Den fly $ande holHnd aren
nltt fralsning kastar hon sig i havet och
drunknar-den flygande hollandaren har
intligen fltt ro, och de baggestiger mot
himlen.
Motivet med den flygande hollandaren har utnyttjats oclal pl flera andra
sdttinom konstenoch litteraturen.Bland
romanerpi det her temat mdrksbl.a.den
engelske dvenryrsfiirfattaren Frederick
"The
Phantom ShiP", som
Marryats
och som fijreliggeri
1800-talet
pi
skrevs
I borjan av januari 1843 hade Ricdverslttningar (en av de
svenska
"Den
flera
flygandeholhard Wagners oPera
"Flygande
hollandaren" 1954).
senaste:
lendaren" premid.ri Dresden. Den ryske
stir de bida
variation
rysk
En mirklig
tonsdttaren hade fltt inspiration till
science fiction-f<irfattarnaErik Simon
nigdmnet under en straPatsfylldsjoresa
och ReinhardHeinrich f<ir:i"Die ersten
ra ir tidigare till London, di det f^tryg
Zeitreisen" 1977 ("Baklinges genom tisom han och hans hustru firdades Pi
d e n " 1 9 81) framstl l l s den fl Y gande
tvingades sijka nbdhamn pi grund av
hollandarensom en farkost tillverkad av
stormar. Men detta c.ventyrvar inte den
nigra tidsresenlrer, som blivit av med
enda inspirationskallan-i sin sjdlvbiosin tidsmaskin,och som nu kryssarkring
grafi pipckar Wagner att han ocksi ldst
Goda Hcppsudden i vintan pi sin egen
Heinrich Heines version av slgnen om
tidsS.lder.Undra pi att andra seglarei
dcn flygande hollandaren och Fdngslats
farvattenblir mystifieradeav detta
"det
de-ssa
sltt, pi vilket han
framfor allt av
spokskepp.. .
behandladehavetsAhasverus".
Aven svenskaforfattarehar fascinerats
I{andlingen i'sfagners romantiska
av iegenden.Till lyrikerna h<ir Viktor
opera ar i korthet foljande:
"Dikter" (1882) publiRydberg,som i
lln norsk skepparesom heter Daland
cerade ett lingt Poem med just titeln
har pi vdg hem fltt soka nodhamn it"Den
flygande hollandaren", der flirsta
skilliga mil frin destinationsorten. Ett
strofen lyder:
gitful lt, svartm5.latfarryg uppenbararsig,
och Daland mtjter di dess kaPten, en
"Det
finns ett skePP,som gir och gir,
olycklig hollandare,som drabbatsav en
aldrig
gltr i kvav; kaptenen mlnga
men
forbannelse,och som har rltt att gi i land
ir har drivit kring pl hav och
hundra
blott vart sjunde ir. Daland, som f<irhdxas
svurit med fortvivlans lust pi rorsman
av hansrikedomar, berdttarom sin vackra
vid hansratt som ej kan kiira upp pi kust
dotter, Senta,som sedan lange fascine"
i nigon stormig natt.
rats av den mlrkliga legenden om den
osaligesjiimannen.I andraakten sjunger
"den
flygande holFor Rydberg blir
hon balladenom denne hollandare'som
lendaren"en symbol, enligt honom sjilv
kan ni frllsning, om en kvinna ger ho"en
bild av den oroligt ji.ktande minsknom sin trofastakarlek. Sentavill girna
mellan ienasidan
ligheten",som Pressas
bli den kvinna som kan ridda hollandabarndooskuldsfulla
den
diomm.n om
ren, och n1r Daland kommer hem med
diiefter
men och i den andra lengtan
den gitfulle man som han trlffat under
den.
hemfdrden tror sig Senta kenna igen
Man vad ligger egentligen bakom
frimlingen. Efter nigra forvecklingar av
om den olyclaalige skepparen?
sagan
olika slag, di bl.a. den olycklige kapteatt fh grepp om problemet miste
F<ir
nen tror sig sviken av Senta och g<irsig
tillbaka till de tidigasteframstrllman
gi
beredd att iterigen gi till havsutan att ha
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ningarnaav legenden.
Richard Hennig, den framstiende
men kontroversielletyskegeografenoch
kulturhistorikern,har tagit upp lmnet i
"Var
lig paradiset?
en av sina uppsatseri
Kulturhistoriska och geografiskagitor"
(1956).E nl i gt honom bl evhist or ienom
den flygande hollandaren nedtecknad
forst ir 1830, men den fcirekommeriett
par olika versioner,som bida tycksvara
ungefdrlika ursprungliga.Den ena talar
om en hollandskkapten, som heter van
Straten,och som gitt till sjossmed sitt
skepp pi en lingfredag och darftir fltt
Guds straff att irra omkring pi haven
inda till den yttersta dagen utan att
kunna soka hamn. Den andra berdttar
om en sjiifararesom svurit en ed att till
varje pris runda Godahoppsudden,hurdant dn vd.dretvar, ftir att itid kunna ni
sin destination i Indiska Oceanen.
Av allt att dijma har de her sagorna
ibland kopplats samman med andra
skildringar av sp<ikskepp,som sjirmln
pistitt sig ha mcitt under sina resorpi de
sju haven. Under 1800-taletsromantiska decenniersmyckadeslegendensedan
med ytterligare detaljer som att den flygande hollandaren endast skulle kunna
hnn" ro, om en kvinna offrade sig fiir
honom--det ir exempelvishir som fuchard'Wagners inledningsvis nlmnda
opera kommer in i bilden.
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Nu ir det ju si.att mlnga sagorhar en
verklighetsgrund att bygga pl, och det
gdller iven berdttelsenom den flygande
hollendaren.
F<irstoch frimst har det betonats att
skildringarna av det gltfulla sp6lakeppet som framfor allt rycks dyka upp i
dimma och storm helt enkelt beror pi
synvillor. Man har naturvetenskapligt
forsokt ftirklara fenomenet som luftspeglingar,hagringarav olikaslag, ungefdr av samma ryp som kan mcita i tikentrakter.
I och med att den flygande hollandarens irrPirder forlagts inte bara till
h a ve n i allm dnhet u ta n ti l l G o d a hoppsudden, Afrikas sydspets,och till
Kap Horn, Sydamerikassydligasteudde,
i synnerhet,har man ocksi antytt att det
dar kan finnas klippformationer, som pi
avst5.ndoch i diligt vider kan likna ett
skepp under segel.Det rycks under alla
omstindigheter g:illa Kap Horn, der det
finns en sidan klippa, och varifrin det
finns rapporter om kusliga spokskepp.
Men det ir bide mojligt och troligt
att det oclai finns en s5.att sdgahistorisk
sanningbakom legenden.
Versionen om en kapten som gir till
sj<issen lingfredag och darmed flr sitt
domedagsstraff1r antagligen beslaktad
dvs. berittelsen
med Ahasveruslegenden
juden,
skomakaren,
om den vandrande
som knuffade undan Jesus ndr denne
soktevila framftir hansd<irrpi vigen till
Golgata, och som darftr dcimdes att
vandrautan rast,utan ro genom irhundradena till den yttersta dagen. Denna
hollandarvariantkan i det her sammanhanget lemnas darhan.
Berydligt intressantareur historisk
synvinkelir skildri ngenav kaptenensom
svdr att han till varje pris skall runda
Godahoppsudden och som genom sitt
trots mot Gud och sitt <ivermoddoms
till att fortsdtta att seglautan att kunna
gi i hamn. Richard Hennig har understrukit att den har legenden miste ha
uppstitt tidigastunder 1500-talet,dide
geografiskaupptdckterna-t.ex. av sjii-
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vdgen till Indien-gjordes. Men, sdger
Hennig, troligen uppkom den forst un"diju
hollandarnanidde
der 1600-talet,
hojdpunkten som sj<imakt".
Det kan finnas anledning att her
skisserabakgrunden till den hollandska
uppmarschen som en av de viktigaste
sjcinationernaunder det seklet.
Nederlanderna hade grundlagts genom unionen i Utrecht fu 1579 men var
egentligen bara ett forbund av stater,
som alla var likaberittigade. Fcirbundet
hade emellenid ett gemensamt organ,
Generalstaterna,som ansvaradefcirt.ex.
utrikespolitiken.Under 1500- och 1600talen drabbadesf<irbundetav inre kriser,
som bl.a. hade att gcira med motsd.ttningar mellan inflytelserika borgarfamiljer och det oraniska furstehusetsrepresentanter.Religiosa motsittningar
satte ocksi sin prigel pi uwecklingen.
Kontroverser i friga om handels- och
leddetill ett krig mellan
sj<ifartsintressen
England och Neclerlendernapi 1650talet, och det resulteradei sin tur i att
handeln under en period avtog och att
fattigdomen bredde ut sig ilandet. Under Vilhelm III:s tid stirktes Nederlanderna inte minst genom att man lyckades sli tillbaka det av Ludvig XIV:s
Frankrike igingsatta angreppet 1672.
Nederlandernalyckadesunder det her
irhundradet skaffa sig en ekonomisk

maktstillning som :ir fttrbluffande. Det
var i och ftir sig flera faktorer som samverkadehartill-man kan peka pi gemene mans arbetsamhet, pl invandrande
kiipmins kapitdinftirsel osv.- men
viktigast var kanske ?indl samftrdselns
ftirskjutning mot vdster, mot Atlanten.
Industrin skot fart med diamantsliperier, porslinsfabriker,vdverierm.m., och
handel och sjiifart kom att blomstrasom
aldrig ftirr.
Ostersj<ihandelnvar utan wivel den
viktigaste for hollandarna, men de hade
oclai siktat in sig pi sj<ifaneni Indiska
oceanen, sedan Spanien mot slutet av
1500-talet fcirs<iktutestinga dem frin
mcijlighetenatt handla via l.issabott.A.
1595 segladeCornelis Houtman runt
Afrikas sydspets till Java, och det blev
startskottetfcirflerahollandskakaptener
att ta sig fram samma vag. Ar 1602
grundadesdet ostindiskakompaniet,och
det fick fullmakt att sluta <iverenskommelser med furstar i fuien, som kunde
vara intresseradeav ett handelsutbyr..
Det bcir hir nimnas arr en hollendsk
statsmansom hette Hugo Grotius redan
ir 1609 publiceradeett verk med titeln
"Mare
liberum", dar han havdade havar naturligwis att
vens frihet-skilet
han si att sdgastatsrittsligtville ftirankra
hollandarnashandel i Ostindien.
Java kom att bli ett centrum ftir hollendarnasFirder iden ostindiskaarkipelagen. Borneo, Malacka och Sumatra
blev omriden som handelspolitislctbeharskadesav dem lilaom Ceylon, vissa
delar av Australien och Tasmanien samt
Kaplandet. Men det bcir samtidigt understrykas att det knappast var friga om
nigon riktig kolonisation. Kontrollen
<iver de her omridena skedde genom

ktipmin och faktorier.
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De sjiikaptenersom fiirde sina skepp
mellan Nederlanderna och Ostindien
via Godahoppsudden var ute pi fdrder
som varade i omkring ett lr. VindForhillandena pi Indiska oceanen kring Godahoppsudden var si.dana att de inte
sdllan kunde vill a avsevdrda ftirseningar,

som i sin tur i vissa fall kunde leda till
ekontrr{riskt avbrlck. Det ir mot den
bakgrtrndensom den flygande hollandaren avtecknar sig i sin spiiklika gestalt.
Man skulle alltsl kunna tdnka sig att
ursprungettill historien om den flygande hollandaren skulle vara en berittelse
om en hollandsk skeppare,som driven
av ekonomiskt vinstb egdrfx ut i ftirbannelser, di vidrets makter rycks hindra
honom frin att fullfolja en seglatsrunt
Kap pi beri.knad tid.
Men som den rytk. forskaren Rolf
Engert visat i en uppslagsrikessaymed
"Die
Sagevom Fliegenden Holtiteln
(1927)
ir detta ingalunda hela
lender"
sanningen.Engen gor en nogeirannanalys
av hela den flygande hollandaren-komplexet och kan genom att jamft;ra en rad
1500- och 1600-talskdllormedvarandra
konstatera att m5.ng av inslagen i sagan
faktiskt herstammar fr5.n de samtida
skildringarsom existerarom Bartolomeo
Diaz'och Vasco da Gamas fcirstaftrder
tilloch runt Godahoppsuddenpi 1480respektive1490-talen.De her bziggesj<ifararnashistoriskainsatserharsedangjort
ett si starkt intryck pi det ftiljande irhundradets sjonrln att dessaefter hand
broderat ut berdttelserna, f<irsett dem
med allt fler sdllsammainslagoch slutligen ftirankrat dem i ldnder,drr sjcifanen
spelaten vdsentligroll. Si hamnar sagan
till slut i Holland, der den fhr sin speciella utformning just under hollendarnas
handelsuppsvingunder 1600-talet.
Engerts resonemang1r si overtygande att det inte finns nigra egentliga skal
att ifrigasitta hans slutsatser.Men man
kan fonsitta att fundera iiver vad det var
i sagan som gjorde att den kunde leva
vidare och bli ett begreppocksi i vir tid.
Ar det till syvendeog sidst bilden av den
flygande hollandarens iivermod, hans
dumdristighet att sdttasigupp mot Gud
och att utmana elementen,hybrismotivet och syndastraffet som fascineraross
mer dn nigot annat?
Jan Broberg
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IVlarknadsdomstolen
ftirbjuder laserreklam
Sedan september 1987 har Konsu"laserterapeuten"
menwerket ftirscikt fl
Anni Norling att vara iterhillsam i sin
marknadsforing. Arendet nidde sl
sminingom Marknadsdomstolen, som
den 18 mars 1992 forblod ett antal formuleringar som hon hade anvint i sin
reklam i tunnelbanan i Stockholm. De
ftirbjudna formuleringarnavar:

sdlunda innebtira att ett ?dstAendcau sd.'
dan art normab shall leanna styrhas med
utredningsmateia I sorn enligt uaenshapliga bedii mningsgrunder rir tiuertygande."
(Vir kursivering.)
E n stor del av domspr ot okollet
handlar om Norlings pistlende att laser
"virk'.
Till stiid ftir detta
hj?ilper mot
hade hon dels lamnat in inryg frln personer som blivit bettre efter hennes behandling, dels nagra vetenskapliga artiklar. Om inrygen konstateradedom-

stolen:
"Med
l aser behandl arvi ... i n1.
"Vad
flammationer, bihilor, depressioner,
sdller de inrygsgivandepersoner
hiravfall, virtor, leverfleckar, <ivervikt som uttalat sig i brevform finns det ingen
m.m."
anledning att ifrigasltta deras uppgifter
"Redan
i ganska unga ir bcirjade att de efter laserbehandlingkant sig be2.
lockarna falla. Att jag skulle fl tillbaka friade frin bl a vrrk. Med hensyn till det
lingtgiende beviskravetkan dock inte
hiret efter frrtio trodde jag vel aldrig
med
behandling
Efter
mojligt.
dessainryg ansessom bevis ftir att laser
skullevara
vdxt
ut
igen."
laserpennahar det
har effekt mot vdrk."
"Min
virdeppighet borjaderedani
3.
Pi grundval av de inlamnade publigrundskolan, det blev bara virre med
iren. Efter kombinerad akupunktur och kationerna ansig domstolen indi att
"uppfyllt
rimliga krav pi
laserbehandlingmir jag bra lven i fe- Norling hade
vederheftighetsberisning" i friga om
bruari och mars."
lindring av vc.rk. Domstolen framholl
vikett
domstolen
fiir
I sitt domslut
derefter att det strider mot god affirssed
"i
ning
bevis
om
den
tigt principresonemang
att marknadsftiring erbjuda behandling
ftir sjukdom som krcver liikarvird. Detta
som krdvs fcir medicinska plstienden i
reklam:
gdller iven om marknadsftiraren kan
sryrka att behandlingen kan ha verkan."
"Som
framhills i motiven till markNorling tillh<;llsdarftr att inte uppge att
"om
inte
nadsftiringslagenoch i tidigare beslut av behandlingenhj :ilpermot virk,
stika
bcir
speciellt
att
man
stills
anges
tydligt
samtidigt
marknadsdomstolen...
lakarvird ftir vrrk som inte bara 1r tillftilhciga krav pi vederheftighet i friga om
framstdllningarsom innehiller medicinsk lig." Utslaget var enh:illigt.
argumentering och som riktar sig till
grupper som kan antasvara mindre kriSOH
tiska ln konsumenter i allmanhet. Exempelpisidana grupper irsjukapersoner
eller personer med iivervikt. Det iligger
den som marknadsfiir en vara eller tjenst
att styrka att vad som dervid pistis er
riktigt. Det beuishrausom marhnadsfiringshgen sttiller pd marknadsf)raren betrffinde pfrstdendenom medicinsha effekter iir rnycketkngtgdende. Lagen mdste
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