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Visst minns ni väl Mohammed Said as-Sahaf! Iraks Informationsminister som under kriget 

2003 blev världskänd som Bagdad Bob, Han som envist informerade världen om att Iraks 

seger i kriget var nära. Detta trots att invasionsstyrkorna inte bara stod vid Bagdads 

stadsgränser utan bokstavligt bultade på informationsministerns dörr. 

Det vilar en Bagdad Bob anda över såväl svenska myndigheter som en stor del av det svenska 

folket när det gäller nyttan av ansiktsmasker under pandemin tider. Vi tycks veta något som 

ingen annan vet. Vår förnekelse står stark mot en förvånad omvärld. Likt en överbevisad 

värmlänning hävdar vi: ”Jag ger mig inte, jag kan ha rätt!” 

Men så är också vår relation till den japanska ansiktsmasken minst sagt komplex. Det mesta 

härstammar från 70-talets bilder i massmedia av japaner iförda ansiktsmasker till synes 

kämpandes mot storstädernas smog. Närmast en skröna som passade väl in i den svenska 

bilden av eländet i andra delar av världen. En bild som verkar ha etsat sig in i det svenska 

folkets medvetande och som fortsatt vägrar att ge vika för fakta. Fakta ja, det är att den 

ansiktsmask som är vanligt förekommande i Japan först och främst helt enkelt är…en 

förkylningsmask. Alla andra eventuella funktioner är underordnade. 

En förkylningsmask som skall skydda omgivningen. En förkylningsmask som genom sin 

konstruktion kan ge lindring under de extremt torra japanska vintrarna. Hur i all världen blev 

dessa symbolen för luftföroreningar och industriell överexploatering? Konspirationsteorierna 

hamnar ofta i att ursprunget kom från politiskt styrda antikapitalistiska journalister som här 

såg ett scope att föra fram. Andra analytiska källor hävdar att det rör sig om ett språkmässigt 

misstag, helt enkelt en ren felöversättning. De första förkylningsmaskerna var nämligen ofta 

gjorda av gasväv- alltså en mask gjord av gasväv. Detta kunde enkelt bli till gasmask! Och nu 

tvistar inte minst de lärde i Sverige om nyttan av dessa gasmasker, dvs. förkylningsmasker. 

I Japan väcker det svenska ställningstagandet naturligtvis såväl uppmärksamhet som 

förvåning. ”Om ni tvekar så använd dem ändå-det skadar ju inte och har ett viktigt 

signalvärde till omgivningen. Och dessutom, ni kan ju ha fel!” säger man. 

Inte nog med detta, nyligen framfördes i Japan en teori om att Sveriges fortsatta vandring 

längs förnekelsens väg har helt andra orsaker. Allt härstammar från en härskartradition som 

här tar sig rent rasistiska uttryck! Hoppsan där fick vi! 

Det är ändå förunderligt vad en liten tygbit framtagen för att skydda medmänniskor kan ställa 

till med. Och inte är det slut än. Så i väntan på fortsättningen finns det väl bara ett råd; ”På 

med masken bara”. 

 


