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Måhända finns ett samband 
mellan Emmanuel Macron 
och Niklas Nordström. I 
franska valet har det stått 
mellan ökad marknadslibe-
ralism och fascistisk påver-
kan av politiken.

I Sverige handlar poli-
tiken om mera eller ännu 
mera marknadsliberalism 
för att mota Sverigedemo-
kraterna i grind. 

Niklas Nordström är som 
hand i handske för dem 
som vill se ökad marknads-
liberalism, och gärna då att 
socialdemokratin helhjär-
tat är med på tåget och att 
det finns socialdemokratis-
ka politiker att lyfta fram.

l Var det inte därför Luleå 
kommun blev Årets tillväxt-
kommun?
l Var det inte därför Niklas 
Nordström blev Årets poli-
tiker?

Kriterierna för dessa ut-
märkelser är inte precis att 
kommunen eller Niklas 
Nordström varit föredömen 
vad gäller att värna sjuka, 
långtidssjukskrivna, pensi-
onärer eller arbetslösa. Eller 
att värna kulturen.

Nej, belöningarna har 
sitt upphov i form av, från 

marknadsliberalt håll sett, 
föredömlig utförsäljning av 
allmännyttan, där många 
av partiets kärnväljare bor. 
Möjligen också av att Luleå 
är en av få kommuner längs 
norra Norrlandskusten som 
inte bryr sig om närheten 
till ett blivande kärnkraft-
verk i Pyhäjoki, Finland. 
Femton mil bort. Det passar 
också in i målbilden när en 
politiker ska prisas i mark-
nadsliberal kontext.

Därav blir synen på kultur 
också därefter, och när Erik 
Jonsson i Västerbottens- 
Kuriren (2017-04-27) beskri-
ver tillståndet i Umeå gör 

han det till delar också när 
det gäller Luleå:

”Det tycks tyvärr som att 
den kultur som intresserar 
Staden Umeå är den som 
kan stöpas i fasta former 
för turister, eller poleras så 
glänsande att den bländar 
fastighetsägare. Detta är en 
kultursyn som är vanhed-
rande mot oss själva. Och 
som till råga på allt får ens 
eget arbete inom kulturen 
att kännas fullständigt jävla 
meningslöst.”

Märk väl vem som citeras, 
nämligen en av arrangö-
rerna av en av Sveriges bäs-
ta litteraturfestivaler – Litt-
fest.

Vid förra Bok & Bild i Lu-
leå, 2015, arrangerade Nik-
las Nordström en egen kul-
turhelg samma helg, som 
om Luleås bokmässa inte 
var vatten värd. Tanken att 
gästa den fanns inte. Här 
gällde valet mellan teater 
och ishockey.

Inget förvånar mig läng-
re. Den socialdemokratiska 
kulturpolitiken, om den nu 
finns formulerad, satsar på 
institutioner och lokaler – 
men utgår från att det  
publika i många fall ska bä-
ras av oavlönade kultur- 
arbetare. 

Detta pågår i en kommun 
som har landets femte bäs-
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Varför Niklas Nordström prisas – men inte kulturen i Luleå

Kulturivrare? Niklas Nordström. Foto: Samuel Nyberg

Lättläst och bildrik 
bok om korstågen
På ett sätt är det lätt att hit-
ta likheter mellan medelti-
da korståg och dagens ter-
rorister. Detta är en slåen-
de jämförelse man gör när 
man tar del av den danske 
historikern Villads Jensens 
breda exposé om korståg. 
Grundtemat är politiskt, ge-
opolitiskt och religiöst, el-
ler kampen mellan kris-
tendom och islam. Ett ord 
som jihad används både då 
och nu. 

I mera konventionellt his-
toriskt sammanhang bru-
kas främst termen korståg, 
när man under medelti-
den upprepade gånger sän-
de riddarhärar eller ordens-
krigare för att befria Palesti-
na från de otrogna, det vill 
säga muslimerna. Den en-
skilde riddaren eller elitkri-
garen från skilda europeis-
ka länder ”tog korset”, ställ-
de sig på ett sätt i påvens 
tjänst. Så skedde efter att 
de fått löfte om att delta i 
plundringar om man lycka-
des storma någon borg. 

Minst lika viktig var kyrkans 
försäkran om de stupades 
syndaförlåtelse, om avlat, 
eftersom man deltog i ett 
heligt krig. Historieböcker-
na brukar räkna upp en rad 
korståg, exempelvis det för-
sta, som resulterade i att Je-
rusalem intogs 1099. Ett an-
nat ledde helt oväntat till 
att Konstantinopel stor-
mades 1204. Därutöver fö-
rekom en hel rad större el-
ler mindre välorganiserade 
”tåg” under seklen fram till 
ungefär 1500 för att anting-
en försvara eller återta Jeru-
salem.      

I geografiskt avseende 
nöjde man sig inte enbart 

med östra Medelhavsområ-
det. I den västra delen, när-
mare bestämt Iberiska halv-
ön, har vi en flerhundraårig 
period med ”återerövring” 
när det muslimska Spanien 
steg för steg blev kristet. 

Slutpunkten sattes 1492 när 
Granada intogs av Ferdi-
nand och Isabellas trup-
per. Detta ledde i sin tur till 
den spanska expansionen 
till silvergruvorna i väster 
liksom att Columbus med 
sina legendariska seglatser 
kom till ”Indien”, vilket vi-
sade sig vara Amerika. Både 
Granada och Columbus 
hade därför något av kors-
tåg över sig.  

Inte nog med sådana 
perifera insatser. Azorer-
na, Tanger och Grönland 
nämns i sammanhanget. 
I dessa fall tycks det ha va-
rit fråga om att sprida det 
kristna budskapet, att frälsa 
hedningarna, istället för att 
kämpa mot islam. 

Likaså får vi räkna tyskar-
nas och danskarnas insatser 
i Polen och Baltikum och 
då inte minst i Tyska ordens 
namn. Och ännu närmre i 
den svenska historien lig-
ger korstågen från Mälar- 
dalen till sydvästra Finland. 
Viborg, Landskrona nära 
dagens Sankt Petersburg 
liksom Tallinn, som histo-
riskt benämndes Reval, kan 

räknas in i denna nordis-
ka expansion. Borgarna var 
inte bara stödjepunkter vid 
den svenska och danska 
militära expansionen öst-
erut. De var något av kors-
tågsborgar, men inte rikta-
de mot islam utan snara-
re nordeuropeiska exempel 
på kampen mot ryssen, de 
ortodoxtroende som stod i 
konflikt med den katolska 
kyrkan.   

Associerar vi ytterligare på 
ordet korståg så kan man 
finna ett ytterst lokalt ex-
empel och då bortom Vil-
lads Jensens mera europeis-
ka framställning. Det gäller 
en förteckning över kyrk-
lig och indirekt påvens skat-
teuppbörd från 1314, den så 
kallade sexårsgärden, som 
användes för att finansiera 
korståg. Listans grundform 
anger de nordligaste sock-
narna som var med och be-
talade, nämligen Umeå och 
Bygdeå. 

Det för oss intressanta 
är ett senare tillägg i läng-

den som anger Skellef-
teå med kapell i Lövånger 
samt Luleå med kapell i Pi-
teå och Torneå. Kyrkplat-
serna vid älvmynningar-
na i övre Norrland börjar 
därmed skymta i ett euro-
peiskt sammanhang. Är vi 
djärva i våra slutsatser kan 
man säga att så här tidigt 
var Norrbottens kustlands 
människor med om att be-
tala de äventyr som före-
kom borta i Orienten. 

På det sättet kan historia i 
stort och smått knytas sam-
man. Villads Jensens exposé 

är intressant och tämligen 
lättläst även om de nära 
400 sidorna vid första påse-
endet kan verka i mesta la-
get. Till det goda intryck-
et bidrar talrika färgbilder, 
där många kan sägas vara 
någorlunda samtida efter-
som de hämtats ur illumi-
nerade böcker från konti-
nenten.  
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NY BOK
Kurt Villads Jensen
Korstågen
Européer i heligt krig under 
500 år
Dialogos

FörFattaren. Kurt Villads 
Jensen.

BildriKt. ludvig IX framför sin korstågshär, augusti 1248. En av de många bilderna ur Kurt Villads Jensens bok ”Korstågen  – Européer i heligt krig under 500 år”.  recensenten skriver även om ett lokalt ex-
empel som kan associeras med ordet korståg, 

ta kommunala ekonomi. 
Men ursäkta: Varför inte an-
vända en del av dessa peng-
ar till att stärka kulturen?

Här kommer några för-
slag:
l Se till att den kommunala 
konsthallen följer MU-avta-
let, vilket innebär att konst-
närer får anständiga ersätt-
ningar.
l Se till att stadsbiblioteket 
får en vettig programbud-
get, så att det till exempel 
kan ordnas fler arvoderade 
författarbesök.
l Se till att stödja teater-
grupper, dansare och förfat-
tare, så att skolor kan  
arrangera dessa och skapa 

intressanta samtal mellan 
elever och kulturutövare.
l Se till att det pågår kul-
turverksamheter på som-
maren. Musikens Makt är 
ett bra exempel, men som-
maren är faktiskt längre än 
en helg.

Att verka i en kommun 
med ett kommunalråd som 
i många stycken är ointres-
serad av kultur kan vara eg-
gande. Leda till motstånd. 
Men i långa loppet riskerar 
motsatsen att bli fallet.

Redan 2010 frågade Da-
niel Suhonen i ett debatt-
inlägg i Aftonbladet (2010-
12-20):

”Vem bestämmer inom 
Socialdemokraterna – med-
lemmarna eller näringsli-
vet? Finns det längre någon 
ideologisk kärna i arbetar-
rörelsen, eller är alla åsik-
ter till salu för den som kan 
betala?”

Vad ska vi använda våra 
pengar till? Dyra boenden 
gör inte Luleå livaktigt. Det 
gör kulturen.

Det finns alltså val att 
göra.

Låt oss slippa fler imbe-
cilla copywrite-texter och 
fåniga reklamkampan-
jer som alltmer ökar gapet 
mellan de styrande och oss 
människor som undrar vad 

som pågår. Men tyvärr ser 
det ut så här när kommu-
nalråd hellre låter reklam-
byråer förmedla bilden av 
Luleå än att det, till exem-
pel, kan ske genom kultur. 
Exemplets makt räntar sig 
betydligt bättre över tid än 
fåniga kampanjer. Tro mig.

Niklas, kom ut ur boxen av 
näringsliv, fastighetsspe-
kulanter, arkitekter och re-
klambyråfolk och se de 
många människor som gil-
lar kultur! De är fler än du 
tror.
 

Peo rask

CisterCiensordens grundare. Denna bild, föreställande 
Bernhard av Clairvaux (död 1153) som grundade cisterciens-
orden, finns också med i boken.

Jens Lapidus 
gör krimpodd
Den 9 maj är det premiär 
för podcasten ”Darknet”, 
skapad av författaren 
Jens Lapidus och journa-
listen Martin Johnson, 
på Sveriges Radio, skriver 
Dagens Nyheter.

Podden är ett fiktivt 
drama i åtta delar som 
handlar om en grävande 
journalist, spelad av 
Karin Franz Körlof, som 
använder sig av darknet 
för att nysta i ett gam-
malt mordfall som en 
ung man redan sitter 
dömd för.

Lapidus säger till Da-
gens Nyheter att han 
själv tillbringade tid på 
darknet, en anonymise-
rad del av internet där 
användarna är svåra 
att spåra och där bland 
annat vapen- och knark-
handel bedrivs, som för-
beredelse inför podden:

Utöver Karin Franz 
Körlof spelar även Hen-
rik Schyffert en roll som 
försvarsadvokat i ”Dark-
net”. (TT)
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