
36  –  medusa 35:4, 2014

”Vi kristna har glömt de gamlas vishet; Gud 
ger den oss nu åter genom araberna”. Orden 
ska ha yttrats av Lupinos, diakon i Bar-
celona, och överensstämmer väl med den 
målsättning Ingmar Karlsson menar sig ha 
med sin nya bok, Arvet från Bagdad: att 
problematisera och tillbakavisa de historis-
ka myter som använts för att svartmåla den 
historiska och vetenskapliga utvecklingen 
inom de muslimska kultursfärerna.                        

Arvet från Bagdad är ett idéhistoriskt 
översiktsverk där nedslag görs i olika regio-
ner, författarskap och traditioner. Författa-
ren fokuserar på tre muslimska kulturom-
råden: det abbasidiska kalifatet i Bagdad, 
al-Andalus på den Iberiska halvön – under 
sin storhetstid styrd av den umayyadiska 
dynastin – samt Sicilien. Samtliga får agera 
exempel på muslimska samhällen där ve-
tenskaperna växelvis frodades och där en 
stor del av det arv vi idag tar för givet hade 
sin uppkomst.

Boken igenom pekar Karlsson på det 
faktum att samtliga regioner genomgick en 
rad dynamiska skiften när det gäller relatio-
nen mellan teologi och vetenskap. Under 
det abbasidiska kalifatet i Bagdad uppför-
des inte bara bibliotek utan också Dar al-
Hikma – Vishetens hus. I anslutning till 
dessa institutioner påbörjades ett omfat-
tande översättningsarbete där framförallt 
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de antika vetenskapliga verken översattes 
till arabiska. Den abbasidiska dynastins in-
ställning till kunskap präglades länge av den 
mu’tazilitiska skolan, en inriktning som me-
nade att kunskapen och förnuftet var cen-
trala för att förstå skapelsen. Genom flera 
exempel visar Karlsson hur receptionen av 
det nya tänkandet såg ut, samt vid vilka till-
fällen varningsflagg restes från teologernas 
sida. Ramen för tolkning utgjordes dock 
städse av islam, och andra aspekter av det 
grekiska och romerska skapandet översattes 
inte i samma omfattning. Trots detta froda-
des den intellektuella kulturen i Bagdad. I 
denna del av boken hade Karlsson med för-
del kunnat hänvisa till arvet från de persiska 
sasaniderna, den tidigare regionalmakten 
vars intellektuella kultur också anammades 
av de första kalifaten. Då bokens omfatt-
ning redan är så stor skulle detta bäst gjorts 
i förbigående.

I Cordoba i al-Andalus formulerades de 
så kallade ”visdomsfloderna” långt innan 
renässansens kanonisering av de viktigaste 
vetenskaperna skedde. Den specialisering 
som ledde till artikuleringen av en rad ve-
tenskapliga områden under hellenistisk 
tid i Alexandria anammades och utveck-
lades således i såväl Bagdad, al-Andalus 
som på Sicilien. Trots detta hade religiös 
fundamentalism ett stort inflytande, vilket 
emellertid inte var så konstant som be-
skrivningar av islams relation till naturve-
tenskaperna och filosofin ibland vill få det 
till. Karlsson pekar istället på hur samtliga 
exempelregioner genomgick förändringar 
som berodde på både externa och interna 
omständigheter. Liksom i det abbasidiska 
Bagdad styrdes den intellektuella inställ-
ningen i al-Andalus och på Sicilien i hög 
grad av den kunskapsfilosofi härskarna och 
aristokratin anammade, något som inte 

är ovanligt inom autokratier. I al-Andalus 
växte en hovkultur fram som var föremål 
för avund inom de kristna kultursfärerna 
och på Sicilien frodades en hybridkultur 
där översättningsverksamhet sedan initie-
rades vid det medeltida, kristna hovet. 

Karlsson målar upp en bild där infly-
tandet från religiös fundamentalism lätt 
kan ses som den enskilt viktigaste orsaken 
till att toleranta kunskapsfilosofier förlo-
rade sitt inflytande. Karlsson gör det dock 
inte så lätt för sig, utan avslutar istället 
med att peka på hur den euro-amerikan-
ska exploateringen av stora delar av den 
då kända världen också var en bidragande 
orsak till den militärteknologiska utveck-
ling som sedan kom att ge ”väst” dess 
övermakt. De nya handelsvägarna försatte 
de tidigare handelsmakterna i en prekär 
situation, detta eftersom den existeran-
de infrastrukturen inte längre ledde till 
centrum för världshandeln. I likhet med 
orsakerna till varför de kristna kungadö-
mena blev ekonomiskt och intellektuellt 
underlägsna kalifaten kastade denna ne-
gativa utveckling in många av de mus-
limska rikena i en tillvaro där ingripan-
den från kolonialmakterna ofta hindrade 
dem från att organisera sig och bygga nya 
samhällsstrukturer. 

Utifrån målsättningen att informera 
en större skara läsare har Karlsson utan 
tvekan lyckats: boken är ledigt och ele-
gant skriven och kombinerar försvarstal 
för den intellektuella kulturen inom ka-
lifaten med nyanserade utläggningar om 
varför man inte heller bör idealisera dem. 
Författarens grepp om den generella ut-
vecklingen i de muslimska kultursfärerna 
är imponerande; särskilt bruket av veten-
skapshistoriska problematiseringar samt 
de socialhistoriska inslagen gör att boken 
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Arvet från Bagdad är ett bildat och väl-
skrivet försvarstal för de muslimska kul-
tursfärernas intellektuella historia. Ingmar 
Karlsson lyckas kombinera en idéhistorisk 
genomgång med analyser som tar hänsyn 
till överlappande orsakssammanhang. För 
den intresserade skulle Arvet från Bag-
dad kunna bli en mycket bra introduk-
tion, i paritet med Ronny Ambjörnssons 
idéhistoriska översiktsverk Människors 
undran och Tankens pilgrimer, något som 
förhoppningsvis skulle kunna leda till 
mer specialiserad läsning utifrån bokens 
mångtaliga exempel.  
          Alexander Svedberg

inte känns som vilken annan historiebok 
som helst. Karlsson använder sin kunskap 
som diplomat för att dra paralleller till 
bruket av dessa historiska myter inom nu-
tida propaganda. Dock är avsaknaden av 
källhänvisningar problematisk, detta då 
det blir svårt för den avancerade läsaren 
att granska den information som boken 
igenom presenteras som fakta. Ett annat 
problem är mängden information som 
Karlsson redogör för i de avsnitt som exis-
terar för att brygga mellan kapitel. I dessa 
avsnitt blir texten ofta uppräknande. Då 
bokens uttalade ambition är att presen-
tera det arv som dessa etniskt och religiöst 
pluralistiska samhällen lämnat efter sig 
blir det dock nästan omöjligt för honom 
att klara av en sådan målsättning utan att 
varva detaljerade exempel med listningar.
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