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Den	som	sysslar	både	med	vetenskap	och	med	populärvetenskap	kan	ibland	behöva	

fundera	över	skillnader	och	likheter	mellan	de	två	aktiviteterna.	För	mig	blev	det	

aktuellt	att	begrunda	dessa	frågor	i	samband	med	ett	projekt	som	har	sysselsatt	mig	de	

senaste	åren.	Det	är	nu	avslutat	och	har	resulterat	i	en	bok,	Germanerna:	Myten,	

Historien,	Språken,	som	kom	ut	hösten	2013.		

Denna	artikel	handlar	trots	sin	titel	inte	särskilt	mycket	om	relationerna	mellan	oss	

och	germanerna;	den	saken	kommer	upp	mycket	kort	framåt	slutet.	Projektet	om	

germanerna	används	här	som	illustration	av	vad	populärvetenskap	kan	vara,	och	

efterhand	kommer	det	att	framgå	hur	ordet	och	begreppet	”vi”	enligt	min	mening	har	att	

göra	med	skillnaden	mellan	vetenskap	och	populärvetenskap.	

En	uppenbar	skillnad	mellan	vetenskaplig	och	populärvetenskaplig	verksamhet	är	

den	roll	som	förmedlandet	till	andra	spelar.	Ett	vetenskapligt	projekt	kan	innebära	

omfattande	kommunikativ	verksamhet,	som	när	man	skriver	en	vetenskaplig	monografi,	

men	det	kan	också	vara	en	minimal	del	av	arbetet.	I	mitt	eget	fall	har	jag	till	exempel	en	

gång	lagt	ner	en	lång	tid	på	att	få	fram	en	korrekt	beskrivning	av	systemet	för	

kasusmarkering	på	vissa	latinska	substantiv,	men	resultatet	kunde	redovisas	på	några	få	

sidor	i	en	facktidskrift.	I	populärvetenskaplig	verksamhet	är	däremot	kommunikationen	

det	konstitutiva.	Om	man	inte	kommunicerar	så	sysslar	man	inte	alls	med	

populärvetenskap.	

För	min	del	är	jag	intresserad	av	sådan	kommunikation.	Jag	tycker	helt	enkelt	om	att	

berätta	för	folk	hur	saker	och	ting	förhåller	sig,	för	alla	som	vill	lyssna	eller	läsa.	Ett	

villkor	för	att	lyckas	med	det	är	att	man	kan	få	åhörarna	eller	läsarna	att	bibehålla	



	

intresset.	Här	ska	jag	försöka	åstadkomma	det	genom	att	först	ta	upp	ett	tema	och	sedan	

ett	annat.	Till	att	börja	med	ger	jag	helt	enkelt	en	kort	populärvetenskaplig	presentation	

av	en	del	av	projektet	om	germanerna.	Sedan	följer	en	diskussion	av	vad	det	är	i	det	

projektet	som	gör	att	det	är	just	populärvetenskap,	inte	vetenskap,	och	den	utmynnar	

efterhand	i	ett	påstående	om	relationerna	mellan	dessa	två	verksamheter.			

Först	alltså	germanerna.	De	dök	upp	ganska	plötsligt	i	historiens	ljus.	Ett	år	var	de	

helt	okända,	och	några	år	efteråt	pratade	alla	om	dem	i	den	civiliserade	världen.	Det	var	

trakten	kring	Medelhavet	som	var	civiliserad	på	den	tiden,	och	det	var	där	det	fanns	folk	

som	kunde	skriva	ned	vad	som	hände	och	vad	man	kände	till	på	ett	av	de	två	stora	

kulturspråken,	grekiska	eller	latin.	

Den	som	rapporterade	om	germanerna	först	var	en	mycket	känd	person,	Gaius	Julius	

Caesar.	Vi	har	kvar	hans	text	om	dem	i	boken	De	bello	Gallico,	Om	det	galliska	kriget.	Den	

handlar	i	princip	om	hur	Caesar	under	sju	år	på	50-talet	före	vår	tideräkning	tog	sin	

armé	kors	och	tvärs	i	det	som	nu	är	Frankrike	och	besegrade	den	ena	lilla	staten	efter	

den	andra,	tills	hela	området,	som	kallades	Gallia,	blev	underkuvat	och	gjort	till	en	del	av	

det	romerska	riket.	De	som	bodde	i	området	talade	ett	keltiskt	språk,	men	efter	ett	antal	

generationer	övergick	alla	till	romarnas	språk,	latin,	och	den	moderna	franskan	kommer	

ju	från	latinet.		

Öster	om	gallerna	fanns	germaner,	rapporterade	Caesar,	och	dem	stred	han	också	

med	eftersom	de	var	konkurrenter	till	romarna.	De	var	skickliga	militärt	och	ville	ta	

makten	i	en	del	av	Gallien,	men	Caesar	jagade	dem	på	flykten.	Från	hans	tid	och	framåt	

var	det	floden	Rhen	som	blev	gräns	mellan	det	romerska	riket,	där	man	använde	latin,	

och	området	utanför,	där	germanerna	fanns.	Det	området	kallade	romarna	Germania.	

Den	västra	gränsen	för	Germania	var	floden	Rhen,	och	i	söder	var	gränsen	mot	romarna	

i	stort	sett	floden	Donau.	Hur	långt	åt	öster	och	åt	norr	Germania	sträckte	sig	var	vagt,	



	

eftersom	romarnas	kunskap	var	begränsad,	men	det	är	klart	att	åtminstone	en	del	av	

Polen	ingick,	och	även	södra	delen	av	Skandinavien.	

Det	fanns	alltså	ett	område	Germanien,	Germania	på	latin,	där	det	bodde	människor	

som	kallades	germaner,	Germani	på	latin.	Det	framgår	av	romarnas	skrifter	att	de	som	

de	kallade	germaner	aldrig	använde	det	namnet,	och	inget	annat	gemensamt	namn	

heller.	Romarna	tyckte	att	de	hörde	ihop,	men	själva	verkar	de	knappast	ha	ansett	det.	

Båda	sidorna	hade	väl	delvis	rätt.	Människorna	i	det	här	stora	området	talade	samma	

språk,	de	levde	på	ungefär	samma	sätt,	materiellt	sett,	och	de	hade	en	hel	rad	

gemensamma	föreställningar	och	idéer.	Å	andra	sidan	fanns	det	aldrig	någon	gemensam	

politisk	enhet	utan	bara	ett	otal	små	helt	självständiga	grupper,	och	i	allmänhet	ingen	

inbördes	sammanhållning,		

De	som	kallades	germaner	levde	som	enkla	jordbrukare.	De	odlade	säd,	mest	korn,	de	

hade	kor	och	de	bodde	i	avlånga	hus	som	hade	plats	för	människorna	i	ett	litet	rum	i	ena	

änden	och	för	korna	i	den	större	delen.	Politiskt	sett	var	de	organiserade	i	små	folk	eller	

stater;	ett	femtiotal	namn	på	sådana	enheter	finns	bevarade	från	de	första	århundradena	

av	kontakter	med	romarna.	Hur	stora	de	enheterna	var	är	svårt	att	säga,	men	kanske	

fanns	det	så	få	som	några	hundra	människor	i	en	del	av	dem	och	så	många	som	några	

tiotusental	i	andra.	Samhällena	var	enkla.	De	bestod	i	stort	sett	bara	av	bönder,	det	fanns	

inte	några	tätorter	att	tala	om,	inte	mycket	handel	och	inte	just	några	

heltidshantverkare.	Den	tid	som	männen	hade	ledigt	från	jordbruket	ägnade	de	sig	först	

och	främst	åt	militär	träning;	germanerna	stred	ofta	sinsemellan	och	ibland	mot	andra.	I	

övrigt	sysslade	de	med	att	spela	tärning	och	att	dricka	öl.	Vad	kvinnorna	gjorde	på	sin	

eventuella	fritid	framgår	inte.	

Varifrån	germanerna	kom	vet	man	inte	alls.	Romarna	trodde	att	de	var	autoktona,	att	

de	alltid	hade	bott	där.	Vi	vet	inte	just	mer,	trots	all	arkeologi	och	all	historisk	



	

språkvetenskap.	De	var	bönder	vars	förfäder	antagligen	hade	bott	länge	ungefär	där	de	

själva	bodde.	Att	ingen	hade	hört	talas	om	dem	nere	vid	Medelhavet	förrän	Caesar	stötte	

på	dem	berodde	väl	på	att	de	inte	skilde	sig	så	mycket	från	många	andra	människor	som	

fanns	utanför	det	som	romarna	uppfattade	som	den	civiliserade	världen.	För	oss	kan	de	

ju	ha	sitt	intresse,	eftersom	det	var	de	som	fanns	i	åtminstone	en	stor	del	av	det	som	nu	

är	Sverige	och	det	är	deras	språk	som	vårt	språk	kommer	från.	

Från	Caesars	tid,	ca	50	år	före	Kristus,	och	ett	halvt	årtusende	framåt	hade	germaner	

och	romare	kontakt	som	grannar.	I	början	tänkte	sig	nog	romarna	att	ta	över	det	här	

området	också,	eller	en	stor	del	av	det,	men	efter	några	decenniers	krig	insåg	de	att	det	

knappast	fanns	något	att	ta.	Så	småningom	blev	situationen	vid	gränsen	relativt	fredlig,	

och	under	århundraden	blev	det	långsamt	men	stadigt	ökande	kontakter	mellan	

romarna	och	germanerna.	Germanerna	fortsatte	att	vara	mycket	framstående	militärer	

och	förde	ibland	lokala	krig	mot	romarna,	men	blev	också	i	ökande	utsträckning	

rekryterade	som	soldater	i	den	romerska	armén.	Bland	annat	på	det	sättet	överfördes	en	

hel	del	idéer	och	vanor	från	imperiet	och	ut	till	germanernas	periferi.	

Under	400-talet,	ganska	precis	500	år	efter	Caesars	erövringar,	kollapsade	det	

västromerska	riket.	Den	centrala	statsmakten	försvann,	och	i	samband	med	det	tog	sig	

en	hel	rad	germanska	grupper	in	över	gränsen	och	upprättade	egna	riken.	Det	var	

många	grupper:	först	kom	goterna,	så	sveber	och	vandaler	och	burgunder	och	efterhand	

också	franker,	de	som	blev	viktigast	av	alla.	Och	England	togs	över	av	angler,	saxare	och	

andra	från	Nordsjökusten.	

Fast	var	de	germaner	längre?	Det	är	faktiskt	mycket	tveksamt.	För	det	första	var	

deras	samhällen	förstås	ganska	annorlunda	efter	ett	halvt	årtusende,	bland	annat	genom	

kontakterna	med	romarna.	Men	för	det	andra	var	det	också	så	att	själva	namnet	

germaner	försvann	just	vid	den	här	tiden.	



	

Det	var	ju	ett	namn	som	romarna	använde	på	alla	barbarer	som	fanns	utanför	

gränsen,	utan	någon	särskild	åtskillnad.	Men	efterhand	som	kontakterna	blev	tätare	

lärde	sig	romarna	att	de	hade	att	göra	med	markomanner	eller	franker	eller	

langobarder,	som	kunde	vara	ganska	olika	sinsemellan.	De	använde	gruppernas	egna	

namn	mer	och	samlingsnamnet	mindre.	Och	när	sedan	den	romerska	staten	och	armén	

försvann	och	de	olika	grupperna	tog	över	i	olika	före	detta	romerska	provinser	fanns	det	

inget	bruk	för	något	generellt	ord	för	barbarer	utanför	gränsen.	Gränsen	fanns	inte	

längre,	och	de	olika	grupperna	var	nu	makthavarna,	som	man	måste	benämna	med	de	

namn	de	själva	ansåg	att	de	hade.	Det	latinska	ordet	Germani	försvann	faktiskt	ur	

språkbruket.	Vad	som	fanns	kvar	var	bara	det	geografiska	begreppet	Germania,	som	

betecknade	ungefär	det	nuvarande	Tyskland.	De	som	bodde	där	var	saxare	och	franker	

och	burgunder	och	bajrare,	men	kallades	inte	mer	för	germaner.	

Däremot	talade	alla	de	här	grupperna	fortfarande	på	liknande	sätt.	Att	de	talade	

germanska	språk	visste	de	förstås	inte,	men	så	var	det.	Från	början	fanns	ett	germanskt	

språk,	men	efterhand	har	det	differentierats	till	de	många	germanska	språken.	

Hur	det	gick	till	kan	jag	inte	gå	in	på	här.	Men	även	svenska	uppstod	ju	med	tiden,	

framåt	1200-	eller	1300-talet,	som	ett	eget	språk	med	eget	namn	och	skriftspråk,	klart	

skilt	från	grannspråken.	De	som	började	skriva	svenska	hade	dock	ingen	som	helst	

uppfattning	om	att	språket	hade	något	med	gamla	germaner	att	göra,	eller	att	de	själva	

på	något	sätt	var	förknippade	med	dem.	Vid	det	laget,	kring	1300,	hade	faktiskt	ingen	

brytt	sig	om	germaner	på	omkring	800	år,	och	det	skulle	dröja	ett	tag	till	innan	de	blev	

återupptäckta.	

Det	blev	de,	fast	glömskan	var	mycket	djup.	Under	hela	den	långa	medeltiden,	grovt	

talat	från	500	efter	Kristus	till	1500,	var	begreppet	germaner	fullständigt	inaktuellt.	Man	

visste	inte	att	det	hade	funnits	ett	samlingsnamn	för	alla	dessa	grupper.	



	

I	mitten	på	1400-talet	gjorde	man	ett	oväntat	fynd.	Då	hade	renässansen	satt	igång,	

med	ett	ökat	intresse	för	antiken,	och	lärda	män	finkammade	alla	boksamlingar	för	att	

hitta	manuskript	med	antika	texter.	I	ett	kloster	i	Tyskland	hittade	man	en	liten	skrift	på	

30	sidor	som	handlade	just	om	germanerna.	Den	brukar	kallas	Germania	och	var	skriven	

av	Tacitus,	en	känd	romersk	historiker,	år	98	efter	Kristus.	I	den	lilla	boken	står	det	

mesta	som	vi	överhuvudtaget	vet	om	germanerna.	Den	väckte	ett	enormt	intresse,	inte	

så	mycket	för	att	den	gav	mer	kunskap	om	en	del	människor	i	antiken,	utan	mest	för	att	

den	snabbt	fick	en	mycket	stor	politisk	roll	i	samtiden.	

I	slutet	av	1400-talet	hörde	nästan	hela	det	nuvarande	Tyskland	till	det	heliga	

romerska	kejsardömet,	som	det	hette.	Det	var	på	papperet	stort	och	imponerande,	

omfattade	också	stora	delar	av	Italien	med	mera	och	hade	anor	ända	tillbaka	till	Karl	

den	store	på	800-talet.	Men	i	verkligheten	hade	kejsaren	nästan	ingen	makt,	utan	riket	

hade	fallit	sönder	i	många	små	furstendömen,	kungadömen,	biskopsdömen	med	mera.	

Detta	bekymrade	många	i	nuvarande	Tyskland,	där	det	började	växa	fram	en	tidig	form	

av	nationalism,	en	idé	om	att	de	som	hade	tyskt	språk	och	tyskt	kultur	gemensamt	också	

borde	bilda	ett	starkt	gemensamt	tyskt	rike,	skilt	från	fransmännen	i	väster,	slaverna	i	

öster	och	italienarna	i	söder.	

När	ledande	tyska	politiker	och	ideologer	började	få	klart	för	sig	vad	som	stod	i	

Tacitus	Germania	blev	de	oerhört	entusiastiska,	av	två	skäl.	För	det	första	framgick	det	i	

den	att	alla	i	det	dåvarande	Tyskland	faktiskt	hade	en	gemensam	förhistoria	hos	ett	folk	

i	antiken,	germanerna.	Vid	den	här	tiden	trodde	man	på	grund	av	diverse	fantasifulla	

historiker	att	de	stora	grupperna	i	Tyskland,	som	saxare	och	franker	och	bajrare,	hade	

kommit	invandrande	var	för	sig	från	olika	håll	i	världen.	Men	nu	fick	man	veta	att	de	

hade	hört	samman	från	begynnelsen.	Dessutom	var	dessa	förfäder	mycket	framstående,	

de	var	skickliga	krigare	och	hade	en	gång	till	och	med	besegrat	romarna	i	ett	stort	slag,	



	

slaget	i	Teutoburgerskogen.	I	ett	annat	verk	av	Tacitus	som	också	hittades	under	

renässansen	finns	det	en	skildring	av	den	german	som	vann	det	slaget,	Arminius.	Och	

Tacitus	kallar	honom	liberator	Germaniae,	”Germaniens	befriare”.	Germania	var	ju	det	

ord	som	man	fortfarande	använde	på	latin	för	det	område	där	tyskarna	bodde.	Arminius	

var	alltså	en	sann	tysk	hjälte.	

Plötsligt	fick	hela	Tyskland	en	egen,	sammanhållen	historia,	som	dessutom	var	

mycket	ärofull,	och	en	alldeles	egen	frihetshjälte.	Det	var	som	manna	från	himlen	för	

dem	som	ville	skapa	en	enad	tysk	nation.	Germanerna	blev	annekterade	som	den	tyska	

nationens	förfäder,	och	Arminius	blev	raskt	förtyskad	till	Hermann.		

	Redan	från	början	hängde	intresset	för	germaner	ihop	med	önskan	om	en	egen	tysk	

nation,	och	ett	annat	tema	som	fanns	med	från	början	var	friheten.	Tacitus	betonar	

germanernas	frihetslängtan.	För	honom	var	motivet	framför	allt	att	skapa	en	kontrast	

mot	romarna	i	hans	egen	samtid,	som	han	uppfattade	som	förtryckta	i	ett	enmansvälde,	

kejsardömet.	Tyskarna	på	1500-talet	och	framåt	tänkte	sig	mest	en	helt	annan	sorts	

frihet,	nämligen	frihet	från	främmande	inflytande.	Germanerna	och	Hermann	kom	snart	

att	stå	för	det	genuint	gamla	tyska,	i	kontrast	till	utländskt	inflytande	av	olika	slag.	Under	

de	följande	århundradena	höll	man	denna	myt	om	de	fria,	tappra	germanska	förfäderna	

högst	levande.	Men	den	verkliga	uppblomstringen	för	dyrkan	av	germanerna	kom	på	

1800-talet.	Det	hade	sin	rot	i	den	politiska	situationen	på	den	tiden,	och	det	hade	också	

att	göra	med	nya	vetenskapliga	upptäckter.	

I	början	av	1800-talet	var	Tyskland	fortfarande	lika	lite	enat	som	på	1500-talet.	

Kejsardömet	fanns	ännu	kvar,	men	kejsaren	hade	i	praktiken	ingen	makt	alls	över	det	

mesta	av	det	som	han	teoretiskt	sett	styrde.	Det	första	årtiondet	av	1800-talet	blev	

ödesdigert,	då	Napoleon	attackerade	de	tyska	staterna	och	vann	en	förkrossande	seger.	

Han	grep	den	politiska	makten,	fick	kejsaren	att	avgå,	och	det	nästan	tusenåriga	



	

kejsardömet	försvann	oåterkalleligen.	Så	tvingade	han	in	de	flesta	av	de	tyska	staterna	i	

ett	förbund	som	han	själv	i	praktiken	bestämde	över.	

En	reaktion	på	detta	i	Tyskland	blev	en	våldsamt	uppflammande	nationalism.	Det	var	

då	som	Fichte	höll	sina	tal	till	den	tyska	nationen,	och	nationalismen	som	ideologi	fick	

klara	konturer	ungefär	vid	den	tiden.	I	den	tankemodellen	bestod	världen	av	folk,	med	

skilda	kulturer	och	skilda	språk,	till	sin	kärna	egentligen	oföränderliga,	och	varje	

människa	tillhörde	ett	sådant	folk.	Alla	tyskar	tillhörde	det	tyska	folket,	som	genom	

historiens	förlopp	hade	blivit	splittrat	på	olika	politiska	enheter,	men	som	hade	en	

ödesbestämd	samhörighet.	

I	det	stämningsläget	blev	germanerna	och	Arminius	ännu	mycket	mer	viktiga	än	de	

hade	varit	tidigare.	Germanerna	hade	ju	besegrat	romarna	som	kom	från	Gallien	i	väster,	

och	nu	gällde	det	att	kasta	ut	fransmännen	som	kom	från	samma	håll.	

Dessa	stämningar	blev	bara	starkare	under	1800-talets	lopp.	Det	var	ett	århundrade	

när	det	som	nu	är	Tyskland	växte	sig	starkare	ekonomiskt	och	politiskt	och	även	

vetenskapligt,	och	1870	kom	Tysklands	enande.	Man	fick	återigen	en	kejsare,	en	tysk	

kejsare.	Så	vann	också	tyskarna	det	fransk-tyska	kriget,	Tyskland	triumferade	över	

ärkefienden	ett	drygt	halvsekel	efter	Napoleon.	Nationalismen	fick	en	avsevärd	

påspädning,	och	germanerna	som	nationens	hjältemodiga	förfäder	blev	alltmer	

populära.	Men	den	rena	hjältedyrkan	kombinerades	under	1800-talets	lopp	med	ett	par	

andra	motiv	som	var	betydligt	mer	problematiska.	

För	det	första	var	det	språket,	eller	språken.	Det	var	på	1800-talet	som	det	uppstod	

en	historisk	språkvetenskap.	Tyska	forskare	var	ledande,	och	särskilt	arbetade	de	

förstås	med	det	egna	språket	och	dess	närmaste	släktingar.	Det	var	först	då	som	familjen	

fick	namnet	”de	germanska	språken”.	Flera	tyska	forskare	ansåg	att	man	gott	kunde	

kalla	hela	gruppen	för	die	deutsche	Sprache,	”det	tyska	språket”.	I	andra	länder	hade	man	



	

föreslagit	”	gotiska	språk”,	”	teutoniska	språk”	med	mera.	Men	germanische	Sprachen	

”germanska	språk”	var	en	term	som	tyskarna	med	tiden	accepterade	därför	att	tyskar	

och	germaner	för	dem	egentligen	var	samma	sak,	bara	med	en	viss	tidsskillnad.	Termen	

har	alltså	egentligen	inte	så	mycket	att	göra	med	de	gamla	germanerna,	utan	mer	med	

vilka	som	ansågs	vara	germaner	av	tongivande	tyskar	under	1800-talet.	

Eftersom	det	var	så	blev	det	naturligt	för	nationalistiska	tyskar	att	tänka	att	alla	som	

talade	ett	germanskt,	det	vill	säga	egentligen	ett	tyskt,	språk	nog	borde	höra	till	

Tyskland	även	politiskt.	Det	fick	intressanta	realpolitiska	implikationer.	Man	borde	då	

lämpligen	inkorporera	inte	bara	Elsass	och	Lothringen,	utan	också	Nederländerna	och	

delar	av	Danmark,	eller	kanske	hela	landet,	och	i	förlängningen	väl	hela	Norden.	Det	var	

en	konsekvens	av	tanken,	lanserad	särskilt	av	Herder,	att	de	som	hade	samma	språk	från	

början	också	egentligen	var	delaktiga	av	samma	folksjäl.	Att	de	då	borde	styras	av	den	

tyska	regeringen	var	självklart	för	många	tyskar,	även	om	det	kanske	inte	var	det	för	

nederländare,	danskar,	svenskar	och	andra.	

Den	andra	problematiska	kopplingen	av	germandyrkan	var	till	rasföreställningar.	

Anhängarna	av	den	förment	vetenskapliga	rasismen	som	utbildades	under	1800-talet	

hävdade	bland	annat	att	det	fanns	genetiskt	bestämda	människoraser	med	olika	

egenskaper	och	olika	värde,	och	att	blandning	av	raser	var	olycksbringande	och	ledde	

till	degenerering,	förstörelse	av	de	goda	rasanlagen.	Naturligtvis	ansåg	européer	att	de	

tillhörde	den	mest	värdefulla	rasen.	Tyskarna	tog	fram	gamle	Tacitus	och	fann	att	det	

står	i	Germania	att	germanerna	är	ett	oblandat	folk	som	alltid	har	bott	på	samma	ställe.	

Ur	rasteorietisk	synvinkel	var	det	ju	närmast	ett	bevis	på	att	tyskar	var	bättre	än	alla	

andra.		



	

	I	praktiken	innebar	det	att	man	började	använda	begreppet	germaner	som	nästan	

synonymt	med	tyskar,	eller	åtminstone	som	synonymt	med	riktiga,	fria,	livskraftiga	och	

rasmässigt	oblandade	tyskar.	

Den	här	utvecklingen	tog	sin	tid,	från	första	delen	av	1800-talet	till	början	på	1900-

talet,	och	fortsättningen	under	1900-talet	blev	som	bekant	helt	katastrofal.	Tyskland	

förlorade	det	första	världskriget,	och	därefter	blev	nationalistiska	och	främlingsfientliga	

krafter	i	Tyskland	mycket	starka.	Det	nationalsocialistiska	partiet	tog	makten	år	1933	

och	styrde	landet	till	1945.	De	tolv	åren	var	på	sätt	och	vis	de	mest	gloriösa	i	den	

märkliga	historia	som	begreppet	germaner	har	haft.	

Men	det	innebar	att	ordet	germaner	kopplades	nästan	helt	bort	från	den	betydelse	

som	det	en	gång	hade	haft	hos	romarna.	Det	hade	knappast	något	alls	längre	att	göra	

med	bönder	och	krigare	i	Mellaneuropa	och	Norden	för	två	tusen	år	sedan.	Det	blev	en	

form	av	hedersbeckning	för	de	människor	som	nazistregimen	ville	gynna.	Den	historiska	

dimensionen	var	nästan	bortglömd.	För	nazisterna	var	germaner	de	själva	och	möjligen	

en	del	andra	som	de	uppskattade,	men	de	som	fanns	i	forntiden	var	intressanta	bara	i	

den	utsträckning	som	de	kunde	kasta	glans	över	de	nutida	germanerna.		

Efter	nazisttiden	blev	ju	situationen	i	Tyskland	och	i	hela	Europa	mycket	förändrad.	

Rasism	och	våldsam	nationalism	blev	inte	alls	gångbara.	Hela	missbruket	av	begreppet	

germaner	ledde	till	att	ordet	under	de	följande	decennierna,	och	ännu	i	dag,	har	använts	

och	används	så	lite	som	möjligt	av	folk	som	inte	är	angelägna	att	framstå	som	

kryptonazister	eller	rasister.		

I	sammanfattning	betyder	allt	detta	att	ordet	germaner	har	brukats	under	två	skilda	

epoker	i	Europas	historia	med	i	stort	sett	helt	skilda	innebörder	och	associationer.		

Under	ett	halvt	årtusende	i	antiken	betecknade	ordet	en	vag	massa	av	vilda	krigiska	

barbarer	utanför	det	romerska	imperiets	gräns.	Den	användningen	försvann,	i	princip	



	

när	gränsen	försvann,	ungefär	500	efter	Kristus.	Från	1500-talet	och	framåt	har	ordet	

betecknat	tyskarnas	ärorika	stamfäder,	och	efterhand	i	ökande	utsträckning	tyskarna	

själva,	fram	till	1945	när	ordet	kom	helt	ur	bruk,	frånsett	bland	fackhistoriker	som	

studerar	antiken	och	bland	rasister	och	nynazister	som	försöker	uppliva	den	gamla	

ideologin.	

	

Detta	var	alltså	den	populärvetenskapliga	presentationen.	Nu	övergår	jag	till	att	försöka	

analysera	vad	jag	gjorde	när	jag	genomförde	projektet	(eller	snarare	den	del	av	

projektet	som	just	har	beskrivits)	och	komma	fram	till	vad	det	var	för	verksamhet	jag	

sysslade	med.	

Jag	sysslade	med	populärvetenskap,	enligt	min	egen	bedömning.		Om	det	var	bra	eller	

dålig	eller	angelägen	eller	likgiltig	populärvetenskap	ska	förstås	andra	bedöma.	Det	är	

inte	nu	fråga	om	någon	sådan	värdering,	utan	utgångspunkten	är	bara	att	jag	själv	tyckte	

att	det	var	populärvetenskap.		

Men	när	jag	nu	i	efterhand	har	börjat	reflektera	över	saken	har	jag	faktiskt	blivit	

något	osäker	på	om	mitt	omdöme	var	riktigt.	Det	har	slagit	mig	att	det	jag	gjorde	var	

mycket	likt	vetenskap,	åtminstone	i	det	här	fallet.	Det	började	med	att	jag	ställde	mig	en	

fråga,	som	ungefär	var:	hur	kommer	det	sig	att	nazisterna	hade	en	så	oerhört	hög	

uppfattning	om	germanerna?	Som	latinist	har	jag	ju	undervisat	i	åratal	på	texter	som	

Caesars	de	bello	Gallico	och	Tacitus	Germania,	och	germanerna	har	aldrig	förefallit	mig	

särskilt	förebildliga	eller	beundransvärda.		

Jag	började	undersöka	saken	på	det	vanliga	sättet,	genom	att	läsa	relevanta	texter	och	

leta	upp	tidigare	forskning	om	saken.	Det	tog	sin	tid,	det	visade	sig	vara	ett	stort	fält	som	

krävde	rätt	mycket	inläsning.	Med	tiden	fick	jag	en	egen	uppfattning	om	hur	det	låg	till.	

Den	innebär	väl	inte	att	jag	har	kommit	fram	till	några	helt	nya	insikter,	men	å	andra	



	

sidan	finns	det	inte	någonstans	i	forskningslitteraturen,	såvitt	jag	vet,	någon	utförlig	

behandling	av	just	den	fråga	jag	ställde.	Jag	skrev	med	tiden	ned	vad	jag	hade	kommit	

fram	till,	i	det	här	fallet	i	form	av	en	del	av	en	bok.	

Det	är	ju	i	stort	sett	samma	procedur	som	jag	följde	till	exempel	när	jag	studerade	

kasusmarkeringen	i	latin.	Jag	ställde	mig	en	fråga,	eller	egentligen	flera,	samlade	in	vad	

som	hade	skrivits,	analyserade	materialet,	kom	fram	till	ett	svar,	som	skilde	sig	i	några	

detaljer	från	vad	folk	före	mig	hade	ansett,	och	så	skrev	jag	en	artikel	som	publicerades	i	

en	facktidskrift.	Varför	tycker	jag,	och	förmodligen	de	flesta	andra,	att	boken	om	

germanerna	är	populärvetenskap	men	artikeln	om	ljudsystemet	är	vetenskap?	

En	möjlighet	vore	att	arbetssättet	skiljer	sig.	Det	finns	en	del	som	tror	att	

faktainhämtande	och	analys	kan	ske	mera	lättvindigt	när	det	gäller	populärvetenskap,	

eller	till	och	med	anser	att	populärvetenskap	består	i	att	omformulera	vetenskapliga	

resultat	som	forskare	har	kommit	fram	till.	Jag	har	mött	uppfattningen	att	utövaren	

ägnar	sig	åt	sådant	som	att	förenkla	och	förgrova	forskarnas	svårbegripliga,	men	

försiktiga	och	balanserade	texter.	

Det	finns	naturligtvis	verksamhet	som	går	till	så.	För	min	del	skulle	jag	inte	använda	

termen	populärvetenskap	om	det.	Det	är	snarare	frågan	om	redigeringsarbete,	något	

som	journalister	och	även	andra	ägnar	sig	åt	både	när	det	gäller	vetenskapliga	och	andra	

typer	av	texter.	Det	är	en	verksamhet	som	kräver	skicklighet	och	omdöme,	men	det	är	

inte	vad	jag	har	sysslat	med.	Jag	försöker	ringa	in	vad	den	populärvetenskap	som	jag	

bedriver	innebär.	Det	är	inte	fråga	om	att	ge	avkall	på	det	vetenskapliga	omdömet.	Man	

måste	redovisa	vad	som	är	känt,	vad	som	är	hypotetiskt	och	så	vidare.	I	

populärvetenskapliga	framställningar	kan	man	ju	ta	upp	frågor	som	inte	alls	är	

utforskade	eller	som	inte	ens	är	forskningsbara,	mycket	mer	ofta	än	man	bör	göra	det	i	



	

vetenskaplig	text.	Men	man	måste	göra	klart	om	man	vet	eller	tror	eller	bara	gissar	

något.	

Arbetssättet	och	arbetsgången	skiljer	sig	alltså	inte	till	arten	mellan	vetenskap	och	

populärvetenskap,	eller	behöver	inte	göra	det.	Kanske	finns	det	en	gradskillnad,	en	

glidande	skala	för	vad	som	är	vetenskapligt	och	vad	som	är	mer	populärt.		

En	annan	möjlig	skillnad	vore	att	populärvetenskapliga	framställningar	är	mer	breda	

översikter	medan	forskare	arbetar	med	små	specifika	problem.	Det	stämmer	på	mina	

exempel,	kasusmarkering	i	latin	är	ett	smalare	område	än	germanerna	genom	historien.	

Men	det	gäller	inte	generellt.	Mogna	forskare	gör	ibland	mycket	breda	översikter	över	

sitt	ämnesområde,	eller	handböcker	som	inte	alls	är	populärvetenskapliga.	Ett	

godtyckligt	valt	exempel	är	Svenska	Akademiens	trebandsverk	om	det	svenska	språkets	

grammatik,	författat	av	tre	välmeriterade	forskare.	Mycket	av	det	som	klassas	som	

populärvetenskap	behandlar	å	andra	sidan	synnerligen	små	problem.	Ett	likaså	

godtyckligt	valt	exempel	är	en	hel	bok	som	kom	ut	nyligen	om	den	falska	runsten	som	

hittades	i	Kensington,	Minnesota,	år	1898.	Jag	har	inte	sett	den,	men	en	recension	

betecknar	boken	som	god	populärvetenskap,	trots	att	stenen	inom	vetenskapen	

runologi	är	helt	ointressant.	

En	viktigare	skillnad	finns	på	ett	helt	annat	håll.	Det	är	frågan	om	vem	man	vänder	sig	

till.	När	jag	började	fundera	på	det	där	så	tyckte	jag	att	saken	klarnade	betydligt	när	jag	

ställde	mig	själv	en	enkel	fråga:	hade	jag	kunna	framföra	en	populärvetenskaplig	

presentation	av	detta	projekt	i	södra	Afrika?	

Det	låter	kanske	långsökt,	men	jag	har	varit	rätt	mycket	i	den	delen	av	världen	och	

har	också	föreläst	på	flera	universitet,	både	för	kolleger	och	för	studenter.	Därför	vet	jag	

något	om	vad	ett	auditorium	där	skulle	vänta	sig.	



	

	Svaret	är	att	det	faktiskt	inte	skulle	gå	att	göra	en	sådan	presentation,	eller	att	det	

skulle	gå	väldigt	dåligt.	Det	beror	inte	för	att	folk	där	inte	skulle	förstå	sammanhanget;	

utbildade	människor	i	Afrika	vet	en	hel	del	om	Europa,	fastän	omvändningen	inte	gäller.	

Mycket	få	skulle	nog	ha	hört	om	just	germanerna,	men	det	skulle	gå	bra	att	förklara	både	

vilka	germanerna	i	antiken	var	och	hur	ordets	innebörd	förvanskades	i	nutiden.		

Problemet	är	att	responsen	skulle	utebli.	När	föredraget	var	klart	skulle	åhörarna	se	på	

mig	och	vänta.	Eller	någon	kanske	skulle	säga:	”Så	termen	germaner	hade	helt	olika	

användning	vid	olika	tider.	Vad	kan	man	dra	för	slutsatser	av	det?”	

I	den	miljön,	mycket	långt	från	både	antikens	germaner	och	från	nutidens	Tyskland,	

har	kunskapen	om	grupper	och	gruppers	namn	här	i	Europa	helt	enkelt	inget	

egenintresse.	För	att	kunna	nyttiggöra	den	här	informationen	för	de	åhörarna	skulle	jag	

behöva	föra	diskussionen	längre.	Jag	skulle	kunna	använda	informationen	som	exempel	

på	hur	etniska	och	språkliga	grupper	får	namn	eller	skaffar	sig	namn,	och	gärna	också	

skaffar	sig	en	historia.	Man	kunde	då	gärna	jämföra	med	hur	bakololo	en	gång	övergick	

till	att	bli	balozi,	och	skälen	för	det,	eller	hur	de	zulutalande	i	Moçambique	och	Malawi	

kallades	banguni,	och	varför.	Man	kunde	alltså	sätta	in	saken	i	ett	perspektiv,	

etnicitetsstudier.	Kort	sagt,	det	skulle	gå	att	göra	en	vetenskaplig	presentation	av	

germanerna	i	södra	Afrika,	men	inte	en	populärvetenskaplig.	

Det	kan	man	också	vända	på.	Jag	har	en	gång	studerat	hur	det	var	med	gruppen	

bakgalagadi	i	förhistorisk	tid.	Det	skulle	vara	ett	utmärkt	fast	något	riskfyllt	ämne	för	en	

populärvetenskaplig	föreläsning	i	Gaborone,	huvudstaden	i	Botswana.	Saken	är	den	att	

bakgalagadi	nu	är	en	illa	behandlad	minoritet	som	bor	i	Kalahariöknen;	men	de	

behärskade	av	allt	att	döma	en	gång	Gaborone	och	dess	omgivningar,	som	är	ett	

kärnområde	för	den	grupp	som	nu	dominerar	landet	Botswana,	nämligen	batswana.	Jag	

kunde	räkna	med	att	få	intensivt	intresse	men	också	kanske	att	bli	rätt	impopulär	hos	en	



	

del.	Reaktionen	i	Gaborone	skulle	kanske	påminna	om	den	som	skulle	uppstå	i	Uppsala	

om	någon	framförde	budskapet	att	det	var	en	samisk	befolkning	som	åstadkom	de	tre	

stora	högarna	i	Gamla	Uppsala.	

I	Sverige	däremot	skulle	det	vara	svårt	att	samla	någon	som	helst	publik	för	ett	

föredrag	om	bakgalagadi.	Kanske	skulle	de	gå	att	använda	i	ett	vetenskapligt	föredrag	

om	språkliga	minoriteters	situation,	om	man	jämförde	med	samer	eller	andra	

närliggande	minoritetsgrupper.	

Vad	som	är	populärvetenskap	i	Sverige	är	alltså	användbart	bara	som	vetenskap	i	

södra	Afrika,	och	vad	som	är	populärvetenskap	där	är	vetenskap	här.	Det	kan	ju	verka	

förvirrande,	men	det	är	egentligen	en	god	utgångspunkt	för	bestämning	av	det	

väsentliga	i	populärvetenskap	som	jag	ser	det.	

Det	är	fråga	om	kommunikation.	Ovan	påpekades	att	själva	kommunikationen	är	ett	

nödvändigt	element	för	att	någon	verksamhet	ska	kunna	anses	vara	

populärvetenskaplig.	Det	gäller	i	och	för	sig	för	en	fullbordad	forskningsinsats	också.	En	

person	som	bara	tänker	ut	saker	själv	men	inte	förmedlar	dem	till	någon	kan	knappast	

göra	anspråk	på	att	räknas	som	forskare.	Men	det	finns	en	intressant	skillnad.	

Kommunikation	innebär	påverkan	på	andra,	och	det	är	en	typisk	skillnad	mellan	

avsikterna	hos	dem	som	kommunicerar	vetenskap	och	dem	som	kommunicerar	

populärvetenskap.		

Den	forskare	som	publicerar	sina	resultat	brukar	vilja	ändra	något	i	den	bild	av	

forskningsområdet	som	har	byggts	upp	genom	den	samlade	forskningen.	Hon	eller	han	

vill	påverka	andra	forskare	att	se	deras	lilla	del	av	verkligheten	på	ett	annat	sätt	än	förut.	

Denna	forskningens	bild	av	världen	är	kollektiv	eller	rentav	universell.	Enskilda	

forskares	uppgift	är	att	i	möjligaste	mån	bidra	till	den	samlade,	objektivt	verifierbara	

kunskapen	om	världen.	I	den	meningen	är	god	forskning	icke-individuell.	



	

Den	som	förmedlar	populärvetenskap	har	i	typfallet	inte	det	syftet,	vill	jag	påstå,	utan	

ett	annat,	nämligen	att	påverka	en	viss	bestämd	grupp	människor	att	ändra	sina	

personliga	världsbilder.	Det	är	åtminstone	det	syfte	jag	själv	har	och	har	haft	med	den	

populärvetenskapliga	aktiviteten.	

Var	och	en	av	oss	har	ju	en	egen,	personlig	världsbild	som	skiljer	sig	en	hel	del	från	

vetenskapens	i	fråga	om	perspektiv.	Det	centrala	och	grundläggande	är	inte	några	

allmänna	principer	eller	förhållanden	utan	det	egna	jaget.	Runt	det	finns	de	människor	

man	bryr	sig	mest	om,	de	platser	man	känner	bäst	till,	det	man	helst	vill	göra,	det	man	är	

mest	rädd	för,	och	så	vidare.	Den	grupp	eller	de	grupper	man	själv	tillhör	har	förstås	en	

central	position.	Utåt	periferin	kommer	sådant	som	man	känner	till	men	inte	har	något	

starkt	intresse	för,	och	långt	borta	är	allt	det	som	man	inte	bryr	sig	om.	

Så	ser	allas	partikulära	världsbilder	ut,	vill	jag	påstå,	och	de	skiljer	sig	alltså	radikalt	

från	den	vetenskapliga	universella	världsbilden,	som	saknar	någon	person	i	centrum.	Så	

måste	det	vara,	för	annars	skulle	de	enskilda	individerna	inte	klara	sig	så	bra	som	vi	

faktiskt	gör.	Men	det	innebär	ju	bland	annat	att	mycket	som	är	högst	relevant	och	viktigt	

ur	vetenskaplig	synvinkel	är	fullkomligt	irrelevant	för	de	flesta	människor,	och	omvänt.	

Det	är	arten	och	graden	av	relevans	som	är	den	avgörande	skillnaden	mellan	en	

vetenskaplig	och	en	populärvetenskaplig	framställning,	som	jag	ser	det.	En	vetenskaplig	

presentation	är	bra	om	den	är	betydelsefull	för	forskningen	inom	området.	En	

populärvetenskaplig	presentation	är	bra	om	den	är	betydelsefull	för	de	personer	som	

lyssnar	eller	läser.	

Det	som	är	relevant	är	i	första	hand	det	som	berör	en	själv	och	de	närmaste,	oss.	Där	

är	jag	slutligen	framme	vid	ett	ord	som	finns	med	i	den	här	artikelns	titel,	”vi”.	Jag	

presenterade	begreppet	germanerna	ovan,	men	varför	skulle	det	vara	relevant	för	en	

läsare?	Naturligtvis	därför	att	de	som	läser	svenska	och	bor	i	Sverige	vet	att	vi	använder	



	

ett	germanskt	språk,	att	de	människor	som	för	ett	par	tusen	år	sedan	levde	just	här	

kallades	germaner	och	talade	ett	språk	varifrån	vårt	kommer,	att	vi	känner	till	nazister	

och	någon	gång	har	hört	om	germansk	ras.	Vi	har	definitivt	en	relation	till	germaner.	Är	

vi	i	själva	verket	germaner?	Det	är	legitimt	att	ställa	frågan,	och	jag	diskuterar	den	i	

slutet	av	den	bok	som	jag	nämnde.	Jag	anser	att	det	är	olämpligt	och	kanske	farligt	att	

uppfatta	saken	så.	Det	kan	finnas	andra	åsikter,	och	det	är	inte	vad	jag	dryftar	här.	Det	

som	är	viktigt	här	är	att	vi,	med	vår	belägenhet	i	tid	och	rum,	inte	kan	undgå	att	beröras	

av	germanerna.	Min	avsikt	har	varit	att	påverka,	inte	så	att	ni	läsare	skulle	överväga	om	

vetenskapens	uppfattning	bör	ändras	utan	så	att	ni	skulle	förändra	era	åsikter	och	

uppfattningar	om	ordet	germaner	och	vad	det	står	och	stod	för.		

Och	här	finns	den	avgörande	skillnaden	mellan	vetenskap	och	populärvetenskap,	som	

jag	ser	det.	Vetenskap	handlar	om	världen	i	allmänhet,	men	populärvetenskap	handlar	

om	oss.	


