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Abstract 
In march 2001 and fourteen years later in march 2015, destructive acts were carried out 
against some of our most revered and treasured religious sites. These cultural heritages 
were demolished in modern iconoclastic acts by extremist groups in Afghanistan and Iraq. 
This essay examines the demolition of the two statues depicting the Buddha as well as the 
events in Iraq during 2015. Specifically the destruction of the museum of Mosul, the ancient 
city of Nimrud as well as other sites of cultural heritages. The acts were carried out by two 
groups who in very different ways revere their actions as connected to the sacred. On the 
one hand this was done to communicate devotion towards the divine. The other action was 
done in order to destroy the sacred of the perceived enemy as well as to enhance the 
iconoclastic groups' own theocracy. The two groups have a sense of historical connection 
with similar acts of iconoclastic destructions. Historical events will be discussed in relation to 
their modern counterparts. 
 This essay attempts to locate the theoretical core of these events and tries to 
explain why they might be regarded as emanating from the theocratic functional systems' 
need to restore and reproduce itself. I will also, like the responsible groups themselves, set 
the actions in relation to the relevant international context as well as the historical parallels 
of iconoclasm. The tendencies to regard these matters as a destructive act based upon 
absolute reverence to the divine are the most frequent reactions usually brought to the 
surface regarding these actions. This essay describes the relevant context regarding the 
destruction of these religious monuments and determines what type of binary codes these 
actions revolves around. I also add a possible environment of the recipient, which can either 
be profane or transcendent. The conclusion is that the events in Bamiyan, March 2001, are 
best viewed as instrumental orientations of actions where the greater goal is the purpose of 
the act. The environment which the actors attempts to communicate with is the 
international community and therefore the profane. The events in Mosul/Nimrud on the 
other hand might more accurately be described as expressive actions where the purpose of 
the actions are fulfilled by the act itself. The environment which the act attempts to 
communicate with is in this case a divine entity and therefore the sacred.  

Keywords: 
Islamic Iconoclasm, Lhumann’s System Theory, Instrumental behaviour, Expressive 
behaviour, Bamiyan, Mosul, Nimrud 
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Inledning 
De senaste sexton åren har världen skiftat i en ny riktning efter ett flertal kulturellt 
väsentliga händelser. De ekonomiska sanktioner som riktades emot talibanregimen slog hårt 
mot den civila befolkningen. Med talibanregimens hjälp kom de att se på det internationella 
samfundet och dess beskyddande av kulturarv och stenstatyer med mindre välvilja. 
Talibanregimen gjorde aktion av religiösa dogmer och jämnade Buddhastatyerna i Bamiyan 
med marken. Förstörandet av Buddhastatyerna fördömdes av religiösa ledare och 
kulturarvsbevarare. Talibanregimen försvarade sig inte enbart genom hänvisningar till 
ideologiska och religiösa övertygelser. De var även i en position där de kunde slå ut med 
armarna och påpeka: "Vårt folk svälter och ni är ansvariga!". Knappt ett halvår senare störtar 
flyg 11 och 175 in i World Trade Center. Det efterföljande "kriget mot terrorn" kom att bli 
förväntat opreciserat i brist på en tydlig fiende. Utöver de humanitära kriserna fick detta 
även oanade konsekvenser för kultarven i världen. Förstörelse, plundring och medvetna 
attentat mot Mesopotamiens kulturella arv blev under det tidiga 2000-talet normaliserat då 
ändamålen fick helga medlen. Under ett halvt decennium etablerades nya kontakter och 
organisationer för att bli den moderna terroristorganisationen Islamiska Staten (IS/ISIL). 
Slutligen har dessa övertagit kontrollen av stora geografiska områden med naturresurser och 
infrastruktur. Etablerandet av ett panislamiskt kalifat i dessa områden har, trots 
motattacker, ännu inte kunnat hejdas. Etablerandet av ett teologiskt samhällssystem 
kommunicerar idag ikonoklastiska handlingar gentemot sin omvärld. Handlingar som direkt 
anspelar på ikonoklasmens historia. I orden hos Mulla Mohammed Omar: 

"Do you prefer to be a breaker of idols or a seller of idols?" /Mohammed Omar1 

Syfte 
Syftet med min C-uppsats är att diskutera och belysa de aktuella handlingsorienteringar som 
ingår i ikonoklastiska handlingar. Politiska, historiska strukturer måste förstås i förhållande 
till förstörandet av religiösa monument. Vidare kommer jag även visa hur förstörandet av 
monument av religiöst/kulturellt värde varit påverkat av interna geografiska/kulturella 
förutsättningar likväl som diametralt olika uppfattningar om kulturarvens roll. Fokus i detta 
arbete kommer vara kring två moderna händelser, mer specifikt förstörandet av 
Buddhastatyerna i Bamiyan, Afghanistan 2001, samt händelserna i Mosul och Nimrud, Irak 
2015. Deras moderna kontexter kommer redovisas mer utförligt. Genom analysen försöker 
jag delvis förklara vilka teoretiska handlingsorienteringar2 dessa händelser gett uttryck för. 
Dessutom avser jag även visa på vilka skillnader emellan handlingsorienteringarna vid 
ikonoklasmen i Bamiyan och Mosul/Nimrud. Vidare kommer en jämförelse göras med 
historiska fall av liknande karaktär för att påvisa vissa likheter och skillnader. Detta i syfte att 
problematisera hur dessa inte kan betecknas som exempel på en kulturs, i detta fall olika 
former av islams förhållande till konst och museiföremål, eventuella anikoniska natur. 
Istället vill jag visa på att dessa händelser har en annan typ av roll till det sakrala än de 
historiska fall jag exemplifierar med. Detta i syfte att visa hur dessa moderna företeelser 

                                                           
1 Flood, Finbarr Barry 2002, “Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum,” The 
Art Bulletin 84, no. 4: 641-59, sid. 651  
2 Med "handlingsorienteringar" avser jag på vilket sätt en handling speglar sin kontext och på vilket sätt som 
den definieras av den. Vidare kommer detta också innefatta vilken mottagningsmiljö den aktuella handlingen är 
riktad mot.  
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grundar sig i samma typ av teoretiska handlingsorientering men att de, till stor del p.g.a. den 
globala världens kommunikativa systematisering, får andra effekter och uttryck.  

Frågeställningar 
Huvudfrågeställning: Utför moderna islamiska ikonoklaster expressiva eller instrumentella 
handlingsorienteringar i förstörandet av Buddhastatyerna i Bamiyan samt föremålen hos 
museet i Mosul och den assyriska staden Nimrud?  
Semifrågeställningar: Vilken kommunikativ mottagningsmiljö riktar sig dessa orienteringar 
till?  
Har rollen av det sakrala i dessa konstverk förändrats i dessa moderna ikonoklasmer till 
skillnad från deras historiska motsvarigheter?  
På vilket sätt kan vi förstå dessa som annorlunda eller liknande gentemot historiska fall av 
"islamisk ikonoklasm"? 

Material 
De material jag använder för att etablera en kontextuell grund är främst sekundärkällor. 
Med sekundärkällor menar jag först och främst vetenskapliga artiklar och böcker som har 
genomgått en akademisk bearbetning i perspektiv som applicerats genom diverse 
ämnesområden. De övriga sekundärkällorna är ett antal citat hämtade från diverse 
källtexter, främst nyhetsartiklar. De flesta citat kommer inte översättas från den ursprungliga 
engelskan av skälet att de därmed riskerar att förlora eventuella toner, eller helt enkelt att 
det kan bli onödiga fel. Dessa källor blir också sekundära då jag inte behärskar språken de 
ursprungligen översatts ifrån till engelska. Jag förlitar mig alltså på översättningarna. 
Gällande primärkällor för att förklara händelserna i Bamiyan kommer jag använda mig av de 
officiella dokument, utfärdade av framför allt FN:s säkerhetsråd och generalförsamling, som 
delvis ger en uppfattning om situationen i Afghanistan. De ger även ger citaten ifrån 
talibanregimens representanter en tydligare kontext. Dessa är väsentliga för att 
kontextualisera förstörandet av statyerna i Bamiyan men även vilken situation som bidrog till 
kriget i det närliggande Irak, vilket triggade den nya terroristsekten IS:s (ISIL) framväxt. 
 Gällande fallet Mosul/Nimrud finns ett magert akademiskt material då det är 
en händelse som kronologiskt ligger närmare i tiden än Bamiyan. Istället har min 
kontextuella grund primärt baserats efter nationalencyklopedier och nyhetsartiklar. 
Primärkällorna för de aktuella fallen i Mosul/Nimrud är baserade först efter videoinspelat 
material från förstörelsen. Dessa är publicerade och dokumenterade av grupperna själva. 
Detta innebär att de har en ideologisk vridning som gruppen själv vill ska nå ut till 
massmedia. Det som dock är av intresse i detta arbete är att studera det kommunicerade 
budskapet kring och uttryckt i handlingens aktioner. Jag vidhåller dock att det 
kommunicerade budskapet också är vad grupperna vill kommunicera och hävdar att det inte 
bör avskrivas av det faktum att detta är ett budskap de själva vill nå ut med.  

Metod 
I detta arbete avser jag arbeta med en klassisk historiekritisk analys och komparativ 
religionsvetenskap. En del av arbetet kommer också tydligt angränsa till den 
konstvetenskapliga metoden semiotik. Jag kommer utgå utifrån Jörg Rüpkes (Fellow for the 
History of Religion at the Max Weber Centre, University of Erfurt, Germany) kapitel "History" 
i Michael Stausbergs och Steven Englers metodologiska handbok "The Routledge Handbook 
of Research Methods in the Study of Religion". Konstvetenskapligt utgår jag från kapitlet "Att 
analysera och tolka bilder" i boken "Möten med bilder" av Yvonne Eriksson och Anette 
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Göthlund. Valet av metod grundar sig i behovet att först och främst grunda analysen i en 
historisk kontext, hur har tidigare ikonoklastiska aktiviteter sett ut hos muslimska grupper. 
Vidare kommer en komparativ analys belysa likheter och skillnader hos de båda 
incidenterna.  

Religionshistorisk metodologi 

Inledningsvis behöver jag klargöra begreppen och fenomenen islamisk ikonoklasm och 
anikonism jag använder i arbetet. Definitionerna kommer vara hämtade ur akademiska 
källor,3 verk som belyser dessa ämnen, vars analyser jag finner grundligt utförda och påliga. 
Dessa belyser till största del kontextuella skeenden som bildar en grunduppfattning gällande 
de historiska, religiösa samt politiska skiftningar som legat till grund för ikonoklastiska 
händelser.  
 Syftet i uppsatsen är att analysera handlingar utförda av religiösa grupper. 
Därmed lämpar sig en kritisk religionshistorisk arbetsmetod. Dessa handlingar har på ett 
eller annat sätt ett syfte att omtolka, och omdefiniera, både sin egen och sin omvärlds 
religionshistoria och politiska historia.4 Vidare kommer jag att problematisera uppfattningen 
om handlingarnas religiösa natur i det avseende att de inte nödvändigtvis måste betraktas 
som religiösa.5 De moderna grupper jag analyserar har delvis etablerat sig som "profana" 
agenter med en religiös karaktär medan det i andra fallet har varit ett motsatt sätt. 
Gruppernas egen identitet kommer inte vara prioritet. Istället ligger uppsatsens fokus kring 
gruppernas handlingar mot specifika monument. Slutligen har jag adderat till den 
historiekritiska analysen en konstvetenskaplig teori i form av instrumentellt/expressivt 
handlingsmönster. Detta gör att handlingens karaktär, vilken jag menar återger 
nyckelpunkterna av sin kontext, kan jämföras snarare än kontexten som helhet. 

Konstvetenskaplig metodologi  

Gällande den konstvetenskapliga metodologin utgår jag ifrån Yvonne Erikssons och Anette 
Göthlunds beskrivning i boken "Möten med bilder". En viss modifikation behövs för att den 
ska fungera i den kontext jag ämnar undersöka. Semiotik utgår som metod ur teorin om hur 
individer skapar kommunikation genom tecken.6 De bildkoder en symbolisk representation 
innehåller utgår ifrån konventioner, vilket kräver en kontextuell förståelse av en kulturs 
specifika relationer gentemot sagda symbol. Symbolerna/avbildningarna betraktar jag som 
konstruerade helt i enlighet med sin kultur och därmed utgår en socialkonstruerad7 
vetenskapsfilosofisk grund. Vidare innebär detta också att de skiftar allteftersom religiösa, 
politiska, geografiska eller till och med historiska kartor ritas om. 
 Bortsett ifrån en ytligare historisk beskrivning av monumenten kommer dessa 
endast studeras utifrån den förstörelseaktion som sker emot dem. Museet i Mosul och 
staden Nimrud är problematiska då jag endast kommer kunna utgå ifrån generella 
beskrivningar av aktionerna samt gruppens (IS) videodokumentation av förstörelsen. Mitt 

                                                           
3 Viktigast är här: Flood, Finbarr Barry 2002, “Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the 
Museum,” The Art Bulletin 84, no. 4: 641-59 samt Freedberg, David 1989, The power of images: studies in the 
history and theory of response, Univ. of Chicago Press, Chicago  
4 Rüpke, Jörg 2011, History, The Routledge handbook of research methods in the study of religion [Elektronisk 
resurs], Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), Routledge, Abingdon, Oxon, 2011 sid. 288 
5 Aa. sid. 289 

 6 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette 2012, Möten med bilder: att tolka visuella uttryck, 2., [rev.] uppl., 

 Studentlitteratur, Lund, sid. 42  
7 ne.se, Konstruktivism 
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intresse i arbetet är att kartlägga vilka handlingsorienteringar8 som riktas mot utvalda 
symboliska objekt, snarare än objekten i sig. Ur dessa handlingsorienteringar kommer jag 
utläsa vissa kommunikationskoder vilket specificeras vidare under "Teori"-avsnittet nedan. 

Teori 
Inledande kommentarer: Några grundläggande tillkännagivanden gällande terminologi; för 
det första kommer jag använda mig av termen "religiösa monument" snarare än "kulturella" 
genomgående i uppsatsen. Detta av den anledning att i det material jag väljer att studera 
har monumenten och konstverken konstruerats som fysiska kommunikationer till det 
transcendenta. Denna uppfattning menar jag delas av delvis de individer som skapat dem, 
men även av de destruktiva aktörerna. Vidare kommer termen "internationella samfundet" 
att användas. Med detta menar jag primärt FN-organet som helhet samt dess utskott. Den 
andra eventuella tolkningen är de krafter som uppfattas stå i dikotomi emot 
talibanregimen/IS. Då begreppet essentialistiskt eller en avart av samma ord används i 
uppsatsen avser detta att ett fenomen/subjekt inte tillfälligt är förknippat med speciella 
egenskaper utan att dessa istället skulle representera en inneboende natur som inte kan 
frånskiljas fenomenet/subjektet.9 Översättningar i arbetet kommer undvikas. De texter av 
diverse språk som är översatta av artiklars författare till engelska kommer inte översättas 
vidare till svenska, då språkliga missförstånd bäst undviks på detta vis. Sist kommer binära 
koder ur Luhmanns modell samt kommunikativa mottagningsmiljöer alltid skrivas med kursiv 
text. Med binär kod menar jag det centraliserade temat kring vad systemet kretsar kring.10 

Huvudteori: Jag kommer utgå ifrån Luhmanns systemteori som uttryckt i ett 
kommunikationssystem. Det grundläggande funktionella systemet varav alla kommunikativa 
koder uttrycks genom är "teokrati".11 Systemet teokrati kan inte existera utan sin omgivande 
miljö, i detta fall sociala strukturer, konflikter och andra konstruktioner som är 
grundläggande för all social tillvaro. Systemet är inte detsamma som dess omgivande miljö, 
samtidigt som miljön inte är detsamma som systemet. Ex. alla afghaner (social miljö) är inte 
teokratiska anhängare men är till viss del beroende av systemet talibanregimen 
upprätthåller.12 Beyer beskriver hur systemets produkt är kommunikation. De sociala 
strukturerna är kommunikation och individerna som omfattas kan även ha delade åsikter 
gällande det kommunicerade utan att vara frånskilda systemet.13 Trots skiljaktigheten 
gällande symboler enas ikonoduler och ikonoklaster om att bilder är skapade i ett 
kommunikativt syfte. Avslutningsvis är systemets syfte är upprätthålla sin egen existens.14 
Teokratin som funktionellt system är därmed till för att upprätthålla en gudstrogen ordning i 
samhället (alltså en teokrati). Den gör detta genom att centralisera sig själv och allting inom 
det kring två centrala/binära koder, frälsning och fördömelse. Inom systemet leder 
funktioner och handlingar till en utav dessa koder. Detta blir en grund för arbetet, men fokus 
kommer centreras kring handlingsorienteringar som förknippas med koden frälsning. Det 

                                                           
8 Handingsorientering bör här läsas som positiv eller negativ behandling av och aktioner riktade mot 
venerationsobjekten på antingen ett direkt (här främst genom förstörelse) eller indirekt (exempelvis Unescos 
protester och stöd) sätt.  
9 ne.se, Essentialism 
10 Beyer, Peter 2006, Religions in global society, Routledge, London sid. 44 
11 ne.se, Teokrati 
12 Luhmann, Niklas, Social systems, Stanford University Press, Stanford, Calif., 1995 sid. 17 
13 Beyer, Peter 2006, sid. 35 
14 Aa. sid. 41 
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måste påpekas att Luhmann även hävdar att inget system är essentialistiskt15, även om det 
är självrefererande, vilket innebär att allting kan förändras.16 Vi kan därmed se att denna 
analys är en tolkning av den rådande kontexten, men giltig inom de ramar som arbetet utgår 
ifrån. Vad jag avser är att studera "(islamisk)17 ikonoklasm", som jag hävdar är ett 
kommunikativt uttryck för det teokratiska funktionella systemets upprätthållande av sin 
egen existens, specifikt genom binärkoden frälsning. Ett exempel på liknande systems 
upprätthållande är den kapitalistiska ekonomin. Denna är beroende av en marknadsekonomi 
byggd på konkurrens (binära koder skulle kunna vara bättre mot sämre varor/tjänster). Jag 
menar att ikonoklasmen är ett kommunikativt system, som i sin tur är ett uttryck för det 
grundläggande funktionella systemet "teokrati". Systemets (kommunikationssystemet 
uttryckt i ikonoklasm) syfte är att upprätthålla den teokratiska ordningen, alltså det 
funktionella systemets fortsatta existens.18 Den senare är ett specifikt sätt att definiera den 
tidigare, på samma sätt som exempelvis det tidigare nämnda "kapitalistisk ekonomi" måste 
skiljas från "socialistisk" sådan men även "ekonomi" som ett större övergripande system. För 
att kunna göra detta måste dock även detta uttryck utgå efter vad vi definierar som binära 
koder. Kärnstrukturen i ikonoklasmen måste också för att den ska kunna analyseras 
centraliseras kring två binära/centrala koder som kommer diskuteras.19  
 Här kommer studien centreras kring de centrala/binära koderna instrumentell 
och expressiv handlingsorientering (i detta fall förstörelseaktioner) som grunden för 
kommunikation. Definitionen av koderna är baserade efter den som anges i Andrew P. 
Gregorys artikel "Powerful Images".20 I denna utgår författaren ifrån två möjliga 
orienteringar, alltså kontextuellt baserade uppfattningar gällande relationer till en 
observerad symbol. Den ena är emotionell och definieras efter vilken typ av 
känsloorienterade strömningar en individ riktar mot ett symboliskt föremål. Det är inte 
objektet i sig utan meningsskapandet i symbolen som är väsentlig för individens 
känsloyttringar.21 Den andra orienteringen är istället kognitiv och bygger på rationell empiri i 
värderingen av objektets mening. Genom att rationellt värdera och förhålla sig till det 
symboliska objektet kommer individen därmed behandla föremålet efter kontextuella 
laddningar. Dessa två "anledningar" bakom ett handlande är inte av avsevärd tyngd i denna 
studie. De ligger dock till grund för motivet bakom en handling vilket medför att de kommer 
diskuteras. Deras bidrag i detta är endast att klargöra motivet bakom ikonoklasmen något 
mer detaljerat. I denna studie är detta motiv uteslutande ideologisk exklusivism.22  
 Den väsentliga delen av Gregorys orientering gällande individens möte med 
symboler är istället diskrepansen mellan ett instrumentellt samt expressivt 
                                                           
15 Här avser jag alltså "essentialistisk" i enlighet med Nationalencyklopedins beskrivning att objektet (som här 
är ett kommunikativt system) som inte tillfälligt förknippat med speciella egenskaper utan att dessa tillhör en 
inneboende natur hos systemet. 
16 Luhmann, Niklas 1995, sid. 41 
17 Islamisk avser här endast att det är just muslimska grupper som utfört dessa ikonoklastiska handlingar. 
18 Beyer, Peter 2006, sid. 43 
19 Aa. sid. 44 
20 Gregory, Andrew P. 1994, "'Powerful Images': responses to portraits and the political uses of images in 
Rome", Joumal of Roman Archaeology 7: 80-99 sid 89 
21 Jag vidhåller socialkonstruktionen (ne.se, Konstruktivism) som vetenskaplig utgångspunkt. Här innebär det 
att känsloströmningar bör ses som kontextuellt laddade och skapade snarare än essentialistiska, alltså som en 
inneboende, oföränderlig karaktär hos individen. 
22 Med detta avser jag att handlingsorienteringarna visserligen kan skifta, men att de i grund och botten 
härstammar ur en ideologisk skiljaktighet emellan två parter i ett system (efter Luhmanns modell) vare sig de är 
kognitivt reflekterade eller emotionellt uttryckta. 
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handlingsmönster. Gregory utgår ifrån den tidigare boken The political uses of symbols av 
Charles D. Elder och Roger W. Cobb23 då han definierar dessa handlingsorienteringar på 
följande sätt:  
 Instrumental behaviour indicates that a particular action is carried out 
 with a view to 'achieving some larger goal', while expressive behaviour 
 'consists of giving vent to one's feelings and expressing one's values and 
 beliefs. The purposes of the act are satisfied by the action itself'.24  

I enlighet med den tidigare nämnda kommunikationsteorin, efter Luhmanns 
systemteoretiska utgångspunkt, bör vi se dessa handlingsmönster som former av 
kommunikation. Vidare kan vi centralisera arbetet kring de två centrala koderna; 
instrumentell samt expressiv. Dessa koder är de centrala uttrycken i det kommunikativa 
systemet ikonoklasm. 
 Denna modell behöver problematiseras. The political uses of symbols är skriven 
i syfte att analysera det imperialistiskt styrda Romarrikets relation till symboler. Analysen 
grundas i reaktioner som är inre eller inomkulturella25. Dessa bör anses vara kontextuellt 
baserade. Likväl är dock de yttre reaktionerna, här i form av en destruktiv handling, i grund 
och botten densamma. För att analysera de två moderna händelserna (Bamiyan och 
Mosul/Nimrud) som en kommunikationsform för de nämnda centrala/primära koderna är 
detta därmed ett behjälpligt verktyg. Ikonoklasm, som uttryck för dessa 
handlingsorienteringar är pankulturellt likartade. Det finns inga tydliga skillnader mellan 
olika kulturers ikonoklastiska handlingar. 
 Jag vill dock problematisera diskrepansen emellan instrumentella och 
expressiva handlingsmönster. Gregory argumenterar för att differentieringar inom, och som 
en grund av social stratifiering, könsroller eller annan typ av statusreglerande sociologiska 
indelningar måste tas med i beräkningarna.26 Oavsett om handlingsorienteringarna kan 
beskrivas som expressiva eller instrumentella måste de alltså ses som kontextuellt rotade. 
Kontexten grundlägger den kognitiva, emotionella handlingsorienteringen och avgör vilket 
typ av motiv som handlingen kommunicerar.27 I de aktuella fallen här är dessa av en 
uteslutande ideologisk (sociopolitisk och/eller teologisk) natur.  
 Med detta som grund kan vi se att instrumentella handlingsorienteringar, där 
den destruktiva handlingen sker i syfte mot ett större mål nästan a priori måste ingå i 
ikonoklasm. Förutsättningen att människor, som den expressiva handlingsorienteringen 
definieras ovan, ger uttryck för sina åsikter och värderingar i en aktion som inte har ett högre 
syfte blir svårt att övertygande argumentera för. Problematiken blir huruvida en handling 
kan grundas i värderingar och samtidigt inte ingå i en större kontext. Detta verkar inte vara 
möjligt. Även en ikonoklasm med endast en individ närvarande och agerande, bör ses som 
en del av någonting större. Jag argumenterar inte för att det a priori måste vara ett högre 
syfte i ikonoklastiska handlingar. Däremot blir gränsdragningen då en individ gör någonting 
destruktivt för stunden eller för ett högre syfte för diffus för att bli trovärdig.  
 Valet av objekt i en förstörelseaktion, veneration eller 

                                                           
23 Elder, Charles D. & Cobb, Roger W. 1983, the political uses of symbols, Longman, New York, sid. 58-59 
24 Gregory, P. Andrew 1994, sid. 89 
25 Med inre och inomkulturella menar jag de kontextuella drivkrafter som legat till grund för ställningstagandet 
och handlandet. Ytterligt är här helt enkelt den yttre form som handlingen tar sig till uttryck: veneration, 
förstörelse, etc.  
26 Gregory, P. Andrew 1994, sid. 89 
27 Elder, Charles D. & Cobb, Roger W. 1983, sid. 59 
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liknandehandlingsaktioner, bör ses i ljuset av den rådande kontexten. Det som dock Gregory 
verkar antyda är att handlingar mot objekt emotionellt eller kognitivt kan tillskrivas 
någonting bortom socialkonstruktionens sfär. Att detta ligger till grund för individens 
handlande anser jag vara självklart. Däremot, att tillskriva de kontextuella förutsättningarna 
endast som en möjlig påverkningsmöjlighet är förenligt med socialkonstruktionen som 
vetenskapsfilosofisk grund vilket jag argumenterar för.  
 Vidare måste det faktum att materiella objekt förstörs även bortom 
terroristorganisationers förstörelseaktioner, byggnadskonstruktioner eller militärbefäls 
bristande respekt för kulturarv28 vara ett faktum jag på intet sätt avser förminska. Den av FN 
och UNESCO:s framlagda Hagkonvention är ett byråkratiskt dokument som trots upprepade 
försök inte tagits i större bejakande av medlemsstaterna.29 Handlingsmönstret blir dock i sig 
inte relevant för att analysera handlingsmönstren bakom. Givetvis måste även monument 
oavsiktligt, eller för den delen avsiktligt men utan en större åtanke om aktionens symbolism, 
kunna förstöras. Däremot ställer jag mig kritisk till huruvida en expressiv handling som 
kommunikationsmedel verkligen kan existera som ett så kronologiskt, ideologiskt snävt 
fenomen30 Andrew P. Gregory vill hävda. Jag hävdar dock, trots kritiken, begreppen som 
användbara för att beskriva kommunikationsmönstren i dessa handlingar. 
 Denna modell behöver utvecklas och adderas. Till de centrala/binära koderna 
instrumentell/expressiv adderar jag den kommunikativa miljön, alltså det 
mottagningssubjekt som kommunikationen riktar sig mot. Dessa kan antingen vara av 
transcendent karaktär eller immanent karaktär. Detta motiverar jag med att genom dessa 
miljöer får de kommunicerade binärkoderna en djupare förankring i de ikonoklastiska 
händelserna. Vidare kan det expressiva handlingsmönstret ses som en handling vars 
karaktärsdrag hämtas ur sin kontext, utan att för den delen vara del av någonting större. 
Syftet att addera kommunikationsmiljön är att klargöra huruvida handlingen riktas mot det 
immanenta, ex. FN eller det transcendenta, ex. Gud eller en ideologi. Genom att applicera en 
mottagningsmiljö till kommunikationen eliminerar jag snävheten i begreppen instrumentell/ 
expressiv utan att de förlorar sin innebörd. Det ska understrykas att mottagningsmiljön på 
intet sätt bestämmer den binära koden, eller tvärtom. 
 Konstartefakterna bör i uppsatsen förstås i enlighet med Luhmanns modell som 
medel för kommunikation. Systemet teokrati har som tidigare nämnt en grund i 
binärkoderna frälsning och fördömning. Bilderna är uttryck för vad ikonoklasterna inom 
teokratin uppfattar som symboliska uttryck av fördömelse. De står därmed som 
kommunikation till det sakrala eller profana, på samma sätt som handlingen av förstörelse är 
en kommunikation till det transcendenta eller immanenta. 

Disposition 
Inledningsavsnittet behandlar två fenomen som är av grundläggande betydelse för arbetets 
slutsatser. Nedan följer en kortare förklaring av innehållet i uppsatsens kapitel: 

                                                           
28 Gerstenblith, Patty (2005-2006), From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the preservation of cultural 
heritage at the beginning of the 21st century, Georgetown Journal of International Law no. 37, 245-351 sid. 
296. Här avser jag framför allt Förenta Staternas militära användande av staden Babylons olika komponenter 
där litet, eller inget, hänsynstagande togs för den arkeologiska platsen.  

 29 Ruggles, D. Fairchild & Silverman, Helaine 2007, Cultural heritage and human rights: Cultural heritage in a 

 globalized world [Elektronisk resurs] sid. 8 
30 Att aktionens syfte, vare sig den är kognitivt överlagd eller emotionellt uttryckt, är förstörelsen i sig och inte 
del utav ett vidare, mer långsiktigt mål.  



Simon Åkerlund Inga gudar jämte mig Religionshistoria C, 15 hp 
Uppsala Universitet 
Vt 2016 

11 
 

"Anikonism" tar upp den förmodade frånvaron av avbildningar inom monoteistiska 
religioner, specifikt islam. Jag tar även med utgångspunkt ur artiklarna av Freedberg och 
Flood respektive, ställning till problematiken med att hävda att anikonism är ett 
essentialistiskt fenomen som ikonoklasmen som dikotomi till detta skulle härstamma ur. 
Kapitlet ämnar kort belysa problematiken hur "anikonism" och "veneration" står relaterade 
och blir ett underlag för den senare diskussionen, framför allt i i "Rollen till det sakrala". 
"(islamisk) Ikonoklasm" diskuterar fenomenet ikonoklasm ur ett bredare teoretiskt 
perspektiv utan att gå in på ett alltför djupt problematiserande gällande den islamiska 
variationen av detta. Jag kommer argumentera hur ikonoklasm inte skiljer sig i uttryck 
mellan kulturer utan att handlingen ser liknande ut i uteslutande ikonoklastiska fall. 
"Historiska paralleller" avser att fördjupa förståelsen om de historiska kontexter som omger 
de aktuella ikonoklastiska handlingarna. Jag tar upp tre exempel på specifika islamiska 
ikonoklastiska händelser, både instrumentella och expressiva och lägger där grunden för att 
sedan kunna beskriva deras element i förhållande till de moderna. Därmed är målet att 
klargöra hur handlingsorienteringen skiljer sig emellan Bamiyan och Mosul/Nimrud även 
utifrån deras relationer med tidigare fall. 
"Bamiyan" beskriver hur situationen i Afghanistan uppstått delvis som en reaktion av de 
senaste trettio årens situation av ständiga konflikter med internationella stormakter. Vidare 
tas även de sanktioner utfärdade av FN:s generalförsamling och säkerhetsråd, samt 
talibanregimens roll som politisk aktör i landet med. De systematiska förstörelserna av 
kulturobjekt och sedan förstörelsen av Buddhastatyerna kommer tas upp och diskuteras i 
skenet av dessa kontextuella återgivningar. 
"Nimrud" förklarar hur situationen i Irak efter Förenta Staterna med internationellt stöd gick 
in i Irak och hur detta legat till grund för att bilda terroristgruppen IS (ISIL). Den pågående 
konfliktsituationen i Syrien samt intågandet i Irak där gruppen 2014 erövrade staden Mosul 
beskrivs för att förklara möjligheterna till kulturell eliminering.  
"Rollen till det sakrala" behandlar den roll som det internationella samfundet har gentemot 
sina konstföremål. Vidare undersöks även den roll som de ikonoklastiska förespråkarna 
uppfattar vara det internationella samfundets.  
"Diskussion" är det kapitel där jag avser förklara vad jag kommit fram till genom det 
material arbetet bygger på och hur detta kan förklaras utifrån Luhmanns (med 
vidareutveckling av Beyer) systemteori och Elder, Cobbs (som beskrivs ingående av Gregory) 
teori om handlingsorientering i kontakt med symboliska artefakter. 
"Slutsatser" knyter ihop slutsatsen av arbetet i ett kortare avsnitt. 

Avgränsning i arbetet 
Valet av studieobjekt för detta arbete grundar sig i två anledningar. Nimrud/Mosul är en 
kronologiskt närliggande händelse i tiden, vilket även utvecklats till förstörelsen av Palmyra. 
Bamiyan har istället fördelen att en stor mängd material gällande förstörelsen har 
publicerats. Dessa två händelser liknar varandra i utförande. Grupperna bakom handlingen 
har dock en tydlig skillnad, där talibanregimen sett sig själva som en legitim, profan stat 
medan IS agerat utan försök till acceptans från omvärlden. Dessa händelser liknar alltså 
varandra, men kan beskrivas utförda från helt olika förutsättningar. 
 Som redan nämnt avser jag i detta arbete inte att belysa de aktuella 
gruppernas handlingar bortom förstörelsen av religiösa monument. Det väsentliga är vilka 
aggressiva och fientliga handlingar som begåtts emot de religiösa monumenten och 
konstverken. En viktig fråga som ofta tagits upp, framför allt i de juridiska artiklar jag 
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hänvisar till som Gerstenblith, Francioni & Lenzerini, är vilken roll som den s.k. 
Hagkonventionen har för internationella konflikter likväl som inhemska. Denna kommer 
endast befinna sig i periferin i denna uppsats, men av primärt två anledningar kommer jag 
inte ta upp denna. Bortsett från otillräckligt utrymme för en korrekt redogörelse i en text av 
detta omfång så är Hagkonventionen skriven av FN-organ som inte har haft goda relationer 
med talibanregimen eller terroristsekten IS (den senare av tydligt uppenbara skäl), vilket gör 
att den blir inaktuell. Konstvetenskapligt finns det delar av den kontextuella analysen jag inte 
kan göra i avsaknad av en fysisk perception av platserna. Här menar jag den fysiska platsen, 
exempelvis de rum, gator eller andra platser som de religiösa konstverken befunnit sig i. Det 
jag avser att göra i denna uppsats är istället att se den teoretiska kontexten snarare än den 
fysiska, för att avgöra vilken typ av behandlingsmönstren som utförts mot konstverken. 
 Det har även förekommit andra attacker mot kulturarv, även av andra 
muslimska artefakter som Jonahs gravmoské i Mosul 2014 som rapporterades av Iraqi News 
25 juli 201431, kristna kyrkor vilket bekräftades 16 juni samma år32 men även andra moskéer 
(Al-Sabunji and Al-khodr i centrala Mosul) tillhörande shiiter.33 Dessa kommer inte beröras 
mer än att jag nämner dessa som ytterligare exempel på de handlingar som IS utfört. Staden 
Hatra i norra Irak samt den antika staden Palmyra i Syren, kommer heller inte att vara av 
primärt intresse. Jag väljer istället att lägga fokus på en djupare analys av specifikt museet i 
Mosul och den assyriska staden Nimrud. Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till dessa 
som Mosul/Nimrud då det inte finns några andra skäl än geografiska att skilja dessa åt 
baserat efter gruppernas handlingsmönster. De andra händelserna riktade mot 
"inomkulturella" artefakter i form av moskéer som hänvisas till ovan kommer diskuteras 
primärt i diskussionskapitlet.  

Tidigare forskning  
I mitt arbete har jag valt att göra en övergripande kontextuell analys av tidigare arbeten som 
angränsar till studier av förstörda religiösa konstverk och arkitektoniska element. Då jag valt 
att applicera den kontextuella grunden på två moderna fall (Bamiyan och Mosul/Nimrud 
respektive) får uppsatsen en högre nivå av aktualitet. Bamiyan är ett fall som studerats noga 
av samhällets akademiska och journalistiska representanter. Detsamma kan dock inte sägas 
gällande Mosul/Nimrud, vars förstörelse är fortlöpande och området där detta skett är högst 
instabila. Förhoppningen är att detta arbete kan agera som en stöttepelare för vidare studier 
om kulturell bevaring.  
 Ikonoklasm som ett teoretiskt fenomen och dess inverkan på hur sociopolitiska 
strukturer förändras eller förstärks i förstörandet av bilder diskuteras ingående i boken "The 
Power of Images" av David Freedberg (Konstprofessor vid Colombia University). Ur denna 
har jag möjlighet att diskutera ikonoklasm som ett teoretiskt fenomen lika mycket som en 
handling i sig. Han förklarar ingående den motorik som handlingen innebär och på vilket sätt 

                                                           
31 Mamoun, Abdelhak. Urgent: ISIL destroys Mosque of Biblical Jonah, Prophet Yunus. Iraqi News. 25/7 2014. 
http://www.iraqinews.com/features/urgent-isil-destroys-mosque-biblical-jonah-prophet-yunus (Hämtad 14/5 
2015) 
32 Abdallah, Amir. Iraqi christian church burnings confirmed EU delegation. Iraqi News. 16/7 2014. 
http://www.iraqinews.com/baghdad-politics/iraqi-christian-church-burnings-confirmed-eu-delegation/ 
(Hämtad 14/5 2015) 
33 Mamoun, Abdelhak. Urgent: ISIL destroys mosul mosques pillages contents. Iraqi News. 6/7 2014. 

http://www.iraqinews.com/features/urgent-isil-destroys-mosul-mosques-pillages-contents/ (Hämtad 14/5 
2015) 
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som ikonoklasmen bör uppfattas på olika vis trots handlingarnas likartade uttryck. 
Ikonoklasmens essens, alltså den teoretiska grund som handlingen utgår ifrån, kommer till 
stor del vara hämtad härifrån. Däremot brister Freedberg en del i sin studie då hans 
definitioner av ikonoklasm blir tämligen snäva. I och med att jag inkorporerar 
handlingsorienteringar, enligt Gregory, till de ikonoklastiska handlingarna hoppas jag ge 
teorin ytterligare ett djup.  
 Den primära text jag stödjer mig på för en historisk kontextull beskrivning av 
vad vi kallar "Islamisk Ikonoklasm" är Finbarr Barry Flood (Humanitetsprofessor i 
konsthistoria samt mellanöstern och islamiska studier vid Trinity College, Dublin) vars artikel 
"Between cult and culture" används genomgående i arbetet. Denna tar även upp tydliga fall 
av historisk islamisk ikonoklasm i skenet av förstörelsen i Bamiyan, vilket innebär att den är 
tydligt förankrad i arbetets huvudtema. Denne bidrar på samma sätt som Freedberg också 
med teoretiska utgångspunkter för (islamisk) ikonoklasm som fenomen, specifikt 
handlingsorienteringarna instrumentell/expressiv. De problem Freedberg har med sin text är 
desamma jag redogjort för i det teoretiska avsnittet gällande avgränsningen emellan 
expressiv/instrumentell handlingsorientering. Enkelt uttryckt att det expressiva handlandet 
lätt kan falla för en beskrivning där allting görs i ett högre syfte, vilket närmar sig 
konspirationsteoretiska paradigmer där allting har dolda syften. 
 Geoffrey R.D. Kings artikel "Islam, iconoclasm, and the declaration of doctrine" 
refereras till primärt som en utgångspunkt för de historiska fall jag tar upp. Då denna är 
skriven 1985 har den endast kunnat verka som en källa för historiska paralleller och islamisk 
idétradition i förhållande till andra. Den bidrar dock till att få en kännedom om tidigare 
islamiska ikonoklasmer och problem kring veneration. 
 Uteslutande många artiklar som Patty Gerstenbliths (Juridikprofessor och 
styrelsemedlem för centrumet för konst, museum och kulturarvslagar vid DePaul University, 
Chicago) "From Bamiyan to Baghdad" behandlar frågan ur ett primärt internationellt, 
juridiskt perspektiv snarare än ett religionshistoriskt. Denna artikel behandlar bl.a. de 
sanktioner som FN utfärdat, samt medlemsstaternas förhållningssätt till Hagkonventionen 
gällande kulturarvens bevarande i krigsföring. Genom att den är juridiskt orienterad kan det 
te sig olämpligt att använda artikeln mer än endast som en grund för vidare diskussion 
snarare än en källa av större vikt i brödtexten. Den är dock ovärderlig för en beskrivning av 
det internationella läget inför händelserna i Bamiyan.  
 "The Destruction of the Buddhas and the international law", skriven av 
Francesco Francioni (professor i internationell lag vid University of Siena och sedan 2003 
professor i internationell lag och mänskliga rättigheter vid European University Institute i 
Florens) samt Federico Lenzerini (juristdoktor och doktor i internationell lag vid University of 
Siena) behandlar den historiska uppgång som skett i Afghanistan innan förstörelsen av 
Bamiyan ägt rum. Den behandlar också hur dessa spritids medialt av talibanregimen. Även 
denna står rotad i internationell lag. Den ger dock, likt Gerstenblith, en bra överblick över de 
historiska skeendena i Afghanistan/Irak fram tills förstörelsen av statyerna. 
 Vidare artiklar/böcker som behandlar detta område är bl.a. Llewelyn Morgans 
"The Buddhas of Bamiyan", Barbara T Hoffmans "Art and Cultural Heritage" och Claudio 
Margottinis "After the Destruction of Giant Buddha Statues in Bamiyan (Afghanistan) in 
2001". Alla dessa beskriver det internationella läget. Dock kommer de sistnämnda tre verken 
inte tas upp i denna uppsats. Detta delvis p.g.a. omfångets begränsningar och delvis i att 
informationen redan täcks av artiklar som Gerstenblith och Francioni/Lenzerini."  
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Undersökning 

Inledande anmärkningar 

Förstörandet av religiösa monument som ett uttryck för kulturella konflikter kan spåras 
åtskilliga århundraden tillbaka i tiden. Det grundläggande felet den icke-vetenskapliga men 
även vetenskapliga världen gör i fall av förstörelse är att analysera dessa i ofta total brist på 
kontext, vare sig politisk eller estetisk, till förmån för lösgripna teologiska förklaringar byggt 
på essentialistiska grunder.34 I detta arbete avser jag att belysa bl.a. dessa historiska 
kontexter för att därmed bidra till en vidare förståelse.  

Anikonism 

David Freedberg, professor i konsthistoria, menar i sin bok The Power of Images att 
uppfattningen om vissa kulturers anikoniska35 karaktär inte stämmer. Uppfattningen 
motbevisas av bl.a. arkeologiska fynd och efterlevande kulturlämningar.36 Detta är väsentligt 
för denna studie då de aktuella ikonoklasterna så tydligt hävdar islams anikoniska karaktär 
samt vad veneration av dessa skulle innebära. Det Freedberg påpekar, vilket är relevant för 
denna undersökning, är att ikoniska avbildningar återfinns inom kulturer som ofta uppfattas 
ha ett starkt bildförbud (judendom, islam etc.).37 Istället är ikonoklasm inriktat mot 
venerationsobjekt. Forskare som King, Geophrey R.D. skriver bl.a. att bilden av islamiska 
gruppers eventuella anikoniska natur endast kan dokumenteras i ett fåtal fall ikonklastiska 
aktiviteter innan det umayyadiska kalifatets fall. Detta uttryckt i bl.a. Yazid II:s påbud (under 
700-talet) om anikonism vilket King argumenterar för var ovanligt för den tiden. Detta då hur 
specifikt riktat historiska källor är mot just Yazid II:s påbud. Kristna källor berättar specifikt 
svårigheterna med ikonoklastiska aktioner under Yazid II:s regim. Ikonoklasmer verkar 
därmed ha varit en ovanlighet emot kristna gruppers avbildningar.38 Vidare menar King att 
det sällan varit problematiskt för muslimska gruppers representanter att hantera ikoner och 
avbildningar. Problematiken har tenderat att snarare handla om skillnader i doktriner och 
vilka budskap dessa genererat. Bortsett ifrån profetens aktioner vid Kaba år 630 och en 
förträngning av avgudadyrkan och hedniska aktiviteter, har alltså en vidspridd acceptans av 
kristna avbildningar tillåtits.39 Doktrinen kring treenigheten och Jesu roll som Guds son var 
mer svårsmält för de muslimska auktoriteterna än avbildningar. En eventuell panislamisk 
intolerans mot ikonisk avbildning håller därmed inte. Däremot är veneration en svårare 
företeelse att smälta. 
 Det bör dock klargöras att det ändå saknas tydliga muslimska representationer 
av Gud. Finbarr Barry Flood, professor i konsthistoria och mellanösternstudier menar att det 
inte finns belägg för att det existerat bildliga representationer av en gudomlig entitet. 
Däremot finns tidiga avbildningar av Profeten i östligare muslimska områden. Det finns 
därmed alltså även arkeologiska källor som bestrider att "anikonism" skulle vara 

                                                           
34 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 641  
35 "Anikonism" syftar på en frånvaro av bilder helt, frånvaro av bilder i form av figurativa samt en frånvaro av 
bilder som skildrar det transcendenta. Ur Freedberg, David 1989, sid. 54.  
36 Freedberg, David 1989, sid. 57 
37 Aa. sid. 55 
38 King, Geophrey R.D. 1985, "Islam, iconoclasm, and the declaration of doctrine", Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies: 267 - 277 sid. 267 
39 King, Geophrey R.D. 1985, sid. 268 
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essentialistiskt i islamsk idéhistoria.40 Samtidigt måste det påpekas att ikonoklasm och 
bestridande av avbildningar funnits inom panislamisk idétradition över en lång tidsperiod. 

(islamisk) Ikonoklasm 

Forskare som Flood menar att "islamisk ikonoklasm"41 som begrepp har fått en ny innebörd i 
och med förstörandet av statyerna i Bamiyan. Delvis ligger problematiken här i att 
uppfattningen grundar sig i en teoretisk uppfattning om hur islamisk ikonoklasm varit. Denna 
överensstämmer sällan med arkeologiska fynd. Att ikonoklasm är riktad mot symboliska 
konstverk som tillhör den "andres" kultur har sällan stöd mer än i sporadiska textliga källor. 
Vidare menar Flood att ikonoklasm som handling oftast beskrivs som ett uttryck för religiös 
exklusivism där de politiska, historiska, sociala kontexterna tilldelas i bästa fall en sekundär 
prioritering. Bristfällig kritik mot ett essentialistiskt muslimskt förhållningssätt har bidragit till 
denna uppfattning, enligt Flood.42 Ett av de grundläggande problem vi kan ana här är 
islamisk ikonoklasm som ett uttryck för vad man generellt benämner som islamisk 
"extremism", och att "islamisk ikonoklasm" är ett unikt fenomen olikt andra kulturer. Floods 
uppfattning, vilken jag delar, är att för att kunna analysera moderna fenomen som 
Talibanregimens förstörelse eller terrorristgruppen IS förstörelse av Mosul/Nimrud, måste 
man se dessa som kontextuellt baserade händelser snarare än a priori ett religiöst särdrag 
som är unikt för islam. Detta utesluter dock inte att religiösa anledningar kan ligga till 
grund.43 Det betyder inte heller att alla handlingar därmed blir expressiva, vilket jag 
redogjorde för i teoriavsnittet. Ikonoklasm bör enligt Freedberg också förstås som en 
handling vars essens ligger i förstörandet av den symbolik som konstartefakten 
representerar.44 Bilden har i många kulturer setts som innehavande av magiska egenskaper. 
Sakrala bilder, vilka jag menar bör ses som kommunikationsredskap till det transcendenta 
kan därmed bli föremål för handlingsorienteringar av en positiv eller en negativ natur. Båda 
dessa kan antingen vara emotionellt eller kognitivt understödda. Då en negativ 
handlingsorientering utförs finns en grund för ikonoklasm. Bilden och det den representerar 
förenas i dess fysiska manifestation för aktören (individen som agerar) och blir därmed en 
god angreppspunkt.45 Genom att sammanställa en profan/immanent bild och en 
motsvarande sakral/transcendent entitet får artefakterna en ny identitet. Detta väcker 
uppståndelse hos vissa individer eller grupper som kan reagera aggressivt eller passivt i 
respons. Alla individer reagerar inte på samma sätt, om ens alls. Istället bör detta ses som 
socialkonstruerat och kontextuellt då vi inte med trovärdighet kan argumentera för att en 
bild alltid projicerar sig som en symbolisk representation för betraktaren. Nej, istället 
kommer de individer som är negativt inställda mot avbildningar i vissa fall utföra 
ikonoklastiska handlingar. Aggressiviteten riktas eventuellt mot avbildningen då den 
förkroppsligar någonting som individen/gruppen ställer sig fientligt inställda mot. Det kan 
även vara så att någonting är närvarande i bilden som inte borde vara där, exempelvis 
Profetens ansikte.46 Handlingen kan även utföras i brist på möjlighet att rikta aggressiviteten 

                                                           
40 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 644 
41 Här definieras det helt enkelt som ikonoklastiska aktiviteter utförda av en grupp som på ett eller annat sätt 
tillhör en islamisk religiositet. 
42 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 641 
43 Aa. sid. 641 
44 Freedberg, David 1989, sid. 415 
45 Aa. sid. 396 
46 Aa. sid. 406 
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mot det, i konstverket representerade, hatade målet.47 Andrew P. Gregory menar i artikeln 
"Powerful Images" att reaktionerna mot bilderna ger indikationer på hur kontextens form 
ser ut. Genom att bilder transkriberar kommunikation, exempelvis ett sakralt uttryck om 
individens delaktighet eller frånskildhet gentemot det transcendenta, måste de förstås som 
kontextuellt relativa på samma sätt som all kultur. Gregory argumenterar för att bildens 
mening, vilket jag argumenterar för är dess kommunikativa egenskap, är kontinuerlig både 
utanför och inom sig själv och sin egen kontext. I detta fall då vi diskuterar (islamisk) 
ikonoklasm bör vi förstå idolen, bilden och konstartefakten som kommunicerande av det 
teokratiska systemets binära koder frälsning/fördömelse. Bilden måste därmed förändras 
och samtidigt förändra kontexten kring den i och med handlingsorienteringen.48 
Förstörandet av en helig relief är inte bara ett förstörande, den skapar också en dynamik i 
kontexten som inte fanns där innan.  
 De historiska fall där endast en symbolisk dekapitering eller annan 
förödmjukelse skett emot artefakten är inledningsvis tragiska. Trots detta har dessa 
incidenter historiskt också varit en möjlighet för de differentierade (av religiösa, ideologiska 
skäl etc.) grupperna att faktiskt leva i en slags acceptans. I detta exempel måste vi även 
ifrågasätta gruppernas egna teologiska uppfattning, även om huruvida den förefaller för oss 
"rimlig" eller inte, inte i sig förändrar handlingsmönstren nämnvärt. Huruvida islamisk 
ikonoklasm av den mer förstörande arten, den i denna bemärkelse mer exklusivistiska 
variationen, är förenlig med vissa islamiska idétraditioner är heller inte alltför enkelt att 
etablera. Francioni & Lenzerini hänvisar till den egyptiske experten på islam religiositet, 
Fahmi Howeidy, som hävdar att förstörandet står emot idétraditioner. Han menar att 
företrädare för islam har hyst respekt för andra kulturer, även om dessa råkar utföra rituella 
handlingar eller innehålla idétraditioner som strider mot islamiska lagar.49  

Historiska Paralleller 
Anledningen till varför det är väsentligt för en studie av detta slag att ta upp historiska 
paralleller är egentligen för att påvisa två saker. Den första är att "islamisk ikonoklasm" som 
fenomen är ett mångsidigt begrepp, som innehåller olika kommunikationskoder. För det 
andra att ikonoklasm många gånger varit en tydligt inkluderande/inklusivistisk handling 
avsedd att stilla eventuella meningsskiljaktigheter om veneration. 
 Gällande påbuden om "islamisk ikonoklasm" menar Flood att uppfattningar 
kring avbildning även varit högst individuellt och därmed också kunnat skifta drastiskt under 
olika regimer med olika kulturella normer. Statyer likväl som målningar (det återfinns alltså 
ingen diskrepans emellan två- respektive tredimensionella symboliska representationer) har 
som en vanlig praxis under medeltiden dekapiterats, därmed fråntagit vad man menade var 
bildens själ.50 Att fysiskt dekapitera statyerna har inte alltid varit fallet utan i många fall har 
halsen på konstverket skurits, alltså en symbolisk dekapitering, i ett försök att illustrera 
samma principiella fråntagande av bildens själ.51 Med stöd av Freedberg kan man 
argumentera att detta sker i alla fall av ikonoklasm. Ikonoklasm innehåller i många 
avseenden samma typer av handlingsmönster. Fokuseringen emot symbolens karaktärsdrag 
är ofta tydliga. Symbolen vars prototyp den representerar attackeras ofta vid de organ och 

                                                           
47 Freedberg, David 1989, sid. 415 
48 Gregory, Andrew P. 1994, sid. 81 
49 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 627 
50 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 644 
51 Aa. 645 
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fysiska uttryck för liv, vanligen är dessa ögon eller näsa. Detta av anledning att den första 
ofta beskrivs som själens hemboning, den senare ett andningsorgan vars centrala placering i 
ansiktet blir ett lockande mål för destruktiva handlingar av symbolikens estetik. Ikonoklaster, 
likväl som ikonoduler, genomför alltså ofta handlingsmönster mot bilden som om dess 
symbolik innebär att den innehar ett eget liv.52 I en karaktäristiskt mer inklusivistisk handling 
och en vanligt förekommande "kompromiss" hos vissa ikonoklaster gällande avbildningar var 
att man behöll bilden eller statyn i dess ursprungliga tillstånd. Istället har man genom att 
förändra kontexten kring symbolerna eliminerat bildens sakrala identitet bortom rummet. 
Robert Irwin beskriver hur förislamiska, tredimensionella konstverk har återanvänts i en 
sådan omfattning att de t.ex. stått i muslimska badhus eller stadsmurens fasad.53 Genom att 
kontexten kring dem då förändrats skiftade omgivningens uppfattning om/av bilden.54 Ett 
tydligt exempel på detta är i Irwins exempel på hur egyptiska moskéer hade plundrade 
konstverk, statyer vanligtvis, som återplacerades där av de muslimska arkitekterna. Detta i 
syfte att de magiska egenskaper som förknippats med dessa monument även skulle komma 
att beskydda de nya arkitektoniska verken.55 Den förmodade magiska egenskapen i 
artefakterna har varit en anledning till varför de överlevt eventuella ikonoklastiska 
intentioner. Kupolen till den kungliga moskén i al-Mansur, Baghdad, ska enligt Irwin haft en 
staty av en ryttare med lans. Lansens spets pekade ut från staden och blev en symbolisk 
kraft för att hindra angrepp men också smittor.56 Antika skulpturer, antingen plundrade eller 
på annat sätt lokaliserade i de muslimska städerna likväl som avbildningar på talismaner var 
vanliga att placera på stadsmurarna, detta för att förhindra olyckor i staden.57 
 Flood menar att då symboliken inte återfinns på en plats som tydligt avser 
veneration till objektet kan bilden, även enligt vissa av hadithernas tolkningar, leva kvar.58 
Veneration och tillbedjan i dess ursprungliga syfte och kontext blir därmed det som ligger till 
grund för ilskan och avskyn mot konstföremålen snarare än deras avbildade uttryck, även 
om bilderna i sig orsakat vrede.59 Detta perspektiv förstärks av den tidigare nämnde King 
som menar att de tidiga muslimerna inte ansåg det problematiskt med porträtteringen av 
exempelvis Jesus. Venerationen mot denne var däremot svår att bortse från som 
motstridande den rådande muslimska doktrinen.  
 Då det umayyadiska kalifatet etablerades i Damaskus på 600-talets mitt kom 
muslimerna att spela en väsentlig roll i utformningen av regionens religiösa och politiska 
strömningar. Fientlighet mot avbildningar blev dock inte lika viktigt och fokus lades mer kring 
offentliggörandet av den muslimska doktrinen. Avbildningar i Bysans har också primärt 
utgjorts utav mosaiker och målningar. Dessa är statiska och inte tydliga i det offentliga 
rummet och därmed heller inte lika farlig. Korset, som ett portabelt uttryck för den kristna 
läran blev istället mer vidspridda då de återfinns på byggnader, mosaiker likväl som 
smycken.60 Förhindrandet av det offentliga korset var en vanligare företeelse snarare än 
fientlighet riktad mot representativ konst i form av avbildningar. Därmed ställer sig King 

                                                           
52 Freedberg, David 1989, sid. 415 
53 Irwin, Robert 1997, Islamic art in context: art, architecture, and the literary world, H.N. Abrams, New York. 
sid. 211 
54 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 644 
55 Irwin, Robert 1997, sid. 211 
56 Aa. sid. 210 
57 Aa. sid. 211 
58 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 647 
59 Aa. sid. 645 
60 King, Geophrey R.D. 1985, sid. 269 
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även kritisk till att se dessa aktioner som ikonoklastiska då de inte avser avbildande konst.61 
 Ikonoklasmer har enligt Flood ett visst stöd i vissa hadither. Dessa i form av 
textreferenser, särskilt sura 17:81 som redogörs för nedan. Många gånger verkar 
hänvisningar till Idolboken göras. Här återfinns bl.a. berättelsen om Muhammeds förstörelse 
av idolerna vid Kaba som kan ses som delvis en neutralisering likväl som förstörelse vilket 
sedan kommit att återupprepas inom ikonoklastiska handlingsmönster.62  

 When on the day he conquered Mecca, the Apostle of God appeared 
 before the Kabah, he found the idols arrayed around it. Thereupon he 
 started to pierce their eyes with the point of his arrow, saying, "Truth is 
 come and falsehood is vanished. Verily, falsehood is a thing that vanisheth 
 [Quran 17:81]." He then ordered that they be knocked down, after which 
 they were taken out and burned.63 

Detta är dock inte universellt giltigt och Flood argumenterar för att den "islamiska 
ikonoklasmen" är ett ojämnt och väldigt inkonsekvent fenomen. Individer likväl som regimer 
har genom historien visat sig handlingskraftiga i vad de uppfattat som de fientliga "andra".64 
Därmed kan de ikonklastiska handlingsorienteringarna skifta stort, även om det praktiska 
utförandet inte gör det. 

Instrumentell handlingsorientering 

Utifrån de två primärpunkter jag studerat "islamiska ikonoklasmer" med fokus på de aktuella 
fallen i Bamiyan och Mosul/Nimrud, bör några klargöranden belysas. Det kan lätt framstå i 
skenet av dessa förstörelser att ikonoklasmer som fenomen är ett kompromisslöst uttryck 
för förtryck. Flood framhåller det faktum att den förstörelse som vi idag har sett inte på 
samma sätt motsvarats i de historiska fall han hänvisar till. Till skillnad från de destruktiva 
handlingar som begås idag (här avser jag Mosul/Nimrud) har tidigare fall snarare haft en 
essens av instrumentella handlingsmönster. Detta då "omstöpandet" av antropomorfa, 
ikoniska bilder agerat som ett sätt för det muslimska samhällets beslutsfattare (eller mer 
konstnärligt aktiva individer) att låta tidigare konstverk fortleva.65 Flood menar att den 
tidigare symboliska dekapiteringen bör ses som en diplomatisk kompromiss mellan 
ikonoduler/ikonofiler66 och ikonoklaster. Genom att i viss mån vanställa och avlägsna bildens 
själ kunde man tillåta den fysiska bilden att överleva.67 Ett exempel på detta är Mogulrikets 
kejsare Babur (som regerade mellan 1526 - 1530). Denne ska enligt skriftliga källor i sitt möte 
med stenuthuggningar av jainistiska tirthankaras68 vilka enligt denne stred emot påbudet 
gällande avgudadyrkan, helt förstört stenfigurerna. Detta överrensstämmer inte med 
arkeologiska fynd, där endast huvudena eliminerats. En total förstörelse har alltså mer sällan 
förekommit. 69 Jag menar dock att den moderna totala förstörelsen inte tydligt pekar mot 
varken den instrumentella eller den expressiva handlingsorienteringen. Det är genom 
historiska fall detta blir tydligt. Två fall är värda att nämna enligt Flood. Den första är kalif 

                                                           
61 King, Geophrey R.D. 1985, sid. 269-270 
62 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 647 
63 Aa. sid. 644-45 
64 Aa. sid. 645 
65 Aa. sid. 646 
66 ne.se, Bildstriden  
67 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 646 
68 En andlig lärare inom jainismen som besegrat alla begär, rensat sig ifrån karma och frångott samsara. ne.se, 
Tirthankara 
69 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 647 
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Yazid II:s påbud (utfärdat 721) mot ikoner. Den andra är Mahmud av Ghazna (regerade 
mellan 998 och 1030 i ghaznavidiska riket).  
 I. Det första exemplet är riktat emot hanteringen av samtida konstruerade 
symboler för avgudadyrkan. Antropomorfa avbildningar har i många fall enligt Flood dock 
omvandlats av de lokala kristna själva i respons på de rådande kulturella spänningarna med 
det muslimska samfundet. Vidare har heller inte antropomorfa gestalter varit av 
huvudsakligt intresse för ikonoklasterna. Istället har kors, en mer publik symbol, oftare 
utsatts för förstörelseaktioner av de som sett denna som ett fientligt uttryck.70 Detta 
förstärks av forskaren King som menar att korset i många avseenden förstörts i sin helhet 
snarare än endast neutraliseras. Det ska också framhållas att trots att trots många kristnas 
egna initiativ till att neutralisera bilderna går det inte att bortse ifrån det faktum att Yazid 
beordrade bildernas förstörelse vilket belyser fientligheten mot vad som ansågs stå emot 
centraliseringen kring frälsning.71  
 II. Det andra exemplet gäller Mahmud från Ghazna. Flood beskriver en räd år 
1025 till Somnath, lokaliserat i västra Indien, där en anikonisk linga togs tillbaka till 
Afghanistan. Efter att ha förstörts och delats upp kom vissa bitar att kastas iväg tillsammans 
med ett dekapiterat huvud av Vishnu, alltså ett symboliskt fråntagande av objektets själ som 
nämns ovan. Den andra delen användes till att skapa en ny tröskel till staden Ghaznas 
moské. Inför senare skeenden är det värt att nämna att då templets brahminer sökte köpslå 
för idolens bevarande svarade Mahmud att han skulle bli känd som en idolernas agent 
snarare än en förstörare av dem.72  
 I dessa två ovan beskrivna fall förekommer ett instrumentellt modifierande av 
de flesta statyerna. Korset verkar vara det tydliga undantaget. Flood argumenterar för att de 
tidigare medeltida muslimska fall av ikonoklasm ofta är en form av instrumentell ikonoklasm 
i de att de ofta har förändrat bildernas själ (genom exempelvis symbolisk dekapitering eller 
dylikt) likväl som att kontexten kring dem har förändrats för att inte veneration ska komma 
till uttryck.73 Detta är ett handlingsmönster som också är konsekvent med andra 
ikonoklastiska händelser i den delen av världen som hade ett muslimskt styre under 
medeltiden. En vanlig "kompromiss" mellan ikonoklaster och ikonoduler har varit att utsätta 
symbolerna för rituella förnedringsaktioner och annan besudling för att därmed beröva 
objekten deras värde. Därmed har de neutraliserats och kan betraktas som harmlösa.74 
Flood poängterar också att ikonoklastiska handlingar75 existerar i alla kulturer. Det återfinns 
ingen större skillnad mellan aktioner utan fokuset på huvuden och andningsorgan återfinns 
inom romarnas ikonoklasmer likväl som de bysantinska, de tidigt kristna eller för den delen 
de franska revolutionärerna i slutet av 1700-talet. Tanken bakom all ikonoklasm är att 
depravera bilderna från sin eventuella makt, vilket förhindrar veneration. 

Expressiv handlingsorientering 

Flood presenterar även ett tydligt fall av expressiv aktion, nedtecknat av den ottomanske 
författaren Evliya Celebi. Författaren, verksam i den östra delen av Anatolien, beskriver hur 
en individ år 1655 förstörde illustrationerna i ett exemplar av Abu al-Qāsim Ferdawsīs "Shah-
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Nama" (översatt till Den Persiska Kungaboken), ett nationalepos skrivet omkring 1000.76 I 
detta fall införskaffade förövaren sig manuskriptet för närmare inspektion. Enligt Evliya blev 
mannen vid närmare inspektion av manuskriptet medveten om bilderna, vilket denne 
uppfattade som stötande baserat på sin trosuppfattning. Enligt författaren har mannen med 
en kniv skurit ut ögonen, halsen eller på annat sätt lemlästat bilderna på ett symboliskt sätt i 
samma anda som de tidigare nämnda symboliska dekapiteringarna. Ansikten och dräkter har 
dessutom med saliv suddats ut för att bli oigenkännliga.77 Detta illustrerar hur individer på 
eget bevåg förstört venerationsobjekt. Det har visserligen skett med en konsistent metod 
(dekapitering eller "fördunklande"). Vidare har man agerat som troende muslim78 och 
förstört ett konstobjekt där verkets skapare delat samma grundläggande trosuppfattningar. 
Ur min grundläggande teoretiska utgångspunkt menar jag att detta måste ses som ett 
exempel på där det expressiva i handlingen avspeglar sin kontext,79 likt Gregory påpekar. 80 
Man bör rimligen förstå handlingen, vars syfte att förstöra verkets ikoniska drag är 
färdigställd då handlingen är slutförd, ändå består i en kontext där individen ser sig utföra en 
handling i enlighet med sin kulturella övertygelse. Vidare bör man inte se detta som ett steg 
mot ett högre mål i det avseende som kan tillskrivas Bamiyan, utan snarare som ett "spurr of 
the moment" där individen här reagerar instinktivt på någonting som existerar i objektet 
som inte borde finnas där (se tidigare avsnittet om ikonoklasm).  

Bamiyan 
Bamiyan, och Afghanistan som helhet, har varit en del av sidenvägens rutt genom 
Centralasien och har dessutom agerat som en plats där monument i ett flertal kulturer 
rests.81 I brist på en tydligt etablerad civilrätt och som en tydlig effekt av den generella 
laglösheten som regerade under den andra hälften av nittonhundratalet i området har de 
kulturella efterlämningarna drabbats hårt. Kriget emellan Sovjetunionen och de 
antikommunistiska gerillorna82 tjänade på ett sätt ett kulturbevarande syfte, vilket ofta 
argumenterats i förvaltning av krigsbyten83. Detta i och med att de ofta mindre skyddade 
museernas innehåll tagits till platser där de säkrare kunde förvaras. Vissa museer plundrades 
ett flertal gånger på sina innehåll som en effekt av att olika grupperingar mujāhidīn slagits 

                                                           
76 ne.se, Abu al-Qasim Ferdawsi  
77 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 645 
78 Flood argumenterar för att individen i detta fall stött sig delvis på Koranens sura 17:81 , vilken behandlar 
"sanningens" seger över falskheten, här uttryckt i falska avgudabilder. Beskrivningen av Muhammads 
förstörelse av statyerna kring Kaba som denna koransura hänvisas till återberättas även i "Idolboken" ifrån 800-
talet vilket Flood även menar kan ha bidragit till vissa individers ageranden, även om dessa inte är 
dokumenterat välrepresenterade.   
79 I detta fall att individen som tidigare nämnt tagit stöd för sitt handlande på tidigare litterära och traditionella 
verk vars budskap måste instiftat dennes känslomässiga reaktion vid åsynen av bokens illustrationer. 
80 Gregory, Andrew P. 1994, sid. 80 
81 Gerstenblith, Patty 2005-2006, sid. 246 
82 ne.se, Mujahidin  
83 Vi kan i Gerstenbliths fotnoter läsa gällande vad man allmänt kallar "räddningsnarrativet" där en aktör agerar 
altruistiskt utan egna motiv för att säkerställa kulturarv. Dessa grundas i tre argument där aktören anses inneha 
goda skäl att "förvara" museiobjekten eller kulturarven grundat på: rättfärdiggörande genom ökade fördelar 
för aktören/nationen, rättfärdiggörande genom moralisk eller intellektuell överlägsenhet, rättfärdiggörande 
genom altruistiska uttryck vanligtvis med motivationer kring möjlighet för bevarelse. Aktionen får därmed en 
anda av allmännytta och altruistisk välvilja gentemot mänskligheten som helhet. Ett gott exempel på detta är 
den av James Cuno (vid aktuella datumet, 11 mars 2001, chef för Harvards Universitets Konstmuseum) som 
hävdar att dialogen förs ner till två möjliga variationer: den nationalistiska samt den internationella. Texten 
återfinns på hemsidan: http://www.law.harvard.edu/faculty/martin/art_law/cuno.htm (Hämtad 24/4 2015) 
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om makten.84 Några av de sista aktionerna som genomfördes i förstörelsen av religiösa 
(kulturella) monument eller objekt var förstörelsen av alla konstverk innehavande mänskliga 
avbildningar, vilket Gerstenblith argumenterar har stått emot gruppernas idétraditioner.85 
Francioni och Lenzerini menar att resolutionen (resolution 1267) utfärdad av FN:s 
säkerhetsråd den femtonde oktober 199986 likväl som den senare utförda resolution 1333 
(utfärdad den 19 december 2000)87 ger en tydlig grund för möjligheter att tolka 
Bamiyanstatyernas förstörelse.88 Resolutionerna hade i syfte att tvinga talibanregimen att 
sluta ge skydd åt och anordna träning för terrorister.89 I den senare utfärdade resolutionen 
av Förenta Nationernas Generalförsamling kan vi också utläsa reaktioner gällande 
förstörelsen. I dokumentet finns tydliga referenser, delvis till den tidigare utfärdade 
"Venedigdeklarationen och aktionsprogram"90 samt också anspelningar på den i mars 
dokumenterade händelsen i Bamiyan med ett fördömande av förstörande, hot av våld eller 
andra fientliga handlingar mot religiösa platser i världen som fortfarande pågår91. Vi kan här 
se en tydligt upprörd sida av Generalförsamlingen där förstörelseaktionen är i färskt minne. 
Dokumentet med resolution 55/254 har titeln "Bevarandet av religiösa platser" vilket får en 
stark historisk anknytning med tanke på datumet. Församlingen "Insists that the Afghan 
faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan"92 
Detta visar säkerhetsrådets stora ovilja att acceptera Talibanregimens profana legitimitet93. 
Det bör också påpekas att endast ett fåtal stater erkände den militanta talibanregimen som 
det legitima styrelseorganet för landet. Läget problematiserades ytterligare av att 
talibanregimens framväxt (som i landets befolknings ögon var en positiv utveckling efter 
inbördeskrigen drabbat civilbefolkningen) innebar att de kontrollerade omkring 90-95 % av 
det Afghanska territoriet vid Bamiyanstatyernas förstörelse. Resten av området stod under 
den Islamiska Staten i Afghanistan under ledning av Burhanuddin Rabbani. FN-sätet där 
Afghanregimens delegation satt innehavdes fortfarande av Islamiska Staten i Afghanistan, 
snarare än den i FN:s ögon illegitima Talibanregimen. FN-sätet som innehölls av dennes 
regim representerade därmed en minoritet av befolkningen.94  
 Talibanregimen misslyckades i sitt löfte till civilbefolkningen gällande 
medellivslängdens ökning likväl som att Afghanistan 2001 tillsammans med Somalia 
räknades som de länderna i världen i störst behov av proviant.95 Genom talibanregimens 

                                                           
84 Gerstenblith, sid. 647 se fotnoten gällande Nancy Hatch Duprees artikel.  
85 Gerstenblith, sid. 647 
86 FN:s säkerhetsråd. 1999. Resolution 1267. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999) (Hämtad 26/4 2015) 
87 FN:s Ekonomiska och Sociala Råd. Question of the violation of human rights and fundamental freedoms in 

any part of the world (UN Doc. E/CN.4/2001/43.). http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/116/32/PDF/G0111632.pdf?OpenElement (Hämtad 29/4 2015) 
88 Francioni, Francesco och Lenzerini, Federico 2003, “The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and 
International Law”, European Journal of International Law 14, no. 4: 619–51 sid. 620 
89 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 621 
90 FN:s Världskonferens gällande mänskliga rättigheter. Vienna Declaration and Programme of Action. 
http://www.un-documents.net/ac157-23.htm (Hämtad 26/4 2015) 
91 FN:s Generalförsamling. Resolution 55/254 Protection of religious sites. 2001. 
http://www.worldlii.org/int/other/UNGARsn/2001/17.pdf (Hämtad 26/4 2015) 
92 Resolution 1267 år 1999, sid. 2  
93 Jag ber här läsaren observera min absoluta ovilja att ta ställning till huruvida detta är ett korrekt eller 
felaktigt beslut. Istället vidhåller jag mina ordval i relation till det dokument som citatet grundar sig i. 
94 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 622 
95 Aa. sid. 622 
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support av Usama Bin Laden och organiserandet av terroristläger ansåg man inom 
säkerhetsrådet att ekonomiska sanktioner emot staten var nödvändiga.96 Sanktionerna som 
tidigare nämnts, bl.a. resolution 1267 emot Afghanistans anknytning till Bin Laden, blev 
enligt talibanregimen effektiva mot staten. Dock menade de att civilbefolkningen snarare än 
regimen själv led av sanktionerna. UNESCO, som redan i december 1997 antog resolutioner 
där världsarvskommittén (den styrande administrationen av UNESCO:s konvention gällande 
bevarandet av världens kulturella och naturliga arv) hade anledning att vara oroliga gällande 
situationen i Afghanistan. I dessa bjöds Afghanistan in till samtal gällande bevarandet av 
kulturarven. Dock skulle Talibanregimen, genom mullan Mohammed Omar, i mars97 
tillkännage sitt syfte att medvetet förstöra98 kulturarv som innehöll spår av traditioner 
främmande mot den islamiska kulturen.99 Yttrandefrihet och bilder i allmänhet förbjöds i 
tidigare skeenden100. Allt detta kulminerade i förstörelsen av Bamiyanstatyerna då mulla 
Mohammed Omar den 26 februari 2001 uttalade sig med följande påbud: 

 In view of the fatwa (religious edict) of prominent Afghan scholars 
 and the verdict of the Afghan Supreme Court it has been decided to 
 break down all statues/idols present in different parts of the 
 country. 
  This is because these idols have been gods of the 
 infidels, and these are respected even now and perhaps maybe 
 turned into gods again. The real God is only Allah, and all other 
 false gods should be removed.101 

Den sjätte mars bekräftade Abdul Salam Saif, talibanernas ambassadör i Pakistan, att 
Buddhastatyerna i Bamiyan blivit raserade.102  
 Francioni och Lenzerini menar att förstörelsens budskap inte kan ses som ett 
militärt objektiv. Istället bör det enligt författarna ses som utrotningsaktioner de förislamiska 
kulturella manifestationer av religiösa och spirituella traditioner som Talibanregimen ansågs 
oförenliga med deras egna religiösa och kulturella utgångspunkter. Den religiösa historien 
skrivs aktivt om genom kommunikationens handlingsmönster. Det är också väsentligt att 
påpeka det faktum att trots att Bamiyanstatyerna i talibanregimens uppfattning inte tillhör 
den islamiska kulturen så är det en del av den förislamiska kulturen i Afghanistan. 
Konstverken tillhörde Afghanregimens territoriella områden likväl som dess historia.103 De 

                                                           
96 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 624 
97 Aa. sid. 625 
98 Detta är ett tydligt exempel gällande fallet i Bamiyan och dess tydliga fokus på Instrumentella 
handlingsorienterade mönster. 
99 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 625 
100 FN:s Ekonomiska och Sociala Råd. Question of the violation of human rights and fundamental freedoms in 
any part of the world (UN Doc. E/CN.4/2001/43.). http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/116/32/PDF/G0111632.pdf?OpenElement (Hämtad 29/4 2015) 
101 Jag gör inget anspråk på att värdera detta uttalande som korrekt översatt. Jag utgår dock från att detta är 
korrekt då ett flertal citat från icke beroende källor är identiska. Ett flertal artikelförfattare och 
nyhetsinstitutioner använder sig alltså av samma översättning. Detta uttalande kan läsas på en mängd 
internetsidor och artiklar, vilka jag bifogar som följer: Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 
625, CBS news stab. Taliban trashes ancient statues. CBS News. 1/3 2001. 
http://www.cbsnews.com/news/taliban-trashes-ancient-statues/ (Hämtad 29/4 2015)  
http://archive.archaeology.org/online/news/afghanistan/taliban.html (Hämtad 29/4 2015) 
102 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 627 
103 Aa, sid. 620 
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omnämns av omkringresande muslimer under medeltiden som rena underverk.104 Att 
monumenten trots allt har stått orörda i tusentals år, gör att aktionen kommunicerar sitt 
budskap med det immanenta. Att förstörelsen annonserades långt tid i förväg och där 
förberedelserna inte gjordes i skymundan förstärker detta perspektiv.105 Binärkoden 
instrumentell handlingsorientering blir här central i förstörelsen av verket som ett steg i att 
belysa någonting annat. Andakten av att utföra aktionen trots (eller snarare i skenet av) 
omvärldens reaktioner och demonstrationer är att betrakta som ett kognitivt överlagt 
kommunikationsuttryck av instrumentell orientering. Detta i syfte gentemot det teokratiska 
systemets syfte i form av frälsning. Förstörelsens syfte kopplas till sanktionen utfärdade 
emot regimen tidigare år.106 Med detta inte sagt att det religiösa motivet inte varit väsentligt 
i utförandet. Däremot bör detta i fallet Bamiyan ses mer som ett yttre tillägg av det 
internationella samfundet, vars ekonomiska sanktioner enligt talibanregimen stått som 
grundläggande motiv för handlingarna. 
 Handlingen innehar en instrumentell handlingsorientering då handlingen inte 
själv uppfyller sitt motiv av protest. Den står tydligt som en del i ett större sammanhang av 
protest mot det immanenta. Då avsikterna offentliggjorts gjorde Philippe de Montebello, 
chef för Metropolitan Museum of Art i New York, ett försök till att köpa och omlokalisera 
artefakter till konstmuseer för fortsatt bevaring. Mulla Omars retoriska svar: "Do you prefer 
to be a breaker of idols or a seller of idols?"107 bör ses som en direkt anspelning på den 
tidigare Mahmuds gensvar till de hinduiska brahminernas plädering till att få bevara sina 
kulturarv.108 Flood pekar här på den tydliga grad av historiemedvetenhet som Mohammed 
Omar visar.109 Överläggandet att göra en historisk anspelning bör, återigen, ses som ett 
kognitivt överlagt motiv för ett högre mål av protest mot det immanenta. Även Sayed 
Rahmatullah Hashimi, en representant för talibanregimen, uttryckte sig för Barbara 
Crossette, journalist vid New York Times, i termer som otvetydigt är riktade gentemot FN 
och den västliga världens representanter. ''When your children are dying in front of you, 
then you don't care about a piece of art,''.110 Han fortsätter med att beskriva hur företrädare 
för FN ska ha besökt Afghanistan varnat för en lång torka och en karg vinter skulle komma 
att bli ett enormt humanitärt problem då hungersnöd skulle nått miljoner Afghaner.111 Detta 
är samma händelse som beskrivs av Francioni och Lenzerini då ambassadör Matsuuras, 
Generaldirektören för UNESCO, ambassadör LaFranche samt FN:s generalsekreterare Kofi 
Annan sökte stilla talibanernas destruktiva handlingar.112 I respons till detta beskriver 
Hashimi hur detta ska ha varit en inledande faktor i förstörelsen av de religiösa monumenten 
och artefakterna i Afghanistans område och museum.113 
 The scholars told them [representanterna för  FN/UNESCO] that 
 instead of spending money on  statues, why didn't they help our 

                                                           
104 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 647 
105 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 620 
106 Resolution 1267, år 1999  
107 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 651 
108 Aa. sid. 653 
109 Aa. sid. 654 
110 Crossette, Barbara. Taliban Explains Buddha Demolition. New York Times. 19/3 2001 

http://www.nytimes.com/2001/03/19/world/19TALI.html (Hämtad 22/4 2015) 
111 Crossette, Barbara 2001 
112 Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 621 
113 Crossette, Barbara 2001 
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 children who are dying of malnutrition? They rejected that, saying, 
 'This money is only for statues.'114 

 The scholars were so angry [...] They said, 'If you are destroying our 
 future with economic sanctions, you can't care about our heritage.' 
 And so they decided that these statues must be destroyed.115  

Det ligger som jag redan redogjort för en del sanning i det faktum att FN:s säkerhetsråd och 
Generalförsamlingen varit hårt konsekventa emot Talibanregimen i sina utfärdade 
sanktioner. Det är tydligt att detta drabbat befolkningen till stor del tack vare den enorma 
geografiska och folkliga representationen som talibanregimen utgjorde vid tillfället. Citatet 
är tydligt inriktade gentemot vad de [talibanregimen] uppfattar vara internationella 
representanters veneration i dikotomi emot den egna islamiska statens anikoniska natur.  
 I skenet av det tidigare politiska skeendet i Afghanistan bör Bamiyanstatyernas 
förstörelse ses som en tydligt och långvarig planering med en kognitivt, instrumentell 
handlingsorientering. Handlingen är kommunikativt riktat gentemot det immanenta snarare 
än till det transcendenta. Det immanenta representeras här av det internationella 
samfundet. Handlingen blir en protestaktion mot vad de upplevt som uteslutandet ifrån det 
internationella samhället. Flood menar att själva förstörelseaktionen bör ses som ett uttryck 
för eliminerandet av en identitet långt bortom vad de själva kunde erkänna. 116 I och med 
förstörelseaktionerna genomgår därmed landets kultur en omvandling där de tidigare 
förislamiska identiteterna suddas bort till förmån för en panislamisk identitet utan eventuellt 
främmande element. Detta är inte olikt den tidigare nämnda incidenten med Mahmud, se 
sid. 19, där det främmande kulturella elementet måste omvandlas till någonting nytt.117 
Slutligen bör det också vidhållas att då vi kan argumentera för att Bamiyanstatyernas 
förstörelse endast var en del av det större arbetet att förinta förislamiska afghanska 
kulturarv bör även detta ses som en handling riktad mot det internationella samfundet. Då 
statyerna inte längre är venerationsobjekt i området är deras sakrala identitet 
sammankopplad med den veneration det internationella samfundet riktar mot 
museiföremål. Återigen menar jag att miljöerna immanent/transcendent skingras och 
kommunikationsmiljön här är det immanenta. Det religiösa avspeglas inte i 
mottagningsmiljön, utan i västvärldens "venerationsobjekt" som kommer diskuteras vidare 
senare. Det är därmed problematiskt att beskriva detta som ett uttryck för religiös fanatism. 
Som tidigare hänvisat till har muslimer i områdena beskrivet statyerna i Bamiyan med 
vördnad och respekt snarare än med avsky.118 Spekulativt kan man argumentera för att utan 
FN:s sanktioner skulle statyerna haft en större möjlighet att leva kvar.  

Mosul och Nimrud  

På samma sätt som händelseförloppet knyts till sanktioner och resolutioner utfärdade av FN 
mot talibanregimen bör händelserna i Mosul/Nimrud ses i skenet av av 2001:s "kriget mot 
terrorn".119 Den transnationella sunnitiska terrororganisationen "Islamiska Staten" (numera 
vanligen känt som IS) stoltserade ursprungligen under namnet "Islamiska Staten i Irak och 
Levanten" (ISIL), "Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS)". Den senare beteckningen IS, vilken 
etablerades i juni 2014, kom till i samband av gruppens etablering av ett s.k. kalifat under 

                                                           
114 Crossette, Barbara 2001 
115 Aa. 
116 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 653 
117 Aa. sid. 653 
118 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 654 
119 ne.se, Kriget mot terrorn  
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ledaren Abu Bakr al-Baghdadi. I brist av ett specificerat geografiskt område angivet i namnet 
gjordes det nu klart att gruppen nu siktade mot ett transnationellt ledarskap över vad 
gruppen själva betraktar som den "muslimska världen".120 Gruppen uppstod ur 
föregångsgruppen Al-Qaeda i Irak (AQI). Dessa var skyldiga till brutala och 
uppseendeväckande attentat emot främmande ockupationsmakter likväl som den Irakiska 
regimen. Efter ledningen, där Abu Musab al-Zarqawi varit styrande, dog 2006 kom ett flertal 
mindre grupper att sammansluta sig för att bilda Islamiska staten i Irak (ISI). Efter militära 
nederlag och i brist på stöd ifrån sunnitiska stamledare var stödet de fick marginellt. Att 
gruppen samtidigt gjorde sig känd genom en brutal behandling av civilbefolkningen bidrog 
inte till att få en uppslutning bakom dem. Ekonomiskt stöd riktades av det internationella 
samfundet till grupper som tog aktivt avstånd ifrån ISI. ISI:s inflytande och aktiva 
handlingsmönster förblev därmed minimala tills omkring 2011. Då Iraks premiärminister 
Nuri al-Malikis försök att bekämpa Al-Qaeda och andra militanta grupper istället i praktiken 
ledde till en effektiv förträngning av sunnimuslimer i landet kom även detta att hjälpa ISI att 
framstå i bättre ljus. Bristen på närvaro av internationella styrkor och missnöjet hos 
sunnibefolkningen medförde att ISI kunde återhämta sig under ledning av Abu Bakr. Denne 
tog över ledarskapet över gruppen 2010.121 
 Efter att gruppen etablerat sig som en aktör i kriget i Syrien tog de kontroll över 
delar av landets östra områden, specifikt kring staden Al-Raqqah. Staden kom att bli centrum 
för gruppens auktoritet där de även kunde ta kontroll över infrastrukturen (däribland 
oljeraffinaderier vars produkt sålts genom svarta marknader) och etablera ett strikt religiöst, 
juridiskt system. Detta har varit riktat mot de som gruppen upplevt som kränkande av ISI:s 
uppfattning gällande islamisk lag.122 I och med ett etablerande av en stark befästning i Al-
Raqqah kunde gruppen expandera i Syrien och Irak. Bl.a. övertogs Mosul, Iraks näst största 
stad i juni 2014. Övertagandet av geografiska områden, etablerandet av strikta s.k. juridiska 
processer likväl som övertagandet av infrastruktur har gjort det möjligt att expandera den 
militanta processen till att även inkorporera förstörelsen av religiösa monument.123  
 I slutet av februari 2015 nådde videofilmer det internationella samfundets 
medier. Enligt arkeologiprofessorn Amir al-Jumaili är dessa filmade i staden Mosuls museum, 
specifikt Nergalporten till Nineveh. Filmerna visade med stor detaljrikedom hur 
terroristgruppen IS förstör kulturarv från museet i den av IS kontrollerade staden Mosul. 
Enligt brittiska tidningen "The Guardian" släpptes den omkring fem minuter långa videon (av 
vilken tidningen visar en något nedkortad version) av "press office of the province of 
Nineveh [the region around Mosul]"124 Enligt tidningen ska också inledningen innehålla en 
representants tal till åskådaren där en koranvers citeras gällande avgudadyrkan. De 
Assyriska, Akkadiska imperierna fördöms i deras polyteism vilket också anges vara 
anledningen till deras förstörelse. Muhammads förstörelse av avgudabilderna, idolerna i 
Mecka är enligt mannen i videon ett tydligt exempel på hur den trogne muslimen ska 
hantera idoler.125 Då de blivit placerade i en kontext där de får en central betydelse i rummet 

                                                           
120 Encyclopædia Britannica. Islamic State in Iraq and the Levant, se sid. 2  
121 Aa. sid. 1 
122 Aa. sid. 1  
123 Encyclopædia Britannica. Islamic State in Iraq and the Levant, se sid. 2 
124 Shaheen, Kareem. Isis fighters destroy ancient artefacts at Mosul museum. The Guardian. 26/2 2015 
http://www.theguardian.com/world/2015/feb/26/isis-fighters-destroy-ancient-artefacts-mosul-museum-iraq 
(Hämtad 14/5 2015) 
125 Shaheen, Kareem 2015 
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blir också uppfattningen om dem som venerationsobjekt starkare. I videon syns tydligt hur 
reliefer, statyer och andra artefakter, som återigen inte är antropomorfa utan endast anses 
vara venerationsobjekt, förstörs ned i beståndsdelar. Vissa av statyerna är kopior i gips, en 
standardåtgärd hos moderna museer för att kunna visa mer kompletta och varierade 
föremål. Dock visas förstörandet av bl.a. en bevingad tjur, en skyddsgud allmänt känd som 
en "Lamassu", vilken daterats till 800-talet f.v.t. Det bör även vidhållas att videons innehåll 
inte än har kunnat bekräftas av en utomstående källa. Då representanter för bl.a. EU har 
kunnat bekräfta förstörelsen av moskéer och kyrkor i Mosul tidigare, se 
avgränsningskapitlet, bedömer jag dock materialet som trovärdigt.  
 Inledningsvis iscensätts förstörelsen till suror, framförda i sång, vilket markerar 
gruppens uppfattning om deras miljö som tydligt transcendent. Surorna, som behandlar 
dyrkandet av idoler, är identifierade126 ifrån Al-Anbiya, "profeterna": Sura 21:52-54: 

 [vers 52] What are these statues to which you are devoted?127 [vers 
 53] They said, We found our fathers worshippers of them. 128 [vers 
 54] He said, You were certainly, you and your fathers, in manifest 
 error.129 

Detta citat bör inte oproblematiskt tolkas som att detta endast är en kommunikativ handling 
gentemot en transcendent mottagningsmiljö. Det ska utan tvekan även ses som ett 
meddelande till omvärlden. Vi kan dock inte bortse från citatets roll i att knyta handlingen till 
det transcendenta. Vidare säger också mannen i videon:130 “These statues and idols, these 
artifacts, if God has ordered its removal, they became worthless to us even if they are worth 
billions of dollars”.131 Detta kan på samma sätt som det tidigare citatet gällande ekonomiska 
bistånd till kulturarv, se sid. 24, ses som en handling riktad mot väst som identitet och dess 
värderingar. IS befäster sin identitet som en idolernas/avgudabildernas förstörare snarare än 
en idolernas agent, på samma sätt som talibanregimen. Detta speglar inte på samma sätt 
Mulla Omars tydliga anspelning på Mahmud av Ghazna. Det stärker dock uppfattningen om 
att detta skulle vara en handling utförd i enlighet med gruppens värderingar, snarare än som 
en del av ett högre mål. 
 I ett närliggande skede (enligt uppgifter inom loppet av en vecka) demolerades 
även staden Nimrud till grunden. Al Jazeera publicerade en text den femte mars med källor 
från arkeologiska representanter. Här rapporterade man hur den assyriska staden 
systematiskt förstörts. Lite över en månad efter att dessa rapporter blivit allmän vetskap 
kom även nya videoinspelningar från förstörelsen av Nimrud. Filmerna är publicerade på ett 
antal nyhetssidor. Daily mail publicerade sin nedkortade version den 12 maj. Den 
ursprungliga videon härstammar dock från tidigare och förstörelsen skedde förmodligen kort 
efter den andra förstörelsen i museet i Mosul. I videon kan man observera hur män med 
släggor och sågar först bryter sönder en relief till mindre kubiska beståndsdelar. Dessa slås 

                                                           
126 Detta har översatts utav ett flertal individer som alla talar flytande arabiska. Dessa vill dock förbli anonyma i 
denna uppsats. 
127 International, Sahih. Al-Anbiya. Alquran english. http://www.alquranenglish.com/al-anbiya/quran-english-al-
anbiya-52 (Hämtad 21/5 2015) 
128 International, Sahih. Al-Anbiya. Alquran english. http://www.alquranenglish.com/al-anbiya/quran-english-al-
anbiya-53 (Hämtad 21/5 2015) 
129 International, Sahih. Al-Anbiya. Alquran english. http://www.alquranenglish.com/al-anbiya/quran-english-al-
anbiya-54 (Hämtad 21/5 2015) 
130 ISIS Militants Destroy Priceless ancient artifacts in Mosul. https://www.youtube.com/watch?v=yysT4eiEsEU 

(Hämtad 15/5 2015) 
131 Shaheen, Kareem 2015 
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inte sönder utan görs snarare flyttbara. En bulldozer fraktar sedan iväg de förstörda 
kulturarven till en utomhusmiljö där man sedan borrar sönder bitarna ytterligare. Slutligen 
kan man se hur en torr explosiv blandning läggs i oljetunnor med en gemensam 
avtändningstråd som går igenom alla tunnorna. Avslutningsvis syns en utomhusbild av 
kulturarvets ruiner som ett ögonblick senare demoleras totalt av sprängämnena.132 
”Whenever we seize a piece of land, we will remove signs of idolatry and spread 
monotheism.”133 Citatet är identifierat av Daily Mail från den video de publicerade via deras 
nyhetssida. En annan man talar till kameran och säger vid ett annat tillfälle också. ”God has 
honored us in the Islamic State to remove all of these idols and statutes worshipped instead 
of Allah in the past days.”134 Motivet blir tydligt förankrat i det teokratiska funktionella 
systemet. Gruppen eliminerar alla spår av månggudadyrkan och dess helgedomar för att 
centrera deras teokratiska system kring koden frälsning. Vikten här bör läggas på spridandet 
av monoteismen, etablerandet av teokratin. Till skillnad från vad Flood menar d.v.s. att en 
tidigare och numera utdöd civilisations venerationsobjekt tillåtits fortleva återfinns heller 
inte här.  
 Citat bör i min mening ses som uttryck för expressiva handlingsorienteringar. 
Syftet, att sprida monoteismen, sker i samma ögonblick som de förstörs. Eventuella 
möjligheter för veneration av bilderna försvinner då de förstörs. Handlingarna är visserligen 
uttryck för sin kontext, men de kan inte med trovärdighet beskrivas som instrumentella. 
Varför argumenterar jag så? Jo, därför att handlingen tydligare ger uttryck för gruppens 
värderingar/religiösa övertygelser snarare än att de skulle vara inriktade mot ett högre mål. 
Gruppen kan beskrivas som "nöjda" då de har förstört monumenten. Att förstöra dem ger 
uttryck för en ideologisk uppfattning, det är en instinktiv magkänsla att förstöra dem. 
Intagandet av staden Mosul var av strategiska skäl medan förstörelsen av Mosuls historiska 
arv istället var att ge uttryck för sina värderingar. Rensandet av kalifatet skulle kunna ses 
som en del i att skapa en bättre värld, men själva handlingen är fortfarande mer 
övertygande som ett uttryck för deras ideologier. För att förtydliga hade ikonoklasmen 
förmodligen ägt rum även om gruppen inte sökt skapa ett internationellt kalifat. 

Rollen till det sakrala 
En utgångspunkt för förstörelserna i Afghanistan är talibanregimens uppfattning om 
västvärldens veneration av avbildningar. I och med Mulla Omars uttalanden blir vad vi 
uppfattar som konstföremål fastnålade i en diskurs där västvärlden uppfattas som 
avgudadyrkande. Uttalandet i den Afghanska radion, se sid. 24, där Omar gör en anspelning 
på den historiske Mahmud av Ghaznas ikonoklastiska handlingar binder föremålen till 
uppfattningen att de fortfarande hyllas. Uttalandet är också tydligt riktat mot väst och det 
immanenta. Flood menar att vår moderna historia medför att västvärldens representanter 
har svårare att se att vi skulle dyrka våra museiföremål. Flood, med stöd av antropologer, 
här främst Alfred Gell, menar dock att konstälskare faktiskt utför en veneration av 
museiföremålen. Handlingar som inte är helt olika vad IS eller talibanregimen skulle kalla för 

                                                           
132 Malm, Sara. Shock new video shows ISIS thugs smashing historic Iraqi city of Nimrud with barrel bombs, 

bulldozers and jackhammers in orgy of destruction slammed as a war crime by the United Nations. Daily Mail. 
12/4 2015. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3035534/Video-Islamic-State-group-destroys-ancient-
ruins-Nimrud.html (Hämtad 14/5 2015) 
133 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3035534/Video-Islamic-State-group-destroys-ancient-ruins-
Nimrud.html (Hämtad 14/5 2015) 
134 Aa 
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avgudadyrkan. Omars uttalanden speglar uppfattningen om kulturarvens identitet som 
venerationsobjekt. “[...] This is because these idols have been gods of the infidels, and these 
are respected even now and perhaps maybe turned into gods again.[...].135” Venerationen 
kring objekten är alltså det väsentliga i detta fall snarare än objektens eventuellt anikoniska 
natur i likhet med den historiske Yazid II:s påbud, se sid. 19. Museer och andra 
kulturarvsbevarande institutioners får en roll som sekulära tempel.136 Det är även här som 
vår västerländska kultur har sin sårbarhet för ikonoklastiska kommunikationsyttringar.137 
Denna uppfattning har traderats genom bl.a. Flood som i sin tur stödjer sig på Jean-Michel 
Frodon. Frodon menar att den transcendenta identiteten ligger just i att de är 
konstartefakter. Denna uppfattning står även i total dikotomi mot gruppernas 
(talibanregimen/IS) egna ideal. Exklusivismen de uttrycker gällande eventuell frälsning (i det 
teokratiska systemet) definierar även vad dessa artefakters natur faktiskt består i. Den 
sekulära/västliga uppfattningen om dessa kulturers konstartefakter är att de bör ses som 
frånskilda det teistiskt transcendenta (Gud etc.) till förmån för den "sekulära" 
transcendensen (mänsklig innovation etc.). Symboliken innehar därefter inte längre en direkt 
länk av kommunikation gentemot det sakrala. Denna transcendens återfinns i artefakterna 
själva. Denna uppfattning, menar Frodon likväl som Flood, är vad som definierar den 
västerländska kulturella livsåskådningen. Det är även ett av fundamenten för det 
internationella samfundet, därav Unescos framträdande roll i kulturarvsskyddande 
arbeten.138 Citaten ovan visar tydligt hur detta inte är en uppfattning som kan sägas delas av 
talibanregimen. IS fokus på "removing idolatry" visar också uppfattningen om venerationen 
som de anser fortfarande förekommer.139 
 Som tidigare beskrivit menar forskare som Flood också att ikonoklasmens 
uttryck lever vidare efter handlingen. Handlingen transformerar om bilden där konsten stöps 
om till ett politiskt manifest. Uttrycket består och existerar bortom Bamiyan och 
Mosul/Nimrud då förstörelsen dokumenteras. Statyerna blir därmed ett annat 
kommunikationsmedel då det utsätts för en ikonoklastisk handling.140 Ikonoklasmer är dock 
inte alltid en del av ett större motiv, alltså instrumentellt orienterade. 
 Som tidigare nämnt i inledningen av undersökningen under "(islamisk) 
ikonoklasm"-avsnittet kan handlingar som riktar sig mot symboliska representationer ta sig 
olika uttryck och representera olika sinnesinställningar. Närmare bestämt var dessa att en 
individ/grupp hanterar det symboliska som ett förkroppsligande av någonting som dessa 
ställer sig starkt fientliga och aggressiva mot. Det kan också vara så att de ser någonting 
närvarande i artefakten som de anser inte borde vara där.141 Jag menar att detta kan 
appliceras på händelserna i Bamiyan och Mosul/Nimrud. Den förstnämnda 
handlingsorienteringen är som jag redan nämnt riktad emot det internationella samfundet. 
Representanter för talibanregimen menade att Buddhastatyerna bör ses som den 

                                                           
135 Detta uttalande kan läsas på en mängd internetsidor och artiklar, vilket gör översättningen trovärdig. De 
jag observerat är: Francesco, Francioni & Federico, Lenzerini 2003, sid. 625, CBS news stab. Taliban trashes 
ancient statues. CBS News. 1/3 2001. http://www.cbsnews.com/news/taliban-trashes-ancient-statues/ 
(Hämtad 29/4 2015)  
http://archive.archaeology.org/online/news/afghanistan/taliban.html (Hämtad 29/4 2015) 
136 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 652 
137 Aa. sid. 652 
138 Flood, Finbarr B. 2002, sid. 653 
139 Se tidigare vid sid. 28 
140 Freedberg, David 1989, sid. 414 
141 Aa. sid. 406 
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internationella grupperingens skyddsling. Artefakten hade högre värde än folkets lidande. 
Gällande Mosul/Nimrud är det väsentligt att se referat mot idolernas falskhet (parallellt 
gentemot den redan refererade koranversen). Någonting annat, en "falskhet", återfinns i 
verken som måste elimineras för ett skäl bortom det immanenta.  

Diskussion 
Inledningsvis i denna diskussion vill jag gå igenom fallet i Bamiyan. Genom arbetet har jag 
presenterat fakta som leder mig till slutsatsen att handlingsorienteringen är instrumentell. 
Genom att studera de sanktioner, det internationella politiska läget och de aktioner utförda 
av talibanregimen kan vi se att förstörandet av dessa religiösa monument utförts till stor del 
som en protestaktion emot det internationella samfundet. Detta främst gentemot deras 
ekonomiska, politiska åtaganden. Att symbolerna uppfattats som venerationsobjekt bör 
snarare ses som anledningen att just statyerna demolerades. De sanktioner och politiska 
krav som ställts på talibanregimen uppfattades av dem själva som orättvisa. Regimen 
menade att sanktionerna främst drabbade civilbefolkningen. De uppfattade även att det 
internationella samfundets sakrala venerationsobjekt (alltså museiföremålen och de aktuella 
Buddhastatyerna) fick ett förmånligt ekonomiskt stöd. Dessa skulle enligt regimen 
spenderats på civilbefolkningen som stod under deras beskydd. I bristen på gehör upplevde 
talibanerna att de måste reagera. Det teokratiska samhällssystemets binära koder riskerade 
att slutas upp kring den negativa koden fördömelse. Talibanregimen såg däremot en 
möjlighet att återställa ordning i systemet. Detta kunde göras genom ikonoklastiska 
aktiviteter. Då de är tydligt genomtänkta blir de kognitivt laddade snarare än emotionellt. De 
blir instrumentella handlingsorienteringar, utförda som protestaktioner mot den 
kommunikationsmottagares miljö de anser svikit dem. Det utförs till Guds och det 
transcendentas ära, men riktat mot det immanenta samfundet. Detta blir tydligt då man 
betänker att Mulla Omars passionerade, historiemedvetna uttalande, se sid. 24, kom först 
efter att Philippe de Montebello bad denne att tänka om. Att statyerna levt kvar tills dess, 
likt de ornament som historiskt funnits i muslimska städer, pekar på att detta är en aktion 
för det internationella samfundets ögon. De skiljer sig dock i den totala förstörelsen av 
objekten, snarare än att de neutraliserats likt tidigare fall. Uppfattningen om det 
internationella samfundets veneration i en globaliserad miljö medför ett perspektiv där 
neutralisering av verken inte länger räcker till. Venerationen i samklang med ekonomiska 
sanktioner triggar de ikonoklastiska aktionerna som uttrycker en instrumentell 
kommunikation gentemot den transcendenta mottagningsmiljön. 
 Fallet Mosul/Nimrud är svårare att entydigt avgöra i den aspekten att 
handlingsorienteringarna inte kan läsas lika tydligt i en riktning. Deras aktioner och 
uttalanden har en tydligt expressiv karaktär. De är destruktiva handlingar efter islamiska 
påbud om avgudadyrkan. Genom att förstöra dem förhindras även möjlighet till veneration 
av dessa objekt, som gruppen dömer som avgudabilder. Detta är dock en sekundär 
motivering. De ikonoklastiska aktiviteterna kan inte ses som protestaktioner gentemot det 
immanenta. Deras handlande står i dikotomi gentemot omvärlden av ideologiska skäl, inte 
materiella/ekonomiska. Den bör istället ses som kommunicerande mot det transcendenta. 
Jag menar vidare att handlingen som här skett har samma inverkan gentemot den 
transcendenta miljön även bortom sin utförda kontext. Det teokratiska systemets ordning 
står eller faller inte genom eventuella sanktioner riktade mot gruppen. De har 
infrastrukturella problem. Däremot löser de snarare sina problem internt, genom det 
teokratiska systemet. Det finns alltså inte samma fokus på den immanenta 
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mottagningsmiljön. Istället är det transcendenta mer väsentligt. 
 Handlingen kan dock beskrivas som expressiv i sin essens även bortom sin 
aktuella kontext. Likt fallet med Shah-Nama (persiska kungaboken) är handlingen i sig det 
som blir väsentlig. Detta blir svårare att tyda som expressiv bl.a. då IS kämpar för ett 
panislamiskt kalifat. Detta räcker dock inte för att handlingarna ska vara instrumentella då de 
med största sannolikhet skulle skett oberoende av detta högre mål. De kan därmed inte 
övertygande beskrivas som en del gentemot det större målet. Monumenten förhindrar inte 
den teokratiska statens tillkomst, de är neutrala tills gruppen sätter sina värderingar emot 
dem. Förstörelsen av dessa monument kan ses som ett ställningstagande där gruppen ger 
uttryck för sina åsikter, snarare än en aktion där det egentliga syftet står bortom aktionens 
perimeter. Det finns heller ingen tanke på acceptans, där monumenten kan fortleva i 
neutraliserad form som tidigare historiska, instrumentella ikonoklaster. Jag menar att i detta 
fall har den expressivt ikonoklastiska handlingen istället bidragit till upprätthållandet av det 
teokratiska funktionssystemets ordning av frälsning genom en kommunikation gentemot det 
transcendenta. 
 Valet att dokumentera bör ses som en kommunikation med det internationella 
samfundet. Det visar därmed gruppens styrka. Videons kommunikationsfokus är det 
immanenta. Den kan beskrivas som slags segerkommuniké men som också är ett ideologiskt 
ställningstagande i likhet med Mahmud av Ghaznas användande av lingastenen som ingång 
till stadens moské. Detta räcker dock inte för att handlingen ska räknas som instrumentell då 
handlingens syfte inte nödvändigtvis måste vara riktad mot ett långt distanserat mål. 
Handlingen är återigen självuppfyllande och står på egna ben lika väl inom som utom sin 
kontext. Videodokumenterandet och upplysningen om att händelsen har skett får därmed 
ingen större vikt för aktionen. Däremot kan den användas i ett större sammanhang. Den bör 
därmed istället ses som en handling av expressiv natur, men som placeras in i ett 
sammanhang där det får större betydelse. Fallen proklamerades heller inte långt i förväg 
vilket innebär ett instrumentellt agerande för ett specifikt syfte. Ilskan mot de 
venerationsobjekt som hyllats av det internationella samfundet måste bort, men inte för att 
straffa de gärningar samfundet gjort mot IS. Detta är en handlings vars expressiva 
kommunikation riktas mot det transcendenta. Detta blir därmed mer likt händelsen med 
Shah-Nama manuskriptet än andra historiska incidenter och bör ses som just en expressiv 
modern ikonoklasm.  
 Det system som teokrati innebär behöver inte alla vara överrens om, man 
behöver heller inte hålla med om att ikonoklasm är acceptabelt. Däremot är båda parter 
(förövare uttryckt i talibanregimen och IS samt dess offer vilka är världens ikonoduler och 
förespråkare för kulturarvsbevarelse) överrens om att bilder kommunicerar ett budskap av 
mening. Det finns en makt i bilder som får individer att reagera på motsvarande sätt efter 
kontextuella förutsättningar. Det uppstår därmed också en diskrepans mellan vad man kan 
mena är den yttre (det internationella samfundet) och den inre (den afghanska regimens 
egna uppfattningar) betoningen. Den förstnämnda är tydligt teologiskt (kommunikativt till 
det transcendenta) förankrad, medan den senare istället är mer profan (kommunikativt till 
det immanenta).  
 I jämförelse med de historiska fallen finns det några saker att peka på. Delvis 
den nämnda historiemedvetenhet som grupperna ger uttryck för. Flood beskriver att de 
flesta historiska fall av islamisk ikonoklasm har varit av instrumentell karaktär. Detta gäller i 
fallet Bamiyan som i likhet med de historiska fallen Yazid II och Mahmud av Ghazna har en 
karaktär av kommunikativt beteende riktat gentemot den immanenta miljön. De har även en 
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karaktär av att vara mer åt det kognitivt beräknande hållet. Mosul/Nimrud är istället i likhet 
med Shah-Nama kommunikativt riktat mot den transcendenta miljön. Här har istället djupt 
rotade värderingar gett uttryck i handlingarna. Man ser det som vulgärt i förhållande till den 
teokratiska ideologin och agerar emotionellt utefter sina övertygelser. Det finns ett efterspel 
som kan ge intryck av immanent handlande, men jag menar att i skenet av den aktuella 
informationen bör detta ses som ett expressivt handlingsmönster. Detta beteende kan 
komma att förändras över tid till att likna ett perspektiv som är instrumentellt. Det bör dock 
vidhållas att själva förstörelsen av monumenten inte nödvändigtvis måste ses som 
instrumentella då de fortfarande inte kan ses som en tydlig respons på någonting tydligt 
bortom ideologiska skiljaktigheter och värderingar, alltså den emotionellt styrda 
expressiviteten. I ljuset av IS försök att etablera ett internationellt spritt kalifat kan alltså den 
expressiva handlingen beskrivas inneha en karaktär av instrumentell orientering. Detta i 
syftet att sprida monoteism. Återigen understryker jag dock handlingens expressiva natur då 
det huvudsakliga motivet inte är ikonoklastiska handlingar som motiverar intagandet av 
historiska platser. Då ikonoklasmen skulle skett oavsett det teokratiska systemets 
etablerande kan det snarare ses som en effekt/i skenet av teokratin snarare än ett steg mot 
den. 

Slutsats 
I fallet Bamiyan syftar det teokratiska systemet till att återupprätta sin binära kod kring den 
positiva koden frälsning. Uppfattningen är att detta kan åstadkommas genom att 
eliminerandet av venerationsobjekt. Fallet Bamiyan bör därmed ur teoretisk synpunkt 
förstås som en kognitivt överlagd, instrumentell handlingsorientering. 
Handlingsorienteringen i det kommunikativa systemet ikonoklasm centreras därmed kring 
binärkoden instrumentell. Systemet riktar sig i dessa handlingar gentemot en immanent 
mottagningsmiljö vilket tänks bidra till upprätthållandet av det teokratiska funktionella 
systemet. Detta liknar de historiska fall av förstörelse där det ikonoklastiska fokuset har varit 
på venerationsobjekt snarare än eventuellt ikoniska drag hos dessa föremål. Dessa kan 
endast neutraliseras genom sin absoluta förstörelse. 
 Händelserna i Mosul/Nimrud bör i enlighet med gruppens teoretiska avsikter 
förstås som ikonoklastiska uttryck i efterspelet av etablerandet av deras funktionella system 
"teokrati". Då de utförs i framförallt i enlighet med gruppens värderingar centrerats de 
istället kring ett emotionellt reagerande och den expressiva handlingsorienteringen. 
Systemet riktar sig i dessa handlingar istället gentemot en transcendent mottagningsmiljö 
vilket tänks upprätthålla det teokratiska funktionella systemet. Den expressiva 
handlingsorienteringen liknar fall som Shah-Nama där venerationsobjektet måste förgöras 
efter ideologiska övertygelser, dock inte som ett steg mot ett högre mål.  
 I båda dessa fall bör inte det transcendenta eller immanenta inslaget (alltså 
inte endast i form av mottagningsmiljön utan även motiv) helt bortskrivas. Båda fallen 
stödjer sig på historiska paralleller och liknar på många sätt tidigare fall av ikonoklasm. Detta 
menar jag är mer än ytligheter utan bör istället ses som en historiemedvetenhet där tidigare 
anikoniska diskurser och ikonoklasmer ger ljus åt hur valen att förstöra skiljer sig från 
grupperna. Den ena har tydligare instrumentella skäl medan den andra är mer expressiva. 
Talibanregimens aktioner är immanent riktade. IS handlingar är istället transcendenta. 
Deras totala förstörelse pekar dock på att ikonoklastisk neutralisering i den globala miljön 
endast kan ske genom total förstöring. De kan inte omstöpas till någonting annat i diskursen 
efter den mer aggressiva dynamik som uppstår i de moderna handlingarna.  
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 Det internationella samhället står som en förenande aktör bakom vad gruppen 
ser som veneration av kulturarven. Därmed blir venerationen i bägge fall det ogudaktiga 
snarare än eventuella ikoniska kulturella drag hos kulturarven själva. Båda fall bör därmed 
ses som destruktiva handlingar med syfte att förhindra veneration av religiösa objekt. Deras 
religiösa identitet skapas av venerationen västvärlden behandlar dem med snarare än deras 
religiösa, ikoniska naturer. Detta i likhet med historiska fall av islamisk ikonoklasm. 
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