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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Tintin i Kongo ger verkligen ingen realistisk eller rättvis bild av Afrika, vare sig det 

gäller av invånarna eller djur och natur. Istället kännetecknas albumet av den 

patriarkaliska syn på Afrika som rådde i 1920- och 30-talets Europa. […] Albumet 

bör helst läsas som ett historiskt tidsdokument från ett svunnet Europa. Den tid då 

man vid en utfärd i den afrikanska djungeln ansåg sig behöva en »boy« likaväl som 

en bil.1 

Detta är ett utdrag ur det förord av Björn Wahlström som pryder den senaste utgåvan av Georges 

Prosper Remis (Hergé) kontroversiella verk Tintin i Kongo. Det inkluderades av förlaget 

Bonnier Carlsen i samband med nytrycket år 2005. Två år senare anmäldes verket för hets mot 

folkgrupp. Det blev startskottet för en intensiv debatt som nådde sin kulmen då alla 

Tintinböcker plockades bort från Kulturhusets barnavdelning Tiotretton i Stockholm i slutet av 

september 2012.  

Tintin i Kongo började ges ut i följetongsform år 1930 i den katolska tidskriften Le Petit 

Vingteime Ciecle. Serieäventyret har sedan dess varit föremål för kritik vid ett flertal tillfällen.2 

Kritiken var inte obefogad. Tintin i Kongo skapades under en tid då europeiska kolonialherrar 

fortfarande verkade i flera delar av Afrika och lokalbefolkningen utsattes för fruktansvärda 

övergrepp. Den belgiske kung Leopold II:s (1835–1909) grymma och hårdföra behandling av 

kongoleserna var inget undantag.3 Denna miljö bidrog till att en problematisk syn på 

lokalbefolkningen letade sig in i Hergés verk. Hergé blev med tiden tvungen att ändra eller ta 

bort delar ur albumet av flera olika skäl och har gjort personlig avbön efter anklagelser om en 

rasistisk syn på kongoleser.4 Seriealbumet har också försetts med varningstexter och 

förklarande förord likt det ovannämnda. Tjugofyra år efter Hergés död hamnade Tintin i Kongo 

                                                 

1 Förord av Björn Wahlström i, Georges Prosper Remi,  Tintin i Kongo (Stockholm: Bonnier Carlsen, 2004). 
2 Michael Farr, Tintin. Den kompletta guiden (Stockholm: Bonnier Carlsen, 2005) s. 21–27. 
3 Adam Hochschild, Kung Leopolds vålnad. Om girighet, terror och hjältemod i det koloniala Afrika (Stockholm: 

Ordfront, 2000). 
4 Farr, Tintin 2005, s. 22.  
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mitt i den svenska samhällsdebatten. En debatt som kom att präglas av principer som 

yttrandefrihet och rasism och som ställde uttalade antirasister mot varandra. 

Debatten om Tintin i Kongo var bara en av flera under perioden. Våren 2005 anklagades GB 

Glace AB för rasism av statliga Centrum mot  Rasism (CMR) i samband med lanseringen av 

glassen Nogger Black. Tidigare forskning har visat att debatten kring Nogger Black främst 

handlade om gränsdragningar för rasism och antirasism.5 På ytan vore det lätt att tänka sig en 

liknande diskussion även om Tintin, vilket har skett internationellt. 

När ett över sjuttio år gammalt verk hamnar i centrum för samhällsdebatten är det ett tecken 

på att någonting håller på att hända. Samhällets syn på verket i synnerhet och på barnlitteratur 

rent generellt förändras. Även hur vi ska förhålla oss till problematiska episoder i det förflutna 

blev föremål för diskussion i debatten. Denna uppsats ämnar därför undersöka hur de olika 

aktörerna i debatten förhöll sig till det förflutna genom Tintin i Kongo som kvarleva.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det specifika syftet är att undersöka hur relationer till det förflutna, det vill säga  

historierelationer, påverkar synen på litterära verk. Empiriskt kommer detta att studeras utifrån 

debatten kring Tintin i Kongo som pågick i svenska dagstidningar mellan 2007 och 2017. 

Vidare kommer jag att relatera mina resultat till tidigare forskning om en liknande debatt, 

nämligen den om Nogger Black. I den lyfts gränsdragningar för rasism och antirasism upp som 

en viktig fråga som ledde till olika ställningstaganden i debatten. Jag vill se hur den frågan 

lyftes i debatten kring Tintin i Kongo, men också föreslå att de olika sidorna i debatten kanske 

också implicit strukturerades efter andra principer, nämligen i sina relationer till det förflutna.  

Det är viktigt att poängtera att undersökning inte försöker hitta svaret på vem som hade ”rätt” 

eller representerade den rimligaste lösningen på problematiken kring kontroversiellt 

kulturmaterial i debatten. För att uppfylla vårt syfte behöver följande frågor ställas till 

källmaterialet. 

• Vilka olika historierelationer avspeglas hos de olika aktörerna i debatten om Tintin i 

Kongo? Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan debattörer i olika läger vad det 

gäller historierelationerna till Tintin i Kongo som kvarleva?  

                                                 

5 Oscar Pripp & Magnus Öhlander, Fallet Nogger Black: Antirasismens gränser. (Stockholm: Agora 2008). s. 24.  
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• Vilka dogmer och synsätt kopplade till rasism och antirasism kan skönjas i debatten 

kring Tintin i Kongo, och påverkades aktörernas syn kring dessa av deras 

historierelationer? 

Jag kommer sedan att lyfta diskussionen till en mer teoretisk nivå, och med kopplingar till 

tidigare forskning diskutera frågan: 

• Var rasism den strukturerande principen i debatten om Tintin i Kongo eller var det 

egentligen något annat och i så fall vad? 

Till min hjälp för att svara på den första frågan, som är en grund för att besvara den andra, har 

jag använt mig av Herman Pauls syn på olika historierelationer. Vad det gäller diskussionen 

kring gränser för rasism och antirasism har jag valt att jämföra med tidigare forskning av Pripp 

& Öhlander angående debatten om Nogger Black, vars resultat gällande gränser, dogmer och 

olika rasismtyper kommer att jämföras med mina egna resultat. Både Pauls och Pripp & 

Öhlanders forskning kommer att presenteras nedan. 

1.3 Forskningsläge 

Hergés författarskap förekommer i flera olika verk och fält. Bland annat har postkoloniala 

perspektiv, konstruktionen av ”den andre”, identitet och geopolitik undersökts.6 Flera är 

utländska verk i fält som medicin, kulturgeografi och litteraturstudier. Utöver en svensk 

kandidatuppsats finns ingen forskning som handlar om den debatt som jag ämnar undersöka.  

En kandidatuppsats skriven av två studenter vid högskolan i Gävle (Gabriella Lundberg och 

Josefin Norin) har närmat sig ämnet. Deras uppsats behandlar debatten kring Tintin i Kongo 

samt några andra verk ämnade för barn. Främst har argumentationen i debatten kring verken 

undersökts. De har analyserat debatten utifrån ett dagordningsteoretiskt perspektiv vilket lite 

förenklat bygger på idén att media genom sitt urval bestämmer vad som ska debatteras i 

offentligheten. På så vis blir medierna normbärande. Deras undersökning landar i att 

                                                 

6 Kiera Vaclavik, Damaging goods? Francophone children´s books in a postcolonial World. International research 

in children´s literature. Vol 1- 2 (2008). Norwich: Edinburgh University Press.; Oliver Dunnett, Identity an 

geopolitics in Hergés Adventures of Titin, Social & Cultural Geography, 10:5, 583-598, DOI: 

10.1080/14649360902974449. ; Philippe Met, Of men and animals. Herge´s Tintin au Congo a study in 

primitivism. The Romantic Review, Vol. 87, no. 1, 1996. Literature Resource Center. 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A18441022/LitRC?u=stockuni&sid=LitRC&xid=830bb280. (Hämtad 29/11 

2018). ; Maria Simonsson, Offer eller vilde?: En undersökning av hur ”de andra” skildras i Tintin i Kongo, Heart 

of Darkness och Play, (Kalmar 2012).  
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dagspressen använde ett språkbruk som syftade till att fördöma censur samt värna principiella 

värden som yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati. De anlägger ett maktperspektiv och 

menar att enbart individer i maktposition kom till tals i debatten.7 Istället för att fokusera på 

makt och vilka som kommer till tals undersöker jag hur de olika utsagorna relaterar till olika 

historierelationer. Min forskning kan därför anses komplettera och i viss mån nyansera 

Lundberg och Norins resultat, något som jag återkommer till i resultatdiskussionen. 

Om man breddar sina vyer finns emellertid mycket forskning som är relevant för debatter av 

det här slaget. Det första gäller forskning kring synen på det förflutna. Det andra gäller 

gränsdragningar för rasism och antirasism. 

Jag kommer nu att gå igenom dessa för sig utifrån de två verk som jag hämtat mest 

inspiration ifrån: Herman Pauls Key issues in historical theory8 samt etnologen Oscar Pripp och 

professor Magnus Öhlanders Fallet Nogger Black: Antirasismens gränser.9  

1.4 Herman Pauls teori om relationen till det förflutna 

Inom svensk forskning kring synen på det förflutna har historikerna Klas- Göran Karlsson & 

Ulf Zander10 och Maria Sjöberg11 varit tongivande. Emellertid kommer Herman Pauls teorier 

vara mer relevanta för min uppsats då de erbjuder möjligheten att identifiera relationer till det 

förflutna hos aktörer i debatten. Historikern och filosofiedoktorn Herman Paul är av 

uppfattningen att vår relation till det förflutna är avgörande för hur vi väljer att se på historien. 

Paul menar att vårt intresse för det förflutna huvudsakligen bottnar i vilka anledningar eller 

vilka motiv man har till att undersöka det förflutna. Oavsett valet av perspektiv är relationen 

till vad Paul kallar för ”det konstruerade förflutna” olika hos var och en. Det förflutna anses 

vara en konstruktion av den anledningen att det har varit, det är förbi och kan således inte 

existera idag.12 

Paul identifierar fem stycken relationer till det förflutna. Dessa är den epistemiska, 

moraliska, politiska, estetiska och den materiella relationen. Huvudsakligen den epistemiska, 

moraliska och politiska relationen används i analysen av källmaterialet i denna undersökning.  

                                                 

7 Gabriella Lundberg & Josefine Norin, En hårfin skillnad mellan urval och censur: En analys av censurdebatten 

2012 angående Tintin i Kongo, (Gävle 2018). 
8 Herman Paul, Key issues in historical theory, (London: Routledge, 2015), 
9 Pripp & Öhlander 2008. 
10 Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: 

Studentlitteratur 2009), s. 56–69. 
11 Maria Sjöberg, Kritiska tankar om historia (Lund: Studentlitteratur 2012), s. 9–26. 
12 Paul 2015, s.  30–31. 
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Den estetiska och materiella relationen används inte av olika skäl. Den estetiska relationen 

är inte den som är mest relevant för denna undersökning då den till stor del handlar om den 

narrativa formen som historiker och andra som är intresserade i det förflutna på ett eller annat 

sätt måste förhålla sig till.13 Koppling mellan den narrativa formen och det upplevda förflutna 

samt dess identitetsskapande egenskaper är intressanta men bortses ifrån då de andra 

relationerna var mer tydligt identifierbara i källorna. Den materiella relationen är enligt Paul 

överordnad de andra men den är svårare för mig att undersöka utan att tillskriva olika aktörer 

egenskaper. Den kommer att beskrivas ingående nedan men inte att undersökas i källorna. 

Alla relationer utom den materiella definieras utifrån vilket mål relationen är tänkt att 

uppfylla. Det är viktigt att påpeka att även om relationerna går att urskilja så går de inte att 

separera dem från varandra.14 Genom att identifiera hur en aktör förhåller sig till det förflutna 

utifrån dessa mål kan man säga något om aktörens historierelation. 

I den epistemiska relationen är strävandet efter ny kunskap och förklarande målet. Den 

epistemiska relationen bygger på vad man hoppas på att lära sig i studiet av det förflutna. Detta 

innebär exempelvis att ställa frågor till ett källmaterial. Det innebär också att man förhåller sig 

till det som redan är sagt om en händelse i det förflutna. Historiker är ett utmärkt exempel. Man 

skulle kunna tänka sig att aktörerna i debatten om Tintin i Kongo har olika uppfattning om vad 

som går att lära av seriealbumet. Detta skulle kunna ha bäring på åsikten om verkets vara eller 

icke vara.15 

Den moraliska relationen till det förflutna handlar exempelvis om vilka moraliska lärdomar 

som går att härleda ur det förflutna men också vilka personliga värderingar vår egen 

utsiktspunkt innebär. Historiskt sätt har historieskrivningen fungerat som moralisk normbärare 

enligt Paul.16 Den som söker rätt och fel i det förflutna löper riskerar att både förenkla 

komplicerade skeenden och att påtvinga nutida moraliska ståndpunkter på en svunnen tid. 

Risken för anakronistiskt tänkande blir överhängande. Öppenhet är ett nyckel ord som Paul 

nämner då man tar sig an de moraliska aspekterna av det förflutna. Det innebär att vara 

medveten om sin egna moraliska utgångspunkt och att var öppen för dra lärdomar ur det 

förflutna.17 Den moraliska utgångspunkten kan ha en påverkan på hur man ser på Tintin i 

                                                 

13 Paul 2015, s. 68. 
14 Paul 2015, s. 32–33. 
15 Paul 2015, s. 30–34. 
16 Paul 2015, s. 124–125. 
17 Paul 2015, s. 135–136. 
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Kongos existensberättigande genom den uppsättning värderingar som en given aktör i debatten  

förespråkade. 

Den politiska relationen till det förflutna är mycket väl förenlig med begreppet historiebruk, 

alltså att använda historien i syfte att göra en politisk poäng. Historieskrivningen kan användas 

för att bekänna skuld för förflutna orättvisor eller för att förneka inblandning. Paul lyfter fram 

den kanadensiske filosofen Charles Taylor som hävdar att identitet till stor del formas av 

synliggörandet eller osynliggörandet av exempelvis historiska orättvisor.18 I de fall där 

orättvisor i de förflutna bortses från eller osynliggörs sker en form av förtryck som sätter djupa 

spår i individen. Genom att legitimera politiska ståndpunkter med det förflutna som medium 

kan aktörer eller grupper i maktpositioner forma nuet. Paul menar att den politiska relationen 

till det förflutna ibland överskuggar den epistemiska relationens strävandemål, alltså att ta fram 

ny kunskap om och förstå det förflutna.19 Kopplat till min undersökning är det rimligt att anta 

att flera aktörer i debatten om Tintin i Kongo verkade för förändring utifrån egna politiska 

intressen.  

Där de andra relationerna söker att förklara utsagor ur det förflutna handlar den materiella 

relationen om hur vi påverkas av det förflutna. Paul menar att personliga förutsättningar som 

exempelvis när man är född och var, vilka värderingar som man skolas in i av föräldrar och 

lärare har stor bäring på hur vi relaterar till det förflutna. Vidare menar Paul att denna materiella 

relation är överordnad de andra relationerna då den inverkar på samtliga övriga relationer.20 

Detta liknar vad sociologiprofessor Peter L. Berger och sociologen Thomas Luckmann kallar 

för internalisering. Vår omvärld och miljö formar såväl individ som samhälle och på så vis 

reproduceras tankemönster genom skrift och språk.21 Vår uppväxt har alltså bäring på vad Paul 

benämner som en historikers subjektpositionering. Våra fördomar är en del av den 

subjektpositioneringen. Om vårt förflutna innefattar trauman som exempelvis de illa läkta såren 

efter kolonialismen eller den interkontinentala slavhandeln kommer det att påverka vårt 

perspektiv på det förflutna. I min undersökning spelar bakgrunden en roll men då det inte 

framgår tillräckligt tydligt i källorna kommer det inte att undersökas närmare. 

Genom att identifiera vilka relationer som framträder hos de olika aktörerna i denna 

undersökning hoppas jag på att kunna säga något om aktörernas motiv och hur de relaterar till 

                                                 

18 Paul 2015, s. 73–74. 
19 Paul 2015, s. 80. 
20 Paul 2015, s. 34. 
21 Berger, Perter L. & Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet, (Falun: Scandbook 2007), s. 153–189. 
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det förflutna genom Tintin i Kongo som kvarleva. Jag ämnar också koppla dessa relationer till 

de olika typer av rasism som Pripp och Öhlander identifierat i sin forskning som presenteras 

nedan. 

1.5 Fallet Nogger Black 

Pripp & Öhlanders verk behandlar en liknande problematik som den kring Tintin i Kongo. De 

har undersökt debatten kring lanseringen av glassen Nogger Black. Glassen Nogger har funnits 

i sitt originalutförande sedan lanseringen 1968 men det var den nya lakritsversionen ”Black” 

och dess marknadsföringskampanj som kritiserades. I april år 2005 anklagades GB Glace för 

rasism av den statliga organisationen Centrum mot rasism (CMR) som också uppmanade 

allmänheten att bojkotta företaget tills dess att de dragit tillbaka reklamkampanjen. Det som 

hade fångat CMR:s uppmärksamhet var utformningen av reklamen. Man upplevde att namnet 

Nogger, den svarta bakgrundsfärgen och graffititypsnittet som ansågs anspela på ”svarthet” 

som problematiskt. 

Anklagelserna mot GB Glace föll inte i god jord och CMR kritiserades från flera håll. Det 

diskuterades livligt i medier, på chattforum och på olika webbplatser. CMR kom att hamna 

under hård granskning och slutligen att förlora medlemmar likväl som medel.  

Pripp & Öhlanders främsta syfte är att klargöra vad som uppfattades som rasism och 

antirasism inom svensk offentlighet. De undersökte hur skribenter inom debatten 

argumenterade om rasism och antirasism samt hur man tolkade CMR:s synsätt och vad som 

framhölls som ”riktig” rasism. Vidare sökte Pripp & Öhlander ta reda på vilka som deltog i 

debatten och hur de inspirerade och påverkade varandra.22  

Ur sin empiri identifierar Pripp & Öhlander tio dogmer om rasism som förekommer i 

debatten. Fem dogmer som återfanns hos dem som kritiserade CMR och ytterligare fem hos 

dem som försvarade CMR.  

Hos kritikerna var den första dogmen att riktig rasism bygger på medvetna intentioner och 

avsikter. Den andra är att riktig rasism bygger på negativa inställningar gentemot svarta. Den 

tredje är att riktig rasism hör hemma i givna avgränsbara geografiska, sociala och historiska 

sammanhang. Den fjärde är att riktig rasism bygger på ett entydigt språk. Slutligen bygger den 

femte på att riktig rasism alltid är visuellt tydlig. 

                                                 

22 Pripp & Öhlander 2008, s. 18. 
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De som kritiserade CMR gjorde det utifrån föreställningen att GB Glace inte haft för avsikt 

att vara rasistiska och inte heller hade någon negativ uppfattning om färgade personer. Glassen 

och dess marknadsföring ansågs inte heller utgöra ett givet rasistiskt sammanhang utan sågs 

istället som en del av det typiska nutida Sverige. Kritikerna reagerade också på att man 

associerade Nogger Black till något negativt och att man istället borde ägna sig åt riktig 

antirasism såsom att bekämpa den rasism som var tydlig och uppenbar, exempelvis den på 

arbets- eller bostadsmarknaden. Pripp och Öhlander menar att den syn på rasism som blev 

synlig hos kritikerna främst går att härleda till den biologiska eller vetenskapliga rasismen som 

växte fram under 1800- och 1900-talet men med sina rötter i 1400-talet. Det är också denna syn 

på rasism som Pripp & Öhlander menar är förhärskande i debatten. Då flest skribenter anslöt 

sig till detta synsätt har Pripp & Öhlander valt att kalla det för ”det dominerande synsättet på 

rasism”.23 

Hos de skribenter som försvarade CMR identifierar Pripp & Öhlander ytterligare fem 

dogmer som inte nödvändigtvis motsätter sig de tidigare nämnda men som slutligen mynnar ut 

i ett så kallat ”utökat synsätt på rasism”. Försvararnas dogmer fastslog först och främst att 

rasism är en del av en maktordning som existerar i det svenska samhället och möjligen mellan 

alla människor. För det andra sågs rasism vara konsekvensen av både medvetna och omedvetna 

handlingar. Det anses också vara enbart den drabbade parten som kan bedöma huruvida en 

handling är rasistisk eller inte. Vidare menade försvararna att bedömningar av eventuell rasism 

måste ses ur ett historiskt sammanhang, rasistisk reklam har förekommit och kan således 

komma att aktualiseras i nya former. Den sista dogmen som försvararna hävdade var att det i 

Sverige existerade en stor omedvetenhet om att rasism fanns överhuvudtaget. Pripp & Öhlander 

menar att denna syn på rasism härstammar från kulturrasismen som sägs ha dominerat efter 

andra världskriget.24 

Den dominerande synen på rasism utgår således ur den biologiska och av vetenskapen 

sedermera förkastade formen av rasism medan det utökade synsättet bygger på kulturrasismen 

som använts inom humanvetenskaperna efter andra världskriget. Enligt Pripp & Öhlanders 

analys var representanter för det dominerande synsättet på rasism oberoende av ideologisk 

hållning. Synsättet fanns bland såväl journalister, politiker och företrädare för GB Glace. Detta 

utgör en möjlig ingång till att undersöka debatten kring Tintin i Kongo utifrån vilket synsätt på 

rasism som blir synligt eller som dominerar. En intressanta fråga som Pripp & Öhlander 

                                                 

23 Pripp & Öhlander 2008, s. 93–94. 
24 Pripp & Öhlander 2008, s. 94–97. 
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identifierar är den om gränsöverskridande. CMR ansågs ha avvikit från vad som av allmänheten 

uppfattades som giltig rasism. Detta skulle leda till indraget anslag såväl som förlorade 

medlemmar för CMR:s del.25  

Det finns andra sätt att definiera rasism än det sättet som Pripp & Öhlander använder. Ett 

exempel erbjuds av historieprofessorn George M. Fredrickson.26 För vår undersökning blir 

emellertid Pripp & Öhlanders definitioner relevanta. Där Pripp & Öhlander enbart använde sig 

av sina dogmer för att identifiera synen på rasism hoppas jag kunna använda dem i kombination 

med Pauls historierelationer. I min resultatdel kommer jag att föra en diskussion kring huruvida 

rasism eller historierelationer ska ses som strukturerande princip i debatten kring Tintin i 

Kongo. Med strukturerande princip menar jag vilka principer som gav debatten sitt strukturella 

ramverk. Jag hoppas på att kunna se om rasism eller historierelationen är överordnad som 

strukturerande princip, ett försök att på ett mer nyanserat vis synliggöra vad debatten om Tintin 

i Kongo handlade om. 

1.6 Källor, källkritik samt avgränsning 

Primärkällorna i denna undersökning utgörs av artiklar i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet från perioden då kontroversen blossade upp, alltså cirka 2007 till 2017. Lejonparten 

av källorna berör dock debatten kring att Tintinalbumen togs bort från Kulturhuset 2012. 

Sökord som använts i Kungliga Bibliotekets databas för att hitta artiklar är ”Tintin i Kongo”.27 

Sammanlagt skrevs 57 artiklar i Dagens Nyheter och 38 artiklar i Svenska dagbladet under 

undersökningsperioden. Alla artiklar har lästs och av dessa har 39 stycken artiklar plockats ut 

baserat på relevans. Anledning till valet av just dessa dagstidningar som källmaterial är att de 

når en bred publik och att de således bidrar till att forma offentlighetens uppfattningar i en given 

fråga. 

Det finns ingen anledning att betvivla äktheten hos källmaterialet och då det handlar om 

tidningsartiklar som är en produkt av journalistik bör källorna vara nedtecknade i anslutning till 

händelserna som artiklarna handlar om. Då samma händelse kommer att beskrivas utifrån flera 

olika källor i olika tidningar är källorna ibland beroende av varandra vilket gör att vissa artiklar 

bidrar med traderad information. Innehållet i artiklarna är tendensiöst vilket underlättar 

                                                 

25 Pripp & Öhlander 2008, s. 96–96. 
26 George March Fredrickson, Racism. A short history [Elektronisk resurs] (Princeton: Princeton Univercity Press, 

2003. s. 24–25. 
27 Sök bland svenska dagstidningar, Kungliga Biblioteket,  https://tidningar.kb.se [Hämtat 21/11 2018].  
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undersökningen då positioner i debatten således blir lättare att observera och identifiera. I flera 

artiklar kommer flera aktörer till tals vilket är tacksamt. 

Kontroversen i Sverige har sin början i och med att polisanmälan görs 2007 mot Tintin i 

Kongo vilket utgör en tydlig början på undersökningsperioden. Kontroversen är till viss del 

aktuell idag men undersökningen sträcker sig inte längre än 2017 då det finns fullständigt 

material för hela det året. Argumenterande artiklar såsom ledare och artiklar där aktörer med 

olika positioner inom kontroversen kommer till tals har prioriterats men även notiser har 

använts. 

Det är viktigt att vara medveten om att debatten också försiggick på andra plattformar som 

exempelvis bloggar, radioprogram, tv-program och internet forum för att nämna några. 

Eftersom jag medvetet valt bort dessa är det viktigt att uppmärksamma att undersökning enbart 

kommer att återge debatten så som den gestaltades i dagstidningarna. Detta innebär att bara en 

del av debatten undersöks. Hade internet forum, bloggar och kommentatorsfält undersökt är det 

möjligt att resultatet blivit annorlunda.  

1.7 Metod, diskussion  

Jag har systematiserat källmaterialet utifrån Herman Pauls relationer till det förflutna som 

beskrivits ovan. Materialet har tolkats för att identifiera de olika relationerna och för att få insikt 

i debatten. För att få en överblick av debatten och omförhandlingen av Tintin i Kongo har 

källmaterialet bearbetats i kronologisk ordning även om den redovisas tematiskt. För att 

identifiera relationerna behövde källorna kodas. I varje artikel har jag sökt efter åsikten, motivet 

till åsikten, relationen till det förflutna samt hur man såg på Tintin i Kongo i egenskap av 

kvarleva. I åsikten och motivet till åsikten går ofta målet med att se på det förflutna att skönja 

vilket i sin tur varslar om relationen.  

För att analysera synen på rasism och antirasism använder jag de tio dogmer om rasism som 

Pripp & Öhlander tagit fram ur sin empiri och som redovisades i forskningsläget. Dogmerna 

tycks lämpliga då Tintin i Kongo debatten också hade två tämligen igenkännbara läger. 

Slutligen har jag kunnat observera huruvida rasism eller historierelationerna verkat som 

strukturerande princip i debatten genom att använda båda teorierna på källmaterialet. 
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1.8 Disposition 

Undersökningen börjar med en kort sammanfattning av debatten i syfte att skänka 

undersökningen en kontext. Efter det följer en tematiskt avgränsad undersökning av 

debattörernas relationer till det förflutna. Det är värt att påminna om att de olika relationerna 

går in i varandra. Den första relationen som undersöks är den epistemiska relationen. Efter den 

kommer den moraliska och slutligen den politiska relationen undersökas. Sist i undersökning 

följer en identifiering av synen på rasism enligt Pripp och Öhlanders dogmer i de olika lägren i 

debatten samt hur dessa förhåller sig till historierelationerna i egenskap av strukturerande 

princip. Analysen sker löpande i undersökningen och sammanfattas i slutet av varje avsnitt. I 

varje tema presenteras de olika lägren i debatten för sig. För enkelhetens skull har jag valt att 

dela in dem i försvarare och motståndare. Med försvarare menas att aktören försvarar Tintin i 

Kongos existens eller tillgänglighet. Med motståndare menas de aktörer som motsätter sig att 

Tintin i Kongo ska vara tillgängligt eller tycker att verket ska tas bort. Motståndare och 

försvarare är värdeladdade ord och jag vill poängtera att stipulerandet av motståndare 

respektive försvarare enbart görs i syfte att tydliggöra analysen. 

 

2 Undersökning  

2.1 Debatten i korta drag, varför talade man om Tintin i Kongo i 

Sverige? 

Det fanns flera faktorer som lade grunden för debatten om Tintin i Kongo i Sverige. År 2006 

visade resultatet av integrationsutredningen (SOU2006:73) att det existerade en djupt rotad 

segregation inom det svenska samhället.28 Den första passagen i en artikel skriven av etnologen 

Oscar Pripp lyder som följer:  

Den statligt finansierade kultursektorn har en nyckelposition när det gäller att 

sanktionera och formulera vilka människor och kulturella uttryck som ska rymmas i 

den nationella gemenskapen.29  

                                                 

28 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Den segregerade integrationen, Om social 

sammanhållning och dess hinder, SOU 2006:73 (Stockholm: Kulturdepartementet 2006), s. 332–334. 
29 SOU 2006:73, s. 195. 
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Artikeln i utredningen betonade således vikten av ett inkluderande kulturliv för en lyckad 

integration. Den visade också att det fanns ett behov av förändring i kulturlivet för att verka 

mer inkluderande. Detta skapade ett gynnsamt klimat för kulturell debatt och omförhandling av 

hur man betraktade kulturella produkter som exempelvis barnlitteratur. 

Som en möjlig följd av utredningen stiftades diskrimineringslagen (SFS2008:567) år 2008 

som var tänkt att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, inte minst 

på arbetsmarknaden. Diskrimineringslagen var alltså inte tänkt att begränsa åsikter eller 

värderingar. I den bemärkelsen var rasism som åsikt inte förbjudet i Sverige, däremot kunde 

man dömas för de uttryck som åsikten kunde ta sig. Även lagen om hets mot folkgrupp 

(SFS2002:800) hade antirasistiska förtecken. Det fanns således ett juridiskt ramverk samt 

politiska intentioner som utgjorde en grogrund för debatten.  

Normkritiken började också få sitt genomslag i Sverige under det sena 00-talet. Arbetet med 

att förändra normer bedrevs inom såväl utbildningsväsendet som i kulturväsendet och kom att 

bli en viktig faktor för hur man såg på exempelvis problematisk barnlitteratur.30 Det 

normkritiska arbetet har på senare år fått utstå kritik. I en rapport som synar det normkritiska 

arbetet inom skolan påpekas att normkritiken riskerar att verka exkluderande.31 

Det fanns flera antirasistiska organisationer som verkade Sverige under 

undersökningsperioden. I debatten som undersöks här var Afrosvenskarnas riksförbund 

(ASRF) aktiva. ASRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som 

grundades 1990 och verkar för jämlikhet och lika rättigheter.32 

Ungefär samtidigt som integrationsutredningen (SOU2006:73) genomfördes pågick en 

debatt om Tintin i Kongo utomlands. Den skulle komma att löpa parallellt med debatten i 

Sverige. I England hade en bokkedja tagit bort verket från barnavdelningen. Detta efter att 

Comission for racial equality påpekat att innehållet i seriealbumet var oacceptabelt. I Belgien 

polisanmäldes seriealbumet för hets mot folkgrupp.33 Den engelska debatten och belgiska 

polisanmälan blev troligtvis startskottet för debatten i Sverige. I augusti 2007 upprättades en 

anmälan till Justitiekanslern (JK) för hets mot folkgrupp i Sverige. Anmälaren Jean-Dadaou 

Monyas fick stöd av ASRF.34 

                                                 

30 Lena Martinsson, ”Normkritik”, i Nationalencyklopedin,  tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/normkritik (hämtad 2016-11-26). 
31 Elisabet Langmann & Niclas Månsson, ”Att vända blicken mot sig själv. En problematisering av den 

normkritiska pedagogiken” Pedagogisk Forskning i Sverige NR 1- 2 (2016) ISSN 1401-6788,  s. 94–96. 
32 http://www.afrosvenskarna.se (hämtad 20/11 2018). 
33 TT, ”Tintins förlag polisanmält”, Dagens Nyheter 8/8 2007. 
34 Lina Kalmteg, ”Hets mot folkgrupp” Svenska Dagbladet 23/8 2007. 
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Efter enbart två dagar lades åtalet ned av JK med hänvisning till att det eventuella brottet var 

preskriberat. Anmälan i tryckfrihetsmål var tvunget att ske senast ett år efter publicering och då 

senaste utgåvan hade kommit ut 2005 var det för sent. ASRF uppmanade då förlaget Bonnier 

Carlsen som gav ut Tintinböckerna i Sverige att dra tillbaks albumet. En talesperson på Bonnier 

Carlsen uppgav att man skulle diskutera verkets framtid i bakvattnet av anmälan men betonade 

att det troligtvis skulle bli kvar. Seriealbumet blev i samband med uppmaningen till Bonnier 

Carlsen kallat för en ”rasistisk Tintinbok” av ASRF.35 

Mellan åren 2007 och 2009 debatterades Tintins vara eller icke vara i debattartiklar och på 

ledarsidor. Vikten av yttrandefrihet och problemen med censur påtalades ofta i dessa artiklar. 

Även vikten av att ta hänsyn till den kontext i vilken Tintin i Kongo kommit till i påtalades. 

Två år efter att JK-anmälan gjordes i Sverige anmäldes Tintin i Kongo för rasism och 

främlingsfientlighet i Frankrike. Den kongolesiska ekonomen Mbutu Mondondo krävde ett 

förbud av albumet och menade att argumentet om att det skulle vara ett tidsdokument inte höll 

då det fanns lagar mot rasism i Frankrike. I samband med detta började bibliotek ta bort eller 

flytta bort verket från barnavdelningarna. Hos en bokhandlare i Brooklyn hamnade det i samma 

fack som Adolf Hitlers Mien Kampf.36 

I november 2010 hamnade Tintin i Kongo inför domstol i Belgien. Mbutu Mondondo erbjöd 

en uppgörelse som skulle komma att avisas:  

 

Nämligen att Belgien ber om ursäkt till alla kongoleser för hur de framställs, samt 

att albumet förses med ett försättsblad som berättar om de övergrepp som 

kolonialmakten Belgien begick i Kongo för 100 år sedan.37 

 

I spåren av rättsprocesserna mot Tintin i Kongo var det tydligt att verkets 

existensberättigande var ifrågasatt likväl som vad som utgjorde lämplig barnlitteratur och inte. 

Debatten fortsatte utomlands. I Storbritannien höjdes fler röster för att förbjuda albumet och 

efter ett domslut försågs det med en varningstext.38  

                                                 

35 Erik Hedtjärn, ”Inget åtal för rasistisk Tintinbok” Dagens Nyheter 25/8 2007. 
36 Johan Hellekant, ”Krav på förbud mot Tintin i Frankrike” Svenska Dagbladet 15/9 2009. 
37 Okänd författare, ”Tintin inför domstol” Aftonbladet 21/11 2010. 
38 Fredrick Mellgren, ”Kort bannlysning av Tintin” Svenska Dagbladet 26/9 2012. 
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I februari 2012 fastslog belgisk domstol att Tintin i Kongo inte var rasistiskt efter en fem år 

lång rättsprocess. Hergé ansågs aldrig ha haft för avsikt att hetsa mot kongoleser vilket var 

anledningen till att verket friades.39  

I september 2012 kulminerade debatten i Sverige då Kulturhusets ansvarige för barn- och 

ungdomsverksamheten Bherang Miri på eget initiativ plockade bort alla Tintinalbum från 

barnavdelningen Tiotretton. Tintin i Kongo fanns inte bland dem. Även andra barnböcker 

plockades bort. Ett exempel är Stina Wirséns Liten skär och alla små brokiga. Detta vittnade 

om en syn på barnlitteratur som potentiell bärare av rasism och som kapabel att reproducera 

rasism hos barn. Det blev en stor uppståndelse i några timmar innan Kulturhusets chef Eric 

Sjöström gick ut med att Miri tänkt om och att albumen var tillgängliga igen. Denna händelse 

efterföljdes av en tuff debatt som pågick i flera veckor där politiker, forskare, författare, 

journalister och privatpersoner medverkade.40 Miris handling sågs som ett angrepp på 

yttrandefriheten. 

I bakvattnet av uppståndelsen på Kulturhuset uppgav Miri att han utsatts för hot och 

rasistiska påhopp. Samtidigt uppgav Dagens Nyheter att försäljningen av Tintin i Kongo gått 

upp hos bokhandlarna på nätet.41 I detta skede uppmärksammades den svenska debatten 

utomlands, Jyllandsposten i Danmark följde utvecklingen.42  

Dåvarande Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt fördömde Miris handling och menade att 

biblioteken inte skulle användas som ett politiskt instrument. Vidare menade Sjöstedt att 

yttrandefrihet var det bästa verktyget för att bekämpa rasism. Hon kallade också händelsen för 

”Tintingate”.43  

Flera aktörer oroade sig för missriktad antirasism och polarisering. Statsvetaren Sherlot 

Jonsson påtalade att antirasister stått mot antirasister i debatten och ansåg att språkbruket som 

använts i debatten handlat för mycket om hudfärg. Jonsson varnade för att detta språkbruk 

skapade splittring, segregation och polarisering som hon menade liknade den i USA.44 

År 2013 gavs Bertil Almqvists samlade verk om Barna Hedenhös ut. I en artikel frågade sig 

en skribent hur verket stod sig i förhållande till Tintin och Pippi Långstrump som man menade 

                                                 

39 Teresa Küchler, ”Tintin i Kongo inte rasistisk enligt dom” Svenska Dagbladet 14/2 2012. 
40 Fredrik Söderling, ”Tintin bannlyst på Kulturhuset” Dagens Nyheter 25/9 2012. 
41 Okänd författare, ”Just nu vågar jag inte bo hemma” Dagens Nyheter 28/9 2012. 
42 Okänd författare, ”Tintindebatten på export” Dagens Nyheter 3/10 2012. 
43 Madeleine Sjöstedt, ”Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument” Dagens Nyheter 5/10 2012. 
44 Sherlot Jonsson, ”Vägra se världen vit och svart” Dagens Nyheter 12/11 2012. 
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”hudflängs regelbundet för sina rasistiska stereotyper”.45 Detta antyder att Tintin har blivit en 

form av måttstock för problematisk barnlitteratur.  

Svenska Dagbladets kulturchef Anders Björkman benämnde år 2014 ”Hjärtats Oro” som 

”Hjalmar Söderbergs Tintin i Kongo”. Björkman påpekade också det anakronistiska i att döma 

historiska personer efter nutida värderingar, ett argument som är återkommande i Hergés 

försvar.46 

I en intervju med konstnären Makode Linde (kanske mest känd för sin tårta som ingick i 

serien ”Afromantics”) benämner han Tintin i Kongo, sin egen tårta, Stina Wirséns ”Lilla hjärtat” 

som centrala för debatten kring rasistiska nidbilder av svarta.47 Tintin i Kongo var inte det enda 

verket som kritiserades i debatten. 

I juni 2017 beslutade justitieombudsmannen (JO) att bibliotek inte längre fick vägra utlåning 

av verk. Detta skedde efter att Botkyrkas och Falköpings bibliotek hade vägrat utlåning av Julia 

Cesars och Tino Sanandajis verk. Enligt domen fick enbart verk med sakfel eller som innehöll 

olagligt material dras in. Tintin i Kongo hade då tagits bort av flera bibliotek redan efter 

kontroversen kring Kulturhuset 2012.48 Detta kan ses som ett möjligt slut på debatten men 

Tintin i Kongo var nu svartlistad på flera bibliotek. 

Som vi sett var inte Tintin i Kongo ensamt om att ifrågasättas. Det var tydligt att litteraturens 

relevans som menings- och åsiktsskapande började debatteras. Barnlitteraturen i synnerhet 

skänks egenskapen att reproducera oönskade åsikter. Som vi ska se nedan var det långt fler 

aktörer som motsatte sig JK-anmälan, ASRF och Miris handlingar än som utryckte stöd för 

dem. 

Debatten kopplades inte enbart till rasism. Som vi såg ovan anmärkte Sherlot Jonsson att 

antirasister stod mot antirasister i frågan. Nedan kommer jag att lyfta fram debatten med fokus 

på ett annat perspektiv: historierelationer. 

  

                                                 

45 Andreas Palmaer, ”Därför säger Hedenhös mer om 50-talet än om stenåldern” Dagens Nyheter 19/11 2013. 
46 Anders Q. Björkman, ”Kulturchefen” Svenska Dagbladet 7/9 2014. 
47 Erica treijs ”Makode Linde: Att avhumanisera en tårta är enkelt” Svenska Dagbladet 31/1 2016. 
48 Nyheter (Ekot) med Per Kudo, 8/7 2017, Sveriges Radio P1, tillgängligt på 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6734516. 



 

 

 

18 

 

2.2 Undersökningen av debattörernas relationer till det förflutna 

2.3 Den epistemiska relationen till Tintin i Kongo  

2.3.1 Försvarare 

Bland dem som ställde sig negativt till att Tintin i Kongo skulle plockas bort fanns utöver 

journalister även forskare, författare, kulturarbetare, politiker och privatpersoner 

representerade. Det vanligaste argumentet var att man såg litteraturen som en del av det 

förflutna och som något som vi kan dra lärdom av. Här presenteras några av de artiklar vars 

författares epistemiska relation till det förflutna är prominent och som tyckte att kvarlevan 

skulle förbli tillgänglig. Inte sällan får den epistemiska relationen stöd av den moraliska genom 

exempelvis påståendet att ny kunskap om moraliska frågor kunde härledas ur det förflutna med 

hjälp av kvarlevor som exempelvis Tintin i Kongo. 

Flera aktörer hävdade tidigt i debatten att Tintin i Kongo borde ses som ett tidsdokument. En 

av dem var litteraturvetaren Boel Westin som ansåg att verket måste ses som en produkt av sin 

tid.49 Westins epistemiska relation till det förflutna i egenskap av att vara akademiker blev 

tydlig här. Hon ville förstå det förflutna utifrån de premisser som kvarlevan representerade. Om 

man tog bort verk påverkades hennes möjligheter att ta fram ny kunskap vilket var målet med 

hennes relation till historien.  

I samma artikel som ovan påpekade förlagschefen på Bonnier Carlsen vikten av att bevara 

Hergés författarskap i sin helhet, detta vittnade om synen på seriealbumet som en kvarleva som 

alla har rätt till.50 Försvararnas relation till historien är av epistemisk art då historien skulle 

bevaras och inte revideras eftersom den ansågs kunna bidra med nya lärdomar.  

I en annan artikel som publicerades tämligen tidigt i debatten skrev historikern, journalisten 

och författaren Henrik Höjer om hur Bibeln reviderades i bakvattnet av rusdrycksförbudet i 

USA på 1920-talet. Höjer skrev att: 

                                                 

49 Kalmteg, Svenska dagbladet 23/8 2007. 
50 Kalmteg, Svenska dagbladet 23/8 2007. 
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En professor i biblisk historia vid Yale fick i uppdrag att inte som Jesus förvandla 

vatten till vin, utan tvärtom torrlägga den heliga skrift. Ett antal bibelpassager 

ändrades så att ”wine” blev till ”juice” i de nya bibelutgåvorna.51 

Höjer kallade revideringen av bibeln för en makaber historieförfalskning och jämförde sedan 

händelsen med JK-anmälan av Tintin i Kongo.52  

Höjer skrev också: ”i båda fallen ses historien inte som något man försöker förstå och 

reflektera kring, utan en företeelse man kan omforma utifrån sin egen tids ideal och normer.” 

Höjer påtalade också det anakronistiska synsättet på historien som debatten innebar och 

underströk det paradoxala i att vi intresserade oss för historien samtidigt som vi förfasades över 

hur människor tänkte i det förflutna.53  

Höjer tog upp andra exempel på verk som hade kritiserats utifrån moderna värderingar och 

normer och nämnde både ”[…]Pippi Långstrumps ´Negerkung´[…]” och ”Evert Taubes 

sexistiska texter”. Han påpekade att de flesta historiska kvarlevor kunde te sig problematiska 

om man inte såg dem i sin kontext. Höjer påpekade också att möjligheten att ta fram ny kunskap 

om det förflutna försvann om man började korrigera eller stryka kvarlevor.54 Höjer avslutade 

sin artikel med att påtala vikten av att försöka förstå kvarlevor ”och undvika lockelsen i att 

besvärja dem.”.55  

Höjer kritiserade de som anmält Tintin i Kongo för historielöshet. Han oroade sig också för 

dem som sökte använda historien i politiska syften. Höjers relation till det förflutna är i 

huvudsak epistemisk men också moralisk som vi ska se nedan. Han betonade vikten av att förstå 

och dra nya lärdomar ur det förflutna, något som enligt honom inte var möjligt om man tog bort 

kvarlevorna. Vikten av att förstå kvarlevan överordnas exempelvis AFSRs behov av 

upprättelse. 

Debatten handlade mycket om censur och dess potentiella risker i anslutning kring 

uppståndelsen på Kulturhuset. I en artikel i SvD skriver författaren Torbjörn Elensky om vad 

han betraktade som en ny och subtil form av censur, en diskussion han kopplade till 

Tintindebatten.56 

Elensky vurmade för fri åsiktsbildning men påtalade att man för den sakens skull inte 

behövde utrycka sin åsikt överallt. Vidare uppmanade han till ett fortlöpande samtal om det 

                                                 

51 Henrik Höjer, ”Historien ska förstås – inte censureras”, Svenska Dagbladet 10/10 2007. 
52 Höjer, Svenska Dagbladet 10/10 2007. 
53 Höjer, Svenska Dagbladet 10/10 2007. 
54 Höjer, Svenska Dagbladet 10/10 2007. 
55 Höjer, Svenska Dagbladet 10/10 2007. 
56 Torbjörn Elensky, ”Hårfin gräns mellan ansvar och censur”, Svenska Dagbladet 10/10 2012. 
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offentliga samtalets spelregler som han menade var ”en förutsättning för det öppna samhället.”. 

Elensky motsatte sig Miris handling att ta bort ett helt författarskap och pekade på en trend i 

vilken viss litteratur medvetet gjordes svåråtkomlig. Enligt Elensky var bibliotekens uppgift 

inte att uppfostra barn. Istället skulle de vägleda dem till:  

[…] självständig intellektuell utveckling, och däri ingår snarare att låta dem läsa och 

ta del av en så vid litteratur som möjligt, och att bearbeta denna genom samtal och 

gemensamma studier.57 

Elenskys motiv är tydligt: censur är skadligt och här görs liknelser med nazisternas bokbål eller 

”sovjetunionens fingranskning av ironiska vändningar”.58 Hans relation till det förflutna blir 

tydlig i följande citat:  

Men det är inte censur, fast det kan få likartade effekter, särskilt om någon i sin 

okunnighet går för långt och i de goda principernas namn rensar ut också sådant som 

faktiskt kan vara betydelsefullt, idéhistoriskt, konstnärligt, ideologiskt, eller på något 

annat sätt. […] urval är inte censur. Men varje urval är också ett ställningstagande, 

det är inte oproblematiskt, och det kan närma sig censur om det görs på ett 

systematiskt tendentiöst sätt[…]59 

Elensky såg Tintin i Kongo som en ”erkänt rasistisk” kvarleva men betonade vikten av att ha 

tillgång till hela författarskapet. Dialog med och kring det förflutna överordnas. Detta gör den 

epistemiska relationen till den mest prominenta även om den får stöd av den moraliska 

relationen i och med överordnandet av yttrandefriheten.  

I en kulturdebattartikel i DN kommenterade journalisten Torun Börtz den franska debatten 

om Tintin i Kongo som hon menade stod mellan ”totalförbud och förklarande tillägg.”. Hon 

påpekade att kritikerna tyckts ha missat att Tintin m.fl. är ett tidsdokument och påpekar att 

”världen aldrig blivit mer oskuldsfull och ren bara för att man försöker glömma bort det som 

varit.60 

Journalisten såg Tintin i Kongo som en kvarleva som man måste förhålla sig till och hon 

motsatte sig historierevision. Seriealbumet och litteratur generellt sågs som något man kan dra 

lärdomar av. Börtz tillskrev skönlitteratur ett epistemiskt värde på ett generellt plan varför den 

epistemiska relationen till det förflutna synliggörs här.  

                                                 

57 Elensky, Svenska Dagbladet 10/10 2012. 
58 Elensky, Svenska Dagbladet 10/10 2012. 
59 Elensky, Svenska Dagbladet 10/10 2012. 
60 Torun Börtz, ”Fransk nypuritanism. Cigarretter och rasism tvättas helt enkelt bort.” Dagens Nyheter 12/11 2009. 
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Journalisten Johannes Åman skrev två artiklar rörande Tintin i Kongo. En artikel skriven av 

tidigt i debatten problematiserade Tintin i Kongo: ”Afrosvenskarnas riksförbund har rätt när de 

hävdar att Tintin i Kongo framställer afrikaner som mindre vetande och inkapabla att ta hand 

om sig själva.”. Åman menade dock att verk som ”Tintin i Kongo var en bra ingång till att 

samtala med barn om frågor som fördomar, rasism och kolonialism. Han påpekade att barn 

också har förmågan att reflektera kring vad de läser.61  

I en ledare i DN publicerad 2011 skrev Åman följande: ”Det som skrivits i en annan tid är 

inte alltid lätt att begripa. I synnerhet inte för ett barn.”. Hans ställde sig emot 

historierevisionism genom påståendet att ”vi varken kan eller bör försöka skriva om historien.”. 

Åman medgav dock att han inte ville hitta rasistiska verk på barnbibliotek såvida de inte bytt 

till mer lämpliga namn eller försetts med en förklaring av innehållet.62 

Tintin i Kongo sågs av Åman som en möjlig utgångspunkt för att diskutera frågor kring 

känsliga ämnen. Åmans relation till det förflutna är av epistemisk karaktär men den underbyggs 

med hjälp av den moraliska genom att han motsätter sig censur. Han ansåg att vi måste försöka 

förstå det förflutna snarare än att försöka ta bort obekvämt material. Däremot så hävdade han 

att rasistiska verk inte borde vara tillgängliga för barn vilket tyder på ett liknande synsätt som 

det vi kommer att se på den andra sidan av debatten. 

I en artikel som publicerades i samband med utrensningen av alla Tintinalbum på barn- och 

ungdomsavdelningen på Kulturhuset ställde sig journalisten Birgitta Rubin tveksam till att det 

var rätt att ta bort verk även om innehållet är problematiskt. Hon menade att ”minst halva 

världslitteraturen kan uppfattas som fördomsfull och potentiellt skadlig för barn.”. Hon påtalade 

att historien kunde te sig problematisk men menade att vi var tvungna att ”lägga till snarare än 

att ta bort”. Hon presenterade kritiskt tänkande som ett eget skolämne som en möjlig lösning 

på problemet att närma sig historien.63   

Rubin betonade vikten av att förhålla sig till och att försöka förklara det förflutna. Även här 

underbyggs den epistemiska relationen av den moraliska då tryckfrihet och yttrandefrihet 

förespråkas. Hon betonade vikten av att förstå och dra lärdom av det förflutna. Även andra 

artiklar förespråkade detta förhållningssätt. I en artikel av en okänd skribent sågs historien som 

en bärare av lärdomar och något som skulle förklaras snarare än revideras eller strykas.64 

                                                 

61 Johannes Åman, ”Från rasist till nyfiken humanist”, Dagens Nyheter 24/8 2007. 
62 Johannes Åman, ”Tintin: Hjälp läsarna i stället för att förbjuda och censurera.” Dagens Nyheter 18/9 2011. 
63 Birgitta Rubin, ”Utrensningen väcker dubbla känslor hos mig” Dagens Nyheter 25/9 2012. 
64 Okänd författare, ”Med Tintin ut i världen” Dagens Nyheter 26/9 2012. 
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I en artikel som liknar den ovan återfinns samma argument. Skribenten beklagade sig över 

att Tintin i Kongo inte var lättillgänglig på bibliotek i Sverige och förespråkade vikten av att 

allt skulle finnas tillgängligt.65 Den epistemiska relationen är tydlig då målet är att dra lärdomar 

och förklaringar ur det förflutna. 

2.3.2 Motståndare 

Bland dem som ställde sig bakom att ta bort Tintin i Kongo eller åtminstone revidera den fanns 

ett fåtal Journalister och kulturarbetare samt ASRF. Den epistemiska relationen är här av en 

annan art än hos dem som försvarade Tintin i Kongos existensberättigande. Skadliga litterära 

verk sågs här som något som hade egenskapen att reproducera även äldre åsikter som 

exempelvis rasism. Det är värt att påpeka att motståndarna är  betydligt färre än försvararna. 

I en artikel i SvD som publicerades i samband med JK-anmälan ansåg ASRF att Tintin i 

Kongo var hets mot folkgrupp och ställde sig bakom anmälan av seriealbumet. ASRF krävde 

dessutom att verket skulle tas bort från bokhandeln och bibliotek. ASRF menade att afrikaner 

framställdes som mindre vetande och inkapabla att ta hand om sig själva. ASRF påpekade också 

hur kongoleserna föll på knä för Tintin och kallade honom för ”En stor vit man”.66 

Kitimbwa Sabuni som var samordnaren för ASRF kallade Hergés verk för en ”Klassisk 

kolonial rasistisk skildring av afrikaner”. Vidare ansåg han att nyutgivningen av albumet (som 

kom 2005) var problematisk trots det nya förordet som Sabuni menade borde varit tydligare. 

Han kritiserade att det i förordet stod att man skulle se albumet som ett tidsdokument. Sabuni 

tyckte dels att verket i så fall borde ställas ut som ett tidsdokument och att det borde stå att det 

var ”ett tidstypiskt rasistiskt dokument från 1930-talet”. Han menade att barn och ungdomar 

inte borde ha tillgång till det på biblioteket och i skolor då det riskerade att ge albumet 

legitimitet. Sabuni menade att albumet var ett exempel på i vilka sammanhang som afrikaner 

förekommer och att afrikaner ofta förlöjligas i dessa sammanhang. För att understryka sin 

poäng frågade sig Sabuni hur man kunde sälja ett seriealbum där afrikaner framställs just så 

2007.67 

Sabuni såg Tintinalbumet som direkt skadligt och ville att det inte skulle vara tillgängligt. 

Enligt honom riskerade seriealbumet att reproducera rasistiska idéer hos barn och ungdomar. I 

Sabunis epistemiska relation till det förflutna sågs problematisk litteratur som ett hot snarare än 

en möjlighet till dialog. Den epistemiska relationen får här stöd av den moraliska. 

                                                 

65 Per Mortensen, ”Läsningens lust” Dagens Nyheter 27/2 2014. 
66 Kalmteg, Svenska dagbladet 23/8 2007. 
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I en recension som publicerades i DN och förvisso gällde en annan barnbok blev samma 

epistemiska relation synlig igen. En litteraturkritiker ansåg att det var oklart när barn var redo 

för Tintin i Kongo och liknande. Hon ansåg att barn inte skulle utsättas för rasistiska bilder. 

Barnlitteraturen tillskrevs här egenskapen att kunna reproducera skadliga åsikter som rasism 

och ”neokolonialism”. Hon påpekade också att ”ingen vill bränna böcker”68 som ett möjligt 

svar på vad försvararnas koppling till nazisternas bokbål. 

Den epistemiska relationen som framträder här får stöd av den moraliska relationen. Man 

ansåg att litteraturen bör granskas och gallras med nutida värderingar i åtanke. Problematisk 

barnlitteratur sågs här som ett potentiellt hot snarare än en ingång till samtal kring ämnen som 

exempelvis rasism och kolonialism. Man ansåg således att man kunde lära sig föråldrade och 

skadliga tankemönster av litteraturen. Av den anledningen ansåg man att litteraturen skulle 

anpassas för sin publik genom exempelvis gallring eller revidering. 

2.4 Delanalys den epistemiska relationen 

Den epistemiska relationen till det förflutna fanns på båda sidor av debatten men den tog sig 

uttryck på olika vis. Bland dem som motsatte sig historierevidering eller att stryka verk fanns 

en tro att man kunde dra nya lärdomar ur det förflutna och att man var tvungen at försöka  

förklara det förflutna snarare än att gömma undan det som var obekvämt. Kvarlevorna sågs 

således som en möjlighet snarare än ett hot. Flera aktörer gjorde kopplingen mellan kunskaper 

om det förflutna och yttrandefriheten. Det är ett tecken på hur den epistemiska  relationen till 

det förflutna underbyggdes av den moraliska, vilket kommer att diskuteras mer nedan och som 

vi återkommer till i resultatdelen. 

Bland dem som ville revidera eller ta bort Tintin i Kongo fanns en syn på kvarlevan som 

bärare av skadliga åsikter. Skadlig barnlitteratur riskerade att reproducera oönskade åsikter hos 

läsaren. Det är möjligt att de ställt sig annorlunda i frågan om det inte hade handlat om 

barnlitteratur. Historien sågs här som mer formbar. Den var tvungen att anpassas till nutida 

värderingar även om det betydde att man tog bort oönskat källmaterial. 
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2.5 Den moraliska relationen till Tintin i Kongo 

2.5.1 Försvarare 

Bland dem som motsatte sig att Tintin i Kongo skulle plockas bort hävdades inte sällan 

yttrandefriheten som något okränkbart. Eftersom man påstod att nutida lagar och regler skulle 

gälla även för litteratur som producerats förr i tiden relaterade man moraliskt till det förflutna 

utifrån nutida moraliska ståndpunkter.  

I en artikel i Svenska Dagbladet som publicerades tidigt i debatten kom flera aktörer till tals. 

Dåvarande förlagschef för Bonnier Carlsen Anna Borné Minberger ansåg att Tintin var en 

sammanhängande serie och ”Att plocka bort det [Tintin i Kongo] känns inte helt optimalt” men 

hon var öppen till anpassning beroende på vad JK skulle komma fram till. Hon höll inte med 

ASRF om att albumet var rasistiskt utan påstod istället att det var ett tidsdokument. Mats 

Söderlund som var Författarförbundets ordförande kom också till tals i samband med JK-

anmälan. Han hänvisade till förbundets generella riktlinjer om att ”Yttrandefrihet och 

tryckfrihet ska vara vidsträckt” men sa sig vilja följa ärendet. Litteraturprofessor Boel Westin 

ansåg att man måste se verket i sitt sammanhang och påpekade att ”sådana här debatter tenderar 

att bli väldigt anakronistiska”. Vidare ansåg Westin att det var problematiskt att stryka sådant 

som exempelvis Astrid Lindgren faktiskt skrev i sina verk. Hon ställde sig positiv till att 

debatten fördes men påpekade att: ”om man börjar förbjuda saker och ting då är man inne och 

krafsar på yttrandefriheten.”.69 

Den kritik som här lyftes mot ASRF hade att göra med hur man skulle behandla seriealbumet 

i egenskap av kvarleva och i förlängningen andra verk med problematiskt innehåll. 

Författarförbundet, litteraturvetare och förläggare betonade vikten av yttrandefriheten vilket är 

ett tecken på en moralisk relation till det förflutna. Man menade att nutida lagar ska gälla även 

för kvarlevor oavsett om de är problematiska. Deras yrke var beroende av yttrande- och 

tryckfrihetsförordningen som är lagstadgade och i första hand finns till för att skydda 

medierna.70 Försvararna vurmade här för värden som yttrandefrihet och tryckfrihet men var 

öppna för att förhålla sig till verken på ett annat sätt beroende på vad JK-anmälan resulterar i. 

Tidigt i debatten varnade Historikern Höjer för den trend som han menade höll på att växa 

fram inom historieforskning och som fokuserade på att bedöma det förflutna utifrån dagens 

värderingar. Han exemplifierade detta med en uppsats som en av hans studenter skrivit vars 
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resultat pekade på att en tidning från tidigt 1900-tal inte problematiserat könet.71 Höjer 

påpekade det problematiska i att påtvinga nutida värderingar på det förflutna. Han var öppen 

för att dra moraliska lärdomar ur det förflutna vilket vittnar om en moralisk relation.  

I en insändare som publicerades i flera tidningar (i både DN och SvD 2012) liknade en 

privatperson debatten kring Tintin i Kongo vid nazisternas bokbål. Han menade att det var ”[…] 

helt befängt att man skulle förbjuda litteratur för att den inte är politiskt korrekt.”. Med 

hänvisning till yttrandefriheten påpekade han riskerna med att censurera allt ”[…] som kunde 

väcka reaktioner”. Vidare påpekade insändarskribenten att belgisk domstol ”äntligen” avslutat 

ärendet och att alla borde se Tintin i Kongo som ett tidsdokument av ”världens bästa 

serietecknare”. Han hänvisar också till det förord som den senaste upplagan av Tintin i Kongo 

fick 2005.72 

Här lyftes yttrandefrihet fram som ett okränkbart värde som överordnades anmälarnas ilska 

över hur kongoleser porträtterades. Att belgisk domstol också friat verket använde skribenten 

för att legitimera sin poäng. Det estetiska värdet av Hergés verk som skribenten framhöll vittnar 

om en form av estetisk relation till det förflutna men den moraliska relationen är den mest 

prominenta. Skribenten påtalade vikten av yttrandefriheten. Genom jämförelsen med bokbålen 

i Tyskland under nazistregimen framhölls litteraturens existens som något okränkbart. 

Skribentens motsatte sig revidering av det förflutna, något som han såg som ett angrepp mot 

lagstadgade principiella värden. I och med att yttrandefriheten påtalades används nutida 

moraliska ståndpunkter i relationen till det förflutna. 

I samband med Behrang Miris handling på Kulturhuset skrevs en artikel i DN där flera 

aktörer kom till tals. Som redan nämnts attackerades Miri hårt och snabbt av Kulturborgarrådet 

och andra som ansåg att han gjort ett övertramp. I artikeln uttryckte Stadsbibliotekarien Inga 

Lundén sin bestörthet över det inträffade och lovade att inget liknande skulle ske på några andra 

bibliotek i Stockholm. Hon såg Miris handling som ”ett debattinlägg som skjuter över målet” 

och manade till eftertanke. Hon menade att det inte ingick i ”vår yrkesetik att göra sådana 

ingrepp i yttrandefriheten”. Översättaren Björn Wahlberg ansåg att Miris handling var ett 

uttryck för moralpanik och censur. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) regerade också 

på Miris handling och undrade vad som var nästa steg och vem som egentligen hade 

befogenheter att plocka bort verk? När Tintinböckerna var tillbaka igen uttalade sig 

kulturhusets chef Eric Sjöström som uppgav att Miri kommit till insikt om sitt misstag. Vidare 
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hävdade Sjöström att bortplockandet av verk inte var det bästa sättet att diskutera värderingar 

vilket också varslade om en moralisk relation. Journalisten Fredrik Mellgren avslutade artikeln 

med att skriva att ”Därmed var elden släckt för den här gången. Men röken och känslan av ett i 

sista stund inställt bokbål finns kvar”.73 

De som förargades över Miris handling lyfte fram hotet mot yttrandefriheten som en central 

punkt i händelsen. Man såg inte bara Tintin utan litteratur rent generellt som ett sätt att bidra 

till dialogen kring värderingar i nutiden. Den epistemiska relationen hör här ihop med den 

moraliska relationen till det förflutna. Det finns en uppfattning om att det förflutna hjälper oss 

att förstå nuet. Historien ses som något som vi måste förhålla oss till och som vi kan inte kan 

påverka men som vi kan lära utav. Precis som i Henrik Scheutz insändaren ovan gjorde 

journalisten som skrev artikeln liknelsen med bokbål. Således framträder synen på kvarlevan 

som något okränkbart. Det finns ett starkt stöd för yttrandefrihet hos aktörerna som försvararar 

seriealbumets existens. Dessa värden står också i relation till de lärdomar som vi kan dra ur det 

förflutna. På detta vis blir kopplingen mellan den moraliska relationen och den epistemiska 

relationen tydlig. 

I en ledare i DN som var en reaktion på Miris beslut att ta bort Tintin skrev en anonym 

skribent om urval och problemet med att rensa bort sådant som inte passade med de rådande 

värderingarna. Skribenten var medveten om det rasistiska innehållet i Tintin i Kongo men ansåg 

att de utgjorde en utgångspunkt för diskussion kring moraliska frågor. Skribenten motsatte sig 

att hela författarskapet rensades bort och påtalade vikten av se Tintin som en produkt av sin tid. 

Läsandet av skönlitteratur sågs av skribenten som ett individuellt bildningsprojekt, ett sätt att 

utforska historien. Skribenten ställer sig kritiskt till att rensa bort verk som inte passar nutida 

värderingar.74 

Skribentens moraliska relation till det förflutna är prominent här även om den får stöd av 

den epistemiska. Historien sågs som bärare av både förklaringar och lärdomar. Skribenten 

motsatte sig revidering och betonade vikten av att se Hergés verk som en kvarleva. Trots detta 

ses Tintin i Kongo stereotypisk och nedlåtande gentemot afrikaner.  

I en artikel i SvD som publicerades några månader efter händelsen på Kulturhuset uttalade 

sig litteraturprofessorn och kritikern Magnus Persson på ett sätt som var ganska unikt i debatten. 

Persson talade om ”myten om den goda litteraturen” som han menade hade manifesterat sig 

inom den Svenska skolan sedan1960-talet. Persson menade att skönlitteratur (till skillnad från 
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exempelvis faktaböcker) inte lästes kritiskt i skolan vilket han tog som grund för att driva tesen 

om att ”litteraturen i sig är god och att man genom att läsa den blir en god människa”. Detta 

kopplade Persson till debatten kring Tintin i Kongo och menade att ”förekomsten av rasistiska 

stereotyper strider mot idén om litteraturens inneboende godhet”. Persson hävdade att 

bibliotekspersonal och andra löste detta problem genom att ta problematiska verk ur bruk. I 

Perssons mening sågs således läsaren som passiv och i behov av att skyddas ifrån det skadliga 

för att inte själv bli ond.75 

Han påpekade att de som ville ta bort verk på moraliska grunder gjorde samhället en 

björntjänst. Han såg behovet av att all litteratur skulle finnas tillgänglig och menade att det 

synsätt han identifierat var kontraproduktivt. Även problematiska kvarlevorna blir således en 

förutsättning för reflektion kring moral. Genom att betona vikten av yttrandefrihet och att 

litteratur bör finnas tillgänglig blir Perssons moraliska relation till det förflutna tydlig. Nutida 

lagar applicerades här på kvarlevor i det förflutna. 

Flera av dem som motsatte sig revidering eller att verk togs ur bruk på grund av 

problematiskt innehåll har samma hållning. I en artikel skrev journalisten Henrik Höjer att det 

var problematiskt att tvinga på nutida moraliska värderingar på det förflutna.76 Även Torun 

Börtz var av denna åsikt då hon motsatte sig  revisionen av det förflutna utifrån nutida 

värderingar. 77 

De som förargades över Miris handling på Kulturhuset såg inte bara Tintin utan litteratur 

rent generellt som ett sätt att bidra till dialogen kring värderingar i nutiden. Således hade man 

en moralisk relation till det förflutna som är underbyggd av den epistemiska. Historien hjälper 

oss att förstå nuet.78 

Författaren Torbjörn Elensky såg också Tintin i Kongo som ”erkänt rasistisk” men betonade 

vikten av att ha tillgång till hela författarskapet just för att kunna diskutera moraliska frågor. 

Han menade att det vi kunde lära oss av det förflutna och att det var direkt kontraproduktivt att 

stryka verk. Han ansåg att man inte borde tvinga på nutida värderingar på det förflutna. Elensky 

liknade Miris handling vid ett politiskt ställningstagande och hävdade också vikten av 

yttrandefriheten vilket vidare tydliggör den moraliska relationen.79 
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I en ledare i DN diskuterades Hergés intentioner och framförallt huruvida han var nazist eller 

inte. Debattören menade att Hergé var en produkt av sin omgivning och en opportunist som 

fortsatte att ge ut sin serie, den tyska ockupationen till trots. Tintin i Kongo och även resten av 

verken sågs här som en produkt av den kulturella miljön som Hergé växte upp i.80 Det framgår 

i slutet av artikeln att Hergé inte var ensam om att ha arbetat i totalitära regimer vilket möjligen 

kan tolkas som ett försök att belysa det anakronistiska i att döma personer i det förflutna efter 

nutida värderingar.  

I en debattartikel skrev journalisten Björn Wiman att diskussionen kring Tintin var en 

konsekvens av de poststrukturalistiska teoriernas genomslag på 1980-talet. Wiman menade att 

dessa rymde en kritik mot det enhetliga, västerländska subjektet: ”Detta subjekt är genom 

historien bärare av en mängd värden vars hegemoni nu ifrågasätts: manlighet, vithet makt och 

så vidare.” Wiman såg debatten som ett uttryck för en ängslig ”förhandlingskultur” som 

riskerade att upphäva uttrycksfriheten och det som skyddar den.81 

Yttrandefriheten framhålls än en gång som okränkbar. Wiman såg kvarlevorna som en 

möjlig ingång till moralisk diskussion. Mer än något annat betonade Wiman vikten av debatt 

för utveckling. Han påtalade också faran i att påtvinga moderna moraliska värderingar på gamla 

och nya verk.82 Den moraliska relationen till det förflutna underbyggs av den epistemiska. 

Wiman menade implicit att nutida lagar gäller även för kvarlevor och således skall inte det 

förflutna revideras. 

Samma argumenten återkommer i debatten och gäller inte bara Tintin. När ordet 

”negerkung” klipptes bort ur Pippi Långstrump var det flera som uttryckte oro. Journalisten 

Erik Helmerson var en av dem och även här används samma retoriska grepp att det givetvis inte 

är ok med rasistiska tillmälen men man oroas av censur. Helmerson ser en möjlighet till 

moralisk diskussion med hjälp av kvarlevan.  

Det är tydligt försvararna ser möjligheten till moralisk diskussion genom kvarlevan. Av 

denna anledning hävdas yttrandefriheten som viktig för att skydda denna möjligheten. Den 

lagstadgade yttrandefriheten ansågs gälla även för litteratur producerad i det förflutna. En annan 

gemensam nämnare som är mindre prominent är att man ansåg det vara en anakronistisk 

tankeoperation att påtvinga nutida värderingar på det förflutna vilket försvararna faktiskt gör 

                                                 

80 Erik Helmerson, ”Tintin hos nazisterna” Dagens Nyheter 28/9 2011. 
81 Björn Wiman, ”Hellre bråk och debatt i efterhand” Dagens Nyheter 5/10 2012. 
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själva på ett sätt. Lagar och värderingar kan båda ses som moraliska frågor. Tydligt är här att 

lagen överordnas motståndarnas värderingar.  

2.5.2 Motståndare 

Båda sidor av debatten relaterade moraliskt till det förflutna men de gör det på olika sätt. Där 

försvararna hänvisade till yttrandefriheten såg Motståndarna främst att de nidbilder och 

potentiellt rasistiska uttryck var olämpligt innehåll i barnlitteratur. Framförallt var det barn som 

måste skyddas från skadliga kvarlevor vilket förvisso aktörer på båda sidor av debatten var 

relativt eniga om. Kvarlevan ses här inte som en ingång till det moraliska samtalet utan som 

kränkande och ett potentiellt hot. I och med diskrimineringslagen och integrationsutredningen 

fanns en möjlighet till upprättelse. Dessa värderingar prövades på det förflutna i hopp om 

rättvisa. 

I samband med att JK beslutade att inte väcka åtal uttalade sig en talesperson på Bonnier 

Carlsen om Tintin i Kongo. Talespersonen ansåg att verket inte borde tas bort men påpekade 

att det inte var lämpligt för barn och såg helst en förflyttning till ”vuxenhyllan ute i handeln.” 

som en möjlig lösning på problemet. På frågan om barn kan läsa Tintin i Kongo svarar 

talespersonen att det går bra i en vuxens sällskap.83 

Eftersom talespersonen ansåg att kvarlevans existens kunde anpassas till nutida värderingar 

framträder aktörens moraliska relation till historien. Taleskvinnan antydde att kvarlevan 

riskerade att reproducera skadliga synsätt hos barn och hennes moraliska relation till det 

förflutna ligger i linje med dem som sökte upprättelse. Den moraliska relationen motiveras här 

med den epistemiska. 

I en intervju med Bherang Miri i DN i samband med att han plockat bort Tintinböckerna 

från Titretton påpekade han hur ”Tintin speglar en nidbild med ett kolonialt perspektiv”. Miri 

ansåg att barn inte hade den kritiska förmågan som behövdes för att läsa verk som Tintin i 

Kongo. Han menade att ”bilden Tintin ger av afrikaner är afrofobisk” och att barnböcker 

riskerade att reproducera ett sådant synsättet. Förorden i Tintin sågs inte som tillräckliga av 

Miri som vidare menar att ”all barnbokslitteratur borde ses över” och även vuxenlitteratur. 

Utrensningen var en del av Miris vision att stärka arbetet med antirasism på Kulturhuset. Miri 

underströk att det inte enbart är inom akademien som man bör diskutera normer och schabloner 

utan att man måste påbörja arbetet redan i unga år.84 
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Miri såg Tintin i egenskap av barnlitteratur som potentiellt farlig då den riskerade att 

reproducera fördomar och rasistiska tankegångar hos barn. Enligt Miri kan också 

vuxenlitteratur ha samma effekt. Miris socialkonstruktivistiska perspektiv på barnlitteratur gör 

att värdet av Tintin som kvarleva eller som en del av ett författarskap underordnas hans 

uppsättning moraliska värderingar. Historien sågs som något som skulle anpassas till nutiden, 

i detta fall genom att man försökte att ta bort problematiska verk. Miri tog inte hänsyn till 

kontexten som Tintin uppkommit i men understryker att de inte hör hemma på ett 

barnbibliotek.85 Här överordnas motståndarnas värderingar försvararnas, yttrandefrihet 

underordnas motståndarnas behov av upprättelse. Den moraliska relationen underbyggdes av 

den epistemiska i hävandet att nidbilder och synsätt riskerade att reproduceras. 

Jason Diakité (mer känd som Timbuktu) ställde sig bakom Bherang Miri och kritiserar både 

Tintin och ”Lilla Hjärtat” för ”andregörande”. Kvarlevan sågs här som något som reproducerar 

förtryck snarare än en möjlig ingång till diskussion kring samtalsämnet.86 Vissa nutida 

värderingar appliceras på det förflutna även i detta fall. Yttrandefriheten underordnas. Diakité 

motiverade detta med att föråldrade synsätt och förtryck riskerade att reproduceras genom 

kvarlevan. Den moraliska relationen motiverades således med den epistemiska.  

Journalisten Malin Ullgren försvarade också Miris handling. Hon menade att barn inte skulle 

skolas in i europeisk överordning och nedvärderingen av ”Den Andre”. Hon hävdade att det 

finns en ojämnvikt i yttrandefriheten och menade att Miris handling borde lett till diskussion 

snarare än attack. Tintin sågs här som en skadlig kvarleva som riskerade att reproducera 

skadliga åsikter. Historien är föremål för omförhandling för att passa nutida värderingar. 87  

I en annan artikel skriven av Ullgren påtalade hon behovet av att göra ett urval. Hon kallade 

Tintin i Kongo för rasistisk och tyckte att sådana verk borde stå i magasin. Enligt skribenten 

användes yttrandefriheten som ett vapen mot Miri. Hon kritiserade att kulturborgarrådet 

Madeleine Sjöstedt ville tillsätta en utredning för att granska kulturhusets värdegrund och drog 

paralleller till Ungern och den regimvänlig revideringen av kulturlivet som skett där.88 Det går 

inte att påstå att det är historierevisionism i hård mening som förespråkas här. Yttrandefriheten 

framhålls här som något som används mot Miri vilket betyder att den underordnas 

motståndarnas värderingar och behov av upprättelse. Ullgrens moraliska relation till det 

                                                 

85 Mellgren, Svenska Dagbladet 26/9 2012. 
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förflutna hade upprättelsen som mål. Hon motiverade detta genom den epistemiska relationen 

då kvarlevan sågs som en risk för spridning av skadliga eller föråldrade åsikter och synsätt. 

2.6 Delanalys den moraliska relationen  

Även här är det värt att påpeka att antalet tidningsartiklar där skribenten ställer sig bakom att 

olämpliga verk ska tas bort är betydligt färre. Den största åsiktsskillnaden ligger i vilken 

uppsättning moraliska värderingar som överordnas och underordnas.  

Försvararna månade om yttrandefriheten medans motståndarna menade att man måste ta 

hänsyn till dem som blir kränkta av exempelvis Tintin i Kongo som också av dem sågs som 

potentiellt olaglig i vissa fall. Båda relaterar således moraliskt till det förflutna och applicerar 

nutida värderingar på det förflutna. De som motsätter sig revidering av det förflutna såg 

kvarlevan som en möjlig igång till det moraliska samtalet. Därmed finns intentionen att dra 

moraliska lärdomar ur det förflutna. Detta gör att den moraliska relationen underbyggs av den 

epistemiska. 

De som ansåg att kvarlevan bör strykas eller revideras relaterade till det förflutna med nutida 

moraliska värderingar i åtanke. Det förflutna måste således anpassas till nutida värderingar i 

form av överordnandet av påståendet att kvarlevan innebar hets mot folkgrupp. Återigen 

konstruerades kvarlevan som antingen en möjlighet eller ett hot. Den moraliska relationen hos 

motståndarna motiverades med den epistemiska relationen genom påståendet att kvarlevan 

hade egenskapen att reproducera oönskade åsikter och synsätt. 

2.7 Den politiska relationen till Tintin i Kongo 

Några aktörer i debatten sökte göra politiska poänger och verkade för förändring genom 

handlingar och uttalanden. Anmälan av Tintin i Kongo till JK kan ses som en politisk handling 

i syfte att bringa förändring, att Afrosvenskarnas riksförbund ställde sig bakom anmälan likaså. 

Bherang Miris Handling kan ses som politisk likväl som Kulturministerns och 

Kulturborgarrådets motreaktion. 

Det är rimligt att anta att de som vill ta bort Tintin i Kongo och andra verk vill göra det för 

att belysa eller komma till rätta med orättvisor begångna i det förflutna. Genom att använda 

kontroversen kring seriealbumet i syfte att främja värden som yttrandefrihet kan både 

journalister och politiker anklagas för att använda en form av historiebruk. Genom 
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överordnandet principiella värden bortsåg man från den kränkthet som exempelvis anmälaren 

eller ASRF uppenbarligen känt. 

2.7.1 Försvarare 

Den mest påtagliga politiska inblandningen i debatten är kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts 

yttrande och kulturministern Lena Adelsohn Liljeroths kritik. I en insändare vurmade hon för 

yttrandefriheten. Hon menade att biblioteken skulle tjäna allmänheten och inte vara ett politiska 

instrument. Det var främst en kritik av Bherang Miris handling men insändaren är i sig ett 

politiskt uttalande. I insändaren överordnas yttrandefriheten det problematiska och enligt 

motståndarna kränkande innehållet i viss barnlitteratur.89 

Som redan påpekats tidigare i undersökningen framhålls yttrandefriheten inte sällan som ett 

okränkbart värde som överordnas eventuella motargument. De som hävdade censur är också de 

som motsätter sig historierevisionism i störst utsträckning. Fler än en gång och på bägge sidor 

refereras till nazisternas bokbål vilket i sig är en förenkling och en form av politiskpedagogiskt 

historiebruk.90 Elensky var en av dem som gjorde denna liknelsen.91  

Hos försvararna får den politiska relationen stöd av den moraliska relationen. Den rättvisa 

som överordnades var att yttrandefriheten som lag skulle gälla alla kvarlevor.  

2.7.2 Motståndare 

Hos den sida som såg Tintin i Kongo som skadlig fanns en politisk intention som gör att 

eventuella epistemiska vinster underordnas behovet av upprättelse. I en artikel som kritiserar 

Kulturborgarrådets ingripande mot Bherang Miris utrensning av Tintinböckerna görs 

jämförelse med den hårdföra behandlingen av kulturinstitutioner i Ungern. Genom att hävda att 

yttrandefriheten användes som vapen mot Miri ställer man sig emot Kulturborgarrådet och 

hävdar att demokratin är hotad i och med ingripandet. Det finns ett uppenbart politiskt uppsåt 

med artikeln.92 En annan journalist passade på att varna för de konservativa tankegångar som 

hon menade följde i debattens bakvatten.93 Eventuella epistemiska vinster underordnades här 

behovet av upprättelse. Den politiska relationen underbyggdes av den moraliska i detta fallet. 

De som verkade för en förändring i nutiden genom debatten var organisationen ASRF. 

Kitimbwa Sabuni skulle kunna beskyllas för en form av icke-bruk av det förflutna vilket också 

                                                 

89 Madeleine Sjöstedt, ”Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument” Dagens Nyheter 5/10 2012. 
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var fallet bland dem som kritiserade honom. Som vi har sett tidigare i undersökningen verkade 

han för att ta bort verket på grund av det rasistiska innehållet eller i bästa fall se till att det inte 

fortsätter tryckas eller att det ställs ut där andra historiska artefakter ställs ut.94  

En annan som möjligen skulle kunna anklagas för ett ickebruk av historien är Bherang Miri. 

I intervjun i Dagens Nyheter blev det tydligt att Miris handling är av ideologisk art. Han ville 

gallra i materialet för att kunna presentera bättre förebilder för etniska minoriteter i Sverige.95 

Han var i en maktposition och verkade för förändring med normkritiken som ledstjärna. På så 

vis underbyggdes den politiska relationen av den moraliska på den epistemiska relationens 

bekostnad. 

2.8 Delanalys politiska relationen 

Det går att påstå att båda sidor av debatten förhöll sig till det förflutna i syfte att utöva makt,  

påverka och förändra. Genom att överordna principiella värden som yttrandefrihet kunde 

intellektuella, politiker och kulturarbetare rättfärdiga sin åsikt. Den politiska handlingen, 

underordnandet av motståndarnas behov av upprättelse, motiverades moraliskt och epistemiskt. 

På den andra sidan debatten sökte man tvinga fram förändring genom att kräva upprättelse och 

driva frågan om att  ta bort barnlitteratur med nidbilder. Den politiska relationen underbyggdes 

av den moraliska precis som hos försvararna men eventuella epistemiska vinster underordnas 

hos motståndarna. På båda sidor sökte aktörer rättfärdiga de mål som gynnar den egna 

riktlinjen. Den politiska relationen hos både försvararna och motståndarna underbyggdes med 

hjälp av moraliska ställningstaganden. Det är den politiska relationen i förhållande till den 

epistemiska som skiljer dem åt. Försvararna verkade politiskt för att värna om epistemiska 

värden genom sin moraliska ståndpunt. Motståndarna verkade politiskt med fokus på 

upprättelse och eventuella epistemiska värden underordnades. 

2.9 Synen på rasism 

Ovanstående undersökning har visat att historierelationerna påverkade hur man positionerade 

sig i debatten. Tidigare forskning har talat om rasism som strukturerande princip. I debatten om 

Tintin i Kongo fanns också en rasismdiskussion som kommer att undersökas nedan. I Pripp & 

Öhlanders undersökning framgick det att det hos dem som kritiserade CMR fanns ett synsätt 
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på rasism som representerades av fem dogmer som kunde härledas till den biologiska eller 

vetenskapliga rasismen. Hos dem som försvarade CMR fanns dessa fem plus ytterligare fem 

varför deras synsätt på rasism sågs som utökat vilket kopplades till begreppet kulturrasism.  96 

Då debatterna har yttre likheter förväntade jag mig att samma dogmer skulle finnas 

representerade hos försvararna respektive motståndarna i Tintin i Kongo debatten men som vi 

skall se blev resultatet ett annat. 

Flera av journalisterna i källorna var ense om att innehållet i Tintin i Kongo var problematisk 

men få kallade seriealbumet för rasistiskt. Exempelvis skrev försvararen Johannes Åman att 

”Afrosvenskarnas riksförbund har rätt när de hävdar att ´Tintin i Kongo´ framställer afrikaner 

som mindre vetande […]”.97 Birgitta Rubin benämnde Tintin i Kongo som ett rasiststämplat 

seriealbum och tog således inte riktigt ställning själv.98 Även kritiska röster som Jason Diakité 

avhöll sig från att benämna albumet som rasistiskt.99 Till dem som uttryckligen inte ansåg att 

albumet var rasistiskt hör förlagschefen på Bonnier Carlsen som likt flera andra påpekade att 

det var ett tidsdokument och således försvarade Tintin i Kongo.100  

Journalisten Malin Ullgren som var motståndare benämnde Tintin i Kongo som rasistisk.101 

En annan journalist Torbjörn Elensky kallade seriealbumet för erkänt rasistiskt även om han 

försvarade albumets existens.102 Kitimbwa Sabuni på ASRF kallade Hergés verk för en 

”Klassisk kolonial rasistisk skildring av afrikaner” och ”ett tidstypiskt rasistiskt dokument från 

1930-talet”.103 Bherang Miri kallade innehållet för ”afrofobiskt” och  ”utlänningsfientligt” men 

inte för rasistiskt.104 

Det fanns olika sätt att se på vad antirasistiskt arbete innebar i debatten. Flera skribenter 

påpekade att det möjligen fanns bättre ställen att fokusera det antirasistiska arbetet. Journalisten 

Björn Wiman var en av dem som menade att mer handgriplig rasism såsom exempelvis attentat 

mot synagogor borde stå i fokus snarare än innehållet i  barnlitteraturen.105  Även Sverker Lenas 
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30/9 2012. 



 

 

 

35 

var av denna uppfattning.106 En bibliotekarie hävdade att Bherang Miris handling var ”ett 

debattinlägg skjuter över målet” vilket också insinuerar ett slags övertramp.107  

Källorna är vaga vad det gäller Hergés avsikt även om Helmerson berörde ämnet.108 Att 

rasism ansågs bygga på medvetna intentioner och avsikter blir således svårt att belägga. 

Motståndarna däremot tolkade de nedlåtande gestaltningarna av afrikaner som avsiktlig men 

påpekade också att de var omoderna. Flera påpekade att Tintin i Kongo måste ses som ett 

tidsdokument vilket ligger i linje med dogmen om att riktig rasism enbart hör hemma i givna 

avgränsbara historiska sammanhang. Skribenter på båda sidor ansåg att innehållet i Tintin i 

Kongo var problematiskt och framställde afrikaner på ett nedlåtande vis vilket ligger i linje med 

dogmen att riktig rasism bygger på negativa inställningar mot svarta.  Den fjärde dogmen (att 

riktig rasism bygger på ett entydigt språk) är för nära knytet till Nogger Black debatten för att 

fungera på detta källmaterialet utan modifikation. Innehållet i Tintin i Kongo ansågs av de flesta 

vara problematiskt eller i vissa enstaka fall rasistiskt. Detta går således att koppla till dogmen 

att riktig rasism alltid är visuellt tydlig.  

Inget i källorna tyder på åsikten att rasism inte skulle finnas inom det svenska samhället och 

några påtalade att det var en del av en maktordning. Motståndaren Ullgren109 och försvararen 

Wiman110  talar om föreställningar om europeisk överordning även om Wiman kallade det för 

en föreställning och Ullgren snarare bekräftade synsättet. Det går inte heller att hitta belägg för 

att rasism möjligen skulle kunna finnas mellan alla människor. Bland dem som benämnde 

Tintin i Kongo som rasistisk, ett synsätt som fanns på båda sidor i debatten, såg man troligtvis 

rasism som en konsekvens av både medvetna och omedvetna handlingar. Speciellt då man 

bortser från Hergés avsikter och intentioner samtidigt som man ser tillgången på problematisk 

barnlitteratur som ett möjligt uttryck för rasism. Dogmen som stipulerar att bedömningen av 

eventuell rasism måste ses ur ett historiskt sammanhang blir möjligen synlig i Miris fall. Viljan 

att omvärdera barn och vuxenlitteratur tolkar jag som ett tecken på att man är medveten om att 

rasistisk litteratur har funnits och således kan aktualiseras i nya former varför Miri valde att 

agera. Utifrån källorna går det inte att belägga att det finns en stor omedvetenhet om att rasism 

existerade i Sverige. JK-anmälan av Tintin i Kongo kan ses som ett försök att synliggöra 

rasistiska strukturer. 
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Efter att ha prövat de dogmer som Pripp & Öhlander identifierade hos båda sidor i Nogger 

Black debatten är det tydligt att det inte riktigt fungerar. Den vetenskapliga rasismen är inte 

överrepresenterad hos sidan som försvarar Tintin i Kongo. Inte heller är kulturrasismen 

överrepresenterad hos motståndarsidan. Istället menar jag att kulturrasismen, i den mening som 

Pripp och Öhlander beskriver den, är den syn som dominerar i debatten. Om båda sidor är 

överens om vad som är rasism hur uppstår då polemiken? Det enda rimliga svaret är att debatten 

inte i grunden handlade om gränsdragningar rörande rasism och antirasism. Rasism utgjorde 

alltså inte den strukturerande principen. Övertrampet i Tintin i Kongo debatten var således av 

en annan art. Då alla Tintinböcker städades undan av Miri sågs det som ett hot mot 

yttrandefriheten eller som en form av censur. Huvudsaken i Tintin i Kongo debatten var inte 

huruvida seriealbumet var rasistiskt eller inte utan snarare om yttrandefrihet och i vilken kontext 

verket hörde hemma i samt huruvida det var lämpligt som barnlitteratur. Alla aktörer i källorna 

var tämligen medvetna om att seriealbumet var problematiskt och i vissa fall påstods det vara 

rasistiskt. 

Det övertramp som CMR upplevdes ha gjort i Nogger Black debatten är intressant för denna 

undersökning då det belyser problematiken kring gränserna för antirasism. I debatten kring 

Tintin i Kongo riktades en liknande kritik mot dem som ville ta bort seriealbumet. Ett liknande 

drag är att man ansåg att det fanns mer trängande angelägenheter som krävde antirasisternas 

fokus. Man gjorde sig däremot inte lustig över kritikerna till seriealbumet i samma grad som 

skedde i Nogger Black debatten. Denna undersökning visar att debatten formades på ett annat 

vis då den gräns för antirasism som Pripp & Öhlander sökte i sitt verk inte lika tydligt är 

passerad. I fallet med Tintin i Kongo blev istället överordnandet av principiella värden som 

yttrandefrihet och vad vi kan lära oss eller inte lära oss av historien främsta svaret på kritiken 

mot seriealbumet. Man kan således påstå att debattörernas relationer till det förflutna utgjorde 

den strukturerande principen även om de inte påverkade aktörernas synsättet på rasism. 

Debatten handlade om hur vi skulle förhålla oss till det förflutna.  

En viktig skillnad mellan debatten om Nogger Black och den om Tintin i Kongo är hur man 

såg på upphovsmannens intention. En glass som lanserades år 2005 kan rimligen bedömas 

utifrån nutida värderingar i större utsträckning än en tecknad serie som ritades på 1930-talet.  
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Precis som Sherlot Jonsson påpekade går det att påstå att uttalade antirasister hamnade på 

kollisionskurs med varandra i Tintin i Kongo debatten.111 Möjligen för att man hade olika 

förhållningssätt till det förflutna.  

 

3 Resultatdel 

3.1 Sammanfattning & avslutande diskussion 

Mina frågeställningar utgick från historierelationer, kopplingar till olika dogmer och synsätt 

inom rasism samt debattens strukturerande princip. Nedan ska jag sammanfatta mina resultat 

gällande detta. Med hjälp av Pauls teorier har jag visat hur de olika sidorna i debatten förhöll 

sig till det förflutna och kvarlevor från det förflutna genom en epistemisk, en moralisk och en 

politisk relation. Likt Paul påpekar112 är de tre relationerna sällan avskilda från varandra, den 

epistemiska och politiska relationen underbyggdes ofta med hjälp av den moraliska i debatten. 

De två läger som framträder kännetecknas av hur man skulle förhålla sig till det förflutna. 

Försvararna menade att det förflutna måste förstås och förklaras utifrån sina egna premisserna 

och Motståndarna ville revidera eller ta bort kvarlevor för att se till att det förflutna anpassades 

efter nutida värderingar.  

På bägge sidor i debatten fanns den epistemiska relationen till det förflutna men den tog sig 

olika uttryck. Försvararna såg Tintin i Kongo i egenskap av kvarleva som en möjlighet att dra 

lärdom ur det förflutna och på så vis undvika upprepandet av människans snedsteg. Dessa 

möjligheter sågs som beroende av yttrandefriheten vilket visar på hur den epistemiska  

relationen till det förflutna underbyggdes av den moraliska. 

Bland motståndarna fanns uppfattningen om att Tintin i Kongo i egenskap av kvarleva kunde 

vara bärare av skadliga åsikter. Skadliga åsikter riskerade att reproduceras. Genom att revidera 

eller ta bort skadliga verk ansåg man sig kunna förhindra detta. Man hade således samma mål 

som försvararna men metoden skiljde sig. Historien sågs här som något som var tvunget att 

anpassas efter nutida värderingar vilket också visar på en moralisk relation. Konstruktionen av 

                                                 

111 Jonsson, Dagens Nyheter 12/11 2012. 
112 Paul 2015, s. 32–33. 
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Tintin i Kongo som antingen ett hot eller en möjlighet var prominent i den epistemiska 

relationen till det förflutna i båda läger. 

Den moraliska relationen hos både försvarare och motståndare kännetecknades av att man 

applicerade nutida moraliska värderingar på det förflutna men det fanns en skillnad. 

Försvararna överordnade yttrandefriheten som i egenskap av lag som är en uppsättning 

moraliska värderingar. Detta underbyggdes med att hävda kvarlevors epistemiska värde. Detta 

medförde ett mer bevarande förhållningssätt till historien. Tintin i Kongo och andra kvarlevor 

sågs som en möjlig ingång till det moraliska samtalet vilket vidare motiverade vikten av 

yttrandefriheten. 

Motståndarna gav hävd till en annan uppsättning värderingar och istället för 

yttrandefrihetslagen överordnades den om hets mot folkgrupp. Man tog parti för den grupp som 

var kränkt av Tintin i Kongo. Här fanns uppfattningen om att det förflutna var tvunget att 

anpassas till nutiden. Motståndarna var mer öppna för revidering och även till att verk togs bort 

helt. Detta medförde ett förhållningssätt till historien som gjorde den mer formbar. Åsikten att 

kvarlevan var en risk för skadliga värderingar skulle reproduceras synliggör att den moraliska 

relationen underbyggdes av den epistemiska också hos motståndarsidan. 

Den politiska relationen till det förflutna gjorde sig synlig hos båda lägren i debatten och  

Tintin i Kongos blev ett slagträ som användes av alla. Både försvarare och motståndare sökte 

utöva makt eller frambringa förändring. Försvararna, exempelvis  kulturborgarrådet Madeleine 

Sjöstedt, verkade här mer för bevarande då yttrandefriheten sågs som okränkbar. Den moraliska 

relationen motiverade på så vis den politiska. Genom att ta parti för principiella värden som 

yttrandefrihet underordnades motståndarnas behov av upprättelse. Motståndarna i sin tur och 

Miri & Sabuni i synnerhet använde sin maktposition i syfte att förändra med normkritiken som 

ledstjärna. Motståndarnas politiska relation till det förflutna riskerade att komma i vägen för 

den epistemiska relationen vilket Paul menar ofta är en risk.113  

Pauls teorier är i min mening en lämplig utgångspunkt vid studiet av denna sortens debatter. 

Exempelvis borde debatten om Pippi Långstrump breddas så att fokus inte enbart läggs på 

frågan om rasism utan också på frågan om relationer till det förflutna. På så vis kan ursprunget 

till polemiken synliggöras på ett mer nyanserat vis. 

                                                 

113 Paul 2015, s. 80–81. 
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Att censur spelade en roll i debatten hade redan påpekats av studenterna Gabriella Lundberg 

och Josefin Norin114 och denna undersökning underbygger till viss del deras resultat. Resultatet 

i min undersökning underbygger påståendet om att vissa principiella värden överordnades i 

debatten men svarar också på frågan varför det blev så i större utsträckning än Lundberg & 

Norins uppsats. I min mening fördömdes inte censur i den bemärkelsen utan snarare värnade 

man om möjligheten att dra lärdomar ur all sorts litteratur, även den problematiska 

barnlitteraturen. Genom användandet av Herman Pauls teorier om relationer till det förflutna 

har jag kunna visa att fördömandet av censur till stor del motiverades utifrån epistemiska 

,moraliska och ibland politiska mål. Hävdandet av värden såsom kunskap, yttrandefrihet och 

politisk makt har alla bidragit till att forma debatten.  

Även om det vid en första anblick fanns många likheter mellan Tintin i Kongo och Nogger 

Black debatten har min undersökning visat att så inte är fallet. Båda handlade till synes om 

rasism och de starka reaktionerna kring händelserna på Kulturhuset i Stockholm kunde ses som 

tecken på ett någon form av övertramp. De dogmer som Pripp & Öhlander identifierade hos de 

olika lägren i sin undersökning gick förvisso att identifiera i Tintin i Kongo debatten men var 

inte vitt skilda mellan försvararna och motståndarna. Istället var det utökade synsätt på rasism, 

det som Pripp & Öhlander benämner som kulturrasism dominerande på bägge sidor av debatten 

kring Tintin. Detta är intressant då Pripp & Öhlander påpekade att den vetenskapliga synsättet 

på rasism var dominerande i Nogger Black debatten.115 Men om så var fallet vad bråkade man 

då om? Svaret tycks ligga i skillnaden mellan de strukturerande principerna i de olika 

debatterna. Där synen på rasism var strukturerande princip för Nogger Black debatten var olika 

aktörers relationer till det förflutna strukturerande princip för Tintin i Kongo debatten. Miris 

upplevda övertramp var ett mot yttrandefriheten. Man ansåg att han gjort våld på det förflutna. 

Gränsdragningar för rasism och antirasism blir således inte lika tydliga i Tintin i Kongo debatten 

eftersom den i huvudsak inte handlade om detta. Åtminstone inte i dagstidningarna. Samtliga 

aktörer var tämligen överens om att innehållet i det ökända seriealbumet är problematiskt om 

inte rasistiskt. Möjligen tog man hänsyn till seriealbumets ålder. I 1930-talets Belgien var det 

inte kontroversiellt med rasistiska åsikter. I Sverige 2005 däremot. Hur vi relaterar till det 

förflutna påverkar således hur vi väljer att se på rasism men också antirasism. Om vi applicerar 

                                                 

114 Gabriella Lundberg & Josefine Norin, En hårfin skillnad mellan urval och censur: En analys av censurdebatten 

2012 angående Tintin i Kongo, (Gävle 2018). 
115 Pripp & Öhlander 2008, s. 93–94. 
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nutida värderingar i vår relation till det förflutna ter sig mycket som märkligt, udda eller fel. 

Som Herman Paul påpekar är det viktigt att vara medveten om sin egen utsiktspunkt i tiden.116 

  

                                                 

116 Paul 2015, s. 135–136. 
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