lepra
hade framställts.

3 De höga murarna kring anstalten liknas vid Jerikos murar, som den instängda befolkning-
en kunde forsera då portarna öppnades till Gud. Att patienternas möte med Gud stod i
centrum för missionen sade den grekiska representanten i klartext: ”Efter de kristna med-
människornas täta besök började patienterna att uppleva ett starkt behov att närma sig Jesus
Kristus, som fram till dess knappast någon av dem kände. Hädelsens och förbannelsens
mark omvändes till en plats för bön och lovprisning av Gud” (Pissanos, D. B.93, jfr Dra-
kos 993:97).

3 Betydelsen av många leprasjukas religiösa engagemang pekar på ytterligare en angelägen
forskningsuppgift, som inte ryms i denna avhandling.
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Summary

Empowering body and health
Leprosy and self-understanding in late twentieth century Greece

Chapter One – Points of departure
This dissertation is mostly based on field work that I conducted during eight different periods
between 198–1993 at a center for social rehabilitation of leprosy patients in suburban Athens.
My interest was in finding out what it means for individuals to suffer from leprosy in Greece
today, and what those who suffer do to manage the various difficulties imposed on them by soci-
ety. Throughout the dissertation I return to the following questions: What possibilities do lepro-
sy sufferers have to assert their self-understandings in relationship to how they are viewed, per-
ceived and categorized by others? How do they go about controlling their own existence? My
conclusions are built on an analysis of how leprosy sufferers, connected to the center in Athens,
exercise power with the help of verbal, bodily and spatial strategies. On a general level, I hope to
contribute with knowledge of how the actions of individuals can engender power even when they
find themselves in exposed positions.

I have tried to understand the relationship between what leprosy sufferers are subjected to and
their ability to overcome that with the support of two theoretical frameworks. The first is a deba-
te based on the ideas of Foucault of how power and knowledge are produced in different socie-
ties. Foucault’s work has convinced me that the human body is a central object for social con-
trol. But my experiences from field work in Athens have also led me to share the criticism that
has been aimed at Foucault’s emphasis on the human body as a passive receiver of discourses.
This criticism is built on the fact that the body can also be viewed as a source of power for peo-
ple’s actions. The second framework comes from folkloristics and places those who create texts,
contexts and meanings, at the center of the analysis. With this perspective, I view the form, con-
tent and meaning of these texts as a result of people’s strategic work.

Power is a central theme in both of these theoretical approaches. My usage of the word power
has been largely inspired by Foucault’s thinking. In everyday terms, we can say that some peo-
ple have more power than others, that power is unevenly distributed, that certain privileged per-
sons have power while others lack it. We also talk about how some people have received power
while others have lost it. These usages conflict with Foucault’s ideas about the nature of power.
For him, it does not exist except when it is used. Power is exerted in an interplay from many
directions simultaneously, and is never in a constant state nor is it a characteristic of individuals
or groups. Power relationships and the usage of power are intimately related. The word power,
therefore, can refer both to a relationship and to a usage. I regard these two aspects as basic
dimensions.

When people afflicted with leprosy state their understanding of self in relationship to how they
are categorized and perceived by other people, different power relationships are actualized. Peo-
ple’s understanding of self is related both to a personal identity and to an understanding of a ”we”
or a collective ”I”. I use the term ”subject” as a label for the collective I, but with the double mea-



Drakos summary NY:Drakos summary  2009-05-08  08.26  Sida 227



ning that subject has in the English language. By subjectivation I refer to how people assert a sub-
ject through articulation of an awareness of a collective I. But with the double meaning that I give
the word subject, people are also ”made” the subject of knowledge. This happens as a result of how
they are characterized and perceived by individuals, the media and social institutions.

Subjectivation results in a form of power that can be discussed in terms of political agency. This
power is achieved on the basis of practices that alter the subject. The alteration refers to the abili-
ty of people to transform the exertion of power they are subjected to. In other words, it is not pos-
sible to predict what a certain exertion of power, aimed at a certain group, will lead to. My analy-
sis, there fore, also has as its goal to provide insights into how leprosy sufferers can transform the
exertion of power they are subjected to into a social power. This way they can change their sel-
funderstandings. These ideas are developed in various ways in the eight chapters of the thesis.

Chapter Two – Ethnography
Prior to my work on this dissertation, I made a radio documentary about the disbanded leprosy
asylum on the island of Spinalonga off of Crete. Clues from Spinalonga led me to a hospital spe-
cializing in infectuous diseses in a suburb of Athens. In this hospital there was also a small depart-
ment for leprosy sufferers. Half a year later when I was in the process of planning this study I visi-
ted the center again. This visit was followed by the dissertation work planed out seven additio-
nal fieldperiods 198–1993. The field work differed in character and emphasis during these
periods. However, the meetings with the leprosy sufferers were never without problems.

In chapter two I discuss how ethnography was formed in negotiations and compromises regar-
ding interpretations. The analysis is concentrated on the possibilities that leprosy sufferers have
to assert their own interpretations of their reality. I depict different situations where they
established subjectivity in their meetings with me. I also deal with the epistemological and ethi-
cal problems that often arise because the negotiations and compromises concerning interpreta-
tions that take place during the process of research are seldom reflected in the finished scholarly
text. My attempt to tackle this problem is to make one of my own blunders – i. e. my depiction
of leprosy sufferers on the radio program about the disbanded leprosy asylum on Spinalonga –
as the entry point for an analysis of the process of creating ethnography. Using this example I
demonstrate how leprosy sufferers shaped their subjectivation in response to the ways in which
I made them my object of study. The situation I describe was especially tense. Yet, I want to emp-
hasize that the social interaction between researcher and informant in field work is always sur-
rounded by power relationships. A central task of this dissertation is to illuminate how my infor-
mants and I positioned ourselves in relationship to each other during the course of field work.

Chapter Three – History
Unlike many other diseases in the western world, leprosy has continued, despite recent scienti-
fic findings, to be associated with older concepts of disease. One reason for this is the fact that
medical advances took place at a time when European imperialism expanded and consolidated.
A majority of the world’s leprosy sufferers were found in the colonies. The disease was much less
widespread in Europe during this time, and leprosy was considered a disease which afflicted pri-
marily people in the colonies. As a result, European attitudes towards the disease were structu-
red into racist and class-bound categories. The terror of leprosy in the industrialized western
world was based on a fear that the disease would also contaminate the imperial powers’ own
populations. Leprosy was seen as fundamentally different from other diseases of the western
world.

The expansion of European imperialism at the end of the 1800s was followed by religious
renaissance in England and an intensified mission. Prior to the engagement of missionaries in
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the colonial project, the connection between the Biblical concept of leprosy and the medical con-
cept was not a central issue for the Christian mission. The interest in connecting the two con-
cepts resulted in a paradoxical situation. On the one hand, from the end of the nineteenth cen-
tury, leprosy represented a more limited clinical entity for medicine than earlier. But, on the
other hand, it was in the interest of the missionaries to view leprosy also from the Biblical view-
point.

A series of incidents point towards the 1940s as a discursive turning point in the history of
leprosy. A central event which changed the perceptions of leprosy was the development of the
first effective medicine. From a medical point of view, leprosy became a treatable disease which
resulted in patients eventually being released from the institutions. This medical advancement
coincided with several historical events including the transformations of former colonies into
independent nations and the creation of the WHO.

The conflicts in the daily lives of leprosy sufferers point to the power relationships that sur-
round them. I have noticed that the root of many of these conflicts can be found in the history
of leprosy or, more accurately, in the ways in which leprosy sufferers present their own history
and in the ways in which it is represented in historical writings. Some presentations of the histo-
ry of leprosy can be seen as paradigmatic stories of how the knowledge of leprosy has been for-
mulated in an historical process. Conflicts in the daily lives of leprosy sufferers have arisen as a
result of two basically opposing stories. One emphasizes the continuity between leprosy in
modern life with its existence in an ancient past. The other emphasizes the historical breaking
points. These two stories have different repercussions as to which form of knowledge about
leprosy is produced or reproduced. Power over the knowledge of leprosy is transmitted by people
and institutions that become accomplices in these stories.

Chapter Four – Territory
The relationships of power that surrounded leprosy sufferers’ in their contact with the health care
system is the focus of this chapter. In order to gain knowledge about the creation and transfor-
mation of these power relationships, I have described the power practices of leprosy sufferers in
terms of formation and territorialization of their bodies. With formation I refer to the ways in
which the leprosy sufferer’s body is formed into a subject of knowledge. With territorialization
I refer to the ways in which the power relationships surrounding the formation of the leprosy suf-
ferer’s body are linked to spatial contexts. I give examples of how leprosy sufferers arrange their
environment at the center in such a way that they can control their own existence in relationship
to the restrictions that have affected ”lepers” in the past. I focus my analysis on how the leprosy
sufferers reformulate the power relationships that surround their encounters with the health care
system and on how they transform history into an embodied force.

Regardless of whoever controls it, power over the body often means the utilization of power
over a territory. In this study I regard the leprosy sufferer’s body as a territory. But I also refer to
territories outside of the actual body, for example family, home, work, and other social environ-
ments. The reason for this is that illnesses and the treatment of them do not only change a per-
son’s relationship with their own body. To be sick and receive care also involves a more or less
drastic invasion of the social context that a person is a part of. Power over one’s own body is
therefore contingent on one’s ability to control relationships to family, home, work and other
territories. Conversely, a loss of family, work and other territories results in an assault on one’s
body. By this reasoning, I view the human body as a social and cultural construct. In the same
way, then, even the social contexts that surround a person’s body can be viewed as bodily terri-
tories. Phenomenologically, they are included in the same unit as the rest of experienced reality.

With a few references to chapter three, I describe in chapter four the ways in which the for-
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mation and territorialization of the leprosy sufferer’s body can be linked to discursive breaking
points in the history of leprosy. At the end of the last century, the body of the ”lepers” was for-
med into a subject for bacteriological contagion. Leprosy sufferers were robbed of several bodily
territories, for example the possibility to live with their families, to participate in the collegiality
of work, or to maintain other social contacts. When leprosy became a treatable disease in the
middle of this century, the leprosy sufferer’s body became the subject of a partially new discur-
sive medical practice. This gave them opportunities to regain control over lost bodily territories.

As in chapter three, I discuss the construction of the history of leprosy as two opposing pro-
cesses. On the one hand, I focus on the (de)formation and (de)territorialization of the leprosy
sufferer’s body and, on the other hand, on the (re)formation and (re)territorialization of it. A
central empirical theme in this chapter is to study the possibilities that leprosy sufferers have to
control their own existence in relationship to the power that is aimed at them. I investigate how
boundaries are created and reinforced, recreated, or torn down. These boundaries can be of dif-
ferent kinds, for example between clean and unclean, healthy and sick. But I also emphasize how
leprosy sufferers relate to the organizational boundaries imposed by the health care system. A
recently enacted separation of the center from the adjacent hospital had conflicting ramifications
for the leprosy patients’ relationship to the decision making authorities. The conflict made clear
that the center’s organizational boundaries were linked to the construction of the history of
leprosy and leprosy sufferers’ bodies.

Chapter Five – Dina
With this chapter I move the empirical focus of the study from the bodily and spatial practices
of leprosy sufferers to their verbal practices. But I do not intend to reduce the discussion to ver-
bal practices alone. In chapter five I describe a woman in her sixties, Dina, who has resided at the
center ever since she got sick in her twenties. I concentrate my analytical observations on how
Dina adapts her speech to conversational conventions and on knowledge distantate her own
descriptions and narratives from the talk about leprosy in the past. This way of speaking which
she shares with other leprosy sufferers is part of a discourse that asserts a new way of interpreting
selfunderstanding. These two aspects of how Dina adapts her speech to conversational conven-
tions and to discourses on knowing are connected to each other.

An example from a conversation with Dina, which shall serve as an illustration of this con-
nection, is her usage of the proverb ”O pathós íne mathós” (”The sufferer is learned”), which in
her own formulation reads ”O pathós íne jatrós” (”The sufferer is doctor”). I try to show how
Dina’s usage of this proverb is part of a strategic intertextual construct in relationship to the
medical discourse on leprosy, to those conventions which are associated with ”prejudices” about
leprosy, and to ancient ways of speaking about ”lepers”. At the same time, Dina’s usage of the
proverb is a part of the verbal strategies with which she creates authority in her presentation and
maintains interpretive advantage.

One reason that I want to draw attention to Dina’s usage of ”O pathós íne jatrós” is that with
this stylized expression, she illustrates how she makes leprosy sufferers the subject for knowled-
ge of the disease. Her usage of the proverb can, as I show, be contextualized and interpreted situ-
ationally. But the raditional phrase is also a way to verbalize the subjectivation of leprosy suffe-
rers. With the help of the proverb she transforms her stigmatized body into a source of experi-
ences and power. The utilization of proverbial wisdom is an effective tool to transform personal
experiences into a collective consciousness.
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Chapter Six – Aris & Vasiliki
Chapter six describes a couple, in their sixties, Aris and Vasiliki, who have been released but still
reside at the center. The focus is on how their selfunderstandings are linked to power practices
that regulate the leprosy sufferer’s body in relation to spatial contexts. The analysis shows that
they try to expand control over their bodily territories in relation to the restrictions which were
aimed against ”lepers” in the past and which, according to many leprosy sufferers, still affect
them in the health care system. Aris dominated the discussions, but this does not mean that Vasi-
liki’s participation was insignificant. On the contrary, her participation was central, both in the
events that Aris refered to and in the actual narration. 

Their home, where every interview whith them took place and found its meaning, constitu-
tes a symbolic investment. I demonstrate how this home is a central theme in Aris’ description
of how he regained several important bodily territories that had been robbed from him in con-
nection with his admission to the asylum in Athens in 1960. Like Dina, he distances himself
intertextually from the talk about ”lepers” in the past. He rejects all claims that leprosy is highly
contageous and suggests that an important turning point in the history of leprosy was the effec-
tive medical treatment. Most characteristic, however, is the way in which he transforms his own
disease history into a story of a successful family project. In contrast to the widely held belief that
leprosy leads to social expulsion and marginalization, Aris took his own poor childhood as a
point of departure for a story describing how he managed to convert his social inheritance into
a success for the family that he and Vasiliki created. 

Chapter Seven – Spyros & Anastasia
In this chapter I analyze some of the things that may occur when leprosy sufferers attemt to hide
their disease. They do so in order to control their lives in relationship to the stigmatization that
they meet with both within and outside the health care system. The analysis is based on inter-
views with Spyros who was long ago discharged from the center in Athens, and with his wife
Anastasia who does not have a past as a leprosy patient. After having a relapse of the disease in
the middle of the 190s, Spyros resumed prophylactic medication and is therefore, from a medi-
cal standpoint, no longer a disease carrier. Both spouses have worked together to hide Spyros’
history of illness even from their own children. With help of the term ”passing” I discuss why
leprosy sufferers try to pass as ”healthy” among ”the healthy”. The term also helps me to unders-
tand the consequences of these attempts. In this regard, Spyros has been successful. It took a long
time before I considered him leprosy sufferer.

The special quality that leprosy has in modern Greece is expressed linguistically when a dicho-
tomy is made between leprosy sufferers, on the one hand, and ”the healthy” on the other. Since
”the healthy” is a term for all those who are not suffering from leprosy, even people who are suf-
fering from other diseases are indirectly included in ”the healthy”. In this manner then, leprosy
sufferers and ”the healthy” form opposites in terms that are dictated by those who do not have
leprosy. The classification of leprosy in terms of those who do not have it, is one of the reasons
that many leprosy sufferers feel forced to hide their disease. On this general level, the stigmati-
zation of leprosy is reminiscent of racism. That which makes possible the stigmatization and spe-
cial treatment of leprosy sufferers, cannot be limited contemporary situations. Causes must also
be sought in the past. I make special reference to my earlier account of how stigmatization of
leprosy sufferers in modern Greece can be traced to colonial and racial politics in Europe and the
United States during the last century.

An implication of the term ”passing” is that those who carry out changes of identity, in many
cases must subordinate themselves to their new identity so as not to risk being traced to their old
one. As a result, identity changes can lead to a conflict between the leprosy sufferers’ need to hide
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their identity and their possibility of making themselves agents for a collective I. When these pos-
sibilities diminish, it becomes more difficult for them to control the knowledge of their disease.
Conversations with Spyros and Anastasia illustrate that the stigmatized identities of leprosy suf-
ferers become particularly difficult to handle in intimate family relationships. I have the impres-
sion that keeping the disease a secret from their own children has required great vigilance and
creativity on the part of Spyros and Anastasia. Because they felt forced to hide the disease, it
remains a constant presence in their lives.

Chapter Eight – Intertextuality
My conversations with Dina, Aris and Vasiliki, Spyros and Anastasia, solidified an earlier
impression from field work: Leprosy sufferers are not a group of poor ”wretches”. Rather, seve-
ral of them showed an ability to take charge over their illness and develop a will to overcome the
various difficulties they have been subjected to. One cannot hide, however, the fact that they are
still suffering from the disease both physically and socially. In the final chapter I summarize my
attempts to understand the relationship between the vulnerability of leprosy sufferers and their
ability to surmount it. I return to two basic theretical frameworks utilized in this study, discour-
se analysis and folkloristic text analysis. Morover, I develop further one of the consequences of a
linkage between them, namely that light is shed on the meeting between two opposing proces-
ses. One of these consists of the discursive practices that characterize those power relationships
that surround the lives of leprosy sufferers. The other process is the power practices used by
leprosy sufferers to control their own environment. Each one of these two processes can be best
understood with the help of one of the two theoretical frameworks. I show how the intertextual
strategies of leprosy sufferers can be linked to both.

This presupposes that intertextuality can be viewed on two analytical levels. On one level, the
analysis concerns the strategic intertextual constructs of the leprosy sufferers. On the other, it
concerns the context of meaning that these are a part of. I call this context of meaning an ”inter-
textual environment”. This environment is created from a hierarchy of subject positions where
every subject controls one convention in regards to ways of speaking about leprosy. Together
these conventions make it possible to interpret how leprosy sufferers can expect to be categori-
zed and perceived by other individuals and institutions. I want to emphasize that the intertextu-
al constructs of leprosy sufferers are never static. Rather, they are shaped in interactive situations
in which there is an ongoing struggle and negotiation for power. Nor is it surprising that their
intertextual constructs can be both incompatible and contradictory. They are formulated out of
a mosaic of subject positions. Apart from the gender related positions of men and women, the
diverse religious attitudes and social positions of leprosy sufferers give rise to different ways of
defining what it means to be a leprosy sufferer. 

The possibility of winning interpretive priority for one’s self-understanding can depend on
the interaction between individuals. But if intertextuality is viewed from the two different ana-
lytical levels I described above, then the order of interpretation is more conditional than that.
The intertextual environment is not unlimited, but rather encompasses a finite range of con-
ventions. This does not mean, however, that an unambiguous knowledge controls what is pos-
sible to think and say about leprosy. The focus on intertextuality can shed light on the reflexive
interpretive processes that the power practices of leprosy sufferers are shaped and the contexts of
meaning that they are a part of. In modern Greece, leprosy sufferers shape their self-understan-
dings in relation to how they are viewed, categorized and perceived in their social and historical
environments. I have attempted to show that the power leprosy sufferers have over their bodies
and their health is created through negotiations and compromises concerning interpretations.

Translated by Henrik Nordström
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her av att delta i olika verksamheter på centret. Men framför allt är fältanteckningarna baserade på
mina erfarenhet av dagligt umgänge med lepradrabbade. Jag har också ägnat vistelserna i Aten åt stu-
dier av arkivmaterial. I noterna förkommer hänvisningar till otryckt material som inte är förtecknat
här. I dessa fall ges bibliografiska hänvisningar direkt i noten. Kopior på det refererade otryckta mate-
rialet finns i författarens ägo. 
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Bilaga
Transkriberingsprinciper

Transkribering av grekisk text till latinskt alfabet
I transkriberingen av grekiska ord till latinskt alfabet har jag strävat efter att återge dem så att svensk-
språkiga läsare ska kunna läsa dem så uttalstroget som möjligt. Ett undantag är translittereringen av
egennamn, där likheten i stavning har fått dominera framför ljudlikheten. Följande transkriber-
ingsprinciper kan nämnas: dh (tonande läspljud); th (tonlöst läspljud); gh (tonande guttural); ch ich-
ljud som i ty. ich framför e- och  i-ljud eller ach-ljud som i ty. Dach framför a-, å- och o-ljud eller kon-
sonant; u (slutet o-ljud); z (tonande s-ljud).

Etnopoetisk transkription
I utformningen av den etnopoetiska transkriberingen av de bandinspelade samtalen har jag haft flera
förebilder. För den grafiska framställningen av den etnopoetiska transkriptionen har jag utgått från de
behov mina informanters muntliga stilmedel krävt och funnit Charles Briggs arbete (1988) använd-
bart för att utforma följande skrivregler:

Pausering: indrag i vänstermarginal; antal steg proportionellt till pausens längd
Hög röstvolym: MED VERSALER

Sänkt röst eller viskning: nedsänkt text
Eskalerande talhastighet: kursiveras
Emfas: understrykning
Utdraget ord: bindestreck efter ordet-
Dramatisering genom markerad intonation i grekiskt tal (ett slags förhöjt lite entonigt utdrag på vis-

sa ord i framställningen): med kolon::::
Avbrutet yttrande: snedstreck/ (placeras där avbrottet sker i yttrandet samt i början av den avbrytan-

de repliken då båda talar i mun på varandra)
Inflikade bifall, invändningar: [inom klammer] 
Inflikningar av en tredje person i samtalet: [b: inom |c: mellan streck| klammer]
Inflikade frågor, eller ansatser till frågor: [¿fråga]
Ohörbara yttranden: ((inom dubbel parentes))
Ohörbara inflikade yttranden: [[inom dubbel klammer]] eller ||dubbla streck||
Kommentarer till transkriberingen: (inom parentes)
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