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1. Inledning 
 

O, my shoes are Japanese 

These trousers English, if you please 

On my head, red Russian hat 

My heart’s Indian, for all that 

 - Gibreel Farishta
1
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att granska skapandet av identiteter i en postkolonial värld i 

Salman Rushdies The Satanic Verses (1988). Boken har ett stort persongalleri som kämpar 

med att svara på frågan om vilka de är, var de hör hemma och vad som är deras uppgift. De är 

också, som alla människor, inplacerade i en maktstruktur, som beroende av deras kön, 

ursprung och klass påverkar deras möjligheter att skapa sina identiteter. Jag kommer med 

hjälp av en postkolonial teoribildning att analysera hur bokens karaktärer skapar och uppfattar 

sina och andras identiteter. Vad är en identitet? Vad består den av? Är ett jag konstant eller 

föränderligt? Jag vill också undersöka frågan om makt i relation till identitet. Vilken roll har 

ens sociala status under skapandet av en identitet, och vem bestämmer över denna 

skapandeprocess?  

 

1.2 Tidigare forskning 

Postkolonial teori används inom litteraturvetenskapen både för att analysera modernare verk 

som utspelar sig i en postkolonial värld, och för att fördjupa förståelsen av verk som skrevs 

långt innan ”postkolonialism” var ett begrepp. Man använder då den postkoloniala 

begreppsapparaten för att lyfta fram tidigare ouppmärksammade detaljer eller karaktärer i 

böcker, som till exempel Bertha Mason i Jane Eyre (1847). Som kvinna, sinnessjuk, 

undangömd och dessutom av jamaicanskt ursprung visar hon på ett flertal maktordningar som 

används för att ge förutsättningarna för de övriga (vita) karaktärernas omständigheter och 

utveckling. Det handlar också om att undersöka samband mellan den (exempelvis) brittiska 

                                                        
1
 Salman Rushdie, The Satanic Verses, London 1988, s. 5. 



 4 

litteraturen och skapandet av det brittiska imperiet, vilket till exempel Suvir Kaul gör i 

Eighteenth-Century British Literature and Postcolonial Studies (2009).
2
  

 Man använder som sagt även postkoloniala teorier för att analysera modernare litteratur, 

som till exempel science fiction. Jessica Langer har skrivit Postcolonialism and science 

fiction (2011), som avhandlar sambanden mellan science fiction och kolonialism, och hur ny, 

postkolonial science fiction har utvecklats för att utmana gamla myter och föreställningar som 

genren tidigare har gett uttryck för.
 3

 Det postkoloniala perspektivet används naturligtvis inte 

enbart på västerländsk litteratur. Inte minst Salman Rushdie har varit föremål för en mängd 

postkoloniala studier, som kan fokusera på språk och makt, som Ambreen Hais Making 

Words Matter: The Agency of Colonial and Postcolonial Literature (2009),
4
 eller undersöka 

indiska författares förhållande till nationalitet, kulturell identitet och diasporan, vilket bland 

annat görs i Postcolonial Studies, Volume 5: Indian Writers: Transnationalisms and Diaspora 

(2009), redigerad av Jaspal K. Singh.
5
 

 Min förståelse av postkolonial teori har jag framför allt hämtat från tre verk: Ania 

Loombas Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält (2006),
6
 

Catharina Erikssons, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörns Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (2002),
7
 samt Edward 

W. Saids Kultur och imperialism (1995).
8
 Jag har även haft hjälp av Mikael van Reis kapitel 

”Poststrukturalism” i Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, Del 2 

(1991) redigerad av Claes Entzenberg och Cecilia Hansson.
9

 För det intersektionella 

perspektivet har jag använt Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap (2005) av Paulina de los Reyes och Diana Mulinari.
10

 För en analys av 

                                                        
2
 Suvir Kaul, Eighteenth-Century British Literature and Postcolonial Studies, Edinburgh 2009. 

3
 Jessica Langer, Postcolonialism and science fiction, Basingstoke 2011. 

4
 Ambreen Hai, Making Words Matter: The Agency of Colonial and Postcolonial Literature, Athens 

(USA) 2009. 
5
 Jaspal K. Singh, Postcolonial Studies, Volume 5: Indian Writers: Transnationalisms and Diaspora, 

New York 2009. 
6
 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält (1998), sv. övers. 

Oskar Söderlind, Stockholm 2006. 
7

 Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 

samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, Nora 2002. 
8
 Edward W. Said, Kultur och imperialism (1993), sv. övers. Hans O. Sjöström, Stockholm 1995. 

9
 Mikael van Reis, ”Poststrukturalism”, Modern litteraturteori. Från rysk formalism till 

dekonstruktion. Del 2, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Lund 1991. 
10

 Paulina de los Reyes och Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap, Lund 2005. 
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djävulsmotivet har jag vänt mig till Michail Bachtins Rabelais och skrattets historia (1986).
11

 

I kapitlet om drömmotivet, och det intertextuella förhållandet till Strindberg, har jag haft hjälp 

av Sven Delblancs Strindbergsanalys Stormhatten. Tre Strindbergstudier (1979).
12

 Annan 

forskning om Salman Rushdie som har varit mig behjälplig är A Novel Visible But Unseen. A 

Thematic Analysis of Salman Rushdie’s The Satanic Verses (1993) av Hans Seminck
13

 samt 

Unending Metamorphoses. Myth, Satire and Religion in Salman Rushdie’s Novels (1996) av 

Margareta Petersson.
14

 

 

 

1.3 Metod 

Jag kommer att göra en karaktärsanalys där jag granskar ett antal karaktärer i boken och deras 

roller och positioner i deras respektive samhällen. I analysen kommer det även att ingå en 

motivstudie, där jag granskar olika motiv som enligt mig kan knytas till karaktärernas 

identitetsskapande och samhällspositionering. Närmare bestämt kommer jag att studera 

historiesynen, drömtemat, rörelsemotivet, samt porträtteringen av kvinnor i boken.  Dessa 

motivstudier kommer dock vara underställda analysen av huvudkaraktärerna, vars roller jag 

anser är nyckeln till en förståelse av skapandet av identitet och makt i boken. Jag kommer 

främst att använda mig av en postkolonial teoribildning, men kommer med hjälp av 

intersektionalitetsbegreppet även att plocka in andra faktorer som jag anser vara 

betydelsefulla, som kön, klass och religion. 

 

 

2. Teori 
 

                                                        
11

 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia (1965), sv. övers. Lars Fyhr, Gråbo 1986. 
12

 Sven Delblanc, Stormhatten. Tre Strindbergstudier, Stockholm 1979. 

13
 Hans Seminck, A Novel Visible but Unseen. A Thematic Analysis of Salman Rushdie’s The Satanic 

Verses, Gent 1993. 
14

 Margareta Petersson, Unending Metamorphoses. Myth, Satire and Religion in Salman Rushdie’s 

Novels, Lund 1996. 
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2.1 Postkolonialism 

Begreppet postkolonialism har diskuterats nästan lika mycket som de förhållanden och 

fenomen som det beskriver. Prefixet ”post” signalerar en situation som uppstått efter 

kolonialiseringen, både i en tidslig och ideologisk bemärkelse. Även om 

 det är sant att koloniseringens tid är över, bygger mycket av den postkoloniala 

teoribildningen på tanken om att dess ideologier och ojämlika förhållanden kvarstår. Som 

Ania Loomba uttrycker det: ”Den nya globala ordningen vilar inte på direkt styre; ändå tillåter 

den att vissa länder ekonomiskt, kulturellt och (i varierande grad) politiskt penetrerar andra. 

Detta gör det tveksamt om före detta koloniserade länder kan beskrivas som rent 

’postkoloniala’.”
15

 

 Även ledet ”kolonial” kan uppfattas som problematiskt. En postkolonial era förutsätter 

en kolonial era, men bortser från en prekolonial sådan. Att använda ”postkolonial” för att 

beskriva ett land är att ge koloniseringen den mest betydelsefulla rollen i ett lands historia 

samt dess nuvarande situation, samtidigt som man bortser från vad som hände innan 

koloniseringen. Å andra sidan kan man, som Gayatri Spivak, påpeka det omöjliga i att gå 

tillbaka till tiden före koloniseringen och hämta några ”ursprungliga” kulturer eller 

förhållanden.
16

 Kolonialismen har, vad man än tycker om saken, i grunden förändrat både de 

koloniserade och de koloniserande. Med detta sagt är det dock viktigt att vara på sin vakt mot 

att se postkoloniala samhällen enbart i relation till sitt koloniala förflutna och bortse från 

resten av historien.  

 Postkolonialismen utgår från en poststrukturalistisk språksyn som innebär att språket till 

stora delar styr vår syn på verkligheten. Därför är inte bara den koloniala diskursen 

betydelsefull för litteraturen och vår läsning av den, litteraturen är själv inflytelserik i 

skapandet av samma diskurs. Detta är kanske mest tydligt om man tittar på hur den 

västerländska litteraturen beskriver icke-europeiska kulturer på ett sätt som dels gör dem till 

”De Andra”, och som dels förstärker västs syn på sig själv som normen. Som vi senare 

kommer att se har västvärldens självbild, som alla normativa institutioner, i hög grad skapats 

av de dikotomier som de själva har ställt upp.  

 Enligt Loomba märks litteraturens inverkan på den koloniala diskursen också i dess 

funktion att inskärpa västerländska värderingar i den inhemska kulturen. Under kolonialtiden 

inrättades skolor i kolonierna för att lära den inhemska befolkningen om exempelvis den 

                                                        
15

 Loomba (2005), s. 22. 
16

 Eriksson m.fl. (1999), s. 25. 
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västerländska litteraturen, så att de genom den skulle bli ”engelska vad gäller smak, åsikt, 

moral och intellekt”.
17

 Detta visar än en gång på västerlandets syn på sin egen kultur som 

överlägsen alla andra, men det visar också på en uppfattning om ”västerländsk” eller 

”engelsk” kultur som homogen. I själva verket är den en mycket specifik kultur i Europa som 

avses: ”Det vi har i åtanke är den förhärskande kulturen inom England, den kultur som 

dominerar alla andra engelskspråkiga kulturer och är gängse inom det lilla elitskikt som har 

total kontroll över Storbritanniens sociala, ekonomiska, och politiska maktbaser.”
18

 

Kulturimperialismen sker alltså på bekostnad av invånare och kulturer överallt i världen, inte 

bara på de platser där själva koloniseringen har skett. Utan att förminska det enorma lidande 

som koloniseringen har genererat på vissa specifika platser, kan man utgå från att den har 

påverkat även folk och platser som inte själva blivit koloniserade.  

 Så vad innebär postkolonial teori i praktiken? Som inom alla teoribildningar finns det 

givetvis flera olika versioner av postkolonialism. Gemensamt för de flesta är som sagt en 

utgångspunkt i en poststrukturalistisk syn på språkets makt över vår syn på verkligheten. 

Språket speglar inte bara världen så som vi ser den utan skapar nya identiteter och 

maktstrukturer i sig självt. Enligt Mikael van Reis uppstod poststrukturalismen som ett 

ifrågasättande av de rationella premisser som strukturalisterna i sin tur ansåg kunde användas 

för att förstå hur text producerar mening. Poststrukturalisterna menar att texten inte är en 

sluten produkt utan att man genom skriftens intertexter kan se hur den kommunicerar med 

andra texter. Även poststrukturalismen kan dock delas upp i ett flertal grenar, där vissa 

koncentrerar sig på dekonstruktionen av subjekt och utsägelse, och andra med hjälp av 

psykoanalysen försöker hitta samband mellan dem. Postkolonialismen har främst influerats av 

den första kategorin, dekonstruktivismen, med Jacques Derrida i spetsen. Enligt honom är 

skrivna ord en skugga av de talade orden, vilket skapar en binär motsättning mellan tal och 

skrift. ”En term priviligeras på bekostnad av en annan, ’sämre’ term som den ’goda’ termen 

kan ’citera’ för att ge sig själv identitet och värde.”
19

 Denna motsättning avspeglas i andra 

dikotomier, som man/kvinna, svart/vit, natur/kultur och så vidare. Dessa begrepp är beroende 

av varandra för att inneha någon mening. Utan begreppet kvinna skulle det inte finnas något 

behov för begreppet man. På så vis skapar de varandras betydelse. De två sidorna är dock inte 

jämställda varandra utan bygger på att en är normen och en är den avvikande. Vad Derridas 

                                                        
17

 Macaulay enligt Loomba (2005), s. 89. 
18

 James Kelman enligt Loomba (2005), s. 90 
19

 Van Reis (1991), s. 328. 
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dekonstruktion gör är att den grundar sin analys på den icke-normativa termens perspektiv, 

skriver van Reis.
20

 

 Detta innebär en maktanalys som postkolonialismen delar med feminismen, speciellt 

sedan det har blivit tydligt att exakt samma retorik används för att uppehålla maktstrukturerna 

både mellan män och kvinnor samt mellan ”första” och ”tredje” världen. Samma begrepp som 

använts för att beskriva kvinnor, användes av kolonialmakterna för att beskriva den 

koloniserade. ”De koloniserade ’feminiserades’ – de representerades enligt den rådande 

föreställningen om kvinnlighet i termer av irrationalitet, känsla, kropp och natur i kontrast till 

det manliga; rationalitet, förnuft, intellekt och kultur.”
21

 Samtidigt började kvinnor beskrivas 

med metaforer hämtade från kolonierna, Freud kallade till exempel kvinnan för ”den mörka 

kontinenten”.
22

 Även här ser vi alltså hur koloniseringens inflytande inte gick åt ett håll, utan 

påverkade alla inblandade. De identiteter som konstruerades under kolonialtiden är en fråga 

om makt eftersom de så tydligt sätter in nya parter (väst och ”resten”) i gamla maktstrukturer 

(män och kvinnor). Det handlar lika mycket om att framställa de koloniserade som naturligt 

underlägsna, som att producera en bild av kolonisatörerna som de självklara härskarna. 

Edward Said beskriver ceremonier i Indien på 1800-talet som spelade på ”ytterst diskutabla 

versioner av historien” men som genom ceremonin gjordes om till den officiella versionen: 

 

I dessa ceremonier underförstås att det finns en tradition av indisk tjänstvillighet, lydnad och 

underordning. Avsikten med det är att ge intrycket av att en hel kontinents identitet genom 

historien bestått i att den tvingats till lydnad inför föreställningen om ett Storbritannien med en 

egen konstruerad identitet som innebär att det har styrt och alltid måste styra både Indien och 

världens hav.
23

 

 

Även detta är ett sätt att genom språk och berättande ta kontrollen över historieskrivningen 

och skapandet av identiteter. 

 Historiens roll är alltså viktig när det gäller att legitimera förtryck genom att antyda att 

något ”alltid har varit så”. Men man kan också skjuta undan sitt ansvar för nuvarande 

maktordningar genom att inte vilja kännas vid dem. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 

beskriver hur man i västvärlden förlägger ojämlika maktförhållanden till andra tider och rum 

och därmed döljer sambanden mellan dessa och våra egna livsvillkor. Men ofta har dessa 

                                                        
20

 Van Reis (1991), s. 328. 
21

 Eriksson m.fl. (1999), s. 23. 
22

 Ibid. 
23

 Said (1995), s. 418f. 
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strukturer bara flyttats någon annanstans, trots att ”levnadsvillkoren för ’den andra’ i den 

fattiga världen har varit en förutsättning för välståndet för ’oss’ i den rika västvärlden”.
24

 

Genom ett postkolonialt perspektiv kan man ifrågasätta västvärldens tendens att se på 

företeelser som äger rum någon annanstans som icke-existerande. 

 

 

2.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitetsbegreppet kommer ur samma poststrukturalistiska maktanalys som 

postkolonialismen och feminismen. Det tar dock ett bredare grepp på de överbyggande 

maktstrukturerna och begränsar sig inte till ett enda perspektiv. Intersektionaliteten pekar på 

det faktum att det pågår flera olika typer av förtryck samtidigt och på flera olika platser. För 

att till fullo förstå en människas plats i samhället, både sitt eget och andras, krävs en analys av 

såväl kön som klass, ålder, sexualitet och etnicitet. ”Det finns inga sociala positioner (eller 

identiteter) som inte konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska asymmetrier” skriver de los 

Reyes och Mulinari tillsammans med Irene Molina.
25

 Det speciella med 

intersektionalitetsbegreppet är att man utgår från att dessa konstruktioner äger rum samtidigt 

och påverkar varandra. Att då bara välja ut en av dessa aspekter ger inte en korrekt bild av 

verkligheten.  

 Inom postkoloniala studier blir intersektionalitetsbegreppet särskilt användbart eftersom 

kolonialmakternas dominans inte enbart tar sig ekonomiska uttryck. Deras övertag visar sig 

även i kultur, språk och historieskrivning. Därför finns det ett behov av att undersöka fler 

intersektioner i relationen mellan väst och resten av världen. De los Reyes och Mulinari 

nämner till exempel överförandet av kunskap som en central del i skapandet av den 

europeiska inställningen till modernitet. Genom att ge olika forskningsområden prefixet 

”utveckling-”, till exempel utvecklingsekonomi, utvecklingsstudier, anknyter man till en linjär 

tidsuppfattning med ett enda möjligt mål, nämligen att de områden som berörs av dessa 

studier ska bli så lika västvärlden som möjligt. De los Reyes och Mulinari skriver: ”Om 

modernitetstänkandet är kopplat till en normativ uppfattning om förändring är tiden 

instrumentet som gör historiska förändringar förutbestämda, ofrånkomliga och nödvändiga.”
26

 

”Tid” är alltså inget neutralt begrepp utan bidrar till att skapa en uppfattning om vad 

utveckling och framtid innebär. I analyser som berör världens maktkonstruktioner, är det 

                                                        
24

 De los Reyes och Mulinari (2005), s. 76. 
25

 Enligt de los Reyes och Mulinari (2005), s. 18. 
26

 De los Reyes och Mulinari (2005), s. 71. 
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därför betydelsefullt att undersöka ”intersektioner mellan tid och rum”, som de los Reyes och 

Mulinari kallar dem, eftersom de på samma sätt som genus, klass och etnicitet bidrar till 

skapandet av kulturella hegemonier. 

  

 

3. Analys 
 

3.1 Saladin Chamcha och Gibreel Farishta 

Saladin och Gibreel är de två huvudkaraktärerna i The Satanic Verses. De träffas på ett 

flygplan som ska ta dem från Bombay till London, men på grund av en terroristattack sprängs 

planet över engelska kanalen, och Saladin och Gibreel faller som enda överlevande ner på den 

engelska kusten. Handlingen kretsar kring Saladins och Gibreels upplevelser i London, med 

inpass av Gibreels drömmar, där han själv figurerar som ärkeängeln Gibreel. Huvuddelen av 

dessa drömmar utspelar sig i staden Jahilia, där profeten Mahound tar emot Guds ord, i form 

av verser från Gibreel, och grundar den nya religionen Submission (underkastelse).  Han 

drömmer även om en imam i London och en fattig flicka i en indisk by, som även hon tar 

emot budskap från Gibreel och blir en religiös ledare. 

 Gibreels och Saladins liv och identiteter blir i bokens inledning sammanflätade så till 

den grad att det motiverar att diskutera dem båda tillsammans, istället för var för sig. De har 

en del likheter från början: de är i samma ålder, från samma stad, och de är båda skådespelare. 

De har bytt sina namn, Gibreel är född som Ismail Najmuddin och Saladin som Salahuddin 

Chamchawala. De har båda tappat sin tro: Gibreel har nyligen förlorat sin muslimska tro efter 

att ha varit sjuk en längre tid. Efter att ha bönat och bett till, och slutligen förbannat, Gud, 

utan att ha märkt någon skillnad, har han kommit till slutsatsen att Gud inte finns. Då börjar 

hans tillfrisknande. Det första han gör när han skrivs ut från sjukhuset är att åka till ett hotell 

och hetsäta fläskkött. Saladin har förlorat sin tro sedan länge. Han har vuxit upp med tron att 

hans far står över allt, så när han förlorar kontakten med fadern förlorar han också tron på en 

högre makt: ”I accuse him of becoming my supreme being, so that what happened was like a 

loss of faith”.
27

 Dessutom är fadern ledare för Indiens självständighetsrörelse. Saladins förlust 

av sin faderstro hänger ihop med hans förlust av Indien som hemland och det indiska som 

hans kulturella identitet. 

                                                        
27

 Rushdie (1988), s. 41. 
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 Det finns dock minst lika mycket som skiljer dem åt. Saladin kommer från en rik familj 

som har råd att skicka honom till England för att få en engelsk utbildning. I skolan får hans 

känsla att vara annorlunda honom bara att bli ännu mer beslutsam om att passa in. Han lär sig 

äta deras mat, han ändrar sin röst och sitt ansikte för att passa in. Han upptäcker att han har en 

talang för röstimitation och bygger sin karriär på det. Han använder sina röster i mängder av 

reklamer och filmer, utan att någon känner igen hans ansikte eller ens vet att det är samma 

person som gör alla rösterna. Gibreel är uppvuxen på Bombays gator, han började tidigt 

leverera matlådor med sin pappa. Istället för att fly Indien har han använt landet, dess 

mångfald och system, för att ta sig bort från sitt ursprung. Han har tagit sig upp och blivit en 

stor stjärna. Han är med i fler filmer än någon annan och det är han som är attraktionen, inte 

rollerna eller filmerna. När han är döende på sjukhus går hela landet i sorg. Han är Indien, 

och dess religion: ”if God had unleashed such an act of retribution against his most celebrated 

incarnation, what did he have in store for the rest of the country? If Gibreel died, could India 

be far behind?”.
28

  

 Gibreel med sin stjärnstatus och gränslöshet har legat med fler kvinnor än han kan 

minnas, ofta har han redan glömt deras namn innan de har lämnat rummet. Saladin har, i sitt 

försök att bli så engelsk han bara kan, gift sig med Pamela Lovelace, en kvinna som genom 

sin bakgrund förkroppsligar den brittiska aristokratin. När de faller sjunger Gibreel en indisk 

sång: ”O, my shoes are Japanese, these trousers English, if you please. On my head, red 

Russian hat, my heart’s Indian, for all that”, medan Saladin krampaktigt håller tag i sitt 

plommonstop och sjunger ”Rule Britannia”.
29

 Gibreel representerar den nya postkoloniala 

människan, en hybridkultur som tar intryck och produkter från hela världen. Saladin 

företräder å sin sida den gamla engelska kolonialmakten. 

 Efter kapningen och fallet genomgår de båda en metamorfos. Gibreel får en gloria runt 

sitt huvud. Han börjar få förtroenden för vilt främmande människor. Det första som händer 

honom i England är att han får ta emot Rosa Diamonds livshistoria, en slags syndabekännelse, 

och främmande människor på tåget kastar sig för hans fötter. Saladin får hovar och horn, och 

övertar Gibreels fruktansvärda andedräkt. Det är dock inte så enkelt att en blir ängel och en 

blir djävul. Texten avslöjar tidigt att det är mer komplicerat än så. Gibreels gestalt på stranden 

efter att de först har landat beskrivs följande: ”The first hint of light was in the sky, and on 

this cosy sea-coast danced Lucifer, the morning’s star.”
30

 Lucifer är ett namn på djävulen som 
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ursprungligen betyder just morgonstjärna, och kommer från en profetia som antas handla om 

djävulens fall.
31

 Här är det alltså Gibreel, mannen med glorian, som liknas vid djävulen (som 

förvisso är en fallen ängel i den här versionen).  

 Det finns fler fall då ängeln är svår att skilja från djävulen. I Gibreels drömmar tar han 

som sagt rollen som ärkeängel, och en okänd kraft öppnar hans mun och kommer med 

budskap till Mahound. Vid ett tillfälle kommer Mahound med en fråga till Gibreel, eller Gud. 

Han undrar om det är möjligt att kompromissa med stadens makthavare och tillåta tre gamla 

gudinnor vid Allahs sida. Mahound kommer tillbaka från mötet med Gibreel och går med på 

överenskommelsen, men ångrar sig senare och går tillbaka till ärkeängeln. Han hävdar då att 

det var djävulen som gav honom de första verserna som tillät gudinnorna, och kallar dem 

Satansverserna. Dessa ska nu den äkta ärkeängeln ha förkastat. Om detta säger Gibreel: ”just 

one tiny thing that’s a bit of a problem here, namely that it was me both times, baba, me first 

and second also me”.
32

 Antingen ryms ängeln och djävulen i samma kropp, eller så är det 

orden som bestämmer vem av dem Gibreel är. Eller snarare, Mahounds tolkning av orden. 

Och om det verkligen är frågan om en ängel-djävulshybrid, så är det fortfarande en 

tolkningsfråga vem av dem som talar vid varje givet tillfälle.  

 Hybriditeten finns inte bara inom en person, utan också mellan Saladin och Gibreel. När 

de faller från flygplanet grips Saladin av känslan att ”he […] had acquired the quality of 

cloudiness, becoming metamorphic, hybrid, as if he were growing into the person whose head 

nestled now between his legs and whose legs were wrapped around his long, patrician 

neck”.
33

 Ju längre romanen fortskrider, desto svårare blir det att urskilja det goda hos den ene 

och det onda hos den andre:  

 

For are they not conjoined opposites, these two, each man the other’s shadow? – One seeking to 

be transformed into the foreignness he admires, the other preferring, contemptuously, to 

transform; one, a hapless fellow who seems to be continually punished for uncommitted crimes, 

the other, called angelic by one and all, the type of man who gets away with everything.
34

 

 

De är varandras motsatser, men behöver fortfarande varandra för att kunna identifiera sig 

själva. Citatet visar också på att man inte alls behöver identifiera sig med den som alla andra 

ser en som. Saladin upplever sig själv som oskyldigt anklagad, en brittisk medborgare som 
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anklagas för att försöka ta sig illegalt in i landet. Han ser sig själv som en världsvan och 

förfinad man. Britterna ser honom dock som just en illegal invandrare, närapå ett djur, en 

demon.  

 Saladin är den som har den mest traumatiska upplevelsen av fallet från himlen och tiden 

därefter. Inte ens hans fru, symbolen för hans uppnådda brittiskhet, vill kännas vid honom. 

Behandlingen av honom stämmer inte överens med hans egen självbild. Han har ansträngt sig 

för att bli en ”sofistikerad” man, det vill säga – i hans värld – en engelsman, och han förväntar 

sig att bli bemött som en sådan. Han accepterar dock polisernas förnedrande behandling när 

han inser att det inte finns något annat han kan göra. Det är möjligt att tolka detta som att han 

genom att acceptera deras behandling av honom även accepterar bilden som de har av honom, 

vilket fullbordar hans förvandling. En scen på sjukhuset några timmar senare bekräftar den 

teorin. En annan patient antyder att det finns någon som är ansvarig för Saladins och de 

andras förvandling, att det är något som har gjorts mot dem: ”They describe us […] That’s all. 

They have the power of description and we succumb to the pictures they construct.”
35

 Alla 

patienter är immigranter som har kommit till England. Genom att ge efter för beskrivningen 

av dem, accepterar de en verklighetsbeskrivning som gör dem till monster. Precis som i fallet 

med Mahound och Satansverserna är det upp till makthavarna att avgöra vilken 

verklighetsbeskrivning som är den sanna. Hos Rushdie är denna verklighet inte bara bildlig 

utan bokstavlig. Ingen magi behövs för att förvandla någon, ordens kraft är tillräcklig.  

 Saladin projicerar sin vrede och sin förtvivlan på Gibreel, vilket delvis beror på att han 

var den första som övergav honom, i Rosa Diamonds hus. Ärkeängeln är också djävulens 

givna fiende. Gibreel blir även omfamnad av ett land som har varit Saladins, en kultur som 

han har kämpat ett helt liv för att bli accepterad av och delaktig i. En sådan internalisering av 

förtryckarens kultur kan innebära en kluven inställning till den egna identiteten:  

 

Denna kluvna identitet kan utmynna i ett självförakt, som också kan projiceras på andra grupper 

och ta formen av ett blint, rasistiskt hat mot ’de Andra’ – som inte med nödvändighet behöver 

vara kolonisatörerna, utan exempelvis grupper med en annan religiös tillhörighet.
36

  

 

En identitet formas naturligtvis av många olika komponenter. Men samtidigt som Gibreel och 

Saladin använder sig av hela samhället för att skapa sig en uppfattning om sin egen identitet, 

måste det ligga nära till hands att använda sig av den andre för att identifiera sig själv. 
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Saladins utveckling tar längre tid än Gibreels och det dröjer till dess att han antar full 

djävulsskepnad. Tack vare Gibreels gloria förstår man ändå snabbt vart det barkar för Saladin.  

Det är Gibreels framgång och agerande som driver Saladin framåt och får honom att acceptera 

sin egen roll som djävul.  

 I sina stunder av störst förtvivlan tänker Saladin på Gibreel, han känner sig övergiven 

och förrådd av denne man som varit med om samma sak, men som blir omfamnad av det nya 

landet (Saladins land!). Den första gången Saladin riktar sin vrede mot Gibreel krymper hans 

horn och kön, han blir mer mänsklig. Den andra gången han drabbas av ett vredesutbrott har 

han redan utvecklat full djävulsgestalt, men hatet han känner mot ärkeängeln/förrädaren 

Gibreel är vad som till slut ger honom tillbaka sin gamla människokropp. En klassisk 

händelseutveckling hade annars varit att låta vreden och aggressionen som Saladin känner 

vara det som slutför djävulsförvandlingen, men Rushdie väljer att göra tvärtom. Här är ondska 

och hämndlystnad är inte djävulsattribut utan högst mänskliga. Senare i boken bryter 

berättarjaget in för att diskutera vad han kallar ett ”svårt faktum”, nämligen möjligheten att 

ondska inte är oss så främmande som vi skulle vilja. Den finns naturligt inom oss, och 

anledningen att vi väljer ondskan är att det är det enkla valet.
37

 

 

3.2 Rörelse och tid 

Rörelsetemat handlar för det första om de rent fysiska rörelserna. Romanens karaktärer 

präglas ofta av antingen ett fall eller en uppstigning. Gibreel och Saladin föds på nytt i och 

med sitt fall i romanens början. Gibreels älskarinna Rekha hoppar från ett höghus i början, 

och i slutet följer Gibreel efter henne. Allies far tar livet av sig genom att hoppa ner genom ett 

hisschakt. Själv bestiger hon Mount Everest. Mahound går uppför Mount Cone (Cone är för 

övrigt Allies efternamn) för att ta emot Guds ord. 

 Enligt Michail Bachtin är fallet som företeelse starkt sammankopplat med pånyttfödelse. 

”Uppe är himlen, nere är jorden; jorden är den uppslukande principen (graven, magen), men 

på samma gång födselns och pånyttfödelsens princip (modersskötet) […] Härigenom har det 

inte bara en förintande negativ innebörd, utan på samma gång en positiv, pånyttfödande; det 

är med andra ord ambivalent, det samtidigt förnekar och bekräftar.”
38

 När det kommer till 

Saladins och Gibreels första fall gör Rushdie själv det klart att det handlar om en 

pånyttfödelse. Saladin faller med huvudet först, ”in the recommended position for babies 
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entering the birth canal”
39

 medan Gibreel glatt sjunger ”To be born again […] first you have 

to die”.
40

 Ett fall kan alltså innebära antingen liv eller död. För Gibreel kommer det att vara 

både och. Även en uppstigning kan vara en väg till döden, som planet som lyfter och sprängs i 

luften, eller Allies bergsbestigning som nästan slutar med att hon dör av syrebristen.   

 Till de olika synerna på historien hör bilden av tiden som antingen cirkulär eller linjär. 

Detta hör i sin tur även ihop med de olika religionerna. Enligt Hans Seminck är The Satanic 

Verses baserad på en hinduisk tidsuppfattning, då den är uppbyggd av ett antal situationer 

som upprepas om och om igen. Motiv som valet mellan renhet och kompromiss, svek och 

lojalitet, och diskriminering mot kvinnor och utlänningar återkommer ständigt med ytliga 

skillnader i handlingen.
41

 Namn, utseenden och repliker upprepas i flera av de olika 

berättelserna, vilket jag kommer att återkomma till. Seminck nämner även pro- och 

analapserna i berättandet som ett exempel på en cirkulär tidsuppfattning. Referenserna till 

redan upplevda och kommande händelser skapar en känsla déja lu hos läsaren, och man 

upplever att man redan vet vad som kommer att hända. Även här uppstår alltså föreställningen 

om ett förutbestämt skeende, något som inte går att påverka även om vi vet att det kommer att 

sluta illa.
42

 

 Mot detta ställs den monoteistiska religionens inställning till tiden som linjär. I Koranen 

finns möjligheten att bryta sig ur den eviga cirkeln av synd tack vare Muhammed (Mahound) 

som kan visa folket vägen till frälsning.
43

 Imamen i det moderna London önskar att stoppa 

tiden, och till och med vrida den tillbaka, vilket också antyder en linjär tidsuppfattning. Till 

detta kan man även lägga den moderna västerländska tidsuppfattningen, också den präglad av 

en monoteistisk världsbild, med en utveckling som går rakt framåt. Gibreel och Saladin 

lyckas ta sig ur det cirkulära händelseschemat och komma vidare i sina liv, även om den 

perioden blir kortvarig för Gibreel. Detta behöver inte betyda att Rushdie eller någon av hans 

karaktärer skriver under på en västerländsk tidsuppfattning, Saladin bryter ju med sitt liv i 

England och flyttar tillbaka till Indien. Men det antyder att det går att utvecklas, att man inte 

nödvändigtvis måste vara kvar i samma situation hela livet. Det visar också att man inte måste 

välja mellan de två synsätten. I olika skeden av livet, på olika platser eller med olika 

människor, kan ens förhållande till tid och historia förändras fram och tillbaka. Tid och 

                                                        
39

 Rushdie, (1988), s. 4. 
40

 Rushdie (1988), s. 3. 
41

 Seminck (1993), s. 16. 
42

 Seminck (1993), s. 18. 
43

 Seminck (1993), s. 20. 



 16 

historia är inte fasta eller neutrala begrepp som alltid betyder samma sak, som allt annat är de 

beroende av omgivningen för att de ska ha betydelse. 

 

3.3. Historiesyn 

En människas tidsuppfattning är tätt sammankopplad till hennes historiesyn. Den linjära 

tidsuppfattningen kommer med en syn på utveckling som dikterats av en europeisk 

maktordning.
44

 Att romanens karaktärer och berättare ger uttryck för en blandning av olika 

typer av tidsuppfattning innebär inte att det inte finns någon konflikt. Även om en kultur är en 

hybrid av flera olika influenser betyder inte att maktspänningarna försvinner. De olika 

kulturella strömningarna existerar inte på jämlika villkor. Människor som lever inom dessa 

hybridkulturer har därför flera olika krafter som drar i dem, som vill vara den överordnade 

influensen. Det kommer alltid att finnas någon som har tolkningsföreträde.  

 Englands position som den gamla kolonialmakten ska därför inte underskattas. Rushdie 

beskriver ett samhälle som fortfarande präglas av ett binärt tänkande, ett vi och dem, svarta 

mot vita. Saladin har hanterat denna maktordning genom att försöka överta Englands 

kulturella koder och göra dem till sina. Han lämnar bort sin indiska identitet och kliver in i en 

ny, brittisk kostym. Gibreel har en helt annan inställning till Englands historiska position. Han 

har inte den minsta lust att anpassa sig, och med hans änglagloria är det ingen som pressar 

honom att göra det heller. 

 Det finns alltså en konflikt mellan det gamla, historiska, kontinuerliga, och det 

nyskapande. Som jag konstaterade tidigare har Gibreel kontakt med sitt förflutna och sina 

rötter, medan Saladin har flytt från det, och skapat en helt ny identitet åt sig själv. Gibreel 

förkroppsligar Indien och dess religioner, Saladin gör allt för att erövra det engelska och göra 

det till sitt. Det är en fråga om att antingen kännas vid och använda sig av den historia man 

har, eller att välja sin egen historia. Det är dock inte alla som har det här valet. Det är delvis 

en klassfråga. Saladin kommer från en rik familj som har råd att skicka honom till en engelsk 

skola där han får lära sig överklassens kultur, språk och sociala koder. Gibreel å sin sida har 

råd att strunta i samma saker. Som Indiens största filmstjärna är han inte beroende av några 

bidrag eller hjälp från det brittiska samhället.  

 För många andra ser dock situationen väldigt annorlunda ut. Familjen Sufyan har till 

exempel flyttat till England efter att mannen i familjen har engagerat sig politiskt. Framför allt 

hans fru, Hind, har svårt att integrera sig i det nya landet. De bor i London sedan många år 
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tillbaka, men hon ser fortfarande bara på indiska filmer och läser indiska tidningar. Det är hon 

som driver familjeföretaget och ser till att de tjänar pengar, men det är ingenting hon kan vara 

stolt över, då hon lever kvar i en kultur där det är mannen som ska försörja sin familj. Liksom 

Hind i Jahilia ondgör hon sig över sin svaga man som kompromissar istället för att hålla fast 

vid det gamla. Hennes två döttrar, Mishal och Anahita, har dock brutit med det gamla 

hemlandets traditioner. Hind och hennes döttrars olika inställning till England och det 

engelska ger dem helt olika syn på deras roller utifrån kön, ålder och religion. Från Hinds 

perspektiv har hon misslyckats med döttrarnas uppfostran eftersom de inte beter sig så som 

hon anser passande. Men detta beror å andra sidan på att de inte accepterar att någon annan 

har makten över deras identiteter utan själva har format sina liv utan hänsyn till vad andras 

åsikter om deras kön och ursprung hänvisar dem till.  

 Hos karaktärerna finns ständigt en konflikt mellan det andliga och det vetenskapliga. De 

olika religiösa upplevelser som människor har, har också alltid en möjlig vetenskaplig 

förklaring. Ayesha i Titlipur har epilepsi som ger henne anfall. Mirza Saeed som är den som 

har stått emot henne öppnar till sist upp sig för tron, men då har han varit utan vatten och mat 

i flera dagar. Allie klättrar upp för Himalaya utan syrgas när hon ser sina änglar, och hon kan 

eventuellt ha fått en mindre hjärnskada till följd av detta, vilket skulle förklara att hon 

fortfarande ser syner ibland. Gibreel diagnosticeras med schizofreni. Det är alltså möjligt att 

tolka allt som händer i romanen som symptom på olika typer av hjärnskador. Det finns inget 

behov av att avgöra huruvida Rushdie verkligen beskriver övernaturliga skeenden eller om det 

bara handlar om en grupp människor som lider av vanföreställningar. Det viktiga här är enligt 

mig bilden av det gamla religiösa samhället som lever sida vid sida, eller inkorporerat i, det 

moderna samhället. Synerna som drabbar, eller kommer till, Ayesha, Mirza Saeed och Allie 

kräver med hårda kroppsliga ansträngningar, och en fysisk och psykisk underkastelse. De har 

valt bort moderna bekvämligheter trots att de har den utvägen.  

 Att välja att tolka dessa syner som religiösa sanningar är ett ställningstagande mot den 

förnuftsinriktade kunskapstraditionen som till stor del styrt utvecklingen av Europa, och 

skapandet av dess självbild. Gibreel och Ayesha har båda föreställningar om att de har fått 

särskilda uppdrag av Gud, men får väldigt olika bemötande från sin omgivning. I London blir 

Gibreel behandlad för psykisk sjukdom, medan Ayesha får med sig hela byn på en 

pilgrimsvandring. I byn ställs tron och tilliten på Ayesha mot Mirza Saeeds ”europeiska 

ateism” utan hjärta. Han besitter alla de attribut och egenskaper som traditionellt är 

makthavarens; han är man, överklass och välutbildad. När byn ändå väljer att följa den fattiga 

flickan väljer de också bort allt det som Mirza Saeed står för. Kanske är det inte så konstigt. I 
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Mirza Saeeds värld är det han och hans gelikar som styr, huset i byn är en tillflyktsort från 

den ”riktiga världen”, hans liv i storstaden. Inte ens för mannen som äger deras by befinner 

sig byborna i centrum. Enligt Ayeshas världsbild är de alla viktiga komponenter i Guds 

skapelse. Istället för att vara offer för en global och postkolonial maktordning är de själva 

aktiva i sin egen historieskrivning. 

 Det är intressant att Rushdie ändå ger läsaren möjligheten att läsa romanen som en 

berättelse om en grupp psykiskt störda människor. Delar av boken är så sammanblandade med 

fantasier och drömmar att det stundtals är svårt att veta vad som egentligen händer och vad 

bara som är uttryck för Gibreels storhetsvansinne. Det säger i sig något om berättelsens och 

språkets kraft. Precis som vi kan välja om vi tror på Koranen, eller någon annan helig skrift, 

kan vi välja om vi tror på Rushdies berättare. Och denna person är, som vi ska se, inte helt 

pålitlig. 

 

3.4 Drömtemat 

Redan innan flygplanskapningen har både Saladin och Gibreel drabbats av mystiska 

drömmar. Direkt efter att Gibreel kommit till insikten att det inte finns någon gud, och börjat 

äta fläsk, kommer drömmarna där Gibreel själv spelar rollen som ärkeängeln. Saladin har 

drömt om en kvinna med kanadensisk accent och bomber runt kroppen som kapar hans plan. 

Det visar sig vara en sanndröm. Han drömmer även om en kvinna med glashud, som han 

senare träffar på ett sjukhus i London.
45

 

 Drömtemat är över huvud taget mycket starkt i hela romanen. Förutom sina 

sanndrömmar medverkar Saladin dessutom själv i londonbornas drömmar. Detta visar sig 

också vara ett slags sanndrömmar: invånarna börjar se drömfiguren som verklig. De reagerar 

dock olika på Saladins uppenbarelse. De rika, vita ”non-tint neo-Georgians” ser honom som 

en skräckfigur som förstör deras hem, medan immigranter och icke-vita ser honom som en 

hjälte och en symbol för deras kamp.
46

 Djävulsgestalten är ”an image that white society has 

rejected for so long that we can really take it, you know, occupy it, inhabit it, reclaim it and 

make it our own”, som Mishal Sufyan säger.
47

 Folk på gatorna börjar bära djävulshorn och 

gör slutligen uppror. På så sätt blir drömmarna verklighet.  
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 Drömmotivet är en viktig komponent i flera av intertexterna, som till exempel Alice i 

Underlandet som ju, förutom sitt inledande fall ner i kaninhålet som Rushdie refererar friskt 

till, drömmer hela berättelsen. Saladin refererar också till August Strindbergs förhållande med 

Harriet Bosse i ett samtal om Gibreels svartsjuka. Han nämner att Bosse spelade Puck i En 

midsommarnattsdröm (1900) (som han bara kallar ”Dröm”), men berör lustigt nog inte att hon 

även spelade i Ett drömspel (1901), pjäsen som Strindberg skrev efter att Bosse hade lämnat 

honom. I den finns flera likheter med The Satanic Verses, och särskilt med Gibreels och 

Allies förhållande. Det handlar om en gudadotter som nedstiger till människorna för att lära 

om deras livsvillkor. Berättelsen är cirkulär, flera skeenden upprepar sig. Agnes som 

nedstiger och väljer den jordliga kärleken kan jämföras både med Gibreel och Allie. I Sven 

Delblancs analys av Ett drömspel menar han att det enligt Strindberg är den fullbordade 

kärleken som är människornas fördärv, något som stämmer in på Gibreels och Allies relation. 

De talar båda gärna om sitt fantastiska sexliv, men deras förening leder bara till destruktivitet, 

svartsjuka och krossade drömmar. Gibreel förstör Allies enda förbindelse till himlen och 

hennes andliga upplevelse då han vandaliserar hennes lägenhet och river ner alla Everest-

reliker hon har samlat på sig och byggt upp. 

 Som titeln antyder bygger även Ett Drömspel på ett drömmotiv. Enligt Delblanc är 

drömtemat ett sätt att undvika skuldfrågan. I drömmen ”är allt handlande betingat”, alltså är 

det ingens fel att det går som det går.
48

 Man kan närma sig känsliga och svåra ämnen utan att 

attackera någon direkt.
49

 Rushdie målar upp en värld full av lidande och maktmissbruk. I 

drömmen är ingen ansvarig för sitt handlande, eftersom det inte händer i den verkliga världen. 

Mahound får sina order från ärkeängeln, Gibreel, och Gibreel får dem från en osynlig kraft 

som öppnar hans mun och ger honom orden. Men om inte människorna är skyldiga, vem är 

det då? Kan Gud vara skyldig? Denna fråga tyckte Strindberg var alltför hädisk, gissar 

Delblanc, men Rushdie ryggar inte undan för en sådan tolkning. 

 I Rushdies värld är det berättaren som är skaparen. ”A man who sets out to make himself 

up is taking on the Creator’s role, according to one way of seeing things; he’s unnatural, a 

blasphemer, an abomination of abominations” säger berättarjaget.
50

 Mahound och Ayesha, 

den fattiga flickan i Titlipur, kallas för ”kahin”, vilket kan översättas till präst, trollkarl, siare. 

På Rushdies modersmål urdu betyder det dock berättare. ”Kahin” är även samma ord som 
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hebreiskans cohen, vilket är Allies familjs judiska efternamn innan hennes pappa ändrar det 

till Cone. Familjens sekularisering ”obscures the link with the visionary ability” som 

Mahound och Ayesha har.
51

 I vilket fall kopplas förmågan att se saker, att författa, ihop med 

religiösa upplevelser. Rushdie har till och med skrivit in sig själv, bokens författare, i 

berättelsen som Ooparvala, ”the Fellow Upstairs” som han säger.
52

  

 Samtidigt säger Salman the Persian (som lämpligt nog delar förnamn med Rushdie) att 

”people write to tell lies […] So a professional liar makes an excellent living”.
53

 Texten 

medvetandegör hela tiden att något inte måste vara sant bara för att det är skrivet. Detta 

innebär att skaparen, som är en slags författare, inte går att lita på. När Gibreel undrar om 

Ooparvala inte i själva verket är Neechayvala (”the Guy from Underneath”), får han svaret: 

”We are not obliged to explain Our nature to you […] Whether We be multiform, plural, 

representing the union-by-hybridization of such opposites as Oopar and Neechay, or whether 

We be pure, stark, extreme, will not be resolved here.”
54

 Uppenbarelsen anklagar Gibreel för 

hans tvivel men vägrar ge ett rakt svar om sin egen identitet. Och det är inte första gången det 

händer. Berättaren uttrycker flera gånger osäkerhet om vems ärenden som han egentligen går: 

”Being God’s postman is no fun, yaar. Butbutbut: God isn’t in this picture. God knows whose 

postman I’ve been.”
55

 Till och med skaparen, berättaren, slåss med frågan om vem han är, om 

han är ren eller en hybrid, om han är ond eller god.  

 Det är dock inte bara berättaren som har makten över verkligheten. Läsaren, eller 

uttolkarna, har också förmågan att själva avgöra vad texten eller meddelandena betyder. Det 

är Mahound som bestämmer vad som är djävulens och vad som är ärkeängelns ord. Invånarna 

i London som blir besökta av Saladin i sina drömmar har två olika tolkningar av hans 

uppenbarelse. Här är en viktig poäng också att vilken tolkning man gör av drömmarna har att 

göra med ens bakgrund, med klass, religion och etnicitet. Det är de som är vana att klassas 

som ”de Andra” som kan identifiera sig med Saladin i hans djävulskostym. I Jahilia drömmer 

(om än bildligt) kvinnorna på bordellen om att få vara lydiga fruar: ”the years of enacting the 

fantasies of men had finally corrupted their dreams” (min kursivering).
56

 Drömmar och vad 

de betyder är inte slumpmässiga. De kan korrumperas och tolkas olika beroende på ens 

förutsättningar och utgångspunkter, samt vad man vill ha ut av drömmarna eller berättelserna.  
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 Drömmar och berättelser är precis som alla andra uttryck för identitet beroende av vår 

uppfattning om språket, för att de ska tolkas som de gör. En människas liv påverkas av dennes 

drömmar, eller de drömmar som man förkroppsligar åt andra (som de prostituerade i Jahilia), 

men detta gäller även omvänt; en persons drömmar påverkas av dennes liv. En dröm är som 

ett uppförande av en persons inre. När Rushdie förvandlar dem till faktiska händelseförlopp 

(även om det är i en bok) visar han på de praktiska konsekvenser som vårt inre liv och de 

historier vi berättar för oss själva och för andra faktiskt har. 

 

3.5 Kvinnligheten och den gamla ordningen 

Ett återkommande tema i romanen är kvinnoförtryck, vilket förekommer på alla platser och i 

alla epoker som beskrivs i texten. Rushdie porträtterar ett antal kvinnor i varierande 

samhällsposition och livssituation. Det är intressant att se att ju större makt de har, desto mer 

demoniseras de av sina fiender. Till kvinnlighet kopplas ofta andra företeelser eller 

egenskaper som uppfattas som negativa i respektive kontext. I följande genomgång vill jag 

belysa detta. 

 Hind är gift med Karim Abu Simbel, ”storman” i Jahilia.
57

 Det är hennes familj som 

äger templen, så hon har ekonomiska anledningar till att motarbeta Mahounds monoteism. 

Men deras konflikt går djupare än så. De tre främsta gudomarna i Jahilia är gudinnor: Uzza, 

Manat och Al-Lat. Mahound vill ersätta dessa, tillsammans med Jahilias alla andra gudar, 

med en enda, manlig gud. Abu Simbel erbjuder Mahound en kompromiss: han lovar att ta 

bort de andra gudarna om de tre stora gudinnorna får finnas kvar som döttrar, en slags änglar, 

till Allah. Detta kan dock inte Hind gå med på, vilket hon förklarar för Mahound:  

 

If you are for Allah, I am for Al-Lat. And she doesn’t believe your God when he recognizes her. 

Her opposition to him is implacable, irrevocable, engulfing […] Yours is a patronizing, 

condescending lord. Al-Lat hasn’t the slightest wish to be his daughter. She is his equal, as I am 

yours.
58
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Det är för övrigt inte bara Hind som går emot förslaget. Mahounds följeslagare Khalid, nästan 

tårögd, säger: ”Lat, Manat, Uzza – they’re all females! For pity’s sake! Are we to have 

goddesses now? Those old cranes, herons, hags?”.
59

 

 Kampen mellan religionerna är alltså en kamp mellan könen. Mahound, eller hans gud, 

reglerar människornas liv i allt, och det är framför allt kvinnorna som hämmas. Deras 

positioner i samhället, äktenskapet och samlaget begränsas till ett fåtal acceptabla lägen. Mot 

detta står Hind, som med sin makt och sin skönhet länge har anklagats för att vara en häxa. 

Hon använder både sin sexualitet och sin styrka för att segra över männen, hon beskrivs som 

”otyglad”. Hon ska ha legat med varenda författare i staden, hon använder dem och slänger ut 

dem när hon är färdig med dem. Förklädd till man har hon tagit värvning i Jahilias armé och 

använt magi mot svärd och spjut. Hon kräver blodshämnd för sina mördade bröder, och hon 

straffar mördaren genom att äta hans lever och hjärta. Hon åldras aldrig utan ser alltid likadan 

ut. Genom sin familj är hon sammanbunden med stadens historia och gamla religion, de 

gamla maktkällorna. Det är henne som Mahound måste övertyga eller besegra för att vinna 

Jahilia.  

 Man kan säga att hon på sätt och vis kommer att leva kvar för alltid. Hind beskrivs som 

en ”famous Grecian profile with the black hair that is as long as her body”.
60

 I en annan av 

Gibreels drömmar, i nutid i London, förekommer en imam i exil. Han har ett enda porträtt i 

sin lägenhet, på sin stora fiende: ”a woman of exceptional force, famous for her profile of a 

Grecian statue and the black hair that is as long as she is high”.
61

 Det är Ayesha, kejsarinnan i 

hans hemland. Enligt imamen står han för vatten och fertilitet, och Ayesha för förfall – precis 

som Mahound är vatten och Hind är sand. Ayesha kopplas också ihop med historien, om än 

på ett annat sätt än Hind. Det är hon och historien som är imamens huvudfiender. Historien 

innebär utveckling, kunskap som har kommit till efter att Mahound tog emot de sista verserna 

från Allah. Här gäller alltså motsatt förhållande som hos Mahound och Hind, där det är Hind 

som vill hindra utvecklingen som Mahound kommer med. Men i båda fallen handlar det om 

religion som blir politik, en man mot en kvinna. En sittande härskarinna som kontrollerar livet 

i staden/landet, mot en religiös man som vill låta en renlärig tro styra allt. Imamens likhet med 

Mahound förstärks av att hans närmsta män har samma namn som profetens följeslagare: 

Khalid, Bilal och Salman.  
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 Det finns fler fall med kvinnor som förknippas med magi och mysticism. I en annan av 

Gibreels drömmar förekommer en annan Ayesha. Hon är en fattig flicka utan någon ställning 

i sin hemby, men genom ärkeängeln Gibreel mottar hon meddelanden som bland annat säger 

att en av byns mäktigaste kvinnor, Mishal, har drabbats av en dödlig cancer. Hennes man 

tänker att det är på grund av hans lust efter Ayesha som hon har gett cancern till hustrun som 

en förbannelse. Ayesha kallas även ”butterfly witch”,
62

 och den makt hon har över byborna 

förklaras med att hon har förtrollat dem.
63

 Hon har också exakt samma ansikte som en bild av 

den hinduiska gudinnan Lakshmi. Hon är alltså inte nödvändigtvis enbart en muslimsk 

sierska, utan sammankopplas med andlighet (eller magi) i en vidare mening. Man kan också 

tolka det som att hennes roll bestäms av vilken utgångspunkt man har själv. En döende kvinna 

ser henne som vägen till ett fortsatt liv, för en fattig by är hon chansen till frälsning, för en 

hinduisk handelsman förkroppsligar hon den hinduiska gudinnan för rikedom och framgång. 

För en man med makten över alla dessa människor är hon en häxa eller en bedragerska. 

 När mannen, Mirza Saeed, först grips av lusten till Ayesha föreslår han för hustrun att 

hon ska börja leva i purdah, klä sig i slöja och dra sig tillbaka till hemmet, för att matcha 

deras gamla, historiska hus. Hon går med på det, som ett ”erotiskt spel”.
64

 När det kommer till 

Ayeshas religiösa syner hänvisar han dock till modern medicin och teknik. Det är då han 

börjar tänka på Ayesha som en häxa. I Jahilia står den kvinnliga mysticismen för det icke-

renläriga, det som går emot den nya, rättrogna religionen. I Titlipur är det istället just 

rättrogenheten som blir mystisk och ställs mot det moderna samhället. Tre kvinnor, Ayesha, 

Mishal och Mishals mor, mot Mishals man och far. Männen kommer med luftkonditionerade 

bilar, erbjudanden om mat, flygbiljetter och modern sjukvård. Efter ett tag ger modern upp, 

men Mishal och Ayesha fortsätter ända in i slutet att förlita sig på religionen. 

 Gibreels gamla älskarinna Rekha dyker upp för första gången när han och Saladin faller 

från planet. Hon kastar en förbannelse över honom och önskar att hans liv blir till ett helvete, 

för att sedan gå över till ett främmande språk ”in which he thought he made out, but maybe 

not, the repeated name Al-Lat”.
65

 Rekha kopplas alltså ihop med Hind och hennes gudinnor, 

och i ett större perspektiv med bilden av kvinnlig religion som något som förknippas med 

magi, mystik och häxeri, en äldre civilisation. Rekha färdas, likt en karaktär ur Tusen och en 

natt, på en flygande matta och åkallar en gudinna som dyrkades för 1500 år sedan. Det görs 
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även en explicit liknelse mellan Allies och Al-Lats namn.
66

 Dessa kvinnor, tillsammans med 

Mishal och Ayesha, utgör ett alternativ till det moderna. Det som gör att de förknippas med 

äldre traditioner är nästan mest av allt det faktum att de aktivt väljer bort moderna lösningar 

och läkemedel. Utan att nödvändigtvis knyta an till en specifik del av historien visar de ändå 

att den västerländska utvecklingen inte är den enda möjliga. 

 I romanen återkommer formuleringen ”equal and opposite” ett flertal gånger, om 

Saladin och Gibreel, Hind och Mahound, och Al-Lat och Allah. De är varandras motsatser, 

men ändå jämlika. Margareta Petersson menar att detta kan vara en kommentar från Rushdies 

sida på Carl Jungs teori om föreningen mellan ondska och godhet. Enligt Jung är 

uppdelningen av dem en ”negativ dualism” som de semitiska religionerna har skapat, skriver 

Petersson. I den kristna gudomligheten har såväl ondska som ”kvinnliga element” uteslutits. 

Vad Rushdie visar i sin roman är att detta inte är möjligt i längden. Förr eller senare kommer 

de demoniserade gudinnorna att ta sig fram igen, om än i nya skepnader.
 67

 

 När en patriarkal ordning tar över från en matriarkal är det vanligt att de kvinnliga 

maktinnehavarna antingen skrivs ut ur historien eller demoniseras. De tre gudinnorna i Jahilia 

blir erbjudna en slags änglaroll av Mahound. När Hind tillbakavisar förslaget blir de istället 

till representanter för djävulen. Poängen med detta är, enligt Petersson, inte att skriva fram en 

feministisk version av historien, utan att visa att de patriarkala traditionerna ändå bygger på 

de matriarkala. Nya kulturer bygger alltid på gamla. Det finns inga ”rena” kulturer. I Rushdies 

värld finns varken rena kulturer eller jag, bara hybrider.
68

 

 Petersson må ha en poäng, men jag tror inte att det är en slump att Rushdie väljer att 

lyfta fram så många kvinnor i sin berättelse som han gör. Det kvinnliga perspektivet ger 

ytterligare en dimension till frågan om makt, vem som har makten att beskriva och tolka 

historien. Kvinnor har traditionellt tillskrivits ”det andra könet”, precis som icke-européer har 

varit ”de Andra” och djävulen och hans anhang är en representant för det andra inom 

religionen. Genom att beskriva de här tre grupperna tillsammans visar Rushdie hur man 

genom att beskriva någon som ”den Andre” inte bara skjuter ut denne till periferin, utan att en 

sådan definition är ett övergrepp i sig, ett sätt att ta ifrån någon rätten till självidentifikation.  
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4. Sammanfattning 
 

När Saladin och Gibreel faller från himlen föds de på nytt, vilket teoretiskt sett borde ge dem 

chansen att återskapa sina identiteter från början. Detta visar sig dock inte vara möjligt. De 

skepnader de antar, hänger samman med vilka de var tidigare, och hur andra ser på dem efter 

att de har landat. De har båda sina gamla liv som gör sig påminda. Deras nya liv bygger på de 

gamla. Detta betyder dock inte att Rushdie menar att identitet är något fast och beständigt. En 

återkommande fras i romanen är ”What kind of idea are you?”.
69

 Identitet benämns som en 

”idé”, något som man har inom sig och som man själv kan bestämma över. En idé är något 

abstrakt som behöver språk för att formuleras och avgränsas mot andra idéer. Rushdie skriver 

fram identitet som något som kräver ett språk och en förmåga att överta tolkningsföreträdet 

från andra för att kunna hävda sig. En idé, eller en identitet, är bara så stark som den som 

företräder den. Den är även beroende av att andra runt omkring tror på den.  

 Den nya patriarkala religionen i Jahilia bygger på den gamla matriarkala. De städer som 

beskrivs, Jahilia, London och Bombay, består alla av flera olika kulturer, påbyggda från 

gamla koloniala strukturer. De gamla förtrycken försvinner inte bara för att en ny ordning tar 

vid, däremot kan de ändra uttryck. Rörelsen i tid och rum i romanen ifrågasätter synen på tid 

som enbart linjär, och visar en alternativ bild till den västerländska moderniteten som den 

enda möjliga eller önskvärda.  

 Seminck menar att romanens tidsmotiv handlar om att allt är ödesbestämt och går i 

cirklar, och att man sällan eller aldrig kan påverka sitt öde. Delblancs analys av drömtemat 

hos Strindberg pekar mot en liknande fatalistisk analys av Gibreel och Saladins drömmar. I 

drömmarna finns ingen skuld, eftersom ingen kan anklagas för vad som händer. Jag vill mena 

att det istället handlar just om valet att antingen låta allt gå som det gör eller att bryta sig loss 

från det gamla. Drömmars uppkomster är inte slumpmässiga hos Rushdie. De präglas av den 

verklighet som drömmaren befinner sig i, men kan också skapa en verklighet i sig. 

Drömmarna fungerar här ungefär på samma sätt som berättande.  Som vi har sett sätter 

Rushdie ofta likhetstecken mellan skapare och berättare, till exempel med hjälp av 

beteckningen ”kahin” för profeterna Mahound och Ayesha, som också betyder berättare. Att 

vara en ”skapare” innebär här lika mycket en gudomlig makt som en makt att skapa sin 

identitet och historia. 
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 Genom att använda sig av de fysiska förvandlingarna visar Rushdie att makten över 

verklighetsbeskrivningen och identifieringsprocessen inte är en symbolisk makt utan att den 

spelar en avgörande roll för hur människor lever sina liv. Språket är inte bara ett 

kommunikationsmedel utan fungerar till stor del som identifikationsskapare. Språket 

medverkar till att reproducera uppfattningar om kön, klass och etnicitet som i sin tur är av stor 

vikt när det kommer till vilken möjlighet man har att själv bestämma över sin identitet, samt 

att få andra att acceptera den. Blandningen av språk och kulturella influenser i romanen bidrar 

till att visa på hur även individer är hybrider, vars olika påverkningar slåss om att vara den 

mest tongivande. Att skapa en identitet är ingen passiv handling utan kräver aktiva val om vad 

man vill låta ta mest plats och ge tolkningsföreträde till. 

 Berättelsen flyttar sig snabbt mellan olika platser och tider, men strukturerna och 

människorna är i stort sätt desamma, vilket bland annat illustreras med de återkommande 

namnen och replikerna. Detta gör det omöjligt att påstå problematiska mönster har försvunnit, 

bara för att de inte syns just där vi råkar befinna oss. ”De Andra” har tagit sig nära ”oss”, de 

är inte längre långt bort varken geografiskt eller tidsmässigt. Det aktualiserar frågor som man 

kanske har velat glömma i takt med att utvecklingen har gått vidare. Men som Rushdie visar 

innebär inte utveckling att problem eller maktstrukturer försvinner. Dessa strukturer fortsätter 

att forma människors förutsättningar till att skapa sina identiteter och liv, och hur andra 

människor kommer att uppfatta dem.  
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