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Vem forsvarar de borgerliga dygdema?
Vad ar borgerlighet och 
hur skall den forsvaras 
iir frSgor som behandlas 
i boken Till det borgerli- 
gas forsvar. Per-Olof 
Bolander anmaler.

orgerligheten tillhor man 
l^^lvivel deua sekds mest be- 

JL^gabbade fdreteelser. Au 
avsidja borgerlighelcn som fdr- 
Ijugcn. forSldrad och fdrtryckan- 
de har varil ambitionen bakom en 
stordel av 1900-lalels kuliurpro- 
duktion.

Saklitteratur

Torbjont Aronson
Till del borgcrligas forsvar
Epiccnlrum, 1996

Pfoblemaiiserande framsiallning- 
ar av borgerligheten som livs- 
form 5lernnns fdrsl5s i stort anial 
belydligl langre tillbaka i liden an 
sa, men f5r senare ofta karaklaren 
av mSImedveien kuliurkamp. lie- 
rad med de framryckande poliiis- 
ka rdrciser som lorgfdn radikala 
aliemaliv till del borgerliga sam- 
hallei, med avseende p5 ekono- 
miskl syslem sSval som prival- 
moral.

Socialismens fall
Efier de politiska omvalvning* 

arna kring 1990, vilka halsades 
som socialismens fall, kunde si- 
ledes borgerlighelcn lillsammans 
med demokralin och marknads- 
ekonomin hyllas som segrare. 
B5de "socialismens fall” och 
"borgerlighetens seger" framslSr 
emellertid alll mer som iriumfaio- 
riska belcckningar pi mindre en- 
lydiga processer och tycks krava 
all omgardas av ironiserande ci- 
laiiecken.

En relevani argumentaiion for 
del borgerliga misle darfdr bjuda 
nigol mer an polemik mol politis
ka och kulturella yitringar som 
fdrvisso var ansidtiiga och inne- 
bar reella faror men nu iryggt kan 
Irimnas all samla damm i hisio-

Raddare eller fdrgorare, /Aronson framhiHer Reagan och That
cher som dorger/Zghetens stora raddare, men en rimlig dos av 
den materialism Aronson belt awisar hade kunnat leda till insik- 
ten att Reagan och Thatcher i hog grad kom att gynna krafter 
som saknade lojalitet med de horgerliga idealen. skriver artiket-

riens kuriosakabinett. En relevani 
arguinenlation misie urskilja och 
bemdia de underliggande lenden- 
ser som ger narlng ii aniiborger- 
ligheiens nya former, s^mt sped- 
ficera vad for slags borgerlighet 
som avses.

Den 75-sidiga skriften Till del 
borgerligas forsvar ar ell nyul- 
kommei fdrsdk till en sidan argu- 
menlaiion. Det ar inie dverras-

kandtf all fdrfaiiaren iir Torbjdrn 
Aronson.

Han har i lidigare bdcker. bland 
annai om hdgerledaren Gdsia 
Bagge. visat kiinsla for en konser- 
vativ tradition som Bagges parti 
numer hanterar som en hdglids- 
drakl man motvilligt ikiar sig vid 
sallsynia ceremonier utan anknyt- 
ning till det dagliga viirvel.

Det ar tyvarr heller inte over-
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raskande alt de angelagna frigor 
Aronson behandlar bara n3r all- 
manheten via ett litel privatfdr- 
lag. som knappast lar beldnas av 
marknaden for iniiialivel. Vilkel 
ar synd di Till det borgcrligas 
forsvar ar en mycket nytiig liten 
bok. All del nyliiga sedan delvis 
bestir av de invandningar och re- 
servalioner lasaren kan ivingas 
till hindrar ju inle all bide fdrfat- 
tare och fdrlaggare har sior hedcr 
av sin insals.

Aronson awisar de definitio- 
ner dar borgerligheten blir ell ma- 
terialisiiskt grundat klassbegrepp 
som vilseledande. Borgerlighet 
forstis biist som en uppsiittning 
av varden som nar de siyr hand- 
landet skapar de maieriella fdr- 
hillandena. Borgerlig kan siledes 
vem som heist vara, oberoendc av 
k'asslillhdrighet.

De framsta borgerliga vardena 
ar overtygelsen om del individu- 
ella moraliska ansvarei och for- 
miga alt skilja mellan olika sfarer 
i livet. Den borgerlige awisar 
diirfor alia forsok alt hos samma 
institution, den mi vara aldrig si 
demokraiisk. samla makten over 
poliiik. ekonomi och religion. 
Istallet skall familjer, foretag och 
foreningar. religiosa och politiska 
insti'utioncr sjalv.standigt och 
med inbordes respekt sinsemellan 
samexisiera i en "aulonomins 
kultur". diir idyllen kan bli vcrk- 
lighel efiersom ulopin inte hiigrar 
som mil.

Hisloriskt iir den uivecklade 
borgerligheten resullalet av pro- 
tcslaniismens forvaltande av den 
judisk-kristna moralens funda
ment. Mol de dvermaga maktan- 
sprikcn och andra avarler hos 
den pivliga kyrkan anbefoll Lut
her en klar separcring av viirlds- 
lig och andlig maki och en ilcr- 
ging till biblisk liira.

Kristen grund
Borgerligheten pi protestan- 

liskl kristen grund ulmanades 
kraftfullast av Marx, Freud och 
Nietzsche som frin olika infalls- 
vinklar ifrigasatie den kristna 
moralen och det individuella an
svarei. Borgerlighetens framsta 
fiendcr i modern lid uipekas av 
Aronson som intellektuclla och 
skapande konsiniirer. Sant, om 
man till dem riiknar de symbol- 
hanlerare som svarar for den hell 
dominerande kulturproduktioncn. 
det vilt saga rcklam och under- 
halining.

Den kommersiellt bctingade 
antiborgerlighelen fir emellertid 
inle den uppmarksamhei den f(>r- 
ijiinar av Aronson.

Att krassa vinstmotiv snara- 
re an ideologisk overtygcLse 
kan ligga bakom den nu 
mest destruktiva propagan- 
dan och att autonomins kul
tur kan hotas av kapitalism 
likaval som av socialism 
och fascism ar inte aktuellt 
for Aronson som framhil- 
ler Reagan och Thatcher 
som borgerlighetens stora 
raddare. En rimlig dos av 
den materialism Aronson 
belt awisar hade kunnat 
leda till insikten att Reagan 
och Thatcher i hog grad 
kom att gynna krafter utan 
lojalitet med deras och 
Aronsons borgerliga ideal.

I Aronsons renodhu idealistis- 
ka modell blir del nyvaknade in 
iressel for borgerlig kultur en kiil- 
la till optimism. Den mer maleri- 
alistiskt lagde undrardock om ett 
sidant intresse kan bli mer an just 
ett intresse i avsaknad av starkare 
materiella incitament jin vad som 
stir till buds for flertalet.

Materialism, idealism, om av- 
vugningen diircmellan kan man 
iriita. Min allvarligaste reserva
tion mot den aronsonska borger- 
ligheien ligger pi ett annai plan. 
Pascal skriver nigonslans an 
manniskans olycka hairdr ur hen- 
nes brisiande fdrmaga att sitia 
fornojd pi sin kammare. Jag iror 
mig ha den fbrmigan i hbgre grad 
jin de allra fiesta men iivcn jag 
vill giirna vela alt det finns cn 
dorr alt bppna och nigon ging till 
och med anviinda den. Och om 
sidana expeditioner ibiand myck
et riktigt leder till ett mitt av 
olycka. mi del vara hiint. Till fdr- 
svar for del borgerliga kan liknas 
vid ett rum diir man lycker om 
vad man scr men efterhand fir en 
kiinsla av all viiggama kryper 
niirmare och man sbker di forgii- 
ves cn bppning till andra perspek- 
liv.

Aronson har rail i att idyllen 
kan bli verklig, men undviker att 
niimna an den i liingden blir mor- 
dande trikig. Kiirnfamilj. arbeiet 
som iimbete i luthersk mening, 
den siillsamma heroism som ac- 
cepierar det personliga ansvareis 
bbrda men inte fbrsbker biira mer 
jin si. det noggranna ilskiljandct 
av personligl och offentligt. poli- 
tiskt och religiosl. ja. si scr del 
rum ui dar vi lever biist, men 
iindi, fmns inte dorren diir viixer 
oron...

An luften kan bli en smula in- 
stiingd visar Aronson sjiilv ge- 
nom iterkommande gliringar mot 
den kaiolska kyrkans sarpriiglade 
insiitutioncr som celibatet och 
klosterviisendel som varande an- 
tiborgerliga. Aven om man ac- 
ceplerar protesianiismens bely- 
delse for den borgerliga etiken 
kan det finnas skill att friga vil- 
ken riktning som idag biist viirnar 
om borgerliga dygder och varden 
mot aggressiva cgalltiira och uio- 
piskt fargade ideologier och pi- 
iryckningsrbrelser. Den katolska 
kyrkans fdrmaga an atlrahcra ex- 
plosiva och konfliktfyllda tempe
rament som inte kunnat hiirbiirge- 
ras i det sniivi borgerliga rummcl 
men som genom sin katolska 
idemiiei iindi kommit all fungera 
som del borgcrligas fdrsvarare 
bdr ocksi noicras.

Askadning
Man bdr avvisa varje iskid- 

ning som utlovar all med politis
ka medel Idsa konflikien mellan 
borgerliga dygder och sdkandel 
efier en helhet i upplcvclse och 
utlevelse dessa dygder atminsto- 
nc i prakliken for minga tycks 
ulesluta. Men en borgerlighet 
som sliillcr sig belt ofdrstSende 
eller avvisande till liingtan efter 
denna kanske belt illusoriska hel- 
hci fdrefaller inle iignad all utgd- 
ra (fit hallban balvcrk mot sociall 
sdnderfall och barbariska impul- 
-ser. Man kan bara svara ncj pa ett 
dverlygande siilt om man begri- 
per fragan.

PER-OLOF BOLANDER


