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Abstract 

 

This paper is a historiographical investigation of how it can be that different biographies of the 

Nicaraguan rebel leader Augusto C. Sandino present such different pictures of who he was. In 

order to answer that question, I examine the methods that the biographers employ when they 

portray Sandino. I also investigate if there is a pattern in what facts they chose to include and 

exclude and what proof they present for their claims that Sandino had a certain set of 

characteristics, motivations and goals. I then examine if the differences can be explained by the 

fact that the biographers use Sandino to say something about contemporary policy issues. The 

conclusion is that there exists huge differences in how the biographers prove their claims as to 

what purpose Sandino had with his rebellion and that these differences are linked to the fact that 

they use Sandino to say something about their own time and place in history. Yet another 

conclusion is that the proof some of the biographies present for their claims have such 

deficiencies that it is relevant to talk of abuse of history. 
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Inledning 

Sandino - en sammansatt, mångfacetterad och motsägelsefull gestalt 

Augusto C. Sandino ledde ett väpnat uppror i Nicaragua under åren 1927–1934. Den här 

uppsatsen är en historiografisk undersökning av den bild olika biografer ger av Sandino. 

Källmaterialet är fem biografier om Sandino som är skrivna vid olika tidpunkter, på olika platser 

och från olika utgångspunkter. Min frågeställning är: Vad kan förklara att Sandinos biografer ger 

så olika bilder av honom? 

Föremålet för biografierna är på många sätt en sammansatt, mångfacetterad och 

motsägelsefull gestalt. Den bild de olika biograferna ger av Sandino skiljer sig också åt på flera 

viktiga punkter. En biograf beskriver honom som en bov, andra som en hjälte. En sak samtliga 

biografier har gemensamt är dock att biograferna använt sina skildringar av Sandinos gärningar, 

drivkrafter och mål till att göra inlägg i dagsaktuella politiska debatter. Resultatet är biografier 

som ger väldigt olika bilder av vem Sandino var och som använder hans liv och verk för så skilda 

syften som att argumentera för diktatur som statsskick i Nicaragua, mot USA:s militära strategi i 

Vietnamkriget och mot den kommunistiska ideologi som efterkrigstidens regimer i Sovjet och 

Östeuropa stod för. 

Nicaragua var under Sandinos livstid ett fattigt och glest befolkat land präglat av politiska och 

militära konflikter mellan de konservativa och liberala partierna. Konflikter som flera gånger 

slutade med att USA intervenerade militärt. 

Konflikten mellan liberala och konservativa i Latinamerika går tillbaka till 1700-talets andra 

hälft då Spanien i ett försök att reformera sitt koloniala styre bestämde att bara de som var födda 

i Spanien kunde inneha poster i förvaltningen. En oavsiktlig konsekvens blev uppdelningen av de 

rika och mäktiga i två politiska läger.1 

Sandino föds 1895 utom äktenskapet och tillbringar de första åren med sin fattiga mor, flyttar 

sen till sin mer välbärgade far som han också arbetar för tills han i tjugoårsåldern lämnar 

Nicaragua. När inbördeskriget bryter ut 1926 återvänder Sandino till hemlandet och ansluter sig 

till den liberala hären under general José María Moncada. Som enda general i denna armé vägrar 

Sandino att skriva på det fredsavtal som USA förhandlat fram med Moncada och inleder istället 

en sju år lång väpnad kamp, först mot USA:s Marinkår som ockuperar landet och sedan mot 

Nationalgardet. Ett år efter fredsavtalet blir Moncada president. 1933 efterträds han av den 

konservativa presidenten Juan Bautista Sacasa. 1934 förhandlar Sandino och president Sacasa 

fram ett fredsavtal, men på väg från en middag med presidenten skjuts Sandino av soldater ur 

Nationalgardet, en nationell militär styrka som byggts upp av USA och leds av Anastasio Somoza 

García. Två år senare slutar en maktkamp mellan presidenten och Nationalgardet med att 

                                                 
1 Reid, 2007, s. 54. 
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Somoza avskaffar demokratin i Nicaragua och inleder en drygt fyra decennier lång period av 

diktatur då hans familj styr landet och lägger beslag på stora delar av nationens tillgångar. 

Familjedynastin förlorar makten 1979 då Somozas son Anastasio Somoza Debayle störtas av 

gerillan FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional (den sandinistiska fronten för nationell 

befrielse). 

Sandino blev redan under sin livstid en symbol för latinamerikanskt motstånd mot USA:s 

dominans. Men han hade också en praktisk betydelse både för sitt land och för USA:s politik 

gentemot Latinamerika. Den svenska forskaren i internationella relationer Svante Karlsson ser 

Sandinos prestation att hålla Marinkåren stången som en av förklaringarna till att USA ändrade 

sin utrikespolitik gentemot Latinamerika från protektoratspolitiken till den goda grannens politik.2 

Detta är en parallell till hur USA:s nederlag i Vietnam fick återverkningar på utrikespolitiken 

genom att det ledde till krig genom ombud och indirekt inblandning i lågintensiva konflikter som 

stödet till Contras gerillakrig mot FSLN. 

Sandino var alltså både en inspiration för senare väpnade uppror och en viktig anledning till 

att USA upphörde med sina öppna militära interventioner i Latinamerika och istället satsade på 

att bygga upp och stötta nationalgarden, som var mer beroende av stödet från USA än från de 

inhemska politiska eliterna, och även stödja militärregimer och diktaturer som Somoza-dynastin.3 

Sandinos betydelse som symbol minskade när FSLN förlorade makten i valet 1990. Den nya 

regimen lät bland annat måla över de många muralmålningarna med Sandino som motiv. 

Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur det kan komma sig att olika biografier 

kan ge så skilda bilder av en och samma person. Min frågeställning är: Vad kan förklara att 

Sandinos biografer ger så olika bilder av honom? För att söka svar på den frågan kommer jag 

först att undersöka om det finns skillnader i de metoder biograferna använder som kan förklara 

att de ger så olika bilder av honom. Därefter undersöker jag om de som skrivit biografier om 

Sandino använt hans liv för att göra inlägg i dagsaktuella politiska debatter. Utifrån svaret på de 

tidigare frågorna försöker jag slutligen besvara frågan om Sandinos biografer ägnat sig åt 

”historiemissbruk”, det vill säga om biograferna för att kunna använda Sandino som slagträ i 

aktuella politiska debatter gjort avsteg från vad man skulle kunna kalla god sed för historiker. Jag 

avgränsar min undersökning genom att bara intressera mig för vilka metoder biograferna 

använder sig av och vilken bild de ger av Sandino, inte för huruvida denna bild är korrekt. 

                                                 
2 Karlsson, 1996, s. 88. 
3 Karlsson, 1996, s. 89. 
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Källmaterial 

Fem biografier om Sandino 

Det finns många olika biografier om Sandino. För att inte få ett alltför omfattande material har 

jag gjort ett urval. Min ambition har varit att få med de biografier som haft störst betydelse för 

bilden av Sandino. Samtidigt har jag försökt få en variation när det gäller var och när biografierna 

är skrivna samt vilka aspekter av Sandino de behandlar. Urvalet har begränsats genom att jag 

enbart valt bland de biografier som finns på svenska bibliotek, de jag själv har sedan tidigare och 

de som finns tillgängliga i sin helhet på internet. 

Anastasio Somoza ger ut sin biografi över Sandino, El verdadero Sandino o el calvario de las Segovias 

(Den sanne Sandino eller Segovias lidande), i Nicaragua 1936, två år efter Sandinos död och 

samma år som han gör sig själv till diktator över landet. Därmed utgör denna biografi en del av 

Somoza-regimens officiella historieskrivning. Biografin är skriven i polemik mot de 

tidningsreportage och böcker som före och efter Sandinos död beskrivit honom som en 

frihetshjälte. Somoza hävdar att hans ambition är att dra fram sanningen om Sandino.4 Biografin 

kommer i en ny utgåva med ett nyskrivet förord 1976, när FSLN hotar att beröva Somoza-

dynastin dess kontroll över Nicaragua. Somozas biografi bygger till stor del på dokument från 

Sandinos armé som Nationalgardet beslagtagit. Enligt Gregorio Selser, en av Sandinos andra 

biografer, var Somoza inte den verklige författaren utan det var Somozas stabschef Camilo 

González som skrev biografin.5 

Den argentinska journalisten och historikern Gregorio Selser ger ut sin biografi, Sandino, general 

de hombres libres (Sandino, de fria männens general) i Mexiko 1955, året efter att Guatemalas 

reformvänliga president Jacobo Árbenz störtats i en USA-stödd militärkupp. När FSLN är på väg 

att ta makten 1978 redigerar Selser texten och ger ut boken igen. 1981, när två år förflutit från det 

internationellt uppmärksammade maktskiftet, kommer boken i en engelsk översättning med titeln 

Sandino. Selser beskriver sig som ”a political militant” och gläds åt att folket använt hans böcker 

som redskap i sin kamp för att göra sig av med inhemska och utländska ”gringos” 

(nordamerikaner).6 

Neil Macaulay är historieprofessor i USA och veteran från Fidel Castros gerillaarmé på Kuba. 

Han skriver sin biografi, The Sandino affair, år 1967 när USA utkämpar Vietnamkriget. Macaulays 

biografi handlar om Sandino som militär befälhavare och beskriver honom som en pionjär inom 

utvecklandet av taktik och strategi inom gerillakrigföring. 

Instituto de Estudio del Sandinismo, Institutet för studier av Sandinismen, var ett statligt 

institut som under den tid FSLN hade makten i Nicaragua gav ut skrifter om och av Sandino. 

                                                 
4 Somoza, 1976, s. 347. 
5 Selser, 1981, s. 182. 
6 Selser, 1981, s. 206. 
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1985 gav institutet ut biografin, Augusto C. Sandino, Padre de la Revolución Popular y Antiimperialista, 

1895–1934 (Augusto C. Sandino, den folkliga och antiimperialistiska revolutionens fader, 1895–

1934). Det finns ingen uppgift om vem som har skrivit biografin. Kopplingen mellan institutet 

och staten gör biografin till en del av FSLN-regimens officiella historieskrivning. 

Enligt baksidestexten var biografin avsedd för ungdomarna i den nicaraguanska armén som 

stred mot den USA-stödda Contras-gerillan. 

Preparado por el Instituto de Estudio del Sandinismo, este elocuente conjunto de testimonios 

gráficos está dedicado a los jóvenes que, tras la huella y el ejemplo de Augusto C. Sandino, Padre 

de la Revolución Popular y Antiimperialista, defienden con su vida la libertad, la independencia y la 

soberanía nacional de Nicaragua.7 

Den nordamerikanske filosofen Donald C. Hodges ger ut sin biografi, Sandino's communism: 

spiritual politics for the twenty-first century, 1992, två år efter att FSLN förlorat makten i Nicaragua. 

Hodges ser som sin uppgift att rädda det intellektuella arvet efter Sandino, som enligt hans 

mening missförståtts och förvrängts av såväl tidigare biografer som av FSLN. Napoleon Chow 

ger i sitt förord Hodges bok en aktualitet genom att hänvisa till murens fall 1989. I denna tid av 

tvivel, desillusion och omprövning inom vänstern behövs enligt Chow böcker som pekar ut en ny 

möjlig riktning för vänstern. Chow menar att Hodges genom att beskriva Sandinos blandning av 

kommunism, filosofi och religion skrivit just en sådan bok.8 

Teori 

Historiografi 

Två frågor återkommer ständigt inom historiografins område. Dels frågan om vilka krav man kan 

ställa på historisk forskning och dels diskussionen om huruvida det är lämpligt att använda 

historien för att belysa aktuella politiska frågor. Bakom dessa frågeställningar finns två mer 

grundläggande frågor om vad historiografi är och vad en historiograf bör syssla med. 

Den frågeställning inom historiografin som står i centrum här är hur historikers texter 

förhåller sig till vad man skulle kunna kalla god sed för en historiker. Har de med de viktigaste 

händelserna och omständigheterna, eller väljer de bort sådant som talar mot deras tes? Är de 

konsekventa när det gäller värderingen av källor och tolkningen av handlingar och uttalanden? 

                                                 
7 Instituto de Estudio del Sandinismo, 1986, s. 56. (Denna vältaliga uppsättning av grafiska vittnesmål, som 
sammanställts av Institutet för studier av Sandinismen, är tillägnad de ungdomar som vandrar i Augusto C. Sandinos 
fotspår, den folkliga och antiimperialistiska revolutionens fader, och precis som han med livet som insats försvarar 
Nicaraguas frihet, oberoende och nationella suveränitet.) 
8 Hodges, 1992, s. IX. 
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Historiemissbruk 

Den svenske historikern Håkan Gunneriusson menar att en viktig uppgift för historiografer är att 

slå ned på historiemissbruk.9 Med termen historiemissbruk avser han en historieskrivning som 

styrs mer av historikerns åsikter än av tillgängliga fakta. Gunneriusson tycker att historiografer 

ska påtala när historia på detta sätt används för att legitimera politiska beslut i vår samtid.10 

Den brittiske historieprofessorn John Tosh menar att en historiker visst kan välja ämne utifrån 

vad som är relevant idag utan att för den skull riskera att bli propagandistisk. Historiker har enligt 

Tosh ett ansvar att skriva om teman som är relevanta för våra politiska beslut idag eftersom 

bilden av historien annars kommer att sättas av andra som inte har samma förutsättningar att ge 

en riktig bild av den. 

Våra prioriteringar i nuet bör bestämma de frågor som vi ställer om det förflutna, men inte 

svaren.11 

Den brittiske historikern Edward Hallett Carr förespråkar en historievetenskap där utövarna är 

medvetna om sin egen roll, sin historia och de följder dessa får för hur de skildrar historien. Carr 

menar nämligen att det är oundvikligt att historiker inte bara berättar om den tid och de personer 

de valt att skildra, utan samtidigt säger något även om sin egen tid och sig själva. 

Great history is written precisely when the historian’s vision of the past is illuminated by insights 

into the problems of the present.12 

En sammanvägning av dessa synpunkter skulle kunna se ut så här: Det är inget suspekt i att som 

historiker använda historien för att säga något om samtidens politiska utmaningar. Däremot kan 

man kräva att historikern öppet redovisar sitt syfte och diskuterar hur detta påverkar skildringen, 

exempelvis genom vilka aspekter och fakta hen väljer respektive väljer bort. Historikern måste 

också ha ambitionen att säga något om historien och inte enbart om samtiden. När historien bara 

blir ett medel historikern använder för att stödja en förutfattad mening om samtidens politiska 

frågor så kan man tala om historiemissbruk. 

Historia som berättelser 

Den franske historikern Michel de Certeau står för en litterär historiografi som ser historia som 

grundad i litteratur. Certeau menar att romanen tar upp samma teman som myten, men applicerar 

dem på individen. Eftersom biografier handlar om individer och biografer använder många av 

                                                 
9 Gunneriusson, 2004, s. 211. 
10 Gunneriusson, 2004, s. 213. 
11 Tosh, 2004, s. 66. 
12 Carr, 2001, s. 31. 
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romanens stilistiska grepp för att fånga sina läsare bör Certeaus påpekande att romaner tar upp 

samma teman som myten även vara giltigt för många biografier. 

The novel is the psychologizing of myth; it interiorizes conflict among the gods. Rather than “an 

extenuation of myth,” it is born of its fragmentation and of its reduction into miniature.13 

En vanlig idé inom teorier om hur vi använder berättelser är att vi beskriver oss själva genom att 

berätta om andra. Det är först i kontrast mot dem vi beskriver som vår motsats som vår egen 

individuella eller kollektiva identitet blir riktigt tydlig. Certeau vidareutvecklar denna idé så att den 

blir giltig för historikers texter. Historien blir då något som skildrar vår relation till den andre och 

ger vår verklighet mening genom kontrasten med den andres verklighet. 

Historical discourse makes a social identity explicit, not so much in the way it is “given” or held as 

stable, as in the ways it is differentiated from a former period or another society.14 

Jag vill hävda att historiker lika gärna kan använda historien för att skapa en kontrast till nuet, 

som för att framhäva likheter. Historiker kan antingen skapa en dikotomi där de som levde i en 

förfluten tid blir de andra eller skapa en kontinuitet där enheter som nationer och klasser 

framställs som homogena över tid. I bägge fallen är det klokt att vara uppmärksam på vad 

historikerna väljer att framhäva respektive förtiga för att uppnå den önskade effekten. 

Den amerikanske historieprofessorn Hayden White går ett steg längre och hävdar att 

innehållet i historiska narrativ i lika stor utsträckning är påhittat som funnet och att de har mer 

gemensamt med skönlitteratur än med andra vetenskaper vad gäller form.15 Att påstå att 

historikers texter skulle innehålla lika delar påhitt och fakta är enligt min mening att gå väl långt. 

Men särskilt i biografier tycker jag mig se många exempel på hur historiker likt romanförfattare 

hittar på sinnestillstånd, motiv och målsättningar som de förser karaktärerna i sina böcker med. 

Den finske historieprofessorn Pentti Renvall ser fastställandet av motiv som en närmast omöjlig 

uppgift för biografer. Detta ställer biografen inför en svår utmaning eftersom denne måste 

försöka förstå varför en historisk person handlar som den gör. 

När en historisk gestalt tecknas, skulle en fullständig bild av hans personlighet förutsätta att vi 

kunde utreda hans motiv i grunden, vilket man redan i förväg måste anse i det närmaste omöjligt. 

Vi känner ju inte alltid de djupaste motiven ens hos människor som vi umgås med varje dag, och 

ännu omöjligare är det, då vi har att göra med en person ur det förgångna, vars handlingar vi högst 

ofullständigt känner. Men också om vi vid vår utredning av motiven inte kan nå resultat som ens 

tillnärmelsevis kan betraktas som fullständiga, är det dock inte hopplöst att söka bilda sig en 

uppfattning om historiska personer. Vi kan i varje fall genom deras åtgärder och ord sluta oss till 

                                                 
13 Certeau 1988, s. 347. 
14 Certeau 1988, s. 45. 
15 White 2001 s. 222. 
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huvudriktningen för deras strävanden, och för forskningen är det ofta till fyllest, om detta kan 

klarläggas.16 

Renvalls slutsats är att det finns gränser för vad biografer med fog kan påstå sig veta om en 

historisk persons motiv. Biografen kan inte läsa tankar. Däremot kan biografen tolka handlingar. 

Biografer bör därför, enligt Renvall, begränsa sig till att uttala sig om syftet med handlingar.17 

Biografier är en genre som både öppnar nya möjligheter och ställer särskilda krav på 

historiker, då den dels gör det möjligt att skildra historiska händelser genom en individ och dels 

ställer historiker inför en svår avvägning mellan strukturella och individuella förklaringar till dessa 

händelser. Biografier förklarar i stor utsträckning historiska händelser med en persons 

karaktärsdrag och motiv. Det gör att den historiograf som studerar biografier måste vara 

uppmärksam inte bara på hur en persons motiv skildras, utan även på vilka belägg biografen 

presenterar för dessa motivs existens. 

Den tyske historikern Volker Depkat menar att biografier befinner sig mellan den akademiska 

miljön, litteraturen och populärkulturen. 

Biography moves between fact and fiction, curricula vitae and literary narratives, the fact-based 

historical reconstruction and the imaginative construction of lived lives.18 

Detta konstaterande är särskilt relevant i förhållande till motivens roll i biografiers 

förklaringsmodeller. En historiograf bör därför vara uppmärksam på om biografer lånar tekniken 

från skönlitteraturen att utan någon annan grund än den egna beskrivningen av en individs 

karaktär hitta på mer eller mindre trovärdiga psykologiska förklaringar till dennes handlingar. 

Det historiker gör när de skriver historia är, enligt Hayden White, att organisera händelser så 

att de tilldelas rollen av orsak, respektive verkan.19 Den amerikanske filosofen David Carr menar 

att berättelser riktar vår uppmärksamhet mot vissa företeelser och får oss att handla i avsikt att nå 

bestämda mål. Romaner gör det för individer och historiska skildringar för grupper.20 

Utifrån denna syn på berättelser blir det rimligt att se historikers texter som uppmaningar till 

handling och att vara uppmärksam på vilken tes de driver och med utgångspunkt i detta 

undersöka vilka fakta de lyfter fram, döljer och hittar på för att belägga tesen. 

Rekonstruerade eller föreställda liv 

Biografier är en bred genre som rymmer många olika typer av verk. Författaren kan lika gärna 

vara historiker som journalist och kan därmed ha helt olika uppfattningar om vad en biografi är 

                                                 
16 Renvall, 1965. s. 187. 
17 Renvall, 1965. s. 189. 
18 Depkat, 2004, s. 40. 
19 White 2001, s. 231. 
20 Carr 1986, s 71. 
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och vilka krav man kan ställa på den. Vidare kan genren biografi delas in i flera olika undergenrer 

som intresserar sig för personens handlingar, tankar eller inre liv. 

En hypotes om varför biografiernas bild av Sandino skiljer sig åt blir då att dessa skillnader 

beror på att det rör sig om olika typer av biografier. 

Den svenske idéhistorikern Ingemar Nilsson menar att biografer ofta väljer att bortse från 

motsägelser hos personen de skildrar och istället presenterar en förenklad bild där personens alla 

sidor inte ryms.21 Det finns hos biografer ofta en strävan att framställa föremålet för biografin 

som konsekvent. Bakom denna önskan ligger vår idealbild av människan som sammanhängande 

och livet som meningsfullt.  

Dragningen mot förenkling finns naturligtvis i alla historikers texter. Verkligheten är helt 

enkelt allt för komplex för att på ett begripligt sätt kunna förmedlas i sin helhet. Men i just 

biografier finns, som Nilsson påpekar, alltså en ytterligare drivkraft att förenkla. Därför behöver 

den som analyserar biografier vara extra vaksam på vad historikerna valt bort. 

Den tyska historikern Simone Lässig menar att biografiers beskrivningar av livsmål och 

avsiktliga handlingar i stor utsträckning är efterhandskonstruktioner för att ge ett liv mening och 

struktur.22 En förklaring till att bilderna av Sandino skiljer sig åt så mycket kan då vara att många 

biografer velat ge en entydig och sammanhängande bild av honom och därför valt bort de av 

hans handlingar och idéer som stör denna bild. Särskilt stora kan förstås skillnaderna bli när det 

rör sig om en sammansatt person och när biograferna har olika egna agendor som får dem att 

lyfta fram olika sidor av denna personlighet. 

Lässig hävdar att varje biograf dels är bunden till sin egen tid och plats och dels är en produkt 

av sina egna erfarenheter. Dessa faktorer kommer att påverka den bild biografen ger av föremålet 

för biografin eftersom biografin speglar såväl föremålet som författaren.23  

En hypotes blir då att skillnaderna mellan biografernas bilder av Sandino kan bero på att de 

skriver sina biografier vid olika tidpunkter och på olika platser samt har olika erfarenheter. 

Lässig påpekar också att många ”stora män” när de skrivit om sitt liv gjort det med tanke på 

kommande biografer. De har lagt sitt liv till rätta och konstruerat en passande identitet åt sig 

själva. Historiska personer är aktörer som agerar för att omvärlden ska uppfatta dem på ett sätt 

som gör det lättare för dem att uppnå sina mål. Detta måste en biograf vara medveten om när 

hen värderar de källor som utgörs av de skrifter föremålet för biografin lämnat efter sig.24 

En hypotes blir då att skillnaderna mellan biografernas bilder av Sandino kan bero på att de 

förhåller sig på olika sätt till Sandinos egna skrifter. 

                                                 
21 Nilsson, 1997, s. 209. 
22 Lässig, 2008, s. 7. 
23 Lässig, 2008, s. 12. 
24 Lässig, 2008, s. 14. 
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Metod 

Hermeneutik och retorik 

För att analysera biografier behöver jag en metod för texttolkning. Bland de möjliga metoderna 

för texttolkning är hermeneutiken den minst kontroversiella. Om det finns någon kontrovers så 

handlar den inte om huruvida det är lämpligt att använda hermeneutik för tolkning av historikers 

texter, utan om hur hermeneutiken ska tillämpas. 

Den tyske filosofen och teologen Friedrich Schleiermacher hävdar att uttolkaren måste sätta 

sig i författarens ställe med hjälp av dennes verk och släppa sina egna tankar.25 Jag håller med om 

att det är viktigt att ha en välvillig inställning till författaren och dennes text. Samtidigt får det inte 

övergå i godtrogenhet. Som läsare behöver jag vara alert. Den franske filosofen Jean Paul 

Gustave Ricoeur förespråkar rent av en misstänksamhetens hermeneutik. 

A simple inspection of discourse in its explicit intention, a simple interpretation through the game 

of question and answer, is no longer sufficient. Heideggerian deconstruction must now take on 

Nietzschean geneology, Freudian psychoanalysis, the Marxist critique of ideology, that is, the 

weapons of the hermeneutics of suspicion.26 

Detta är den typ av hermeneutik som jag själv förespråkar. En hermeneutik där jag som läsare tar 

hjälp av olika teorier om hur världen fungerar för att förstå texten och är öppen för att 

hermeneutiken kanske inte ensam räcker till som metod för texttolkning. 

Enligt Schleiermacher är dessutom hermeneutiken, konsten att rätt förstå vad någon annan 

skrivit, tätt sammankopplad med retoriken, konsten att tala så att man förmår övertyga andra. 

The belonging together of hermeneutics and rhetoric consists in the fact that every act of 

understanding is the inversion of a speech-act, during which the thought which was the basis of 

the speech must become conscious.27 

Denna egenskap hos retoriken, att den både kan användas till att utforma en text och till att 

analysera den, innebär att vi kan använda retorikens teorier för att förstå avsändarens avsikter. 

Schleiermacher menar att författaren kan ha två olika syften. Ett didaktiskt då hen vill lära ut eller 

ett retoriskt då hen vill övertyga och åstadkomma handling. Det didaktiska syftet kan hen 

redovisa öppet, medan det retoriska kan var mer effektivt om det hålls dolt.28 Detta är en 

påminnelse om att texter som på ytan handlar om historia ofta samtidigt, på ett annat plan, är 

inlägg i dagsaktuella politiska debatter. 

                                                 
25 Schleiermacher 1998, s. 135. 
26 Ricoeur 2003, s. 285. 
27 Schleiermacher 1998, s. 7. 
28 Schleiermacher 1998 s. 121. 
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En uttolkare ska enligt Schleiermacher inte bara intressera sig för de idéer och tankar som 

finns i texten, utan även för de som saknas. Tankar och invändningar som dyker upp hos läsaren 

är något som författaren kan ha utelämnat med flit och detta säger då något om dennes syfte med 

texten.29 Det är därför viktigt att också fundera över vilka frågor författaren undviker att ställa. 

Detta betyder att vi inte bara behöver läsa historikers texter med ett öppet sinne, vi behöver 

också när vi läser fundera över vad de utelämnat, vilka fakta de valt bort därför att de inte 

bekräftade deras världsbild. 

Forskningsläge 

Hodges är inte bara en av Sandinos biografer. Han är också en forskare som studerat hur olika 

politiska aktörer i Nicaragua skapat och använt bilder av Sandino för att främja sina syften. 

Denna frågeställning är även ämnet för en avhandling av Nancy Campbell-Jeffrey. 

Hodges diskuterar i sin biografi om Sandino både värdet av tidigare biografier om honom och 

de problem den som vill skriva en biografi om Sandino ställs inför. Ett problem Hodges tar upp 

är att en biograf inte okritiskt kan lita till de texter föremålet för biografen lämnat efter sig. 

Hodges hävdar att Sandino i sin strävan efter att vinna stöd i olika politiska läger visade upp olika 

ideologiska uppfattningar inför olika publiker.30 

Sandino was a master of subterfuge. From the beginning of his struggle in Nicaragua, he called 

himself a liberal and espoused the constitutionalist cause. Later, in an effort to garner support 

from the political Left, he donned a populist and democratic mask. His biographers mistook these 

fronts for the political reality they concealed.31 

Hodges visar att Sandino som historiskt subjekt var medveten om att det spelade roll hur hans 

ord och handlingar uppfattades. För att nå sina mål måste han tänka på hur han uppfattades. Ett 

exempel är att han dolde sin ideologiska övertygelse, ett annat att han valde att anspela på en 

kristen berättelse som hans målgrupp, nicaraguanska bönder och arbetare, kunde relatera till. 

Det talar för hypotesen att skillnaderna mellan biografernas bilder av Sandino kan bero på hur 

de värderat den källa som hans efterlämnade skrifter utgör. 

Hodges tar inte bara upp vikten av källkritik och problemet att biografer sållar bland fakta för 

att få en enhetlig och sammanhängande bild av föremålet för sina studier. Han skriver även om 

vikten av att som biograf arbeta med flera olika typer av källor: 

                                                 
29 Schleiermacher 1998 s. 137. 
30 Hodges, 1992, s. 75. 
31 Hodges, 1992, s. 57. 
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The most credible interpretation of Sandino is one that provides a place for all of the data. Instead 

of being limited to his written work, it would also take into consideration his actions, alliances, and 

organizational affiliations.32 

Hodges menar att ytterligare en förklaring till att bilden av Sandino varierar är att vissa biografer 

försökt dölja de av Sandinos idéer som inte passat in i den bild de velat ge av honom. Hodges 

anklagar den nicaraguanske författaren och politikern Sergio Ramírez för att utelämna 

kontroversiella delar av Sandinos idéer, som spiritismen, i den antologi över Sandinos texter som 

han gav ut under sin tid i FSLN. Enligt Hodges är det inte bara Ramírez som väljer bort denna 

del av Sandinos ideologi. Hodges menar att även den argentinske journalisten och historikern 

Gregorio Selser i sin biografi om Sandino undertrycker Sandinos korrespondens med den 

magnetisk-spirituella skolan.33 

Hodges menar att andra biografers bild av Sandino påverkas av att de vill använda honom för 

sina egna syften. Lustigt nog diskuterar Hodges vilka skäl andra biografer har för att ge en 

tillrättalagd bild av Sandino, men underlåter att ta upp hur de egna drivkrafterna påverkar hans 

egen skildring av Sandino: 

That the Sandinistas have not understood Sandino’s message is hardly surprising. They have a 

vested interest in keeping his illuminated politics submerged. Besides stripping his thought of its 

unscientific baggage, they have reduced his contemporary relevance to the defense of Nicaraguans 

sovereignty, popular democracy, and economic reforms. Intellectually, their patronizing attitude 

toward his philosophical ingenuousness is tantamount to dismissing him and purveying a sanitized 

image of their hero’s ideology.34 

Somozas bok ger enligt Hodges en mer rättvisande bild av Sandino än FSLN:s officiella 

historieskrivning, då den tar upp den koppling till spiritismen som FSLN döljer.35 

The Sandinistas, Sandino’s presumptive heirs, have concluded that, since he was not a Marxist-

Leninist, he was not a communist. They have also found his counterculture of the occult to be 

politically embarrassing. Concerned that some of Sandino’s writings might damage his image as 

the father of the Sandinista Revolution, they give us a sanitized image of their hero as something 

he was not.36 

Nancy Campbell-Jeffrey är en sociolog från USA som i sin avhandling beskriver hur FSLN 

använde Sandino för att skapa en mothistoria till den officiella historia som Somoza lagt fast i sin 

biografi över Sandino. Somoza beskriver sig själv genom att beskriva sin främste motståndare, 

vilken underförstått är hans motsats. Enligt Campbell-Jeffrey bygger Somozas beskrivning av 

Sandino vidare på den bild av Sandino som en usel bandit som media i USA skapat under hans 

krig mot Marinkåren. 

                                                 
32 Hodges, 1992, s. 4. 
33 Hodges, 1992, s. 181. 
34 Hodges, 1992, s. 186. 
35 Hodges, 1992, s. 2. 
36 Hodges, 1992, s. 2. 
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Somoza extends the US presentation of Augusto Sandino by also characterizing the General as 

vain, of poor character, and a traitor.37 

Campbell-Jeffreys tar även upp FSLN:s historieskrivning och drivkrafterna bakom den. Hennes 

skildring överensstämmer här i allt väsentligt med den bild Hodges ger.38 

The Sandinistas did not simply discover a man named Sandino. They reconstructed a past around 

their revolution and made Sandino the focus of that past.39 

Campbell-Jeffrey konstaterar att FSLN, som själva är marxister, använder marxistiska termer för 

att beskriva Sandinos kamp men undviker att kalla honom marxist.40 Hon missar dock att denna 

distinktion innebär att FSLN underförstått hävdar att de själva befinner sig på en högre nivå i den 

historiska utvecklingen än Sandino. Som historiematerialistister ser de nämligen sin egen 

revolution som socialistisk medan de betraktar Sandinos som borgerlig. Campbell-Jeffrey citerar 

Tomás Borge, en av medlemmarna i FSLN:s styrande junta, men missar att han i citatet hävdar 

att FSLN tillfört ett ideologiskt element i form av en revolutionär teori som Sandino då 

underförstått ska ha saknat: 

Sandino's cause has indeed gone on living, and the Sandinista front did no more than take it up 

again under different material conditions and with the guidance of a revolutionary theory.41 

En hypotes blir då att skillnaderna mellan biografernas bilder av Sandino beror på att biograferna 

tillhör olika historietraditioner med olika narrativ som styr deras tolkning. 

Campbell-Jeffrey menar att såväl FSLN som deras motståndare Somoza-dynastin använder sig 

av historien för att få legitimitet. Båda sidor framställer historien på ett sätt som gynnar dem 

själva. Ansträngningen att få historien att passa de egna syftena handlar inte om att konstruera en 

myt utan stöd i verkliga historiska händelser, utan om att presentera ett urval av fakta och en 

tolkning av dem som passar den egna agendan. 

Certainly, movement actors and elites may create "facts" to support their position, but I argue that 

the reconstruction of the past for movements is largely based on verifiable facts that are 

comprised of new information or are linked together and/or interpreted in a new way.42 

En hypotes blir då att skillnaderna mellan biografernas bilder av Sandino beror på att biograferna 

vill använda honom för att säga något om sin egen samtid, vilket påverkar vilka fakta de väljer 

respektive väljer bort i sin skildring. 

                                                 
37 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 207. 
38 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 7. 
39 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 341. 
40 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 303. 
41 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 320. 
42 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 50. 
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Campbell-Jeffrey använder uttrycket counterpast för att beskriva hur en rörelse för att vinna 

legitimitet bygger upp en egen historieskrivning som står i motsats till den officiella. 

Once the Sandinista Revolution succeeds, the winners are free to construct and impose any history 

they like. However, the revolutionaries must reconstruct a past and communicate it before they are 

victorious. In fact, that reconstructed past must directly counter Somoza’s official history if the 

Sandinistas are to succeed at all.43 

Såväl Campbell-Jeffrey44 som Hodges45 beskriver Sandinos filosofiska och teologiska idéer som 

bisarra. Detta är en påminnelse om att historiska skildringar alltid innehåller värderingar och ett 

exempel på hur den som ska skildra en historisk person, eller analysera hur en historisk person 

skildrats, kan ha svårt att bortse från sina egna eller sin egen tids och miljös uppfattningar om vad 

som är rimligt respektive bisarrt. Detta talar för hypotesen att skillnaderna mellan biografernas 

bilder av Sandino kan bero på att de skriver sina biografier vid olika tidpunkter och på olika 

platser samt har olika erfarenheter. 

Analys 

I avsnittet Syfte, frågeställningar och avgränsningar förklarade jag att mitt syfte är att undersöka hur det 

kan komma sig att biografierna ger så olika bilder av Sandino. Jag konstaterade också att jag för 

att kunna besvara den frågan behöver undersöka de metoder biograferna väljer att använda, 

huruvida det finns en koppling mellan dessa val och skälet till att de skriver biografierna samt om 

denna koppling i så fall gör att de kan sägas syssla med historiemissbruk. I avsnitten Teori och 

Forskningsläge formulerade jag utifrån denna frågeställning ett antal hypoteser som kan förklara 

varför biografierna ger så olika bilder av Sandino. Min förhoppning är att jag genom en analys av 

de olika biografierna ska kunna verifiera eller falsifiera dessa hypoteser. De olika hypoteserna 

utesluter inte varandra. Analysen kan mycket väl komma att visa att det finns flera olika 

förklaringar till att biografierna ger olika bilder av Sandino. De hypoteser jag formulerat är 

följande: 

Biografierna är av olika typ. 

Biograferna har velat ge en entydig och sammanhängande bild av Sandino och har därför valt 

bort fakta som talar mot denna bild. 

Biograferna skriver sina biografier vid olika tidpunkter och på olika platser samt har olika 

erfarenheter. 

Biograferna gör olika värderingar av den källa som Sandinos efterlämnade skrifter utgör. 

Biograferna tillhör olika historietraditioner med olika narrativ som styr deras tolkning. 

                                                 
43 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 276. 
44 Campbell-Jeffrey, 2005, s. 328. 
45 Hodges, 1992, s. 155. 
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Biograferna använder Sandino för att säga något om sin egen samtid, vilket påverkar vilka 

fakta de väljer respektive väljer bort. 

Hur biograferna beskriver Sandinos egenskaper 

Det finns både likheter och skillnader mellan de fem olika biografiernas skildring av Sandino. De 

beskriver alla samma avgörande händelser i Sandinos liv, men skiljer sig åt i beskrivningen av 

dessa händelser och av Sandino själv. Ett exempel är hur de beskriver Sandino 

uppväxtförhållanden. 

Selser beskriver Sandinos far som en småbonde, modern som en indiankvinna och byn som 

oansenlig.46 På så sätt tonar Selser ned klasskillnaden mellan föräldrarna och kan behålla fokus på 

konflikten mellan USA och Nicaragua utan att klasskonflikter inom Nicaragua stör. Mitt intryck 

är att Selser tillrättalägger beskrivningen av Sandinos bakgrund för att det ska harmoniera med 

hur han beskriver Sandinos politiska program där kampen för nationellt oberoende går före 

kampen mot klasskillnader. Selsers beskrivning skiljer sig från Macaulays som nämner att pappan 

såg till att Sandino, efter några år hos modern, fick gå i skola och växa upp i hans familj. Även 

Institutet för studier av Sandinismen väljer att beskriva hur Sandino växte upp hos modern. Och 

även här blir det ett sätt att framhäva Sandino som representant för ett lidande folk. 

Su infancia transcurrió al lado de su madre; ahí conoció y sufrió toda clase de miserias y 

privaciones.47 

Somoza kallar Sandino vidskeplig.48 Hodges använder ordet fritänkare och beskriver hur Sandino 

under sin två vistelser i Mexiko inspirerades av frimurare, spiritister, sjunde-dags-adventister, 

teosofer, vegetarianer och den magnetisk-spirituella skolan.49 Andra biografer undviker att ta upp 

Sandinos religiösa och filosofiska övertygelser, eller ger dem en undanskymd roll. Selser tonar 

ned såväl Sandinos kontakter med frimurare och spiritister som de religiösa inslagen i hans 

propaganda. På så sätt får i första hand antiimperialismen och i andra hand jämlikhetssträvandena 

större utrymme. 

I den uppräkning som Institutet för studier av Sandinismen gör av de influenser Sandino fick i 

Mexiko saknas spiritisterna: 

Estando en México, Sandino se vincula con líderes sindicales, obreros, militantes socialistas, 

anarquistas y masones. Es ahí donde conoce de las luchas sindicales, la agresión yanqui contra 

                                                 
46 Selser, 1981, s. 62. 
47 Instituto de Estudio del Sandinismo, 1986, s. 10. (Sin barndom tillbringade han vid sin moders sida; på så sätt lärde 
han känna och utstod alla former av elände och fattigdom.) 
48 Somoza, 1976, s. 92. 
49 Hodges, 1992, s. 10. 



17 

México por el control de los yacimientos petroleros, de la propia Revolución Mexicana y, en fin, 

del progreso de las luchas de la clase trabajadora.50 

Somoza ser ett brev där Sandino utvecklar sina ideologiska och religiösa idéer som ett bevis för 

att han var galen. Underförstått påstår Somoza att bara den som är galen kan omfatta dessa 

idéer.51 

Somoza skriver att Sandino utgav sig för att vara liberal men i själva verket var kommunist och 

bolsjevik.52 Hodges menar att Sandino var kommunist men inte var anhängare av den typ av 

marxistiska och leninistiska kommunism som bolsjevikerna i Sovjetunionen stod för, utan istället 

inspirerades av en kommunistisk tradition med rötter i den franske filosofen Pierre-Joseph 

Proudhons idéer.53 

Selser beskriver Sandino som en ren själ fri från illvilja.54 Han kallar Sandino ”Nicaraguas 

noblest and most selfless son”.55 Selser är inte okritisk mot Sandino, utan betraktar honom som 

godtrogen. Det är en kritik som samtidigt upphöjer honom till en Jesuslik gestalt: 

Sandino’s politically unforgivable good faith or ingenuousness put him at his enemies mercy. He 

surrendered himself stripped of defense in the belief that his own honesty was shared by all, that 

his sincere desire for peace was understood, respected, and returned. But he not only surrendered 

his own life but the lives of those who had accompanied him through his years of hazardous and 

continuous struggle.56 

Macaulay menar att en gerilla behöver en karismatisk ledare och att Sandino var just det. De 

andra biograferna använder inte uttrycket karismatisk, men alla framhäver de Sandinos förmåga 

att entusiasmera och övertyga sina följare. 

Hur biograferna beskriver Sandinos drivkrafter 

Institutet för studier av Sandinismen betonar Sandinos erfarenheter. Utan att det sägs rakt ut blir 

i denna biografi Sandinos erfarenheter förklaringen till hans ställningstaganden och handlingar. 

Det kausala ambandet mellan orsak och verkan är klart om än outtalat: 

                                                 
50 Instituto de Estudio del Sandinismo, 1986, s. 16. (Under sin tid i Mexiko umgicks Sandino med fackliga ledare, 
arbetare, socialistiska aktivister, anarkister och frimurare. Det är där han lär känna den fackliga kampen, den 
amerikanska aggressionen mot Mexiko för kontroll av oljefälten, den mexikanska revolutionen och, inte minst, 
framgångarna i arbetarklassens kamp.) 
51 Somoza, 1976, s. 227. 
52 Somoza, 1976, s. 455. 
53 Hodges, 1992, s. 9. 
54 Selser, 1981, s. 93. 
55 Selser, 1981, s. 194. 
56 Selser, 1981, s. 168. 
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En plena adolescencia Sandino fue testigo de la primera gran intervención militar del imperialismo 

norteamericano en Nicaragua que culminó con el asesinato del general Benjamín Zeledón.57 

Somoza visar hur Sandino under sitt uppror använde olika skäl för att rättfärdiga sin väpnade 

kamp. Detta förhållande visar enligt Somoza att Sandino bara sökte förevändningar.58 Somoza 

skriver att Sandino efter Moncadas seger i presidentvalet 1928 sökte allianser med alla 

presidentens fiender. Enligt Somoza var Sandinos verkliga drivkraft hans personliga ambitioner 

och hans motvilja mot Moncada: 

El amor a Nicaragua y a la lucha por la libertad de la Patria, no era más que una careta, tras la cual 

escondía Sandino sus grandes ambiciones de mando.59 

Somoza hävdar att Sandino sviker såväl plikten som patriotismen när han vägrar acceptera 

fredsfördraget som hans överordnade skrivit på och att han dessutom sviker sitt ord genom att 

först meddela Moncada att han kommer att rätta sig efter dennes beslut att sluta fred och sedan 

ändå vägra göra det.60 

Somoza menar att Sandino inte heller var ärlig om sina avsikter när han, efter flera år av 

väpnad kamp mot Marinkåren och Nationalgardet, kom till huvudstaden Managua för att 

förhandla om fred med president Sacasa. Enligt Somoza var Sandinos försäkringar om att han 

sökte fred inte uppriktiga. Det egentliga målet ska ha varit att ta makten över Nicaragua.61 

Somoza hävdar att Sandino gömde undan vapen som han enligt fredsavtalet skulle ha lämnat 

in. Somoza tillskriver honom ett motiv för detta. Motivet ska ha varit att senare använda vapnen 

för att ta makten i hela Nicaragua.62 

Selser gör Sandino till en förebild för alla som kämpar mot rasism och orättvisor. Hans 

poetiska prosa om hur Sandinos själ lever i de förtryckta går att tolka antingen som bildspråk eller 

som ett accepterande av Sandinos spiritistiska syn på världen: 

Sandino was not only personal, desperate, and romantic rebellion by one man. Sandino is within 

each campesino who thinks with fury, as he wipes off his sweat, about the land that isn’t his; 

within each mulato who suffers and resents racial contempt, within each black who knows that it 

is the skin, not the heart, that hangs in the balance. Sandino is within every worker who, in a union 

or in the dungeon where the hangman immures them, toils at the task of justice. Within each 

student who writes or distributes the leaflet – always the same student, the same leaflet, from one 

age to the next.63 

                                                 
57 Instituto de Estudio del Sandinismo, 1986, s. 12. (I ungdomen bevittnade Sandino den nordamerikanska 
imperialismens första stora militära intervention som kulminerade i mordet på general Benjamín Zeledón.) 
58 Somoza, 1976, s. 36. 
59 Somoza, 1976, s. 108. (Kärleken till Nicaragua och kampen för fosterlandets frihet var endast en mask bakom 
vilken Sandino dolde sina stora ambitioner att få leda.)  
60 Somoza, 1976, s. 35. 
61 Somoza, 1976, s. 451. 
62 Somoza, 1976, s. 474. 
63 Selser, 1981, s. 200. 
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Hodges ger en annan bild av Saninos drivkrafter: ”Sandino was motivated by an apocalyptic faith 

rather than by a utopian vision of the future.”64 

Biograferna skiljer sig åt även när det gäller tolkningen av Sandinos motiv för att försöka sluta 

fred med Nationalgardet. Selser hävdar att Sandino trodde att alla parter i fredsförhandlingarna, 

han själv, president Sacasa och Nationalgardets chef Somoza, delade en uppriktig önskan om 

fred.65 Hodges tolkar inte Sandinos vilja att sluta fred som naivitet inför fiendens avsikter utan 

som en nykter bedömning av de försämrade möjligheterna att omvandla inbördeskriget till ett 

revolutionärt krig.66 

Hur biograferna beskriver Sandinos mål 

Somoza påstår att Sandino hade två mål för sin kamp, dels att upprätta en kommunistisk stat lik 

Sovjetunionen och dels att själv styra denna stat. Först ska målet ha varit att denna stat skulle 

omfatta hela Nicaragua. Men efter Sandinos fredsavtal med president Sacasa, där Sandino fick 

kontrollen över regionen Nueva Segovia, hävdar Somoza att Sandino ville bryta loss denna region 

från Nicaragua och där upprätta en ny stat som han själv skulle styra. Somoza menar att Sandino 

var besatt av att ta makten i Nicaragua och att han ville upprätta proletariatets diktatur.67 

Enligt Somoza visade Sandino sitt sanna jag när han valde att inte lägga ned vapnen sedan 

Marinkåren lämnat Nicaragua. Detta val visade enligt Somoza att Sandino inte alls stred för 

Nicaraguas självständighet utan för att själv få makten i landet.68 Denna tolkning ligger väldigt 

nära hur Hodges ser på utvecklingen. Såväl Somoza som Hodges menar att Sandinos egentliga 

mål var att omvandla Nicaragua till ett kommunistiskt samhälle utan klasskillnader.69  

When the Liberal Party won the elections in November 1928 and the marines prepared to leave, 

Sandino lost the two principal pretexts for continuing his struggle: the defense of the Constitution 

and of Nicaragua’s independence. Did that dissuade him from shifting from a war of national 

liberation to a revolutionary civil war? Not at all, although in doing so he lost the support of his 

chief representative abroad, Froylán Turcios, along with Gregorio Gilbert, a member of his general 

staff. That a secret revolutionary purpose underlay his struggle then became apparent.70 

Att Hodges hävdar att Sandinos slutmål hela tiden var en kommunistisk stat innebär dock inte att 

han ser Sandinos ideologi som oföränderlig. Tvärtom menar han att Sandinos förståelse för vad 

kommunism innebar förändrades under åren av väpnad kamp. Hodges menar att Sandino mot 
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slutet förespråkade en arbetarnas och böndernas revolutionära diktatur där oligarkernas makt 

bröts och flerpartisystemet avskaffades: 

It seems that in the course of his struggle in Nicaragua he swapped Blanquism for Leninism, 

which effectively transformed him from an anarcho-Blanquist to an anarcho-Bolshevik. Like 

Lenin in 1917, Sandino relied on the organized efforts of workers and peasants to make a 

revolution.71 

Selser hävdar, till skillnad från Somoza och Hodges, att Sandinos mål inte var kommunismen. 

Han skriver att Sandino såg det som att han förde vidare Zeledóns kamp för nationellt 

oberoende.72 Hodges gör dock en annan, mer långtgående, tolkning av Sandinos slagord ”Patria 

Libre” (Fritt fosterland). Det är en tolkning som mer bygger på Sandinos handlingar, förstörandet 

av utlandsägda gruvor och kidnappandet av storbönder, än på slagordets bokstavliga betydelse. I 

Hodges tolkning blir Sandinos politiska program därmed mer radikalt än i Selsers: 

’Free Homeland’ meant effective sovereignty through the expulsion of the marines and foreign 

capitalists from Nicaragua. But as we shall see, it also meant ridding the country of native 

capitalists.73 

Under en tid hade Sandino stöd av den sovjetstyrda kommunistiska internationalen Komintern. 

När Sandino inte gick med på de villkor Komintern ställde för sitt stöd bröts dock kontakterna. 

Hodges menar att sprickan mellan Komintern och Sandino bestod i att han ville gå längre: 

At issue was the interpretation of communism as a Republic of Equals or as a socialist society 

organized on meritocratic lines.74 

Hodges påpekar också att den magnetism-spiritism som Sandino bekände sig till, precis som hans 

andra inspirationskällor anarkismen och kommunismen, hade ett kommunistiskt samhälle som 

slutmål.75 

Hur biograferna beskriver Sandinos handlingar 

Somoza beskriver Sandino som en tiger och som skicklig på gerillakrigföring.76 Det är en 

beskrivning som inte är en självklar slutsats av hur Somoza själv skildrar Sandinos handlingar. 

Somoza ägnar mer utrymme åt hur Sandinos trupper torterar och mördar civila än åt deras strider 

mot Marinkåren och Nationalgardet. När Somoza väl skildrar dessa strider är det som 

misslyckanden för Sandinos trupper där de förlorar många soldater och tillfogar fienden få 
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förluster. Vid nästan varje sådan skildring hävdar Somoza dessutom att Sandino och hans 

befälhavare ger en felaktig bild av striden genom att ange en siffra för antalet egna döda som är 

lägre än den verkliga siffran och en siffra för antalet dödade fiender som är högre än den verkliga. 

I de andra biografierna finns inga skildringar alls av hur Sandinos trupper lemlästar och mördar 

civila. 

Även Macaulay beskriver Sandino som en skicklig gerillakrigare. Han hävdar att Sandino 

utvecklade en alldeles egen och effektiv gerillataktik.77 

Somoza ägnar mer utrymme än de andra biograferna åt Sandinos relation till befolkningen i 

Nueva Segovia. Och medan andra biografer berättar om vilket stöd Sandino hade så skriver 

Somoza om hur han tvingar befolkningen att stödja hans trupper med pengar och mördar dem 

som inte kan betala. Macaulay skriver också om hur Sandinos trupper mördar civila, men hävdar 

att våldet riktade sig mot de som samarbetade med Marinkåren och Nationalgardet.78 Somoza 

skriver att Sandino hade kunnat vinna både stöd och respekt om han endast riktat sina vapen mot 

USA:s ockupationsstyrkor och mot Nationalgardet, men att han istället valde att terrorisera de 

försvarslösa invånarna i de områden där hans styrkor verkade.79 

Macaulay nämner övergrepp mot civilbefolkningen, men bara som ett undantag som bekräftar 

regeln att Sandino och hans trupper behandlade civilbefolkningen väl. De gånger Macaulay 

nämner övergreppen handlar det om hur Sandino straffade de ansvariga. Sandino avrättade enligt 

Macaulay ett antal av sina officerare för brott som förräderi, våldtäkt och otillåten plundring, men 

kunde också förlåta en dömd om vapnet klickade vid avrättningen.80 

Flera av biograferna beskriver hur Sandinos trupper avrättade sina fångar genom att hugga av 

dem kroppsdelar så att de förblödde. Somoza publicerar en faksimil av en order från Sandino där 

denne skriver att alla som bevisligen är förrädare mot fosterlandet eller hans armé ska bestraffas 

på detta sätt.81 Selser försvarar Sandino genom att påstå att det var Marinkåren som först använde 

sig av denna metod för avrättning.82 

Institutet för studier av Sandinismen skriver om hur Sandino 1929 begav sig till Mexiko för att 

träffa landets president och hos denne söka ekonomiskt stöd för sitt uppror.83 Vad de inte 

berättar är att Sandino aldrig fick träffa presidenten och att hans förhoppningar om ekonomiskt 

stöd grusades. Även Somoza skriver om resan och uppehåller sig vid att Sandino inte tog med sin 

hustru, utan istället skaffade sig en älskarinna i Mexiko.84 Hodges menar att Sandino lurades att 
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resa under den falska förespeglingen at han skulle få stöd av presidenten.85 Detta är ett exempel 

på hur olika biografer genom att välja vilka fakta de tar med i sin redovisning kan ge väldigt olika 

bilder av en och samma händelse. 

Hur biograferna beskriver andra individer och grupper och deras handlingar 

Historiker förväntas, som jag tidigare konstaterat, inte hitta på utan bara beskriva sådant som kan 

beläggas med hjälp av källor. Såväl Somoza som Selser bryter mot denna förväntan när de i sina 

biografier inte bara hittar på skäl till varför Sandino handlar som han gör, utan även använder 

samma berättarteknik för att förklara andra individers och gruppers handlingar. Ett exempel är att 

Selser hävdar att Sandinos talesperson i Latinamerika, Froylán Turcios, lämnade sin post 

eftersom han blev erbjuden en lukrativ anställning som ambassadör i Europa i utbyte mot att han 

övergav Sandino, medan Fransisco A. Mendieta, i sitt förord till 1976 års utgåva av Somozas 

biografi, hävdar att det var för att talespersonen insett att Sandino var galen. Enligt Somoza så 

var det rädslan för följderna av en brytning med en så farlig man som Sandino som fick Turcios 

att bege sig till Paris för att där utföra uppdraget som konsul åt den honduranska regeringen.86 

Somoza menar att Turcios för en tid lät sig förledas att stödja Sandino av sina egna patriotiska 

känslor och sin vilja att tro gott om sina medmänniskor.87 Hodges hävdar som vi sett att 

anledningen till brytningen var meningsskiljaktigheter när det gällde målet för upproret.88 Detta är 

ett exempel på hur biografer förklarar handlingar genom att tillskriva subjektet motiv och känslor. 

Selser lägger inte fram några bevis för att sambandet mellan avhoppet och jobberbjudandet 

skulle vara kausalt, medan Mendieta inte presenterar några belägg för att talespersonen ska ha 

ansett att Sandino var galen. 

Somoza menar att Moncada inte alls föll på knä framför USA när han skrev på fredsfördraget 

i Espino Negro, som Selser hävdar, utan att han vägleddes av en patriotisk anda. Alternativet 

skulle enligt Somoza ha varit att många av hans soldater dött i onödan och att Nicaragua utsatts 

för en ”ocupación más fuerte y ultrajante para su dignidad” (ockupation som var mer hård och 

mer kränkande för dess värdighet).89 

Detta är ett exempel på hur en biograf kan tillskriva historiska aktörer ädla motiv och hur hen 

kan påverka hur en handling uppfattas genom hur hen framställer konsekvenserna av att handla 

på ett annat sätt. 
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Somoza begränsar sig inte till att tillskriva andra människor motiv, han gör det även för ting. 

Somoza berättar om ett mangoträd som planterades som en symbol för freden.90 Han ger två 

förklaringar till att plantan trots omvårdnad dog. Dels att de som planterade den inte gjorde ett 

gott arbete. Dels att moder natur såg att det inte fanns någon fred i hjärtat på de människor som 

ingick i Sandinos fredsdelegation och att hon därför inte lät plantan leva. Den första förklaringen 

tolkar jag som en metafor för att de som var sympatiskt inställda till Sandino och som tog initiativ 

till fredsförhandlingar egentligen inte var intresserade av fred. Den andra förklaringen bygger 

lustigt nog på just den religiösa föreställning om en gud som finns i alla ting som Sandino 

företrädde och som Somoza tar till intäkt för att beskriva honom som galen. 

Somoza beskriver i sin biografi det våld Sandinos trupper riktade mot civilbefolkningen, men 

skriver inget om det våld civila utsattes för av Marinkåren och Nationalgardet. I Selsers biografi 

är förhållandet det rakt motsatta. Somoza beskriver aldrig Nationalgardets militära aktioner, utom 

när de försvarar sig mot attacker från Sandinos soldater. Somoza och Selser ger därmed helt olika 

bilder av vem som stod för våldet och vem det riktades mot. 

Somoza hävdar att en av Sandinos befälhavare i ett brev ger order om att soldaterna ska våldta 

tillfångatagna kvinnor innan de släpps, så att de förstår att ”man inte leker med befrielsearmén”.91 

Somoza hävdar också att Sandinos trupper våldtagit tre flickor på 8, 10 och 13 år.92 Här finns en 

intressant skillnad mot Macaulays påstående att våldtäkt straffades med döden i Sandinos armé.93 

Somoza ägnar mycket utrymme åt att beskriva de kidnappningar som Sandinos trupper 

utförde. De andra biograferna nämner dem inte alls.94 Somoza använder ett brev från Sandino 

som bevis för att sandinisterna kidnappade civilpersoner och krävde lösensummor. I brevet kallar 

Sandino de kidnappade för ”kapitalister” och ”fiender till vår armé”.95 Somoza anklagar Sandinos 

trupper för att ha avrättat barn, kvinnor och gamlingar som straff för att en by bara erbjöd 12 

tortillas till 60 soldater som begärde mat.96 

Somoza beskriver hur en delegation från Nueva Segovia besökte presidentpalatset för att 

försöka övertyga president Sacasa om att inte sluta fred med Sandino utan istället besegra honom 

militärt.97 Det intressanta är att ingen av de andra biografierna nämner att det skulle ha funnits 

civila nicaraguaner som motsatte sig fredsförhandlingarna. 

Somoza menar att det fanns element hos presidenten som hade för avsikt att använda 

Sandinos trupper för att attackera Nationalgardet och på så sätt ersätta det självständiga 
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Nationalgardet med den gamla armén som politikerna kunde kontrollera.98 Somoza skriver också 

om hur ”landet” kanske kunde ha förlåtit Sandino för hans brott om bara…99 Det Somoza här 

gör ät att sätta likhetstecken mellan landet och Nationalgardet. Det garde som Somoza själv 

styrde blir i hans resonemang en enhet som står ovanför det politiska käbblet som de 

demokratiskt valda representanterna är en del av. Nationalgardet blir också en enhet som 

kanaliserar och uttrycker folkets vilja. Detta är ett resonemang som legitimerar den kommande 

diktaturen. Dessa exempel visar att urval inte bara handlar om vilka fakta man tar med utan även, 

och kanske än viktigare, om vilka aktörer man nämner och vilken roll och vilket utrymme man 

ger dem. 

Somoza skriver om hur de skogshuggare som blivit av med jobbet när Sandinos trupper 

hotade deras arbetsgivare, vilka därmed tvingades avbryta verksamheten, gick med i Sandinos 

armé för att inte dö av hunger.100 Somoza hävdar också att politiker och militärer i Honduras 

försåg Sandino med vapen och att de gjorde det för att underminera Moncadas regim.101 Detta är 

ytterligare ett par exempel på hur Somoza tillskriver aktörer motiv utan att presentera några 

belägg. 

Selser beskriver latinamerikanska regeringar som landsförrädare.102 På så sätt målar han, inför 

Sandinos inträde på scenen, upp en bakgrund av hur korrupta inhemska regeringar sålt ut sig till 

ett arrogant och girigt USA och hur endast några få modiga män står upp och gör motstånd mot 

övermakten. 

Macaulay beskriver, med några få undantag, Marinkårens militära befälhavare som oförstående 

inför de krav Sandinos gerillataktik ställde på Marinkårens förhållningssätt till såväl sina militära 

motståndare som civilbefolkningen.103 

Institutet för studier av Sandinismen kallar Moncada för intrigmakare och landsförrädare.104 

Selser beskriver honom som en suput och kvinnokarl.105 Bägge dessa beskrivningar är exempel på 

hur de framhäver de positiva sidor de tillskriver Sandino genom att kontrastera dem mot 

motsvarande negativa sidor hos hans motståndare. Sandinos ärlighet, kärlek till fosterlandet och 

måttfulla karaktär blir än tydligare när de ställs mot sin motsats. 

När Institutet för studier av Sandinismen påstår att de som på 1980-talet strider i Nicaraguas 

armé slåss för att förverkliga Sandinos dröm, upprättar de en analogi som ger Sandinos 

beskrivning av sin befrielsearmé en giltighet även för den nicaraguanska armé som på 1980-talet 

stred mot de USA-stödda Contras: 
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Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el mundo terrestre, 

porque tiene conciencia de su alto papel histórico.106 

På så sätt använder Institutet för studier av Sandinismen historien för att beskriva en samtida 

aktör. 

Hur biograferna förhåller sig till Sandino som historiskt subjekt 

Somoza citerar ymnigt ur Sandinos egna skrifter, brev och telegram. Han menar att dessa 

dokument talar för sig själva. 

De cada uno de sus propios documentos, se va de[s]cubriendo la farsa de guerrillero y perfilándose 

se propia personalidad.107 

Det finns intressanta skillnader mellan de olika biografierna i huruvida de uppfattar att Sandino 

medvetet framhävde respektive dolde sidor av sig själv och sina uppfattningar. Somoza är en av 

de som hävdar att Sandino gjorde det. 

Sandino beordrade sin general Pedron att sluta bränna ned civilbefolkningens hus som straff 

för att de inte följde hans påbud och istället börja bränna enbart dörrarna för att få Sandinos 

trupper att framstå som mindre skrämmande.108 

Detta exempel visar att Sandino var medveten om hur arméns handlingar påverkade 

befolkningens inställning till dem och att han agerade utifrån denna insikt. Mitt intryck är att det 

endast är Hodges och Somoza som ser att föremålet för biografin själv försöker styra tolkningen 

av sin person och sin armé. Selser verkar vara beredda att okritiskt uppfatta Sandinos handlingar 

och ord som sanna avspeglingar av hans avsikter och uppfattningar. Ett exempel på detta är att 

Selser använder Sandino som källa vid beskrivningen av strider utan att diskutera om han kan ha 

haft skäl att framställa sina egna styrkors insatser i en positiv dager.109 

Hodges hävdar att Sandino hade mål och uppfattningar som han höll för sig själv eller bara 

delade med några få utvalda och förklarar detta beteende med att han trodde att de skulle kosta 

honom stöd. 

From what we know of Sandino’s strategy, he relied on any allies he could find while presenting a 

different face to each.110 
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Hodges är också den enda av biograferna som diskuterar hur man ska tolka Sandinos texter. Själv 

stödjer han sin tolkning av Sandinos budskap på en allegorisk läsning av hans texter: 

Just as the Bible can not be taken literally, so neither can Sandino. An allegorical interpretation is 

required to penetrate his meaning. Such an interpretation reveals the following: that the earth is a 

purgatory means it must be redeemed; that people are slaves of bodily appetites means that the 

redeemers must become steeled against self-indulgence; that the enemies of humanity consist of 

priests, soldiers, and bankers calls for a war against them; that religious cults and churches have 

perpetuated this state of affairs indicates they must be abolished; that humankind will be judged 

when it comes of age tells us that communism is inevitable; and that Jesus was not the Christ but a 

revolutionary communist suggests that we should follow him.111 

Sammanfattande diskussion 

De biografier jag analyserat ger olika och bitvis oförenliga bilder av Sandino. En del av 

förklaringen till skillnaderna finns i de metoder biograferna använt, exempelvis att de tillskriver 

Sandino egenskaper och motiv utan att presentera några belägg. En annan förklaring är att 

biograferna använder Sandino för att säga något om sin egen samtid. Det sätt på vilket 

biografernas ambition att göra ett inlägg i en aktuell politisk debatt färgar deras bild av Sandino 

gör att det är relevant att ställa frågan om de gör sig skyldiga till historiemissbruk. 

Biografierna är av olika typ 

Denna hypotes kan förklara en del av skillnaderna eftersom biografierna är av olika typ och detta 

påverkar såväl innehållet som sättet de är skrivna på. Medan Macaulay intresserar sig för Sandinos 

insatser som militär är Hodges främst intresserad av att fastställa hans ideologiska hemvist. Då 

biograferna lyfter fram olika sidor av Sandino är det inte konstigt att de bilder av honom som blir 

resultatet skiljer sig åt. 

Macaulay och Hodges skriver sina biografier så som akademiskt skolade historiker brukar 

skriva. Somoza, Selser och den anonyma skribenten bakom biografin från Institutet för studier av 

Sandinismen skriver som populärhistoriker eller journalister ofta skriva biografier. I de första två 

böckerna har därför fakta en större roll medan känslor är viktigare i de senare tre. På samma sätt 

finns det i den senare typen av biografier en större frihetsgrad för biografierna när det gäller att 

själva fylla i luckor genom gissningar och tolkningar. Detta är en del av förklaringen till att 

Somoza och Selser kan presentera så väsensskilda bilder av Sandino. 

Somozas biografi är ett försvarstal. Somoza använder biografin till att försvara sitt val att göra 

sig själv till diktator över Nicaragua. Han gör det genom en kontrafaktisk historieskrivning där 

han förklarar vilken otrygg tillvaro Nicaraguas invånare skulle ha levt i om det hade varit Sandino 
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som styrt landet. Samtidigt beskriver han underförstått sig själv genom att beskriva sin motsats 

Sandino. 

Selsers biografi är en hagiografi. Han skildrar Sandino som ett helgon, som någon vars 

självuppoffrande handlingar kan fungera som inspiration för andra. Hodges biografi handlar om 

ideologen Sandino medan de andra handlar om gerillakrigaren Sandino. 

Somozas biografi är med sina 590 sidor den största till omfånget medan Institutet för studier 

av Sandinismens biografi är minst med 56 sidor. Men utrymmet påverkar bilden mindre än man 

skulle kunna tro eftersom Somoza inte använder utrymmet till att nyansera bilden av Sandino 

utan till att stapla anklagelser om de många, men likartade, illdåd han och hans armé ska ha 

begått. Både Somoza och Institutet för studier av Sandinismen ger en enhetlig bild av Sandino, 

även om de bilder de ger är varandras motsatser. Somoza beskriver en bov och Institutet för 

studier av Sandinismen en hjälte. 

Biograferna har velat ge en entydig och sammanhängande bild av Sandino och har därför 
valt bort fakta som talar mot denna bild 

Denna hypotes har inte visat sig kunna förklara någon större del av skillnaderna. Det är tydligt att 

biograferna väljer bort sådant som inte passar in i deras bild av Sandino, men oftast sker det inte i 

första hand för att få honom att framstå som enhetlig. Att en del biografer inte berättar om, eller 

väljer att tona ned, Sandinos spiritism beror inte bara, eller ens främst, på att den gör honom 

alltför motsägelsefull eller mångfacetterad, utan framför allt på att det som de väljer bort strider 

mot den bild de vill ge av honom. 

Ett undantag är Hodges som vägrar acceptera att Sandino kan vara motsägelsefull och till varje 

pris försöker göra honom konsekvent. En konsekvens av denna strävan är att han tvingas avfärda 

Sandinos påstående om att han var katolik. Det blir problematiskt för tillförlitligheten i Hodges 

metod eftersom han ibland godtar Sandinos uttalanden och handlingar som belägg och ibland 

avfärdar dem: 

In view of his philosophical convictions at the time, Catholicism seems to have been mainly a 

front and, like Liberalism, a cover for his communism based on the Bible.112 

Hodges har svårt att få ihop de olika sidorna av Sandino. Några sidor efter att han berättat om 

hur Sandino återställer guldföremål som marinkåren stulit från en katolsk kyrka så beskriver han 

Sandino som en slags reformatör, en anhängare av teosofism och adventism som tar avstånd från 

kyrkans rikedom och dess uttryck i form av dyrbar utsmyckning.113 Jag tolkar Hodges svårigheter 
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som ett uttryck för en strävan att framställa föremålet för biografin som konsekvent och 

sammanhängande: 

Sandino knew that atheism could be of little help in expelling the U.S. Marines. A mainly 

intellectual phenomenon, atheism lacks both force and fire. Against the materialistic Colossus of 

the North, far stronger medicine was required. Nor could atheism compare with millenarian 

expectations in forging a social revolution in Nicaragua. A great myth was needed to mobilize 

workers and peasants for Sandino’s epic struggle, a task for which atheism did not qualify. His 

pursuit of the millennium filled the bill.114 

Här vänder Hodges på orsak och verkan. Plötsligt är inte längre Sandinos val av kampmetoder ett 

resultat av hans politiska och filosofiska övertygelser, utan hans val av filosofi bestäms av hans 

behov av en lära som kan övertyga de nicaraguanska bönder vars stöd han behöver. 

Biograferna skriver sina biografier i olika tider, på olika platser och har olika erfarenheter 

Det här är en hypotes som visat sig ha ett visst förklaringsvärde. Det gäller dock platsen där 

biografierna är skrivna. Jag ser inget samband mellan var författarna skrivit sina biografer och 

bilden de ger av Sandino. Selser och Macaulay har olika nationalitet och skriver sina biografier på 

olika platser, ändå finns det stora överensstämmelser i den bild de ger av Sandino. Samtidigt finns 

det få likheter i den bild av Sandino som ges i biografierna av Somoza och Institutet för studier 

av Sandinismen, trots att de har nationstillhörigheten gemensamt. Inte heller går det att se något 

tydligt mönster där bilden av Sandino hänger ihop med när biograferna är skrivna eller vilka 

erfarenheter biograferna haft. Däremot kan förstås platsen ha en betydelse då den påverkar vilka 

erfarenheter biografierna har. 

Tidpunkt och erfarenhet verkar däremot indirekt ha stor betydelse för den bild biograferna ger 

av Sandino genom att dessa faktorer hänger ihop med anledningen till att biografierna skrivs och 

därmed det syfte biograferna har. Det är ingen slump att Institutet för studier av Sandinismen 

skriver en biografi över Sandino under en tid då landets armé strider mot den USA-stödda 

Contras-gerillan. På samma sätt påverkas naturligtvis Macaulays val att koncentrera sig på 

Sandinos roll som militär strateg av att han själv har erfarenhet av gerillakrigföring. Min slutsats är 

därför att även om biografernas erfarenheter och tidpunkten då de skriver sina biografier visat sig 

ha en viss betydelse för bilden de ger av Sandino, och även om platsen där de skriver kan ha en 

indirekt effekt, så är det mer relevant att se till biografernas syfte. 

                                                 
114 Hodges, 1992, s. 125. 
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Biograferna gör olika värderingar av den källa som Sandinos efterlämnade skrifter utgör 

Även denna hypotes har visat sig peka på samband som är mer komplexa än jag utgick ifrån när 

jag formulerade den. Det är inte så att en del biografer litar på Sandinos skrifter medan andra inte 

litar till dem. Snarare är det så att flera biografer har ett komplicerat förhållande till dessa skrifter. 

Somoza väljer att ibland lita på dem och ibland ifrågasätta dem. Avgörande är om skrifterna 

passar hans syften. Somoza ser ingen anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i en skriftlig order 

från Sandino om att de som samarbetar med fienden ska avrättas. Däremot menar han att man 

inte bör lita på Sandinos skriftliga redogörelser för de strider hans armé utkämpade. 

Precis som med hypotesen om att skillnaderna i den bild biograferna ger av Sandino skulle 

bero på att de har olika erfarenheter och skriver sina biografier vid olika tidpunkter och på olika 

platser pekar detta på att det finns en viktigare bakomliggande orsak till skillnaderna. En orsak 

som hänger samman med de syften biograferna har. 

Såväl Hodges som Lässig menar som vi sett att det finns problem med att använda de skrifter 

som föremålet för biografin författat då denne kan ha haft skäl för att förvränga bilden av vad 

som hänt. De redovisar dock olika skäl för denna uppfattning. Lässig menar att texterna kan vara 

tillrättalagda för att påverka eftermälet medan Hodges menar att det kan handla om att få fördelar 

under livet. Jag tolkar Somozas tvivel över riktigheten i Sandinos beskrivning av vilka förluster de 

olika sidorna led under en strid som att han delar Hodges uppfattning att Sandino beskrev sig 

själv, sina åsikter och sina handlingar på ett sätt som skulle ge honom stöd. Det är svårare att 

avgöra om Sandino hade för avsikt att påverka sitt eftermäle, men eftersom flera av biograferna 

flitigt citerar honom får han ändå sägas ha gjort det. 

Det finns också skillnader när det gäller i vilken utsträckning biograferna förlitar sig till 

Sandinos egna skrifter. Somoza är här en ytterlighet eftersom han i så stor utsträckning bygger sin 

biografi just på Sandinos egna ord. Macaulay går en mellanväg genom att ställa Sandinos skriftliga 

uppgifter om krigföringen mot Marinkårens. På den andra ytterkanten finner vi Hodges som 

kompletterar Sandinos efterlämnade skrifter med såväl andra skriftliga källor som sina egna 

tolkningar av de kontakter Sandino hade med andra aktörer. Dessa skillnader påverkar bilden av 

Sandino, men inte på det sätt som man skulle kunna tro utifrån Lässig och Hodges påpekanden 

om att efterlämnade texter kan vara ämnade att påverka bilden av skribenten. Exempelvis ger 

Macaulay en mer positiv bild av Sandino som militär strateg än Somoza, trots att det är den 

senare som i störst utsträckning bygger sin bild på Sandinos egna ord. 

Biograferna tillhör olika historietraditioner med olika narrativ som styr deras tolkning 

Denna hypotes kan förklara en del av skillnaderna. Hur en biograf beskriver Sandino beror delvis 

på vilken historiesyn hen företräder, men också på vad denne vill använda historien till. När det 
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gäller biografierna om Sandino verkar dessa faktorer hänga samman. Ett exempel är att såväl den 

marxistiska historiesynen som viljan att framhäva sig själva fick FSLN att beskriva den egna 

rörelsen som både en fortsättning på och ett högre stadie av den befrielsekamp Sandino förde. 

Ett annat exempel är att Somoza både för att han har ett intresse av att framhäva sin egen 

betydelse och för att han företräder en traditionell historiesyn betonar individen Sandinos 

betydelse. 

Selser kritiserar Sandino för att ha misstagit sig i sin uppfattning att Nicaraguas problem skulle 

lösa sig när USA lämnat landet.115 Denna kritik kan man läsa som ett påstående om att FSLN inte 

bara inspirerats av Sandinos framgångar utan även av hans tillkortakommanden och därför har en 

överlägsen politisk analys och ett överlägset program. 

FSLN framställer Sandinos kamp som en kamp för nationellt oberoende och mot USA:s 

inflytande. På så sätt kan de beskriva sig själva både som arvtagare till Sandino, då även de 

kämpar för nationellt oberoende, och som nästa steg i en utveckling som rör sig framåt i enlighet 

med den historiematerialistismens utvecklingslag och där Sandino kämpade mot en feodal elit 

och de själva mot inhemska och utländska kapitalister. FSLN:s och andra marxisters förståelse av 

Sandino styrs av deras världsbild. En världsbild där socialistiska revolutioner ska föregås av 

borgerliga revolutioner och där marxismen är en vetenskap som står högre än tidigare utopiska 

idéer inom den socialistiska traditionen. 

Det finns dock klara begränsningar för i vilken utsträckning denna hypotes kan förklara 

skillnaderna mellan biografierna. Exempelvis delar Selser och Hodges historiesyn men 

presenterar ändå vitt skilda bilder av Sandino. 

Biograferna använder Sandino för att säga något om sin egen samtid, vilket påverkar 
vilka fakta de väljer respektive väljer bort 

Även om de tidigare hypoteserna har kunnat förklara en del av skillnaderna så har de framför allt 

pekat på att det finns en annan bakomliggande orsak till dem. Denna hypotes fångar denna orsak. 

Biograferna har alla ett ärende. Det är inte bara så att de är fascinerade av Sandino och vill veta 

vem han var. De vill använda honom för att säga något om sin samtid och de politiska frågor 

som är aktuella i den. För att förstå vilket syfte de olika biograferna har använder jag mig, precis 

som Renvall föreslår att man ska göra när det gäller att förstå historiska personers syften, av deras 

ord och handlingar. En del av dem, som Hodges, beskriver själva sitt syfte. I andra fall har jag 

försökt klarlägga syftet genom att tolka deras ord och handlingar. 

Syftet med Somozas biografi är att legitimera att han avskaffat demokratin och lagt beslag på 

den absoluta makten, genom att visa att detta gett Nicaragua lag och ordning, något som 

förutsatte att Sandino röjdes ur vägen. Selsers syfte är att använda Sandino som en lärdom om 
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hur man bör hantera imperialister, såväl utländska som inhemska. Läxan blir densamma som av 

Árbenz i Guatemala eller Allende i Chile: Att man inte kan lita på motståndarnas goda vilja, utan 

måste beväpna sig. Macaulays syfte är att argumentera mot en upptrappning av USA:s 

inblandning i Vietnamkriget. Han använder historien om Marinkårens insats i Nicaragua för att 

visa att det är långt ifrån självklart att USA kan besegra en gerillaarmé genom att sätta in fler 

soldater. Macaulay använder historien om Sandino för att driva och illustrera sin tes att USA 

måste lära sig att förstå och inte underskatta fiender som använder sig av gerillakrigföring. Han 

beskriver striderna mellan Marinkåren och Sandinos trupper som det första exemplet i en lång 

rad av fall under 1900-talet där militärer från USA gjort misstaget att tillämpa taktik för 

konventionell krigföring i en situation där man slåss mot en gerilla.116 Institutet för studier av 

Sandinismen har som syfte att höja stridsmoralen hos de soldater som slåss mot Contras. Dess 

biografi gör det genom att beskriva soldaternas uppgift som att förvalta arvet efter Sandinos 

självständighetskamp. Hodges ambition är att rädda vänstern från det nederlag som murens fall 

innebar genom att återupprätta den kommunistiska idétraditionen så som den såg ut vid tiden 

före Marx.117 

Biografernas ärende påverkar i hög utsträckning den bild de ger av Sandino. Och det ger sig 

inte bara till uttryck i urvalet av fakta, även om det finns gott om exempel på just det, utan även 

på hur de väljer att värdera källor, vilka motiv de tillskriver aktörer och vilka ord de väljer för att 

beskriva händelser och aktörer. Somoza använder exempelvis uttrycket ”de sandinistiska 

horderna” för att beskriva Sandinos armé.118 Men den viktigaste metoden är ändå just att välja ut 

de delar av händelseförloppet som stöder deras tes och välja bort andra. Så skriver exempelvis 

Somoza mycket om sandinisternas avrättningar av civila som de uppfattade som förrädare. Ett 

ämne de andra biograferna inte ägnar mycket utrymme. Ytterligare en teknik är som sagt att 

tillskriva aktörerna olika motiv.119 

Det selektiva redovisandet av fakta handlar inte bara om att framställa en viss aktör på ett sätt 

som passar biografens agenda. Minst lika viktigt är valet av vilka aktörer som ska framträda på 

historiens scen och hur stort utrymme de ska få. Det är dessa val som avgör om Sandino ska bli 

en bov som våldför sig på civilbefolkningen, som i Somozas biografi, eller en hjälte som i sin 

kamp mot en invasionsarmé offrar sig för samma civilbefolknings frihet, som i Selsers biografi. 

Biografernas agenda påverkar inte bara vad de berättar, utan även vilka frågor de ställer. 

Historiografen måste därför fråga sig om en historiker har en egen agenda som består i att de vill 

använda historien för att säga något om vår nutid och om de därför undviker att ställa vissa 

frågor. Exempelvis har ingen av Sandinos biografer något intresse av att diskutera huruvida 

Sandino genom sina handlingar beredde vägen för fyra decennier av diktatur i Nicaragua. För den 
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som vill använda en historisk gestalt för samtida politiska syften är det minst lika viktigt att förtiga 

somligt som att lyfta fram annat. 

Är det då okej att, likt flera av Sandinos biografer, göra ett snävt urval av källor, fakta och 

händelseförlopp om just detta urval gör att historikern kommer fram till en missvisande bild av 

vad som faktiskt har hänt? Svaret måste enligt min mening vara att det inte är okej. Resultatet blir 

historiemissbruk. Historikern får inte vara så styrd av sina hypoteser att hen blundar för fakta 

som vederlägger dem. När man analyserar historikers texter måste man därför vara observant på 

vad som saknas. Är det någon individ eller grupp som inte finns med bland aktörerna på scenen? 

Är det någon typ av interaktion mellan några aktörer som systematiskt utelämnas? 

Slutsatser 

Min analys visar att det visserligen finns skillnader i de metoder biograferna använder, men att det 

bakom dessa skillnader i metod finns en mer avgörande bakomliggande faktor som förklarar 

såväl metodvalen som varför de fem biografierna presenterar olika bilder av Sandino. Denna 

bakomliggande faktor är att de som skrivit biografier om Sandino använt hans liv för att göra 

inlägg i dagsaktuella politiska debatter. Det är biografernas syfte med biografierna som påverkar 

vad de väljer att ha med respektive väljer bort i sina biografier, vilka motiv de tillskriver olika 

aktörer och hur de tolkar sina källor. Att biograferna presenterar olika bilder av Sandino beror 

alltså i slutänden inte så mycket på att de har olika inställning till metod, som på att de har olika 

syften med sina biografier. 

Min analys av biografierna visar dessutom att en majoritet av dem innehåller tydliga exempel 

på en historieskrivning som styrs mer av historikerns åsikter än av tillgängliga fakta. Somoza, 

Selser och Institutet för studier av Sandinismen väljer alla ut fakta och källor som stöder deras 

tes, samtidigt som de bortser från sådana som motsäger den. Somoza, Selser och Hodges 

tillskriver Sandino och andra aktörer motiv på lösa grunder. Min slutsats är därför att samtliga 

undersökta biografer, med undantag för Macaulay, ägnat sig åt historiemissbruk. 

Avslutande reflektioner 

En reflektion jag gjort under arbetet med uppsatsen är att det för att skildra en mångfacetterad 

person som Sandino inte räcker med ett enda perspektiv. Även om biografen skulle vara helt fri 

från en egen agenda och bara vilja ge en så objektiv bild som möjligt av Sandino så är det svårt att 

skapa en sammanhängande och begriplig skildring av honom utan att välja bort en massa 

perspektiv och fakta. 

Ytterligare en reflektion är att samtliga de biografer vars verk jag här analyserat förhåller sig 

mer eller mindre uttalat och i större eller mindre omfattning till de andra biografernas bilder av 
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och domar över Sandino. Campbell-Jeffreys visar hur FSLN:s historieskrivning är en negation av 

Somoza-dynastins. Även Somozas och Selsers biografier är på detta sätt motsatser till tidigare 

historieskrivningar. 

På samma sätt förhåller sig de olika historiska aktörerna i biografierna till varandra. Hodges 

omvärdering av Sandinos avsikter blir samtidigt en omvärdering av Moncadas och Somozas 

avsikter, eftersom de tre historiska personernas handlingar och avsikter bara kan förstås i relation 

till varandra. 

De olika bilderna av Sandino existerar följaktligen i relation till varandra och blir fullt 

begripliga bara när man betraktar dem så. Av dessa skäl menar jag att den som vill förstå sig på en 

historisk person bör läsa flera olika biografier. 

En sista reflektion är att synen på historiker som några som söker sanningen om hur det var, 

men som av misstag kan råka välja bort fakta eller misstolka dem, riskerar att leda historiografer 

fel. Kanske är det rimligare att betrakta historiker som några som använder historien för att hitta 

belägg för de uppfattningar som de vill föra fram. Med denna syn på ur historiker skriver historia 

blir det förflutna deras topos, den plats där de söker argument för de inlägg de vill göra i 

diskussioner om hur vi ska förstå historien eller om hur vi ska se på och agera i de politiska frågor 

som står på dagordningen när och där de skriver. Jag tror helt enkelt att det är mer rimligt att se 

en historiker som någon som använder den retoriska modellen där man först bestämmer sig för 

vad man vill säga och sedan söker de starkaste argumenten, de mest övertygande exemplen och 

det mest slående språkbruket för att belägga sin tes, än som någon som utan förutfattade 

meningar tar sig an uppgiften att beskriva ett historiskt skede. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats är en historiografisk undersökning av hur det kan komma sig att olika biografier 

om den nicaraguanske upprorsledaren Augusto C. Sandino ger så olika bilder av vem han var. 

För att försöka svara på den frågan undersöker jag hur de olika biograferna går till väga när de 

skildrar Sandino. Jag undersöker också om det finns något mönster i vilka fakta de väljer att ta 



35 

med respektive väljer bort samt vilka belägg de presenterar för sina påståenden om att Sandino 

hade en viss uppsättning egenskaper, drivkrafter och mål. Jag undersöker vidare om det är så att 

skillnaderna kan förklaras av att biograferna använder Sandino för att säga något om politiska 

frågor som står på dagordningen i deras egen samtid. Slutsatsen är att det finns stora skillnader i 

hur biograferna belägger sina påståenden om vad Sandino hade för målsättning med sitt uppror 

samt att dessa skillnader hänger samman med att de använder föremålet för sina biografier till att 

säga något om sin egen samtid. Ytterligare en slutsats är att det finns sådana brister i de belägg en 

del av biograferna presenterar för sina påståenden att det är relevant att tala om historiemissbruk. 

Nyckelord: Sandino, historiografi, biografi, historiemissbruk 

 


