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”Orientalist, en lärd, som gör någon gren af  den 

orientaliska filologien till föremål för sina studier.”1

NORDISK FAMILJEBOK

*

”...och det är obestridligt, att den orientaliska vetenskapen skall börja 

en ny epok af  sin historia med orientalistkongressen i Stockholm.”2

IGNÁC GOLDZIHER

1 Nordisk familjebok (1888). 1. uppl., Vol. 12, s. 342
2 Nylander, Karl Uno (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. Några skildringar från utlandet. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktr.-aktiebolag. s. 57
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Abstract
en här uppsatsen undersöker den åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm

och  Kristiania  1889,  efter  vilken  den  vetenskapliga  disciplinen  orientalistik  och  dess

internationella  relationer och möteskultur ställdes under omförhandling. Genom att  lansera en i

dessa  sammanhang  ny  och välkomnande  hållning  gentemot  icke-européer  orsakade  kongressens

generalsekreterare Carlo Landberg en konflikt med de orientalister som strävade efter att behålla

kongressens tydligt europeiska och vetenskapliga prägel. Ytterligare en orsak till konflikt var den

karaktär  av  utställning  och  spektakel  som  kongressen  ansågs  ha.  Inledningsvis  var  konflikten

ideologisk men kom senare att ta nationella uttryck, främst genom konkurrensen mellan franska och

tyska  orientalister.  Tyskarna  var  i  stor  majoritet  vid  kongressen,  och  hade  dessutom  besegrat

Frankrike i krig mindre än 20 år tidigare.

D

Undersökningen visar att konfliktens olika sidor mycket väl kunde vara överens om allmänna

uppfattningar  gällande  de  så  kallade  ”österlänningarnas”  icke-vetenskapliga  karaktärer  och  låga

vetenskapliga  förmågor,  och att  konflikten snarare  gällde  i  vilken utsträckning själva  orientalist-

kongresserna skulle ha som uppgift att åtgärda denna ”österlänningarnas” brist på vetenskaplighet.

När ett särskilt kongressutskott mot slutet av kongressen öppnar för att förlägga nästkommande

kongress i ”Orienten” svarar franska och engelska orientalister, som inte fick vara med i utskottet,

först med en skarp protest och senare med att hålla en mot-kongress i London. Gällande detta visar

undersökningen att detta troligen grundade sig på en prestigeförlust för fransmännen, som var de

första som höll i en orientalistkongress, och en engelsk strävan efter att styra kongressernas innehåll,

bland annat att göra handeln till ett ämne för förhandlingarna.

NYCKELORD:
orientalism, orientalistik, orientalister, orientalistkongressen 1889, vetenskapliga kongresser
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Inledning
edan innan den stora orientalistkongressen i Wien 1886 var avslutad hade kung Oscar II av

Sverige  och  Norge,  genom  sändebudet  greve  Carlo  Landberg,  hunnit  bjuda  det  lärda

sällskapet att hålla  nästkommande kongress i  de nordiska brödrafolkens båda huvudstäder. Kung

Oscar, som hyste ett omtalat starkt intresse för Orienten, hörsammades enhälligt,  och i början av

september 1889 skulle Stockholm och senare Kristiania (som Oslo hette fram till  1925) fyllas av

hundratals vetenskapsmän, orientkännare och regeringars sändebud. När kung Oscar, kongressens

höge beskyddare,  stod vid  podiet  i  Riddarhusets  stora  sal  och med ett  tal  på klingande franska

invigde  den  åttonde  internationella  orientalistkongressen  hade  händelsen  föregåtts  av  veckors

rapporterande i pressen om hur framstående de antågande vetenskapsmännen och sändebuden var,

och vikten och allvaret i deras kommande överläggningar. De hetaste ämnena i pressen var dock de

planerade  festligheterna,  bankettmenyer,  den  praktfulla,  orientaliska  rekvisita  som  utsmyckade

Stockholm,  och,  i  takt  med att  de ”infödda orientalerna”  anlände till  Stockholm,  exotiska och i

Norden sällan skådade klädedräkter och hudfärger.

R

Bland tidningsartiklarna om fester, banketter och olivfärgade ”orientaler” skymtar dock något

annat fram. Något tycks vara på väg att förändras inom den orientaliska vetenskapen. I kongressens

generalsekreterare Carlo Landbergs inledningsanförande framgår några ståndpunkter som framstår

som påfallande upplysta:

Bland den stora allmänheten vet man icke alltid, hvad orden Orienten och orientalist vilja säga.

[...] En okänd diplomat trodde, att orientalisterne voro ett sällskap för Orientens eröfring. […]

mine herrar, vi äro verkligen ett sällskap, bildadt i ändamål att lösa den stora orientaliska frågan.

Med våra fruktansvärda artilleripjeser nedrifva vi, sten för sten, fördomarnes, vidskepelsens och

villfarelsernas sekelgamla förskansningar. [...] Vår höge beskyddare [kung Oscar II] har talat om

vårt stridsfält; detta är sant, men det stridsfältet står öppet för alla. Vi strida för Österlandet och

med Österlandet.  [...]  Böra  ej  österländerne  då vara  våra  bundsförvanter!  […] Vi  äro  icke

fiender till någon, och vi diskutera ej någon religions värde.3

De frågor som Landberg lyfter om ”Österländerne” skulle rimligtvis inte behövts ställas om svaren

hade varit givna och självklara. Tydligen vill han att den vetenskapliga orientalistikens fält ska präglas

av öppenhet och inkludering gentemot ”österlänningar”, men om alla orientalister hade hållit med

om hans åsikter, hade det då varit någon poäng att göra dessa gällande? Det Carlo Landberg säger,

och  sättet  på  vilket  han  som generalsekreterare  har  organiserat  kongressen,  ska  komma  att  bli
3 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
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omdebatterat, kritiserat och en källa till splittringar inom orientalistsamfundet som varade i flera år. 

Den här uppsatsen handlar om hur den åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm

och  Kristiania  i  september  1889  innebar  ett  vägskäl  för  den  orientaliska  vetenskapen,  där  ett

närmande, en ”förbrödring”, mellan Öst och Väst var en möjlig väg att gå, i en tid som präglades av

europeiska kolonialprojekt i ”Orienten” och civilisatoriska bördor som européer åtagit sig.

Syfte och frågeställningar
Orientalistkongressen i Stockholm är sparsamt undersökt. Den har förekommit i ett antal studier,

men då som ett sidospår och inte närmare studerat som egen företeelse eller vilka motstående idéer

som manifesterades där. Av den anledningen strävar den här uppsatsen efter att undersöka vad som

tänktes och gjordes, hur ståndpunkter debatterades och vilken roll själva kongressen hade i det sena

1800-talets  vetenskapliga  orientalistik.  Mina  inledande  observationer  antyder  att  det  förelåg  en

konflikt mellan olika idéer som uttrycktes under orientalistkongressen. Jag vill undersöka vad denna

konflikt bestod i och hur den tog sig uttryck. Huvudsakligen kommer undersökningen att försöka

svara på följande frågor:

Vilka motsättningar och konflikter uppstod vid orientalistkongressen och vilka idéer och uppfattningar låg till

grund för dessa?

Vilka konsekvenser fick motsättningarna och konflikterna för orientalistsamfundet och kongressernas 

utförande och lokalisering?

Syftet med den första frågan är att komma åt vad orientalister och andra kongressdeltagare uttryckte

som personliga åsikter om människor, kulturer, naturer, sin vetenskapliga disciplin, hur kongresserna

bör gå till och vilka som bör eller inte bör närvara. Hur detta debatteras undersöks med fokus på

motsättningar mellan de mest utmärkande och centrala idéerna. Syftet med frågan är också att ta reda

på  vad  som  var  nytt,  inom  vilka  ramar  debatten  rörde  sig,  vad  som  gick  att  tänka  och  hur

uppfattningarna motiverades.

Den andra frågan, som har en mer historisk än idéhistorisk karaktär, ställs för att få syn på ett

skeende och hur konflikterna och idéerna från första frågan fick ett praktiskt sammanhang. Hur idéer

och uppfattningar  realiseras  i  en yttre  tillvaro har  betydelse  i  ett  större sammanhang,  då under-

sökningen kommer att visa att landet som kongressen hålls i påverkar dess innehåll och vilka som

närvarar.  Innehållet  och vilka som närvar styr i  sin tur vad som förs ut  till  allmänhet och vilka

världsbilder som därmed förmedlas.
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Teoretiska utgångspunkter
Ett  antal  koncept och observationer i  Edward Saids  Orientalism  utgör några  av undersökningens

teoretiska  utgångspunkter.  Ett  av  dessa  koncept  är  akademisk  orientalism,  kring  vilken  hela

undersökningen kretsar.  Enligt  Saids karaktärisering handlade den, innan begreppet ”orientalism”

byttes ut mot till exempel ”områdesstudier”, om att i princip alla som bedrev forskning, vilken som

helst inom den geografiska konstruktionen ”Orienten”, sades vara orientalister.4 Det kunde handla

om filologer, arkeologer, antropologer, historiker och andra, verkande i alla områden mellan Marocko

och Polynesien. Orientalism är således ett mycket brett begrepp, vilket för den här undersökningen är

relevant  då  formerna  för  dess  utövande  och dess  internationella  relationer  blev  föremål  för  en

långvarig konflikt.

En observation som är särskilt viktig är den att orientalism står i nära förbindelse till politik.5 Om

vetenskapens utövande och personliga uppfattningar är en följd av rådande politiska omständigheter

kan  observationen  vara  en  utgångspunkt  i  resonemanget  kring  det  mångnationella  orientalist-

samfundets olika ställningstaganden på nationell basis, i frågor som rör till exempel icke-européers

förmåga  att  bedriva  vetenskap,  deras  medverkan  vid  kongresserna,  och  själva  kongressernas

utförande och lokalisering.

Saids  begrepp  latent  orientalism innebär  att  uppfattningar  om  ”Orienten”  bygger  på  tidigare

forskning som tillkommit enligt normer som accepterats av orientalistsamfundet som gångbara och

trovärdiga, och dess teser är allmänt accepterade och utgör sällan föremål för konflikt. Den latenta

orientalismen utgör en kunskapsmassa som betraktades – och betraktas – som moraliskt neutral och

vetenskapligt objektiv, vilket innebär att de allmänna uppfattningar som existerar inom den kunde

hysas av personer som var oense om andra saker, såsom i de konflikter som undersökningen belyser.6

Idéhistoriken Jakob Kihlberg tar i sin avhandling Gränslösa anspråk upp de under 1800-talet ökade

möjligheterna till transporter över världen som ett möjliggörande av de vid tiden ofta förekommande

internationella kongresserna, en faktor som dessutom ibland togs upp orientalistkongressåret 1889 av

dem som avsåg  förklara  varför  Öst  och  Väst  nu hade möjligheter  och  behov av  att  närma sig

varandra. Kihlberg lyfter dock förflyttandet av  information  snarare än människor som den för 1800-

talskongresserna viktigaste kommunikationsfaktorn. 

Även om Kihlberg avgränsar sin avhandling till internationella kongresser mellan 1840 och 1860

4 Said, Edward (1978/2004). Orientalism. Stockholm: Ordfront. s. 64
5 Ibid. s. 184
6 Ibid. kap. 3, avsnitt I
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tycks ett antal iakttagelser gälla även för orientalistkongresserna, varav den första hölls 1873, såsom

den  i  Stockholm  och  Kristiania  1889.  Bland  annat  menar  Kihlberg  att  man  med  hjälp  av  de

internationella kongresserna som ”kommunikativ teknologi sökte vinna genomslag i omdebatterade

frågor”.7 Behovet av möten och kongresser tycks alltså inte ha förelegat om det inte fanns olika viljor

och idéer som strävade efter att påverka ett rådande tillstånd. Kongresserna, menar Kihlberg, var

dessutom riktade mot till  exempel nyhets- och aktualitetstidningar, varför man ville göra dem till

särskilda mediehändelser med tillhörande narrativ.8

Enligt  Kihlbergs  undersökning  strävade  man vid  den undersökta  tidsperioden efter  att  göra

kongresserna till gränsöverskridande aktörer fria från statlig inblandning.9 Den för den här under-

sökningen mest relevanta observation som Kihlberg gör gäller just skapandet av det internationella.

De två främsta falangerna i den konflikt som tar upp stor del av undersökningen hade båda tydligt

internationella  ambitioner.  Denna slutsats  har  varit  viktig  för  undersökningen och  förståelse  för

falangernas funktion, varför Kihlbergs observation utgör en teoretisk utgångspunkt i resonemanget

kring denna konflikt.

Ett  teoretiskt  begrepp  som  kommer  till  användning  i  undersökningen  är  de  lärdas  republik,

närmare undersökt och beskrivet av idéhistorikern Sverker Sörlin i boken De lärdas republik. Liksom

hos  Kihlberg  tas  här  det  internationella,  men  även  det  nationella,  upp,  dock  främst  gällande

naturvetenskapen. Sörlin gör flera observationer som kan ha betydelse för förståelsen av konflikterna

kring orientalistkongressen, särskilt den om fransmännens benägenhet under 1800-talet att skapa hela

kunskapssystem kring kongresser, med stadgar, rutiner, kommittéer, rotering för viktiga poster och

annat,10 något  som  kan  nyansera  konflikten,  från  att  gälla  nationell  prestige  till  att  även  röra

värnandet om system och rutiner.

Tidigare forskning
Sigrid Kahle, svensk journalist och författare, tillika dotter till orientalisten Henrik Samuel Nyberg,

tar i sitt förord till den svenska utgåvan av Edwards Saids Orientalism upp orientalism och orientalistik

i Sverige. En av de för den här uppsatsen mest relevanta observationerna i detta förord är att den

svenska  orientalistkåren,  såsom utövare  en  akademiskt  etablerad  vetenskap,  främst  utgjordes  av

formalfilologer,  snarare  än  realfilologer,  alltså  forskare  sysselsatta  med  renodlad  språk-  och

textvetenskap,  men  inte  till  språk  och  texter  hörande  betydelser  och  kulturer.  De  svenska

7 Kihlberg, Jakob (2018). Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860. Lund: Mediehistoriskt arkiv. s. 10
8 Ibid. s. 243
9 Ibid. s. 246
10 Sörlin, Sverker (1994). De lärdas republik. Om vetenskapens internationella tendenser. Malmö: Liber-Hermods. s. 200f.

8



”Hvad vilja Orientalisterne?” – Christian Gradholt 2019

orientalisterna kan med andra ord sägas ha varit ”skrivbordsforskare”, till skillnad från till exempel

imperiemakternas  orientalister.11 Om  detta  är  mönstret  gäller  detta  dock  inte  Stockholms-

kongressens generalsekreterare, greve Carlo Landberg, vars utbildning främst skedde utomlands, och

vars forskning stod i nära förbindelse med ”österlänningar”, bland annat läste han vid en bankett

under kongressen upp en dikt på sådan gatuarabiska som talades i Kairo.

Konstvetaren Tomas  Björk tar  i  sin  bok  Bilden  av  »Orienten« upp visuell  orientalism.  Särskilt

relevant  för  den  här  undersökningen  är  kapitlet  »Orientaler« och »Orienten«  i  Europa,  där  Björk

undersöker bland annat världsutställningarnas och orientalistkongressens visuella exotifierande. Även

om Björks undersökning har andra utgångspunkter än den här uppsatsen är några observationer

relevanta, såsom karaktäriseringen av den orientalism som utmärker det som kommer att kallas den

inkluderande falangens uppfattningar som med Saids begrepp kan sägas utgöra latent orientalism.

Dan Landmarks  avhandling  i  litteraturvetenskap  Vi,  civilisationens  ljusbärare om orientalistiska

mönster i svensk litteratur och kultur, berör i ett kort avsnitt Carlo Landberg, generalsekreterare för

orientalistkongressen i Stockholm. Som den troligen mest kände svenske orientalisten under slutet av

1800-talet och början av 1900-talet skulle Landberg i sin reseskildring I öknar och palmlunder från 1881

ta ett ”helhetsgrepp” på de besökta områdena – allt  från egyptiska monument, uråldriga ritualer,

navigering på Nilen, lokalbefolkningens tjuvaktighet och metrologiska tabeller avhandlas i boken –

och  därmed  spegla  själva  orientalismen,  såsom  definierad  av  Said,  omfattande  all  kunskap  om

”Orienten”.12 Landmark  betonar  även  den  storslagenhet  och  visuella  prakt  som  präglar

orientalistkongressen, främst i Stockholm.

För en översikt av orientalismens och orientalistikens historia i Sverige hänvisas till Kahle och

Landmark.

Metod
Det stod på ett tidigt stadium klart för mig att orientalistkongressen hade varit en källa till irritation

och kanske även konflikter.  I  ett  uppslag i  en bok som jag av en händelse fick  syn på menade

nämligen Verner von Heidenstam att den prålighet som Stockholm bjöd kongressen på knappast var

ett tecken på ”den vesterländska bildningens öfverlägsenhet”, utan snarare ett bevis på att ”Europa i

mycket  är  ett  Asien”.13 Med  denna  kritik  i  minnet  gjorde  jag  sökningar  i  Kungliga  bibliotekets

söktjänst  Svenska dagstidningar, där jag fick syn på vad jag uppfattade som generalsekreterare Carlo

11 Kahle, Sigrid (1993). Orientalism i Sverige. I: Said, Edward (1978/2004). Orientalism. Stockholm: Ordfront. s. 22
12 Landmark, Dan (2003). ”Vi, civilisationens ljusbärare” – orientalistiska mönster i det sena 1800-talets svenska litteratur och kultur. s. 35
13 Lindorm, Erik (1941). Oscar II och hans tid. En bokfilm av Erik Lindorm. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s. 244
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Landbergs försök att förändra orientalistkongressens riktning och inriktning. Jag försökte ta reda på

hur detta togs emot och hur det debatterades.

I  enlighet  med  syftet  har  läsningen  av  i  stort  sett  allt  material  gjorts  med  sikte  på

kongressdeltagares och andra berörda orientalisters personliga uppfattningar om Europa, det som

förr kallades ”Orienten”,  vardera områdes respektive förmågor och relationer,  och på vilket  sätt

dessa idéer hade betydelse för kongressernas utförande och lokalisering. Materialet som undersökts

vid besvarandet av den andra frågan i frågeställningen har i största möjliga mån lästs, och kommer att

redovisas, i första hand enligt de huvudsakliga konfliktlinjerna, och i andra hand kronologiskt.

Rent praktiskt strävar den här undersökningen efter vara en kartläggning av idéer, aktörer och

avgörande skiljelinjer mellan dessa, i vilka sammanhang idéerna uppstod och hur aktörer agerade.

Huvudfokus ligger på kongressen i Stockholm och Kristiania, men tidigare och senare kongresser

kommer att tas upp för att visa på hur idéer och konflikter tagit sig uttryck. Att det bland 1800-talets

orientalister  fanns  åsikter  som  på  2010-talet  anses  vara  förkastliga  betraktas  här  som  ett

okontroversiellt  faktum.  Dessa  åsikter  och  uppfattningar  kommer  att  tas  upp  i  de  fall  de  har

betydelse för just den här kongressens specifika konflikter och motsättningar, det vill säga om de är

yttrade i ett resonemang kring själva kongressen, kommande kongresser eller orientalistikens riktning,

inriktning eller vetenskaplighet.

Jag har strävat efter att inte göra denna till en undersökning om endast Carlo Landberg, men då

han fungerade som generalsekreterare och ideologisk kraft bakom kongressens utförande ser jag det

som ofrånkomligt  att  ett  visst  utrymme lämnas åt  undersökning av  och resonemang kring hans

uppfattningar och idéer,  men han bör inte förstås som undersökningens huvudsakliga föremål.  I

materialet finns rikliga mängder citat av och uppgifter om just honom varför han i många fall får

representera det som kommer att kallas den inkluderande falangen. Härav finner jag ett behov av att

mot slutet av undersökningen i några stycken nyansera bilden som tecknats av honom.

I en del fall ansluter konflikter och motsättningar vid kongressen till intressanta och vid tiden

aktuella ämnen som rasbiologi, antisemitism och socialdarwinism. Dessa ämnen kommer att tas upp

endast  i  de  fall  då  jag  bedömer  dem vara  synnerligen  relevanta.  Jag  har  dock  inte  upptäckt  att

argument av de sorterna  har gjort sig gällande i någon större utsträckning i materialet.

Jag skulle önska att fler tyska röster hade fått komma till tals, då dessa utgör en stor del av den

konflikt med nationella skiljelinjer som uppstod vid kongressen. Dock talar jag inte tyska flytande,

varför en tolkning av tyskspråkiga utsagor skulle bli osäker. I de fall de förekommer har de översatts

på annat håll.
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Vad gäller begreppen ”Orienten”, ”Österlandet” och ”österlänningar”, är dessa sådana som det sena

1800-talets orientalister använde, varför dessa kommer att användas även här.14 Jag är medveten om

att  det  idag finns lämpligare begrepp såsom västra och östra Asien, Nordafrika, specifika staters

namn med tillhörande demonymer etc. Dessa kommer att användas i sammanhang som inte direkt

behandlar utsagor av historiska personer. I de fall begreppet ”orientalism” förekommer syftar det på

nutida observationer av västerländska uppfattningar om skillnader mellan Europa och det som förr

kallades Orienten.

Material
Den  här  uppsatsen  begränsar  sig  huvudsakligen  till  undersökning  av  idéer  och  uppfattningar  i

anslutning till vad Edward Said kallade  akademisk orientalism,15 men som med hänvisning till Sigrid

Kahle  här  kommer  att  omtalas  som  orientalistik.16 Detta  är  alltså  något  annat  än  den  litterära

orientalismen, som i Sverige finns representerad i skönlitterära verk och dikter av till exempel Verner

von Heidenstam, Gustaf  Fröding och Fredrika Bremer. Idéer och uppfattningar kring orientalistiken

kan  mycket  väl  beröra  den  litterära  orientalismen,  men  sådant  material  kommer  i  den  här

undersökningen  i  stort  sett  att  lämnas  därhän.  I  enlighet  med  undersökningens  syfte  och

frågeställningar  kommer  materialet  huvudsakligen  att  utgöras  av  kongressdeltagares  utsagor,

skildringar och debattinlägg, liksom kongresshandlingar, protokoll och tidningsrapportering.

Det som framför allt annat skulle ha kunnat utgöra den här undersökningens huvudmaterial är

kongressens officiella handlingar,  Actes du huitième congrès international des orientalistes,  tenu en 1889 à

Stockholm et à Christiania, publicerad av E. J. Brill i Leiden 1892. Dessa handlingar, av vilka den första

av fyra volymer saknas på Kungliga biblioteket i Stockholm, innehåller dock endast transkriberingar

av de vetenskapliga föredragen, som till största del handlar om språkliga frågor, men i stort sett inget

som omfattas av den här uppsatsens syfte. Officiella handlingar från andra kongresser utgör dock

väsentligt material, då debatten som följde Stockholmskongressen ofta refererar till tidigare praxis

och ansluter till senare. Dessa innehåller också ofta transkriberade tal, alltså inte endast föredrag, där

uppfattningar  om  orientalistiken  och  kongresserna  uttrycks.  För  att  få  syn  på  stockholms-

kongressdeltagarnas personliga uppfattningar har jag i många fall använt mig av Karl Uno Nylanders

sammanställning  av  utländska  deltagares  referat  av  kongressen  i  utländska  tidningar,

Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. Några skildringar från utlandet.  Dessa skildringar, ibland hårt

redigerade  av Nylander,  har  i  vissa  fall  författats  under  kongressens pågående,  och i  vissa  fall  i
14 ”Orienten”, ”Österlandet” och ”österlänningar” kommer hädanefter att skrivas utan citationstecken.
15 Said (1978/2004). Orientalism. s. 64
16 Kahle (1993). Orientalism i Sverige. s. 8
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efterhand. Sammanställningen är av värde för den här undersökningen då författarna redogör för

sina egna upplevelser  tämligen fritt,  och ibland med tydliga  resonemang bakom sina värderande

omdömen.  Sammanställningen  förlorar  dock  något  på  grund  av  Nylanders  redigering.  Där  en

författare  tar  upp  en  konflikt  mellan  olika  falanger  inom kongressen  har  Nylander  helt  sonika

bortredigerat detta stycke, och hänvisar istället genom en fotnot till sin egen redogörelse för denna

konflikt.

Jakob  Kihlberg  menar  i  Gränslösa  anspråk  att  1800-talets  kongresser  till  stor  del  medvetet

förlängdes  utanför  sammanträdesrummen  till  pressen.17 Då  hundratals  utlänningar  besökte  de

nordligt  avlägsna  Stockholm  och  Kristiania,  varav  många  var  ”exotiska”  icke-européer,  blev

händelsen flitigt uppmärksammad i tidningar och tidskrifter. I många fall såg tidningarna behov av

att förklara för sina läsare vad orientalistkongressen innebar och utgjordes av, vad orientalistik var

och  vad  orientalister  gjorde  och  tänkte.  Enligt  Kihlberg  var  kongresserna  dessutom  medvetet

försedda med narrativ som anpassats till dags- och aktualitetstidningar, varför just tidningsartiklar,

och  i  dessa  upptagna  utsagor  av  orientalister,  utgör  en  väsentlig  del  av  materialet  för  den  här

uppsatsen.  Sökningarna  i  Kungliga  bibliotekets  söktjänst  Svenska  dagstidningar har  till  största  del

avgränsats till de stora tidningarna i Stockholm, såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholms

Dagblad, Nya Dagligt Allehanda, som dessutom gav ut ett extranummer med anledning av kongressen,

och Aftonbladet, främst under perioden augusti till december 1889, men i vissa fall fram till 1892. I

tidskrifter vid tiden förekom flera och långa skildringar av kongressen, och deltagare får i flera fall

stort utrymme för redogörelser och debatterande. De tidskrifter som främst använts är  Ny Svensk

Tidskrift och Ny Illustrerad Tidning.

I  den  vetenskapliga  tidskriften  T'oung  Pao,  läst  via  JSTOR,  som grundades  1890  finns  flera

skildringar  av  orientalist-schismen  och  polemik  mellan  de  båda  sidorna,  då  dess  grundare  var

Gustaaf  Schlegel,  en av de framträdande i protesten mot Stockholmskongressen. Här finns även

protokoll från kongresser, inbjudningar och en del transkriberade föredrag.

På Riksarkivet finns ett antal handlingar från Utrikesdepartementet med bland annat brev till och

från Carlo Landberg. Bland dessa finns även några tidningsartiklar, vissa norska, gällande orientalist-

kongressen.  Här  finns  även  den  protest  med  tillhörande  namninsamling  som innebar  den  mer

påtagliga startpunkten för konflikten mellan de olika läger som utkristalliserades under och efter

Stockholmskongressen. I dessa handlingar finns även spår av Carlo Landbergs personlighet. Den här

undersökningen kommer i vissa fall ta upp denna personlighet, men en fullständig personbiografisk

17 Kihlberg (2018). Gränslösa anspråk. s. 31ff., 243
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redogörelse får göras på annat håll, med hänvisning till undersökningens syfte.

Disposition
Undersökningen  inleds  med  en  kortare  redogörelse  för  kongressen  och  några  viktiga  drag  och

personer.  Därefter  följer  en  redogörelse  för  ett  antal  deltagares  personliga  uppfattningar  om

kongressen med fokus på idéerna bakom och hur de argumenteras. Den konflikt som undersöks

gäller inledningsvis dessa idéer och uppfattningar, men ändrar till stor del karaktär i avsnittet Rykten i

Kristiania,  dels  då  omständigheterna  blir  mer  påtagliga,  vilket  medför  ett  annat  material,  såsom

protokoll  och  kongresshandlingar,  och  dels  då  falangerna  till  viss  del  delas  upp  efter  nationer.

Genomgående strävar jag efter att med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

belysa  det  som föreligger,  medan  jag  mot  slutet  av  undersökningen  försöker  mig  på  ett  friare

resonemang  kring  olika  resultat  från  undersökningen.  Sist  kommer  en  sammanfattning  av

undersökningens resultat redovisade enligt de huvudsakliga frågeställningarna, och några förslag till

vidare forskning.
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Undersökning
Bakgrund

det från kontinent och orient avlägsna Stockholm infann sig i september år 1889 orientalister

och sändebud från omkring 30 länder, bland andra England, Frankrike, Turkiet, Egypten, Japan,

Persien,  Bosnien-Hercegovina,  Palestina,  Indien,  Tyskland,  USA och  Brasilien,  för  att  ta  del  av

föredrag, diskutera forskning och umgås med likasinnade. Sammanlagt deltog 530 personer, varav

320 utlänningar, vilket var ett långt högre antal än vid tidigare orientalistkongresser. 18 Kongressens

invigning tog plats i  Riddarhuset,  medan föredrag och förhandlingar främst ägde rum på Grand

Hôtel. Utflykter gjordes till bland annat Uppsala och Gamla Uppsala, medan kvällsaktiviteter avlöpte

på  bland  annat  Drottningholms  slott  och  Hasselbacken.  Sammanträdena  skedde  sektionsvis,

uppdelade  utifrån  deltagarnas  specialistkompetenser,  vilka  motsvarade  geografiska  och  kulturella

regioner och språk:

I

1. Semitiska språk och islam
a. Islams språk och litteratur
b. Andra semitiska språk än arabiska; kilskrift o.s.v.

2. Arisk sektion19

3. Afrikansk sektion, inklusive egyptologi
4. Sektion för Centralasien och Yttersta östern
5. Malajisk och polynesisk sektion

Efter  att  Stockholmsdelen  av  kongressen  var  avslutad  tog  deltagarna  tåget  till  Kristiania  och

avslutningsvis Göteborg, med ett stopp i Trollhättan, varefter kongressen upplöstes. Kung Oscar II

hade  rollen  som kongressens  höge  beskyddare  och  presiderade  själv  vid  ett  antal  gemensamma

sammanträden mellan kongressens olika sektioner. Utsedd till kongressens president var universitets-

kansler Per Jakob von Ehrenheim, själv ej orientalist, medan kongressens praktiska hantering och

planering sköttes av generalsekreteraren, Carlo Landberg, allmänt känd som ”grefve Landberg”, vid

minst ett tillfälle kallad ”kongressens lifgifvande princip.”20 Knappt en skildring av kongressen finns

utan att hans bemödanden och driftighet tas upp. Denne Landberg, med en grevevärdighet tilldelad

av Italiens kung Umberto för ”mångåriga och viktiga humanistiska, diplomatiska och vetenskapliga

tjänster bevisade konungariket Italien”,21 var vid tiden för kongressen svensk-norsk generalkonsul

och diplomatisk agent i Egypten. Vid orientalistkongressen hade han bakom sig studier av sanskrit,

18 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. VI-VII. Kongresser som föregick denna den åttonde hölls i Paris 1873, London 1874, 
St. Petersburg 1876, Florens 1878, Berlin 1881, Leiden 1883 och Wien 1886. T'oung Pao (1890). Vol. 1, Nr 1, s. 56

19 ”Arisk” innebär indoeuropeisk, vilket inkluderar språken persiska och sanskrit med tillhörande kulturer.
20 Ny Illustrerad Tidning (Extrablad), Orientalistkongressen. Nr 35, 1889-08-31
21 Tersmeden, C. H. (1899) Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, s. 137, 2. årg., Stockholm, citerad i Zetterstéen, Karl Wilhelm (1945). Carlo 

Landberg som orientalist, 2. uppl., Uppsala: Almqvist & Wiksells. s. 14
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hebreiska, turkiska, arkeologi och flera års vistelse i den ”muhammedanska orienten”,22 bland annat i

ett  munkkloster  i  Libanon där  han lärde sig arabiska.  Arabiska språkets  dialekter  blev dessutom

ämnet för hans doktorsavhandling under den framstående arabisten Herbert Leberecht Fleischer i

Leipzig år 1884. År 1881 hade han släppt en bok,  I öknar och palmlunder, med berättelser från sina

resor  på  Nilen  och  med  beduiner,  och  som ciceron  för  bättre  bemedlade  svenskar  på  besök  i

Orienten hade han ledsagat inga mindre än kung Oscar i Konstantinopel, prinsarna Carl och Eugen i

Egypten, och en ung Verner von Heidenstam i Syrien och Palestina.

Att Sverige anförtroddes en så stor uppgift som att arrangera en orientalistkongress var en källa

till stolthet och förmodligen även viss nervositet. Man ville slå på stort, visa upp sig och imponera.

Särskilt uppmärksammat blev det fyrverkeri som brändes av under kongressdeltagarnas ångbåtsfärd

tillbaka  till  Stockholm  efter  kung  Oscars  fest  på  Drottningholms  slott  vid  invigningskvällen.23

Pyramider, sfinxer och palmer utsmyckade trakterna där kongressen befann sig. En simuppvisning,

med tillhörande tal på latin av simsällskapets ordförande, skulle imponera på de utländska gästerna.

Greve  Landberg  hade  ”högaktningsfullt  ödmjukeligen”  ombett  överståthållarämbetet  att  genom

polisen tillse att ”österländingar ej af  den sämre publiken antastas eller besväras, då detta skulle göra

ett  dåligt  intryck  i  Österlandet  af  vår  civilisation”,  och  påpekar  att  ”Gatpojkar  äro  i  synnerhet

benägna att följa dem.”24

Flera  av  Sveriges  främsta  orientalister  deltog  i  kongressens  organisation,  bland  andra

riksantikvarie  Hans  Hildebrand,  egyptologiprofessor  Herman  Napoleon  Almkvist,  och  docent  i

semitiska språk vid Uppsala universitet Karl Uno Nylander, som dessutom sammanställde i bokform

utländska deltagares skildringar av kongressen.

Frågan som uppsatsens titel ställer, ”Hvad vilja orientalisterne?”, ställde Svenska Dagbladet dagen

efter att kongressen inletts genom en underrubrik i en skildring av den då pågående kongressens

högtidliga invigning. Som svar på frågan citerade man det stycke av greve Landbergs tal som delvis

återfinns i  uppsatsens inledning,  där Landberg ger uttryck för något som kan uppfattas  som ett

utstakande av en modern och mer egalitär riktning i orientalistikens syn på öst och väst.25 Detta var

mycket riktigt också kongressens hela tema, tidigare ej prövat i dessa sammanhang, nämligen Österns

och Västerns förbrödring genom vetenskapen.26

22 Svenskt biografiskt lexikon (1906). Band II, s. 16f.
23 Aftonbladet, Ett österländskt feeri i Norden. 1889-09-03
24 Brev från Carlo Landberg till Överståhållarämbetet (u.å.)
25 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
26 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 36, IX, 49
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”I Österlandet hafva vi vår vagga”
Tidigare under året hade målet med orientalistkongressen beskrivits som ett civilisatoriskt sådant,27

och i den ungerske orientalisten Ignác Goldzihers senare skildring hette det att kongressens uppgift

var att ”utöfva inflytande på det andliga lifvet, på kulturutvecklingen i själfva Orienten”, något som

han menade även var målet  för de tillresta  österlänningarna själva.28 Då vetenskapen skulle  vara

förbrödringens medel kan man säga att uppfattningen gick ut på att Orienten skulle nå en högre grad

av civilisation genom vetenskapens goda inflytande, vilket därmed skulle jämna ut och föra samman

de för närvarande skilda och ojämställda sidorna. Greve Landberg hade till och med i sitt inlednings-

anförande uttryckligen uteslutit  att politik och diplomati hade förmåga att uppnå detta mål:  ”Jag

vänder mig nu icke till politici, till diplomater, utan till eder, mine herrar, som hafven i edra händer

det  enda  medel,  som  kan  sammanknyta  oss  med  Österlandet:  vetenskapen.”29 Med  denna

uppfattning  följer  att  österländska  orientkännare  måste  välkomnas  in  i  det  internationella

orientalistsamfundet,  och  därmed  också  på  kongresserna.  I  den  ingår  även  att  Orienten  för

närvarande saknar vetenskapligt, och kanske framför allt historiskt kunnande.

Citatet i avsnittsrubriken, ”I Österlandet hafva vi vår vagga”, kommer från greve Landbergs bok

I öknar och palmlunder.30 Att den västliga civilisationen har sitt ursprung i Orienten är en uppfattning

som Landberg var långt ifrån ensam om att hysa. Om det under orientalistkongressen så småningom

skulle utbryta en konflikt kring närvaron och inflytandet av lärde från Orientens länder inom den

vetenskapliga orientalistiken rådde det däremot enighet kring denna väsentliga tes: Orienten är den

västerländska civilisationens vagga och forna läromästare, men vars blomstringstid sedan länge är

över. (Med Orienten eller Österlandet tycks man här i första hand syfta på dagens Mellanöstern och

Egypten, och mindre på till exempel Kina och Japan). Det första ledet i tesen togs upp i såväl kung

Oscars som greve Landbergs invigningstal,31 som i tidningar.32 Det andra ledet i tesen, att Orientens

stjärna har dalat, är en uppfattning som ofta, i alla fall i offentliga sammanhang, hävdades genom

betonandet av hur strålande dess civilisation  en gång har varit. Mer explicit var den tidigare nämnde

Goldziher som tar upp ”reformifrares” skadliga inverkan, såsom den europeiskt skolade  khediven,

vicekungen, av Egypten, Ismail Pascha, vars vilja att europeisera landet hade skett utan hänsyn till

landets  egna  traditioner.  Detta  malplacerade  europeiska  inflytande  förhindrade  en  utveckling  på

27 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-07-30
28 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 36
29 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
30 Landberg, Carlo (1881). I öknar och palmlunder. Stockholm: C. E. Fritzes K. Hofbokhandel. s. 48
31 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
32 Nya Dagligt Allehanda, Orientalistkongressen. 1889-09-02
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historisk  grund. ”Österländingarne”, menar Goldziher, ”sakna historiskt sinne, blick för historiska

processer, och denna brist har i nyare tid ej låtit någon sund och hälsosam reformverksamhet komma

till stånd i deras kretsar.”33 Brist på historiskt sinne är dock inget som är medfött eller går i arv enligt

Goldziher. Ett nära och långvarigt samarbete, en ”andlig växelverkan”, mellan Orientens lärde – som

må ha utgjort habila källor, men inte kunde sägas vara historiker – och Västerlandets  vetenskapsmän

behövdes  för  att  det  vetenskapliga  och  historiska  medvetandet  skulle  spilla  över  på  de  förra.34

Österlänningar hade alltså potential att erhålla historiskt sinne, vilket motiverar närvaro vid de dittills

europeiskt centrerade orientalistkongresserna.

Även den svenske skribenten Emil Svensén, som själv inte var orientalist men som i anslutning

till kongressen vid minst två tillfällen bereddes stor plats i  Ny Illustrerad Tidning att för allmänheten,

närmast populärvetenskapligt, redogöra för orientalistikens upptäckter dittills, berörde Europas, men

även andras, medverkan i den österländska civilisationens förfall. Han förklarade ”österländingarnes

domnade händer” med korsfarares och mongolers negativa inflytande, liksom turkväldet.35 Greve

Landberg skrädde inte orden när han tar upp korstågen i sitt inledningsanförande: 

[…]  vanvettiga,  oförnuftiga,  grymma  som  de  voro:  ett  slags  afloppskanal  för  äventyrare,

oduglingar och skolastiker, hvilken rubbade förbindelserna mellan Vesterlandet och Österlandet

och skapade en politisk antagonism, som delvis  qvarstår än idag.  Musulmanerna äro ej  mer

fanatiska än de kristne. Jag har left tillsammans med dem sedan sjutton år tillbaka och funnit hos

dem endast välvilja och vänskap.36

Det verkar, utifrån greve Landbergs resonemang, som att tidigare personliga upplevelser av Orienten

och omständigheterna kring dessa kan ligga till grund för principiella ställningstaganden i frågan om

österlänningars  inkluderande  i  orientalistsamfundet.  Följande  stycke  börjar  dock  antyda  en

föreställning som kanske ligger djupare än uppfattningar baserade på personliga upplevelser: idén om

öst och väst som ett och samma. Uppfattningen om Orienten som den västerländska civilisationens

vagga verkar ha medfört en möjlighet att betrakta dem båda som delar av samma mänsklighet. De som

hyste en sådan uppfattning verkar ha låtit den väga tyngre än mer allmänna försanthållanden, såsom

österlänningars brist på vetenskapligt och historiskt sinne eller allmän europeisk överlägsenhet. På så

sätt skulle man kunna förklara hur orientalister som förespråkar förbrödring mellan öst och väst även

hyser mer ”inkorrekta” åsikter. 

Den  italienske  orientalisten  Angelo  de  Gubernatis  tal  från  invigningen  visar  på  ett  allmän-

33 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 38
34 Ibid. s. 39f.
35 Ny Illustrerad Tidning, Österns visdom i vesterlandet. Nr 37, 1889-09-07
36 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
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mänskligt och gränslöst tema:

Sire!

En krönt vis, som är väl bekant för e. M:t, har skrifvit: ”Jag känner en idé som är högre än

fäderneslandet: idén om det rent menskliga”. Den kongress, till hvilken vi genom grefve Carlo

Landbergs  älskvärda  omsorg  i  Edert  höga  namn blifvit  sammankallade  från  hvarje  vrå  af

verlden, bevisar,  o Sire,  att  Edert ideala  fädernesland ej  kringgärdas af  trånga gränser,  utan

omfattar, med en enda tanke och känsla, östern och vestern, södern och norden […].37

I vilken utsträckning denna uppfattning förelåg hos orientalisterna själva kräver undersökning av

material  som  inte  omfattas  av  den  här  uppsatsen,  men  en  inkluderande  hållning  gentemot

österlänningar tycks för vissa orientalister ha legat närmare till hands än för dem som inte verkar ha

hyst denna ”allmänmänskliga” uppfattning, utan som snarare såg Öst och Väst som väsensskilda.

Hittills  kan  man  sammanfattningsvis  säga  att  det  under  kongressen  hos  vissa  hystes  en

uppfattning att österländska orientkännare  har  potential att medverka i vetenskapligt arbete, inom

ramarna för den europeiskt utformade vetenskapliga metoden, som följdes av en uppfattning att

dessa  måste  välkomnas  och  inkluderas  i  orientalistkongresserna.  En  motsatt  uppfattning  som

uttrycktes  vid  kongressen  gällde  den  alltför  stora  närvaron av  österländska  lärde.  Här  kan  man i

allmänhet säga att en befarad eller uppfattat föreliggande lägre grad av vetenskaplighet spelade roll

för dessa orientalisters ställningstaganden.

”Två vidt skilda element” och deras vetenskaplighet
Baron  Joseph  de  Baye,  fransk  arkeolog,  gav  uttryck  för  en  inte  ovanlig  uppfattning  under

orientalistkongressen: ”Stockholmskongressen bestod af  två vidt skilda element: orientalisterna och

orientalerna. De förra voro de lärde, hvilkas studier hafva orienten till föremål. De senare bildade den

pittoreska delen, hvilka så att säga förestälde föreningen mellan Östern och Vestern.” 38 Orientalister

var  hos  de  Baye  västerländska  vetenskapsmän,  och  orientalerna  utgjorde  en  kuriositet  som inte

bidrog genom sitt värv till vetenskapen.

Berlinprofessorn Albrecht Weber var inne på samma spår, om än i mer explicita ordalag: ”Och

ibland dessa [samtliga kongressdeltagare] befann sig denna gång ett övermåttan stort antal  infödda

orientaler. […] Denna ansenliga mängd af  orientaliska element, hvilken utgjorde nästan 1/14 af  hela

antalet  medlemmar,  och som isynnerhet  måste tillskrifvas  grefve Landbergs  initiativ  och rastlösa

bemödanden, förfelade icke att i flera riktningar göra sig gällande.”39 De höll många och långa nasala

37 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
38 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 102
39 Ibid. s. 71
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anföranden  och  klagande  kadanser,  jämförbara  med  ”en  kattas  jamande”.  Innehållet  i  dessa

anföranden,  som  förstods  av  endast  en  bråkdel  av  åhörarna,  var  dessutom  ”rena  bläcket,  och

ordklangen och rimmen etc. utgöra hufvudsaken, utan något spår af  vetenskaplig eller kulturhistorisk

halt.”40 Det är tydligt att Weber saknade substantiellt stoff  i österlänningarnas bidrag, och att detta

utgjorde  grund  för  hans  uppfattning  om  dem  som  en  kuriositet,  vars  närvaro  är  ”en  artig

efterlåtenhet, som går något för långt”, och att gränsen för deras antal ”var nära att öfverskridas”. 41

Den positiva inställningen till kongressens inriktning som till exempel Goldziher hade uttryckt visar

sig alltså här ha stött på motstånd. 

Weber antydde dock något mer. Vi vet att han ville att kongressen skulle vara vetenskaplig (besöket

i Uppsala var kongressens största upplevelse42) och att österlänningar enligt honom inte bidrog till

detta. Om österlänningar skulle befinna sig i detta sammanhang utan att äga förmåga att bidra till

syftet,  blir  inte dessa då endast  utställningsföremål? Weber menar att  ”Orientalistkongresserna  hafva

hittills tjänat rent vetenskapliga ändamål. […] ...om deras  vetenskapliga karaktär icke skall  lida,  få de

icke nyttjas till ett slags utställning...”.43 Historikern Timothy Mitchell menar i sin bok Colonising Egypt

att åtminstone deltagare ur den egyptiska delegationen som närvarade vid Stockholmskongressen,

som var inbjudna som forskare, mycket riktigt kände sig uttittade, som utställningsföremål.44 Han

beskriver  dessutom orientalistkongresserna som blivande med tiden mer och mer extravaganta.45

Tomas Björk, docent i konstvetenskap, beskriver i  Bilden av  »Orienten«  i  ett stycke om Stockholms-

kongressen alla de orientaliska utsmyckningar som prydde Stockholm, och antyder en relation mellan

denna, de närvarande österlänningarna och den stora uppmärksamhet som kongressen väckte hos

stadens invånare som samlades i, med tidningarnas ord, ”stora folkhopar” och ”talrika folkskaror”. 46

Utifrån Webers skildring verkar den strikt vetenskapliga falangen inte endast vara intresserade av

kongressens vetenskapliga kvalitet, utan dessutom att stävja denna karaktär av spektakel, vilken han

ansåg att österlänningarnas närvaro bidrog till.

Under och efter kongressen kom att uppmärksammas de många snyltarna, svenskar såväl som

utlänningar  (dock  verkar  inte  någon  österlänning  ha  räknats  till  denna  grupp),  som  löste

kongressmedlemskap  för  att  få  njuta  reseförmåner  och  festligheter  men  som  saknade  såväl
40 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 72
41 Till dessa uppfattningar om Orientens låga vetenskapliga förmåga relaterar Weber den politiska aspekten av Öst och Väst, där de förra, särskilt 

muslimerna, som med sitt ”medfödda högmod och själföfverskattning”, bäst bör ”komma under den goda vården af  europäiska regeringar.”.
Ibid. s. 73. ”...Persien måtte få utvecklas genom Rysslands bemedling, att Konstantinopel till undvikande af  stidigheter må komma under italiensk 
spira” Ibid. fotnot 1

42 Ibid. s. 71
43 Ibid. s. 72f.
44 Fikri, Muhammad Amin (1892). Irshad al-alibba' ila mahasin Urubba. Kairo, citerad i Mitchell, Timothy (1988). Colonising Egypt. Berkley: University of  

California Press. s. 1f.
45 Mitchell (1988). s. 7
46 Björk, Tomas (2011). Bilden av »Orienten«. Stockholm: Atlantis. s. 394f.
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akademisk grad som kompetens på orientalistikens område. Framtida hantering av detta problem

lades på ett i Kristiania bildat särskilt utskott (samma utskott som också skulle bestämma plats för

nästkommande  kongress,  se  avsnittet  Rykten  i  Kristiania).  Apropå  snyltarfrågan  manade  Weber

utskottet  till  försiktighet  och  att  inte  kräva  akademisk  grad  för  lösande  av  medlemskap  vid

kommande kongresser, då detta skulle riskera att utesluta till exempel ”infödda orientaler etc., hvilkas

deltagande i kongressen är i hög grad önskvärdt”.47 Weber tycks alltså, trots sin nedlåtande attityd till

och förlöjligande av österlänningar, främst ha kongressens vetenskaplighet för ögonen snarare än en

motvilja  av  biologiska  skäl.  Österlänningar  kan  vara  välkomna  om  de  förmår  bidra  till  veten-

skapligheten, men att kongresserna ska vara ett medel för Orienten att uppnå detta verkar dock inte

ha varit något som Weber önskade.

Den kritik som riktades mot kongressen gällande snyltare och österlänningar – som alltså inte var

samma grupp – det vill säga sådana som av kritikerna ansågs sänka kongressens vetenskaplighet,

besvarades  i  Stockholms  Dagblad  av  Karl  Uno  Nylander,  docent  i  semitiska  språk  vid  Uppsala

universitet och medlem i kongressens organisationskommitté. I genmälet drogs en lans för greve

Landberg som, enligt Nylander, hade ett hårt arbete att medla mellan de bestämda viljor och den

lättkränkthet som var ymnigt förekommande,48 vilket också inkluderade att avvisa just snyltare. Det

råder  alltså  enighet  i  snyltarfrågan,  att  deras  närvaro  borde  ha  stävjats,  men  inte  gällande

österlänningarnas  närvaro.  Där  till  exempel  Weber  förväntade  sig  full  vetenskaplighet  enligt

europeisk modell, eller möjligtvis ett stort och användbart kunnande, såg den motsatta sidan, med

framför  allt  greve  Landberg  i  spetsen,  kongressen  som  ett  steg  i  en  process  där  österländska

orientkännare  görs  delaktiga.  Docent  Nylander  frågar  kritikerna  ”om  icke  det  är  önskligt,  att

orientaler deltaga i en kongress, på hvilken de sjelfva, deras litteratur, språk, lif  etc. äro föremål för

öfverläggningarna, även om deras arbete ej alltid skulle hafva den strängt vetenskapliga form, som

Vesterlandet fordrar”.49

Gällande Öst och Väst liknar idéhistorikern Ronny Ambjörnsson Europa vid en klubb, där ”den

inträdande riskerade att bli stoppad i hallen”.50 Den strikt vetenskapliga kongressfalangen tycks ha

strävat efter att vara en sorts entrévärd som avgör vilka som tillåts träda in i klubben, i det här fallet

enligt europeiskt vetenskapliga kriterier. Även om österlänningar i samtida press och litteratur ofta

beskrevs som kunniga, visa och intelligenta konstaterades dessa egenskaper sällan uppnå vetenskaplig

47 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 79
48 Stockholms Dagblad 1889-10-06. Bland annat ska en deltagare ha hotat med att lämna kongressen eftersom han inte omedelbart presenterats för kung 

Oscar vid sin ankomst till Stockholm, en amerikan prisade sina landsmän så till den grad att åhörare lämnade salen, en annan ska ha vägrat att skriva in 
sig i sin sektion eftersom han inte valts till dess president, och ytterligare en ska ha utmanat en medlem i organisationskommittén på duell.

49 Ibid.
50 Ambjörnsson, Ronny (2011). Öst & väst. Tankar om Europa mellan Amerika och Asien. Stockholm: Atlas. s. 7
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status. Selektionen av grupper och individer som tilläts bli medlemmar i Europaklubben tycks ha

varit en del av ett identitetsbygge där den europeiska identiteten hävdades av den strikt vetenskapliga

falangen genom krav på uppnådd vetenskaplighet, metod eller relevanta kunskaper.

Tomas Björks beskrivningar av den visuella orientalismen som manifesterades vid orientalist-

kongressen i Stockholm påminner mycket om den som förekom vid de talrika och samtida världs-

och industriutställningarna.  Vid båda iscensattes  orientaliska miljöer  genom att  utsmyckning och

rekvisita som palmer, pyramider, sfinxer och utklädda européer.51 Stockholmskongressen kan alltså

sägas ha haft ett visuellt släktskap med dessa utställningar. Den vetenskaplighet som manifesterades

vid världs- och industriutställningarna, inte minst vid Stockholmsutställningen 1897, menar idé- och

lärdomshistorikern  Anders  Ekström,  kan  karaktäriseras  som  populärvetenskaplig.  Ekström menar

med  stöd  av  idé-  och  lärdomshistorikern  Gunnar  Eriksson  att  populärvetenskapen  hade  två

funktioner,  dels  att  tjäna  ett  praktiskt-materiellt  syfte,  men  också  att  bidra  till  världsbilders

utformning.52 Den strikt vetenskapliga kongressfalangen, som också ville styra vilket klientel som

släpptes  in  i  Europaklubben,  hävdade  kongressernas  strikta  vetenskaplighet  genom  att  stävja

potentiell populärvetenskaplighet à la världs- och industriutställningarna, vilket Webers resonemang

om österlänningar som utställningsföremål är ett tecken på. Genom detta hävdande kan man säga att

de  strikt  vetenskapliga  orientalisterna  därmed  även  tillägnade  sig  själva  och  kongressen

tolkningsföreträde gällande världsbilder, och värnade den europeiska identiteten, som för dessa och i

detta fall byggde på förmåga att utöva vetenskap enligt europeiska metoder.

Många  av  orientalisternas  uppfattningar,  till  exempel  att  Österlandet  är  den  västerländska

civilisationens och kulturens vagga, att dess storhetstid är över sedan länge, och att österlänningar

saknar vetenskaplig förmåga, är vad man med Edward Saids begrepp kan kalla latent orientalism. Sådan

bygger på tidigare forskning som tillkommit enligt normer som accepterats av orientalistsamfundet

som gångbara och trovärdiga. Det välkomnande av österlänningar som den inkluderande falangen

bjöd tycks hittills inte ha medfört några högre tankar om deras vetenskaplighet, vilket i detta fall gör

dem jämförbara  med  den  strikt  vetenskapliga  falangen.  Det  tycks  vara  så  att  det  inte  är  själva

uppfattningarna om österlänningarna som är uppe för diskussion, utan uppfattningar om kongressernas

roll och utförande.

Sammanfattningsvis kan vi hittills säga att en konflikt har uppstått, den mellan å ena sidan den

inkluderande falangen,  som såg  framför  sig  en  utveckling  av  Orienten  i  europeiskt  vetenskaplig

51 Björk (2011). Bilden av »Orienten«. s. 396
52 Eriksson, Gunnar & Svensson, Lena (1986). Vetenskapen i underlandet: Två studier av populärvetenskap. Stockholm: Norstedt, citerad i Ekström, Anders 

(1994). Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar. Stockholm: Nordiska museets förlag. s. 248f.

21



”Hvad vilja Orientalisterne?” – Christian Gradholt 2019

riktning, och som därmed välkomnade österlänningar till kongresserna, och å andra sidan den strikt

vetenskapliga falangen,  som menade att  kongressens uppgift  var att  bedriva vetenskap och inget

annat, varför man såg med skepsis på österlänningar, men även andra, såsom icke-akademiker, som

inte vid kongressen uppfyllde den vetenskapliga standard som man krävde. Den strikt vetenskapliga

falangen  önskade  att  kongresserna  fortsatt  skulle  vara  just  europeiska  angelägenheter,  vilket  det

upprop som senare utfärdades var ett tecken på (se avsnittet ”An appeal of  orientalists”).

Vetenskapens internationalitet
Skribenten  och  icke-orientalisten  Emil  Svensén  tog  i  ett  populärvetenskapligt,  och  närmast

högtravande, reportage om orientforskning i Ny Illustrerad Tidning upp de under 1800-talet utvecklade

kommunikationerna över världen. Reportaget säger förmodligen mer om tidsandan i allmänhet än

om orientalistiken i synnerhet, men upplevelsen av att världen blir mindre och länders och folks

närmanden är tydlig: ”Ångbåtar och järnvägar, telegrafer och telefoner knyta med oupplösliga band

de så länge skilda världsdelarna fast vid varandra; och mer än något annat hafva Suezkanalen och det

anglo-indiska järnvägsnätet medverkat till att sammanföra länder och folk, som ännu helt nyligen ej

kände hvarandra ens till namnet.”53 Jakob Kihlberg belyser den vikt som fästes vid kommunikationer

vid de tidiga kongresserna, och hur dessa ansågs möjliggöra att kunskaper och information blev

gemensam även när avstånden skilde folk och länder åt.54 Kommunikationer såsom möjligheter till

transport av personer bör dock ses som något mindre relevant i sammanhanget. Liksom Kihlberg i

första  hand  belyser  kommunikationernas  förflyttande  av  information mellan  olika  platser  påpekar

idéhistorikern Sverker Sörlin att de svenska vetenskapsmännens rörlighet i Europa under mitten av

1800-talet  förekom  i  lägre  grad  än  under  1700-talet,  när  kommunikationerna  hade  sämre

förutsättningar. Denna inåtvändhet var en följd av vetenskapliga trender där ämnen som arkeologi

och nordisk språkforskning gällde, vilka båda kretsade kring Sverige som nation.55 Alltså kan man

säga att uppfattningar och idéer, till exempel nationalism som i det här fallet, kan väga tyngre än mer

materiella faktorer för i vilken grad internationalism är ett ideal för vetenskapen. De nyutvecklade

kommunikationer  som Svensén  tog  upp  i  sitt  reportage  bör  alltså  förstås  som relevanta  under

förutsättning att viljan till kontakter – och förbrödring – mellan folk och länder föreligger.

Båda rivaliserande kongressfalanger, den inkluderande å ena sidan och den strikt vetenskapliga å

den andra, hade  internationalistiska målsättningar, men med vissa skillnader. Gemensamt för båda

53 Ny Illustrerad Tidning , Österlandets visdom i vesterlandet. 1889-09-07
54 Kihlberg (2918). Gränslösa anspråk. s. 267f.
55 Sörlin (1994). De lärdas republik. s. 196f.
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var att de strävade efter en internationell sfär, som Kihlberg beskriver som ett land i sig, ”bortom,

under  eller  över  nationalstaterna”.56 Greve  Landberg  uteslöt,  som  tidigare  nämnt,  politik  och

diplomati som möjliga medel för förbrödringen mellan Öst och Väst,  och menade att endast de

internationella orientalistkongresserna kunde uppnå denna, varför österlänningar med nödvändighet

måste välkomnas och inkluderas. Allt talar som sagt för att greve Landberg var den som åstadkom

den stora närvaron av icke-europeiska deltagare, men även att han, förvisso på kung Oscars order,

varit  drivande  i  att  få  kongressen  till  Sverige  och  Norge.  På  så  sätt  har  greve  Landberg  med

åsiktsbröder ytterligare internationaliserat en hittills till Kontinentaleuropa begränsad internationell

angelägenhet genom att dels inkludera Orienten, men även det i jämförelse med andra europeiska

länder  blygsamt  orientforskningssatsande  Skandinavien.57 Utifrån  kung  Oscars  delaktighet  i  och

bekostande  av  kongressen  kan  man  samtidigt  säga  att  Stockholmskongressen  minskade  i

internationalitet  enligt  Kihlbergs  beskrivning,  något  som  dessutom  förstärktes  av  de  många

närvarande regeringssändebuden.  Stockholmskongressen  antog genom dessa  faktorer  en närmast

statligt officiell karaktär, alltså motsatsen till karaktären hos en aktör som fungerar ”bortom, under

eller över nationalstaterna”. Karl Uno Nylanders inledning till sin bok är dessutom full av nationella

referenser,  som  att  ”hvarje  fosterlandsvän”  kan  blicka  tillbaka  till  den  gångna  kongressen,  och

”hvilken betydelse den hade för att göra våra aflägsna land kända i den vida världen”. 58 Hos den

inkluderande falangen fanns alltså både medvetet hävdad internationalism och nationalism.

Den  strikt  vetenskapliga  falangen  strävade  efter  en  internationalitet  som med  idéhistorikern

Sverker  Sörlins begrepp kan kallas  de  lärdas  republik.  I  detta koncept ingår nationell  obundenhet,

jämställdhet mellan dess invånare – som mycket väl kunde ha olika nationaliteter, språk, kulturer eller

hudfärger  – och ett  fokus på förnuft,  kunskap och sanningssökande,  men utan att  alla  invånare

behövde vara varken berömda eller lika duktiga.59 Internationaliteten och de lärdas republik hade nära

förbindelse med specialisering och behovet av standardisering, något som de strikt vetenskapliga

orientalisterna kan sägas ha värnat genom sina krav på europeisk precision och metod. Enligt  de

lärdas republik-principerna kunde alltså Weber tänka sig att välkomna de österlänningar som på basis

av  sina  kunskaper  eller  potential  förtjänade  att  inkluderas,  men  inte  att  inkluderandet  eller

förbrödringen mellan Öst och Väst skulle vara ett mål i sig.

56 Kihlberg (2018). Gränslösa anspråk. s. 244
57 Kongresspresident von Ehrenheim i sitt invigningstal: ”Denna ädla vetenskap [orientforskningen] … har olyckligtvis dock icke i vårt land odlats så 

som den förtjenar.” Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
Egyptologiprofessor Karl Piehl: ”...och den njugghet, hvarmed de orientaliska studierna i bägge (i hvarje fall i det förra [Sverige]) hittills 
uppmuntrats...” Piehl, Karl (1890). Några ord om orientalistkongresser i allmänhet och den sista i synnerhet. I: Ny svensk tidskrift (1890). Nr 4-5, april-maj. 
Stockholm: P. A. Norstedt & söners förlag. s. 237-247

58 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. V
59 Sörlin (1994). De lärdas republik. s. 17
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För  den  strikt  vetenskapliga  falangen  var  Europa,  såsom  den  huvudsakliga  bäraren  av  den

vetenskapliga förmågan, det geografiska och kulturella område som fortsatt borde ha kontroll över

orientalistkongresserna, varför denna falang kan karaktäriseras som till stor del eurocentrisk, men

klart  icke-nationalistisk.  Tomas  Björk  menar  att  1800-talets  världsutställningar  präglades  av  den

rådande  nationalismen.60 Som  tidigare  konstaterats  ville  de  strikt  vetenskapliga  undvika  att

orientalistkongresserna  blev  spektakel  eller  populärvetenskapliga  som  industri-  och  världsut-

ställningarna.  Genom att  motsätta  sig  dessa  karaktärsdrag  kan  de  strikt  vetenskapliga  sägas  ha

motverkat nationalism inom vetenskapen.

Utöver  deltagarnas  vetenskapligt  metodologiska  förmågor  berör  frågan  om  kongressens

vetenskaplighet  närmast  en  teknikalitet,  som  handlar  om hur  mycket  tid  per  kongressdag  som

avsattes  åt  vetenskapligt  arbete  i  sektionerna.  Denna till  synes  rent  praktiska och kanske triviala

omständighet  hade i själva verket ett syfte, nämligen att upplåta tid till informell samvaro mellan

deltagarna,  något  som  greve  Landberg  såg  som  en  del  av  lösningen  på  det  som  han  i  sitt

inledningsanförande kallade ”den stora orientaliska frågan”.

”Den stora orientaliska frågan”
Greve Landberg deltog som generalsekreterare själv inte med vetenskapliga föredrag i sektionerna,

utan ägnade sig främst åt planering av kongressens utförande. I tidningar och utsagor från tiden

tecknas bilden av Landberg som den idé- och riktningsmässigt drivande kraften. Detta ska bland

annat ha visat sig genom att han på övriga sektioners bekostnad gav sektion 1a, islams språk och

litteratur,  en  framskjuten  position.  Troligen  var  detta  i  så  fall  en  följd  av  Landbergs  personliga

preferenser för arabiska språket och hans vistelse i den arabisktalande delen av Orienten. En praktisk

skillnad från föregående kongress, i Wien 1886, var att arabiska var ett av Stockholmskongressens

officiella  språk.  I  Wien  gällde  tyska,  engelska,  franska,  italienska,  och  efter  önskemål  latin,  men

tillstånd att använda andra eller orientaliska språk fick enligt de allmänna bestämmelserna avgöras

från fall till fall.61 

Vid  Stockholmskongressen  var  alltså  arabiska  för  första  gången ett  av  de  officiella  språken.

Samtidigt deltog ett tidigare ej skådat antal österlänningar. Dessa två nya element var beståndsdelar

som i kombination med de många utflykterna, banketterna och den ganska blygsamma tid per dag,

fyra  till  fem timmar,62 som avsatts  för  arbete  i  sektionerna,  hade  som syfte  att  föra  deltagarna

60 Björk (2011). Bilden av »Orienten«. s. 356
61 Berichte des VII. Internationalen Orientalisten-Congresses (1889). s. 21
62 Stockholms Dagblad, Om orientalistkongressen. 1889-10-06
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samman  på  ett  informellt,  personligt  och  vänskapligt  kontaktbyggande  plan,  vid  sidan  om  det

vetenskapliga arbetet. 

I  Nya  Dagligt  Allehandas  extrablad  från  kongressens  invigningsdag  beskrivs  ur  vetenskaplig

synpunkt  ett  sammanförande  mellan  Öst  och  Väst  som  ett  kommande  lyckligt  resultat  av

orientalisternas, och särskilt de jämförande språkforskarnas, arbete med att kartlägga språkens och

folkgruppernas gemensamma ursprung och släktskap.  Detta släktskaps relevans är en del  av den

allmänmänskliga uppfattningen som den gentemot Öst inkluderande falangen hyste. Att inkludera

Öst ingick som beståndsdel i uppfattningen om att Väst hade ett civilisatoriskt uppdrag, det vill säga

att lära ut vetenskapen till Öst och därmed höja österlänningarnas grad av civilisation, och på så sätt

förbrödra dessa och Väst. Hos den inkluderande falangen, för vilka den informella och vänskapliga

faktorn var av stor vikt,  var vetenskapen således inte en bisak.  Om greve Landberg menade att

vetenskapen har förmåga att förbrödra Öst och Väst genom att civilisera Öst verkar den för de

inkluderande orientalisterna vara  mer än bara den kunskap som uppnås med den.  Vetenskapens

metod,  rationalitet  och  empiri  tycks  vara  själva  Europas  substans,  som  man  vill  förmedla  till

Österlandet.

Den  inkluderande  falangen  strävade  därmed  efter  att  tillföra  kongressen  både vänskapligt,

informellt  kontaktbyggande  och vetenskaplighet,  två  koncept  med  förmåga  att  förbrödra,  varför

kongressens  tema  mycket  riktigt  uttrycktes  som  ”Österns  och  Västerns  förbrödring  genom

vetenskapen”. Det är denna förbrödring som man ansåg vara lösningen på ”den stora orientaliska

frågan”,63 vilket  är  vad  greve  Landberg  syftade  på  i  sitt  inledningsanförande,  och  alltså  inte  de

politiska  svårigheterna  och  konkurrensen  mellan  Europas  stater  gällande  det  sönderfallande

Osmanska rikets landområden som samtida Nordisk familjebok beskriver.64 Vad själva kongressen ska

uppnå eller inte befatta sig med är alltså vad denna polemiska konflikt mellan de inkluderande och de

strikt vetenskapliga har bestått i.

Rykten i Kristiania
Hittills har undersökningen främst handlat om ideologiska meningsskiljaktigheter, men mot slutet av

kongressen tog konflikten mer påtagliga uttryck. När kongressen befann sig i Kristiania, och alltså

närmade sig sitt slut, kvarstod en fråga, nämligen var nästa kongress skulle hållas. Till skillnad från

vid föregående kongress, i Wien 1886, hade ännu inte någon inbjudan inkommit från något land. I en

vördsam promemoria till Utrikesdepartementet redogjorde riksantikvarie Hans Hildebrand om vad

63 Nya Dagligt Allehanda, Orientalistkongressen. 1889-09-02
64 Nordisk familjebok (1888). 1. utg., 12. bandet, s. 342
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som ska ha försiggått under denna del av kongressen.65

Enligt  promemorian  föreslog  generalsekreterare  greve  Landberg  vid  ett  möte  i  Stockholm

tillsättandet av en permanent kommitté för hantering av kongressens angelägenheter, det vill säga

kommande kongressort och stadgar (och även snyltarfrågan). Vid ett möte i Kristiania några dagar

senare hade han dock hunnit ändra sig och opponerade sig nu mot sitt eget förslag, vilket även av

andra deltagare av okänd orsak mötte motstånd, varför ingen permanent kommitté tillsattes, men väl

ett tillfälligt utskott som skulle besluta om platsen för nästkommande kongress,  och inför denna

utarbeta och presentera kongressens stadgar, alltså i stort sett samma uppgifter som den permanenta

kommittén skulle ha haft.  Hildebrand uppfattade inte att de stadgar som stiftades vid den första

orientalistkongressen i Paris 1873 gällde: ”Eget nog har Orientalistkongressen, som uppträder med

anspråk på att vara officiel, icke några stadgar.”66 (Denna uppfattning var han inte ensam om. Max

Müller, president för orientalistkongressen i London 1892, skulle säga att dessa stadgar fastställts av

endast Léon de Rosny själv, den första kongressens president, men aldrig godkänts av någon samlad

kongress  efter  detta.67)  Denna  omständighet  skulle  inom  kort  komma  att  ha  stor  betydelse.

Medlemmar i det tillfälliga utskottet skulle vara greve Landberg själv samt de tre presidenterna från

föregående kongresser, det vill säga baron Alfred von Kremer i Wien, professor August Dillman i

Berlin och professor Abraham Keunen i Leiden.68 Enligt Hildebrands uppfattning skulle utskottet

dessutom kompletteras med medlemmar ”från öfriga land, en från hvart”. Vilka dessa övriga länder

var  framgår  inte  i  promemorian,  men  troligen  avsåg  Hildebrand de  länder  som tidigare  hållit  i

orientalistkongresser, det vill säga Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Italien.

Riksantikvarie  Hildebrand  misstänkte  att  kompletteringen  av  utskottsmedlemmar  aldrig  blev

gjord,  varför utskottet av den anledningen saknade mandat att bestämma ort för nästkommande

kongress. Exakt vad utskottet ändå beslutade är inte helt klarlagt genom arkivhandlingar, men den

norska  tidningen  Verdens  Gang rapporterade  nu  att  Konstantinopel  skulle  bli  nästkommande

kongressort.69 Några  veckor  senare,  i  början  av  oktober,  rådde  nya  bud  i  tidningarna.  Då

rapporterades istället att det skulle bli Kairo.70 Av dessa två förslag att döma verkar Hildebrand ha

haft rätt i sina misstankar att utskottet inte kompletterades med medlemmar från de länder som inte

representeras av de fyra som utsetts  vid mötet i  Kristiania,  vilket  skulle visa sig vara en korrekt

65 Utrikesdepartementet, 1902 års dossierplan, Vol. 2442, Riksarkivet
66 Ibid.
67 T'oung Pao (1892). Vol. 3, nr 4, s. 432
68 von Kremer skulle dock inte leva året ut. Han avled den 27 december 1889, dagen före orientalisten H.S. Nybergs födelse.
69 Detta nummer av Verdens Gang finns inte tillgängligt via norska Nasjonalbibliotekets söktjänst, men uppgiften citeras i svenska tidningar som 

Aftonbladet 1889-09-12, Nya Dagligt Allehanda 1889-09-13, och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1889-09-13.
70 Nya Dagligt Allehanda 1889-10-02, Aftonbladet 1889-10-03, Stockholms Dagblad 1889-10-03, Svenska Dagbladet 1889-10-04
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misstanke.  Platsen  för  nästkommande  orientalistkongress  var  nämligen  av  stor  vikt  både  för

Landberg-falangen, som tidigare konstaterats vara den inkluderande, och för den nya falang som nu

uppstod,  som  främst  bestod  av  engelsmän  och  fransmän,  två  nationaliteter  som  uteslutits  ur

utskottet,  och  som av  politiska  skäl  mycket  väl  kan  tänkas  ha  ryggat  tillbaka  vid  tanken på  en

orientalistkongress  arrangerad  utan  deras  närvaro.  Utifrån vad vi  hittills  vet  om greve Landberg

verkar  det  helt  naturligt  att  han,  som menade  att  orientforskningen  är  öppen  för  alla  och  att

österlänningar har samma intresse av vetenskap som västerlänningar, skulle arbeta för att förlägga

kommande orientalistkongress i Orienten, särskilt då han hade chansen som sekreterare för utskottet

som ålagts uppgiften att bestämma denna plats. Utifrån vad vi hittills vet om hans motståndare är det

lika naturligt  att  dessa  inte  ville se en kongress i  Orienten, särskilt  inte om detta beslutats av ett

utskott som trotsat bestämmelsen om komplettering med medlemmar från Frankrike, Storbritannien,

Ryssland och Italien, och som alltså inte var representativt.

Vad gäller utarbetandet av kongressens stadgar var även detta en källa till irritation, eller kanske

mer  än  så,  särskilt  bland  franska  orientalister.  Dessa  menade  att  kongressen  redan  hade  stadgar,

”Statuts définitifs adoptés par l'assemblée international”, vilka fastslogs vid den första kongressen i Paris

1873.71 Nu  börjar  den  konflikt  som  tidigare  beskrivits  som  en  praktisk-ideologisk  menings-

skiljaktighet få nationella  skiljelinjer.  Utskottet,  som endast  representerades av Sverige,  Österrike,

Nederländerna och Tyskland, med uppgiften att bestämma plats för nästkommande kongress, skulle

dessutom utarbeta stadgar, vilket fransmännen, som mindre än 20 år tidigare blivit militärt angripna

och besegrade av Tyskland, ansåg att kongressen redan hade. Det är tydligt  att fransmännen såg

makten över ”sin” orientalistkongress glida dem ur händerna om nya, tyskt utarbetade, stadgar skulle

presenteras för en kongress som mot fransk vilja och på ett otillbörligt sätt placerats i Orienten.

”An appeal of orientalists”
Berlinprofessorn Albrecht Weber menade att Stockholmskongressen ”var öfverhufvud för oss tyskar

en stor fröjd”.72 Kung Oscar, kronprins Gustaf  och prins Eugén talade tyska utan brytning, kyrko-

minister Bonnevie hälsade kongressen välkommen till Norge på tyska, och Uppsalarektorn, patolog

Hedenius,  ska  under  kongressens  besök  i  staden  ha  sagt  att  ”Tyskan  är  vetenskapens  språk.” 73

Professor Karl Piehl noterade att 60 fransmän närvarade vid St Petersburg-kongressen 1876, men

endast  sammanlagt  sex  tyskar  och  österrikare,  och  att  förhållandet  närmast  var  omvänt  vid

71 Mémoires du congrès international des orientalistes (1876). Vol. III, Appendix, s. 11f.
72 Nylander (1890). Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania. s. 76
73 Ibid.
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Stockholmskongressen, där endast 19 fransmän deltog men hela 102 tyskar och österrikare, 74 alltså

nästan en tredjedel av alla utländska närvarande.

Den  tyska  övervikten  vid  Stockholmskongressen  lär  ha  varit  uppenbar  och  diskuterades  i

tidningarna. Danska  Nationaltidende  publicerade en artikel om den konkurrenssituation som förelåg

mellan tyskar och fransmän, vilken även refererades i Stockholms Dagblad.75 Nationaltidende noterade att

den politiska och kulturella situation som rådde i Europa speglades i den tysk-franska antagonismen

under kongressen, som sedan dess början fungerat enligt franska former. I likhet med professor

Weber insåg man att den tyska kulturen och det tyska språket var på frammarsch i Europa, att det var

”på flera sätt märkbart att tyskheten nu är en europeisk faktor att räkna med, och tyskheten erövrade

snabbt terräng och hävdade en viss övervikt, först och främst i de sällskapliga samkvämen.” 76 Ett av

de sätt på vilka greve Landberg avsåg lösa den stora orientaliska frågan, genom just informella möten

och samkväm,  blev  alltså  till  en  manifestation  av  tyskhetens  utbredning  över  Europa,  där  såväl

ungrare som greker talade tyska. Tyskarna ansågs förvisso ännu inte besitta samma självsäkerhet som

fransmännen, men konstaterades vara kongressens dominerande nationalitet.

Om fransmännen befann sig i bakgrunden under själva kongressen skulle de dock ta stor plats i

den protest, ”An appeal of  orientalists”, som upprättades mot greve Landbergs tillfälliga utskott, som

hade som uppgift att bestämma plats för kommande kongress.77 Denna skulle också i stort sett sakna

tyskt stöd, i alla fall på pappret. Uppsalaprofessorn Karl Piehl kallade den ”tämligen hetsig”, och

menade att den ”så uppenbart tillkommit af  ovilja mot kongressens svenske generalsekreterare”.78

Ledande i denna protest var bland andra Gottlieb Wilhelm Leitner, tyskfödd engelsman och direktör

för det av honom grundade Orientaliska institutet i Woking, England, Gustaaf  Schlegel, professor i

Leiden och grundare  av den vetenskapliga  tidskriften om kinesiska studier  T'oung  Pao,  och Jules

Oppert, också han tyskfödd men fransman, och professor i assyriologi vid Collège de France. Denna

protest med tillhörande namninsamling förklarade att Landberg-utskottet, som då stod i begrepp att

placera  nästkommande  kongress  i  Orienten,  inte  utgjorde  en  sådan  permanent  kommitté  med

uppgift att utse kommande kongressort som artikel 18 i stadgarna stipulerar, 79 det vill säga en sådan

74 Piehl (1890). Några ord om orientalistkongresser i allmänhet och den sista i synnerhet. s. 239
75 Stockholms Dagblad, Orientalistkongressen och politiken. 1889-09-19
76 Nationaltidende, Den europeiske situation. 1889-09-16
77 An appeal of  orientalists (u.å.). I  Utrikesdepartementet, 1902 års dossierplan, Vol. 2442. Den ursprungliga protesten som cirkulerade i slutet av 1889 

finns inte i genomsökta volymer på Riksarkivet. Föreliggande handling är ett häfte från 1890 med den ursprungliga protesten och där de 
namnunderskrifter som kommit upphovsmännen tillhanda förts i tryck, liksom namnunderskrifter och önskemål från ett möte mellan engelska 
orientalister den 15 januari 1890, som bland annat påpekar svårigheter i att hålla kongressen i Oxford.

78 Piehl (1890). Några ord om  orientalistkongresser i allmänhet och den sista i synnerhet. s. 243
79 Mémoires du congrès international des orientalistes (1876). Vol. III, Appendix, s. 14. 

”Art. 18. A l'expiration de chaque session, il sera formé un Comité de permanance composé du Comité central d'organisation de la session et de
Délégués nommés par les membres de chaque nationalité representée au Congrès et résident au lieu où a été tenue la session. Ce Comité restera en
fonction jusqu'à  l'ouverture du Congrès  suivant.  Il  aura  pour  mission de seconder le  prochain  Congrès  et  de trancher  toutes  les  questions qui
pourraient surgir relativement à l'impression des Mémoires et à la comptabilité de la session close.”
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som  greve  Landberg  enligt  riksantikvarie  Hildebrands  promemoria  först  förordade  men  sedan

opponerade sig emot, till förmån för sitt eget utskott bestående av honom själv och de tre tidigare

kongresspresidenterna.80 En sådan permanent kommitté skulle enligt stadgarna bestå av föreliggande

kongress organisationskommitté inklusive delegater utnämnda av medlemmar  från varje representerad

nation vid kongressen.  Exakt hur denna utnämning skulle gå till framgår inte, men det verkar som att

fransmännen och engelsmännen såg stadgarna som säkerhet för den europeiska dominansen över

kongressen så länge den hölls i Europa och med en europeisk övervikt av representerade länder,

varför det var av största vikt att vara i besittning över såväl kongressen som inbjudningarna till den.

Enligt stadgarna måste dessutom förändringar av stadgarna ha stöd av en absolut majoritet, 81 som,

om kongressen hölls i Orienten, kunde komma att utgöras av österländska kongressdeltagare. Därav

var protestens huvudsakliga krav att den nionde orientalistkongressen skulle hållas i London eller

Paris.

Den namninsamling som medföljde protesten är undertecknad av ett stort antal orientalister från

olika länder, men endast ett mycket litet antal tyskar. En sanskritist Kiehlhorn från Göttingen, en

iranist Wilhelm från Jena, en von Spiegel från Erlangen och eventuellt någon mer torde vara de enda,

det vill säga ett fåtal i dessa sammanhang okända personer. Mer framstående är de tidigare nämnda

Leitner,  Schlegel  och  Oppert,  och  därtill  Gaston  Maspero,  professor  vid  Collège  de  France,

oxfordprofessorn  Archibald  Sayce,  och  arkeologen  baron  Joseph  de  Baye.  Dessa  framstående

orientalister, menade professor Piehl, utgjorde ”en försvinnande bråkdel i förhållande till den summa

af  nollor  –  sit  venia  –  som kunna  anses  representera  hufvuddelen  af  de  protesterandes  rad.”82

Huruvida detta är fallet är ingenting som avses undersökas här, men en översikt visar att många

namn på framstående orientalister som nämns i tidningarna inte förekommer med underskrifter i

protesten.

Utöver sina namn skrev undertecknarna av protesten i vilken av städerna Paris, London, och i

vissa fall även Oxford, som de önskade se nästa kongress. Paris och London hade den fördelen att

kongressen skulle kunna pågå utan att bli ett spektakel. Man ville inte att Stockholmskongressens

karaktär  av  fest,  glam och uppmärksamhetscentrum skulle  upprepas.  Dessutom har  de  engelska

orientalisternas  bifogade önskemål  som sjunde punkt  att  endast  två  banketter  skulle  hållas,  en i

början och en i slutet. Dessa främst engelska och franska protesterande orientalister kan därmed

sägas  ha  anslutit  sig  till  den  tidigare  beskrivna  strikt  vetenskapliga  och  eurocentriska  kongress-

80 Protesten ifrågasätter dessutom varför det är generalsekreterare Landberg och inte kongresspresident von Ehrenheim som bemannar utskottet från 
svensk sida. Huruvida Landberg kan sägas ha utfört en kupp går dock inte att fastställa utifrån föreliggande material.

81 Mémoires du congrès international des orientalistes (1876). Vol. III, Appendix, s. 15
82 Piehl (1890). Några ord om orientalistkongresser i allmänhet och den sista i synnerhet. s. 244
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falangens uppfattningar, men de kan inte sägas vara identiska med själva falangen, då tyska företrädare i

stort sett saknades.

Utöver de föreslagna städernas storlek, och därmed förmåga att i skymundan husera en allvarlig

och vetenskaplig kongress, hade Paris och London ytterligare fördelar, vilka Jakob Kihlberg tar upp

angående de något tidigare kongresserna under 1800-talet, nämligen kommunikationer. London hade

tidningar som lästes av många och på många platser, och då Paris betraktades som ett alleuropeiskt

centrum var det som pågick i  staden av vikt och intresse.83 Den information som en orientalist-

kongress skulle föra ut till tidningarna i dessa städer skulle alltså bli översatt och refererat i tidningar

världen  över.  Att  hålla  kongress  i  dessa  städer  innebar  således  potentiell  makt  över  många

människors världsbilder.

Inom  kort  skulle  de  engelska  orientalisterna  splittras  i  två  grupper,  den  ena  bestående  av

protesterande anslutna till Leitner med flera, och den andra gruppen anslöt sig till professor Max

Müller i Oxford, som representerade en mer inkluderande uppfattning, men inte lika energiskt och

totalt som greve Landberg. Vad gäller tyskarna är uppfattningarna bakom deras frånvaro i protesten

hittills okända. Av professor Albrecht Webers skildring att döma vore det dock knappast omöjligt att

han  i  sak  höll  med  de  protesterande.  Han  uttryckte  ingen  uppskattning  över  det  stora  antalet

österlänningar  i  Stockholm  och  Kristiania,  tvärtom,  och  värnade  framför  allt  kongressens

vetenskaplighet.  Varför skulle inte han ha velat att kongresserna fortsatte att hållas i Europa och

enligt ett strikt och förutsägbart regelverk? Man kan tänka sig att han inte ville protestera mot en

kongress som för honom och hans landsmän blev en sådan succé. Därtill var Tyskland representerat

i Landberg-utskottet genom professor Dillman, Berlinkongressens president.

Ett i mindre utsträckning använt argument mot en placering av kongressen i Orienten, men som

likväl förekom, var religionen. I motsats till vad greve Landberg sa i sitt inledningsanförande om att

orientalister inte diskuterar religioners värde finns här ett inslag av religiös motivering bakom behovet

av  att  behålla  orientalistkongresserna  inom Europa.  Britten  Robert  N.  Cust,  lingvist,  anglikansk

evangelist  och  administratör  och  domare  i  Indien,  som  under  Stockholmskongressen  höll  ett

föredrag om behovet av att Ryssland inte påtvingar sina erövrade undersåtar det  ryska språket, 84

skriver i en uppmaning att vissa saker hände under kongressen som man helst vill glömma. Detta

skulle  vara  det  ”oansvariga”  och  icke-representativa  utskottet  med  den  före  detta  sekreteraren

Landberg i  spetsen,  flankerad av tre före detta  kongresspresidenter,  noterande att  de fyra första

83 Kihlberg (2018). Gränslösa anspråk. s. 267
84 Actes du huitième congrès international des orientalistes, tenu en 1889 à Stockholm et à Christiania (1892). Vol. 4, sektion 4, s. 89
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kongresspresidenterna alla råkar vara döda85 (vilket även Wienkongressens president och medlem i

Landberg-utskottet, baron von Kremer, kommer att vara 35 dagar efter att Custs dokument daterats).

Han ser  ett  utlokaliserande av orientalistkongresserna bortom det  kristna  Europas  gränser  som ett

säkert misslyckande, ett påstående som han inte motiverar närmare än så.86

Dubbla kongresser i London
Den protesterande orientalitskaran med direktör Leitner i  spetsen beslutade sig under sommaren

1890 för att i enlighet med namninsamlingens resultat hålla sin nästa orientalistkongress i London i

september 1891, där för övrigt den norske kongresspresidenten J. A. Bonnevie skulle komma att

närvara.87 Man kallade denna  Den nionde  internationella  orientalistkongressen,  ett  namn som skulle  bli

omdebatterat, delvis genom juridiska ombud. De protesterande ansåg sig med stöd av stadgarna vara

de som fortsatt arrangerade de normala orientalistkongresserna. Detta byggde på resonemanget att

Landberg-utskottet förklarats vara ogiltigt och att rätten att besluta om kommande kongress därmed

föll på den första kongressens grundare, det vill säga Pariskongressens president Léon de Rosny samt

herrar  Madier  de  Montjau  och  kapten  Le  Vallois,  vilka  förespråkade  London  som  kommande

kongressort, varför direktör Leitner blev dess kommande president.88 Uppenbarligen menade man

sig ha stadgarnas stöd för Londonförslaget som de tre grundarna föreslog, varför namninsamlingen

egentligen inte hade någon praktisk betydelse. Kanske var det av PR-skäl som man ville visa upp

stödet för mot-kongressen och motståndet mot Landberg-utskottet offentligt och svart på vitt. Som

Jakob Kihlberg påpekar var 1800-tals-kongresserna riktade mot medier där tydliga narrativ togs i

bruk.89 Kanske ville man ge tidningarna något skarpt och tydligt att citera?

Allt  tyder  på  att  denna  kongress  avlöpte  smidigt,  och  att  fokuset  låg  på  de  vetenskapliga

föredragen snarare än att  förbrödra Öst och Väst,  vilket  målet  varit  i  Stockholm och Kristiania.

Kanske var det också just därför att man inte lanserade något nytt och kontroversiellt tema som allt

avlöpte smidigt. En likhet med Stockholmskongressen var dock att ett helt nytt, om än inte alltför

kontroversiellt, element faktiskt skulle bjudas in till vetenskapens finrum, nämligen handeln. Vid den

förhandling som vid den här kongressen drog mest folk,  och vars ämne aldrig tagits  upp på en

orientalistkongress  tidigare,  närvarade  en  delegation  av  ”praktiska  män”  från  Londons

handelskammare. En av dessa praktiska män sade sig vara där för att lyssna och lära, men föreslog

ändå  ämnen  att  ta  upp  för  förhandling,  såsom  handelsvägar  och  unga  mäns  förvärvande  av
85 Detta stämde inte. Pariskongressens president Léon de Rosny dog inte förrän 1914.
86 Robert N. Custs uppmaning (u.å.).  
87 T'oung Pao (1891). Vol. 2, nr 5, s. 411
88 T'oung Pao (1891). Vol. 1, nr 5, s. 406
89 Kilhlberg (2018). Gränslösa anspråk. s. 22
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språkkunskaper, främst kinesiska och japanska. Tydligen lämnade kunskaper i språk och kultur hos

brittiska handelsmän mycket i övrigt att önska, särskilt som brittiska företag ofta misslyckats på den

östasiatiska marknaden på grund av detta.90 

Kanske gör sig Edward Saids observation gällande synnerligen tydligt här, att orientalismen, i

den  här  uppsatsen  orientalistiken med tillhörande  idéer  om kongressernas  genomförande,  är  nära

förknippad med möjliggörande institutioner.91 Sverige konstateras, bland annat av kongresspresident

von Ehrenheim, ha få praktiska intressen i Orienten,92 särskilt inga anspråk i den politiska versionen

av ”den stora orientaliska frågan”. Storbritannien hade dock kolonier och mycket stora intressen i

Orienten. Det påtagliga dominansförhållandet mellan Storbritannien och Orienten verkar göra de

förras vetenskapsmän obenägna att inkludera de senares orientkännare, och särskilt obenägna att låta

dessa få inflytande över kongressernas utförande. Om ett sådant dominansförhållande inte föreligger

mellan Sverige och Orienten verkar det vara lättare för en kongress i  Sverige att  sträva efter att

inkludera  österlänningar,  och  till  och  med  utlokalisera  kongresserna  till  österländsk  mark.  Att

Stockholmskongressen inte heller fann anledning att avsätta tid till föredrag om handel har möjligtvis

samma anledning. Översiktliga genomgångar av handlingar från tidigare kongresser tyder på att de

genomfördes  med  fokus  på  vetenskapliga  språkfrågor.  Man  kan  alltså  säga  att  landet  i  vilket

kongresserna hölls, och de förutsättningar och möjligheter, men framför allt intressen, som rådde

där,  avsevärt  började  påverka  kongressernas  riktning  och  inriktning  i  och  med  Stockholms-

kongressen, men för en uttömmande redogörelse krävs en djupare granskning av material som ligger

utanför den här undersökningen.

Det som efter en konflikt med de ej protesterande kring namnet The Ninth International Orientalist

congress  skulle  komma  att  kallas  The  Statutory  Orientalist  Congress, alltså  Leitners  fransk-engelska

”utbrytarkongress”,  avsåg  hålla  sin  nästa  kongress  i  Sevilla  eller  Lissabon  1892.  Den  blev  inte

genomförd. Samma år blev det istället dags för dem som inte anslöt sig till protesten, gruppen med

oxfordprofessor och kongresspresident Max Müller i spetsen, att hålla vad de ansåg vara den nionde

orientalistkongressen,  även  denna  i  London.  Detta  ska  ha  skett  med  Landberg-utskottets  goda

minne,93 men hur utskottets överläggningar förts är inte känt. Greve Landberg kom inte att närvara

vid denna kongress,  vilket  enligt  president Müller  berodde på Englands karantänsregler.94 Det är

denna nionde kongress som sedermera skulle komma att anses vara den officiella, och mycket riktigt

90 T'oung Pao (1891). Vol. 2, nr 5, s. 419
91 Said (1978/2004). Orientalism. s. 70
92 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
93 The Journal of  the Royal Asiatic Society of  Great Britain and Ireland (1892). Oktober, 1892, s. 856
94 Transactions of  the ninth international congress of  orientalists (1893). Vol. 1, s. 4
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deltog främst Müller-anslutna engelsmän och tyskar.95

Vid sitt invigningstal uttryckte president Müller stöd för det beslut kongressen tog i Kristiania,

att tillsätta Landberg-utskottet, och passade på att ge en känga till de Rosny med anhang, som enligt

Müller  påstod sig vara kongressens grundare. Müller uppfattade ”sin” kongress vara den som bar

vidare  det  traditionella  arvet,  men välkomnade likväl  tillbaka  dem som för  en  tid  övergivit  den

officiella  kongressen  till  förmån  för  de  protesterande  utbrytarna.  Vad  gäller  vetenskapligheten

försökte president Müller göra alla nöjda. Huvudsakligen skulle kongressen handla om österländska

texter och språk, varför de skolade deltagarna framför allt var välkomna, men den hade inte för avsikt

att utesluta andra, såsom konnässörer av österländsk litteratur, orientresenärer eller ”couriers”, vilket

innebär lokala österländska guider eller ciceroner. Välkomnandet av denna sista grupp kan sägas vara

ett arv från Stockholmskongressen, men i mindre explicit  uttalad form. Leidenprofessor Gustaaf

Schlegel, delaktig i utbrytargruppen, var mindre imponerad och förutspådde att ”högt intellektuella

och  civiliserade  orientalister”  inte  ”kommer  att  associera  sig  på  jämställda  villkor  med  'betalda

infödda',  vilket  dessa  guider  är”.96 Konflikten  mellan  den  inkluderande  falangen  och  den  strikt

vetenskapliga  levde  alltså  vidare  flera  år  efter  Stockholmskongressen,  men  med  en  adderad

dimension i form av till viss del nationella skiljelinjer. Schlegel föreslog efter att hans motståndare

hållit sin  kongress 1892 att det som hade varit  The Statutory Orientalist Congress skulle återkalla sina

förslag om Sevilla och Lissabon till förmån för en återigen gemensam kongress i Paris. Detta kom att

hända  först  1897,  däremellan  kom  Genève  1894,  i  vars  inbjudan  ett  Landbergskt  klientel

välkomnades, vilket kritiserades av Schlegel som en förlängning av de senaste årens schism.97

Att placera den nionde orientalistkongressen i Orienten, som Landberg-utskottet föreslagit, var

som sagt otänkbart för de engelska och franska protestanterna, men bara 15 år efter Stockholms-

kongressen var detta inte bara tänkbart utan fullt möjligt. Då hölls kongressen i Alger, huvudstad i

den franska kolonin Algeriet. Här kommer debatten kring denna kongress inte undersökas, men det

är  möjligt  att  Frankrikes  ovilja  mot Landberg-utskottet  och dess  förslag  grundade sig  i  att  man

saknade representation i utskottet och därmed lämnades utanför makten över en kongress man själv

hade startat. Förlusten av nationell prestige kan alltså ha orsakat det hårda motståndet. Kanske var

det även denna prestige som tyskarna värnade när de inte ville delta i en fransk-engelskt dominerad

protest, då det verkar otroligt att ingen av de 72 tyska kongressdeltagarna höll med protesten i sak

och gärna såg att kongressen i fortsättningen skulle hållas i  Europa. Samtidigt kan nog inte den

95 T'oung Pao (1892). Vol. 3, nr 5, s. 511
96 T'oung Pao (1892). Vol. 3, Nr 4, s. 433
97 T'oung Pao (1894). Vol. 5, Nr 1, s. 65
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nationella prestigen vara det enda svaret. Sverker Sörlin påminner om att Frankrike var en ledare när

det gällde att arrangera internationella vetenskapliga möten under 1800-talet. De drog upp riktlinjer,

stadgar, system och principer.98 Rimligtvis måste det hos de franska orientalisterna ha förelegat en

uppriktig tro på att dessa system och rutiner var något som gynnade vetenskapen och orientalistikens

internationella relationer. Som vid alla konflikter som beskrivs i den här undersökningen finns flera

troliga orsaker bakom uppfattningar och ställningstaganden.

Enandet mellan de rivaliserande falangerna inom orientalistsamfundet skulle alltså dröja i flera år

efter att den splittrande Stockholmskongressen hade avslutats. Hur detta gick till och vilka idéer och

uppfattningar som då gjorde sig gällande får bli föremål för fortsatt forskning.

Avslutning
Diskussion

tockholmskongressen skulle handla om Österns och Västerns förbrödring genom vetenskapen,

symboliserad av ett dryckeshorn som skänktes till kongressen av kung Oscar, tillverkat i Norge

och överlämnat i Sverige. Istället orsakade kongressen splittring. Falanger med olika uppfattningar

främst ifråga om kongressernas utförande råkade i konflikt. Fransmän och tyskar konkurrerade om

vilka som skulle vara den dominerande nationen vid kongressen. Utöver detta skulle norrmännen bli

grovt förolämpade av svensken greve Landberg. Här är inte platsen för en detaljerad redogörelse för

den konflikten,  men kan sammanfattningsvis  sägas  ha berott  på något som Landberg sa  vid en

förhandling  där  Norge  erhöll  dubbletterna  av  de  vetenskapliga  verk  som givits  kung  Oscar  av

utländska kongressdeltagare: ”Häraf  kunnen I, mina herrar norrmän, se, att kungen icke heller glömt

eder.”99 Detta väckte enormt missnöje och orsakade en riklig rapportering i norska tidningar om

greve  Landbergs  tillkortakommanden  som  generalsekreterare  och  person.  Även  om  detta  inte

kommer att utredas vidare i den här uppsatsen kan den ändå visa på de slumpmässiga konflikter som

kan uppstå i sammanhang där olika nationer, kulturer och personligheter försöker komma överens.

Härav  kan  föreliggande  undersökning  inte  göra  anspråk  på  att  en  gång  för  alla  förklara  varför

konflikterna vid kongressen uppstod. Det tycks ha funnits villkor till och undantag från nästan alla

idéer som manifesterades. Som antyddes tidigare verkar det inte omöjligt att tyskar i sak kan ha hyst

liknande uppfattningar som protestanterna, vilka till största del var fransmän och engelsmän. Jag tror

också  att  det  vore  osannolikt  om  inte  minst  någon  enstaka  fransk  orientalist  hade  tyckt  att

kongresserna gott kunde ha ett civilisatoriskt uppdrag och därmed välkomna även icke-akademiska

S

98 Sörlin (1994). De lärdas republik. s. 200f.
99 Svenska Dagbladet, Norrmännen och orientalistkongressen. 1889-09-16
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österlänningar.

Som den  tidigare  beskrivna  inkluderande  falangen  visar  gick  det  att  hysa  uppfattningar  om

österlänningar  såsom icke-civiliserade men värda att  bjudas  in  och välkomnas i  ett  vetenskapligt

sammanhang, då själva det civilisatoriska uppdraget medförde just  ett  inkluderande. Den allmän-

mänskliga uppfattningen, som är nära förknippad med den inkluderande internationalistiska, som

karaktäriserar denna falang representeras under kongressen och i tidningar av greve Carlo Landberg.

Några element i hans person verkar ha möjliggjort det kraftfulla ställningstagande om Österns och

Västerns förbrödring som han gjorde i sitt tal vid kongressens invigning i Riddarhuset. I förordet till

hans bok  I  öknar  och  palmlunder  skriver  han att ”Det är  Österlandets  folk,  dess  sagor,  seder  och

tänkesätt,  som jag gjort till  föremål för dessa skildringar.”100 Han hade alltså en humanistisk och

kulturell  utgångspunkt  i  sitt  undersökande  av  Orienten,  samtidigt  som  han  bedrev  filologisk

forskning.  Han var  dessutom inte  direkt  knuten  till  en  stat  eller  koloniala  institutioner.  I  boken

återfinns  dräpande kritik  mot västerlänningar  som vanhelgat  egyptiska monument  genom att  på

dessa skriva sina namn i tjära, monument som stått oskadda i tusentals år men som förstörts inom

loppet av det senaste halvseklet.101 Han beskriver hur engelsmän krånglar sig genom Egyptens öken

och hur en lord hade låtit sin lokala guide rida ut i förväg för att gräva ned vin som skulle drickas när

lorden nådde fram.102 Carlo Landberg, vid bokens utgivning ännu inte italiensk greve eller svensk-

norsk  generalkonsul,  identifierar  sig  ofta  med  egyptierna  och  skriver  vid  minst  ett  tillfälle  ”vi

österländingar”.103 Han berömmer lokala åsnepojkar som ”det intelligentaste slägte jag sett”.104 Såsom

akademiker, utpräglad europé – efter vistelser i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien, Egypten, Syrien

och Libanon – och statligt obunden orientresenär är det rimligt att han dels vill ha både akademiker

men  även  andra  såsom  guider  och  erfarna  resenärer,  liksom  även  österlänningar,  till  ”sin”

orientalistkongress. Den allmänmänskliga uppfattning gällande Österns och Västerns gemensamma

ursprung och historia som Carlo Landberg hyste behövde dock inte omöjliggöra de vid den tiden

vanliga,  latent orientalistiska uppfattningar  om österländsk kulturell  efterblivenhet som den strikt

vetenskapliga kongressfalangen menade var ett betydande hinder för vetenskapens utövande. Den

omöjliggjorde  inte  heller  uppfattningar  om  österlänningars  tjuvaktighet,  girighet  och  oärlighet.

Faktum är att dessa uppfattningar är precis vad Carlo Landberg hade, vilket visar sig på flera ställen i

hans bok, men framför allt i  en rapport som skrevs några år efter Stockholmskongressen vid en

100 Landberg (1881). I öknar och palmlunder. s. III
101 Ibid. s. 56-57
102 Ibid. s. 65
103 Ibid. s. 35
104 Ibid. s. 37
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diplomatisk kris mellan Sverige och Egypten.

Greve  Landberg,  svensk-norsk  generalkonsul  och  diplomatisk  agent,  råkade  i  konflikt  med

Abbâs  Pascha,  Egyptens  nyblivne  khediv,  det  vill  säga  vicekung.  I  sin  rapport  till  greve  Carl

Lewenhaupt,  Sveriges  minister  för  utrikes  ärenden,  uttryckte  greve  Landberg  nästan  inga  av  de

positiva uppfattningarna om Orienten som framkom vid orientalistkongressen i Stockholm eller i

boken I öknar och palmlunder, men gott om konstateranden om egyptiernas underlägsenhet, och rop på

fortsatt europeisk dominans: ”Egypten har alltid varit ett land af  slafvar i följd af  befolkningens

karaktärslöshet.  […] Hämnd,  otacksamhet,  fullkomlig  brist  på kärlek  till  hem och familj,  sinnlig

njutning i alla dess omänskliga former, frånvaro af  själslif, men med djurets råa instinkter, så snart

tuktomästaren  felas,  äro  de  dygder,  som  utmärka  orientalen.  […]  Drottningens  av  England

suveränitet, här förkämpe för det kristna Europa, måste segra.”105 Vid denna rapports tillkomst hade

greve Landberg varit en statlig representant i ett antal år.106 Det dominansförhållande som Edward

Said menar har möjliggjort och nyttjat orientalistiska idéer föreligger alltså mellan Carlo Landberg

och Egypten:  ”Generalkonsulerna  [som Landberg  är]  hafva alltid  varit  den  egyptiska regeringen

förhatliga, ty de hålla ett vaksamt öga på dessa barbarer.”107 Det verkar alltså ha varit lättare att vara

internationalist  och  inkluderande  efter  att  ha  rest  på  Nilen  och  med  beduiner  än  när  man

representerar en europeisk stat som generalkonsul i  Alexandria.  Befattning tycks ha betydelse för

vilka åsikter man hyser, eller i alla fall de åsikter man väljer att torgföra offentligt.

Inte heller när det gäller de strikt vetenskapliga och eurocentriska protestanterna kan man utgå

ifrån att  deras agerande skulle  vara utan nyanser.  Deras utbrytarkongress,  The Statutory  Orientalist

Congress, byggde i stort sett på deras ovilja att låta kongressen ta plats i Orienten, och hade som ledare

bland andra den  mot  österlänningar  i  vetenskapliga  sammanhang minst  sagt  skeptiske  professor

Gustaaf  Schlegel  från  Leiden.  Vid  Londonkongressen  kom dock  ett  inte  obetydligt  antal  icke-

europeiska  delegater  att  närvara,  och  kan  alltså  knappast  sägas  ha  varit  en  rent europeisk

angelägenhet.108 Inte heller var den strikt vetenskaplig, då ett välbesökt föredrag rörde handel. I och

med detta kan dock även Londonkongressen ha haft ett – outtalat eller ej avsett? – civilisatoriskt

syfte, då handel betraktades som ett medel för just detta, och som sedan upplysningstiden stått i nära

förbindelse med vetenskapen.109

Både greve Landbergs nedlåtande attityd mot egyptierna i sin rapport och Londonkongressens

105 Till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärenden Grefve C. Lewenhaupt – Rapport från Grefve C. Landberg (1892). s. 14
106 Greve Landberg utsågs till svensk-norsk generalkonsul och diplomatisk agent den 14 december 1888, alltså mindre än ett år före orientalistkongressen i

Stockholm-Kristiania.
107 Till Hans Excellens Herr Ministern för Utrikes Ärenden Grefve C. Lewenhaupt – Rapport från Grefve C. Landberg (1892). s. 13
108 T'oung Pao (1891). Vol. 2, Nr 5
109 Ambjörnsson (2011). Öst & väst. s. 48f.
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inkluderande  av  handel  vid  kongressammanträden  tyder  på  att  faktorer  såsom befattningar  och

ekonomiska intressen har stor betydelse för hur man ställer sig gentemot andra kulturer, länder och

till kongressers praxis, kanske större än mer andliga ideal som förbrödring och vetenskap.

Orientalistkongressens president  von Ehrenheim,  kansler  för  Uppsala  och  Lunds universitet,

berör detta i sitt inledningsanförande i Riddarhuset, på tal om orientalistikens ställning vid landets

lärosäten:

Å  ena  sidan  ha  de  få  praktiska  intressen  vi  ha  i  orienten,  å  andra  sidan  de  historiska,

matematiska, fysiska och andra naturvetenskapliga studier, åt hvilka nordens folk företrädesvis

egna sig, vändt oss från de forskningar, hvilkas mästare vi finna utom vårt land.110

För de svenska orientalisterna stod inga moderländska erövringar på spel, beroende av folkopinioner

i ett kolonialland med anspråk på landområden i Orienten. Är det inte därför naturligt att Sverige och

Stockholmskongressen ”hade råd” att fullt ut ta på sig det civilisatoriska uppdraget å hela orientalist-

samfundets  vägnar  och  agera  för  ett  inkluderande  av  österlänningar,  höja  dessa  till  europeiskt

vetenskaplig nivå, förbrödra och jämställa?

Sammanfattning
Vilka motsättningar och konflikter uppstod vid orientalistkongressen och vilka idéer och uppfattningar låg till grund

för dessa?

Som  en  konsekvens  av  den  åttonde  internationella  orientalistkongressens  förutbestämda  tema,

Österns  och  Västerns  förbrödring  genom vetenskapen,  uppstod  en  konflikt  mellan  dem som i

enlighet med temat ansåg att kongressen, och kommande kongresser, främst hade ett civilisatoriskt

uppdrag, och dem som menade att kongressen endast tjänade rent vetenskapliga syften.

Med  den  första  uppfattningen  följde  ett  inkluderande  av  icke-europeiska  orientkännare  till

kongresserna,  som genom informellt  kontaktbyggande  och  inflytande  av  västerländsk  vetenskap

skulle medverka i ett lyftande av den uppfattat icke-vetenskapligt sinnade österländska kulturen. Som

kunniga,  men ännu ej  med vetenskaplig status,  skulle  österländska orientkännare vara delaktiga i

kartläggandet av folkgruppers gemensamma ursprung och historia. Bland många orientalister förelåg

uppfattningen att Österlandet en gång har varit Västerlandets läromästare, men att dess storhetstid

sedan länge var över. Denna uppfattning var dock allmän och inte en källa till dispyt, varför den kan

kategoriseras som latent orientalism, enligt Edward Saids begrepp. Med sin inkluderande inställning till

icke-europeiska  orientkännare  kan  denna  uppfattning,  som  hystes  av  Stockholmskongressens

110 Svenska Dagbladet, Orientalistkongressen. 1889-09-03
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organisation, sägas vara internationalistisk, då man – till stor del – strävade efter att vara en aktör

bortom nationalstaten och omfattande många nationer från ett ej begränsat kulturellt område.

Enligt  den  andra  uppfattningen  sågs  orientalistkongresserna  som  rent  vetenskapliga  och

europeiska angelägenheter. De låga tankar om icke-européers vetenskapliga förmågor, som även den

inkluderande gruppen ofta hyste, fick hos dessa en större signifikans och medförde en till stor del

uteslutande inställning till österlänningar, då kongressens vetenskapliga kvalitet i annat fall skulle bli

lidande. Den internationalism som medföljer denna uppfattning kan karaktäriseras som en de lärdas

republik,  där bekännelser till principer om sanning, vetenskap, rationalitet, metod och precision är

avgörande för ”medborgarskap”. Icke-europeiska orientkännares närvaro kan därmed vara önskvärd

vid kongressen, förutsatt att deras förmågor eller kunskaper är av kvalitet och användbara.

När  platsen  för  nästkommande kongress  skulle  utses  av  ett  utskott  i  vilket  Frankrike,  Stor-

britannien, Ryssland och Italien inte var representerade, men väl Sverige, Tyskland, Österrike och

Nederländerna, utbröt en ny konflikt, vars olika sidor utmärks av en nästan fullständig separation

mellan Frankrike och Tyskland. Denna nationella dimension gällde främst dessa två länder, vilket

troligen kan förklaras av historiska orsaker. Konflikten baserades alltså till stor del på faktorer som

låg utanför specifikt orientalistiska sammanhang.

Vilka konsekvenser fick motsättningarna och konflikterna för orientalistsamfundet och kongressernas utförande och

lokalisering?

Det i Kristiania tillsatta Landberg-utskottet arbetade för att placera nästkommande kongress i

Orienten,  och  dessutom  utarbeta  stadgar,  något  som  de  franska  orientalisterna  menade  att

kongressen redan hade. Detta föranledde en protest med efterföljande konflikt kring inflytandet över

kongressens roll, utförande och lokalisering. 

Nästan inga tyska orientalister ställde sig på protestanternas sida, vilket kan sägas var en spegling

av den rådande antagonismen mellan Frankrike och Tyskland som förelåg i det europeiska klimatet.

Den till största delen fransk-engelska protesten, med följande utbrytarkongress, ledde till en schism

inom orientalistsamfundet som varade i flera år. Att denna schism pågick så pass länge kan sägas ha

berott på att meningsskiljaktigheterna främst gällde vem som hade makt att bestämma kongressens

roll, utförande och lokalisering, snarare än uppfattningar om vetenskapliga resultat eller ideologiska

skillnader.

Troligen bidragande var även att konflikten antog nationella skiljelinjer. Hade konflikten endast

baserats på idéer och uppfattningar hade troligen spridningen mellan dessa varit  större,  men när

konkurrens och antagonism mellan Tyskland och Frankrike sipprade in i orientalist-samfundet kan
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detta ha förvärrat och förlängt en konflikt som annars kanske hade gått över på kortare tid. Eftersom

konflikten  tagit  nationella  uttryck kan  man säga  att  Stockholmskongressens efterföljande schism

hade en karaktär av nationalisering av orientalistsamfundet, i alla fall i Tysklands och Frankrikes fall.

Fortsatt forskning
Den  här  uppsatsen  har  varit  en  inledande  inblick  i  något  tidigare  sparsamt  undersökt.  Vad

Stockholmskongressen och dess konflikter hade för betydelse på längre sikt återstår att utforska, till

exempel  gällande  den  allra  första  orientalistkongressen  i  Orienten.  Kanske  var  Stockholms-

kongressens konflikter nödvändiga för att kongressen sedermera placerades i Alger 1904?

De idéer som kartläggs i den här undersökningen skulle kunna utforskas ännu mer fokuserat och

detaljerat, till exempel nationalismen och internationalismen.

Släktskapet mellan orientalistkongressen och de samtida världs- och industriutställningarna har

mest antytts i den här undersökningen, men kan med fördel utredas vidare. Det verkar ha existerat en

konflikt mellan en visuell kultur och en icke-visuell kultur, där Stockholmskongressen kan sägas ha

utgjort ett exempel på den förra, medan den strikt vetenskapliga uppfattningen strävade efter en icke-

visuell kultur. Kan detta ha med den populärvetenskapliga karaktären som förelåg hos världs- och

industriutställningarna?

Den  påverkan  som  jag  har  föreslagit  att  staters  intressen  och  förutsättningar  utövar  på

orientalistkongresserna skulle behöva utredas närmare, särskilt relationen mellan Londonkongressens

lokalisering  och  den  uppmärksamhet  som fästes  vid  handeln,  och  även  huruvida  någon  senare

kongress hade ett övergripande tema i samma stil som vid Stockholmskongressen.

Sådant som jag i inledningen konstaterade inte gjorde sig gällande i någon större utsträckning,

såsom biologisk rasism, antisemitism och socialdarwinism, måste väl ändå ha funnits närvarande i

orientalisters medvetanden? Om och i så fall hur detta hör samman med uppfattningar om icke-

européer, européer och relationen dem emellan kan vara ett förslag till kommande undersökningar.

En analys av enskilda orientalisters skrifter och sätt att bedriva vetenskap skulle kunna belysa fler

faktorer som påverkar deras ställningstagande i konflikten, och alltså ytterligare förklara varför den

uppstod.
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