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cr%nPi/yj/%. ^# Det normala blev awikande
Individer i 

konflikt med 
sig sjalva

■ *1 fierkrigsiiden iir over, 
Tyskland iir enat och 

^■^80-talets store dramali- 
ker Botho Strauss nilrmar sig 
femtio. I den nya prosabok 
som just oversatts. Skynumi. 
Ijuga, ho. skapar Strauss knap- 
past nSgra stiimnlngar av hopp 
och framlidstro. Det nya stor- 
lyska rikei verkar vara rejiilt 
pi dekis. Ta den hiir Jorg Hel- 
ty till exempel. Av bans aka- 
demiska karriiir blev det ingci 
och han forsorjer sig som kon- 
sult i byggplaneringsbran- 
schen. Emellanit super han 
skallen i bitar och det iir unge- 
Tar si kul han fir del.

Halsningsfras

Han bor inneboende hos ett 
par han kiint frin gladare da- 
gar. men de har lyckais biitire 
si umgiingel iir inle liingre siir- 
skill glatt. Det inskriinker sig 
till nigon hiiisningsfras 6m de 
rikar slota samman i hallen.

Stella har inle myckel roli- 
gare. Hennes man har fiti en 
tjiinst i Texas och lamnal hen- 
ne med sonen i en liigenhet 
hon inte har rid med. Hon iir 
lingvist men arbetar med ut- 
vardering av frigeformuliir it 
hiilsovirdsmyndighelerna.

Inga latta Idsningar 
Hade Jorg flyttat in hos Stel

la hade det kanske ordnat sig 
med boendet, men i Strauss- 
land fmner manniskorna inga 
si liitta Idsningar. Ett forhil- 
lande inteder de bida men det 
stupar pi alia de hinder som 
gdr det omdjligt atl ens se vii- 
gcn. Och det iir lika ilia over- 
allt. Coda utbildningar men 
inga Jobb. skymningskiinsla. 
livsidgner. bosiadsproblem.

Fragmentariserad iir viirlden 
- vad annat - och vilsna iir 
miinniskorna. Allt underslru- 
ket av lexiens komposition. 
Skymma, Ijuga, bo iir ingen ro
man utan bestir av bortil fyr- 
tin avsniit av varicrunde liingd 
och med skiftande figurer. 
Andi Finns en sammanhillan- 
de fakior i tonfall och siiim- 
ningsliige.

Av Botho Strauss har 
det blivit en kulturkon- 
servativ medelilders 
man som emellanit luf- 
tar stna isikter i den tys- 
ka kulturdebatten. Av 
Tyskland har det, om 
man fir tro hans frag- 
mentsamling, blivit ett 
allt annat an enat land.
Har ar varje indvid en 
nation i konflikt sival 
med omgivningen som 
med sig sjalv. Kanske ar 
delta efterkrigstidens 
^kymningsland, kanske 
ar det bara en fbrfattare 
i medelilderskris.

KAfiL STEINICK

Varderingar har overta- 
git dygdemas plats i kon- 
versationen, men inte de- 
ras funktion i samhallet. 
Om detta, och vad det 
har fatt for konsekven- 
ser, skriver historikern 
Gertrude Himmelfarb i 
The De-moralization of 
Society. Jan Sbderqvist 
anmaler.
■ '^etia att spriket iir en le- 
I Ivande. och diirmed form- 
JL^ bar materia har sina sidor; 
det medfor vissa bi.sarra bieffek- 
ter som del kan vara imressant ait 
hiliu eit dga pi. Ord som barn 

' igir inte bara var anviindbara i 
vardagslug uian dessuiom forsed- 
da med en alldeles speciell och 
oivetydig viirdeladdning. kan inte 
bara fdrfiirande snabbi trivialise- 
ras intill gransen for meningens 
ytiersta utsliickande utan dess- 
utom konfiskeras och ompro- 
grammeras av de opinionspolisiii- 
ra myndigheterna.

Saklitteratur

Gertrude Himmelfarb 
The De-moralization of Society 
From Victorian Virtues to 
Modem Values 
Knopf 1995

Ta exempelvis ell begreppspar 
som normal/avvikande. Har har 
skell en marklig forskjulning. ni- 
goi av en rockad. Orden betyder 
inle liingre vad de en ging gjorde. 
snarare motsatsen. del vilt siiga; 
de har i vii.sentliga avseenden byii 
valor och konnotationer med va- 
randra.

NormalLsering
Det awikande beteendet har 

normaliserats. som den ameri- 
kanske senaiorn Daniel Patrick 
Moynihan noierade i en omdisku- 
terad essii. *’Defining Deviancy 
Down”, hiirom irel.

Sjalva begreppei. forestiillning- 
en om awikande, har relativise- 
rais, atl overskrida loleranstros- 
keln har i det niirmaste blivit tek- 
niskl omojligt.

De beleenden som lidigare 
ogillades av ell eller annat skal iir 
nu inte bara accepterade utan ofta 
dessutom ullryckligen sanktione- 
rade sisom ’’allernativa livssli- 
lar” och dylikl. Och samtidigt 
som det awikande har normalisc- 
rats har det normalt sett normala 
blivit alltmer awikande, n^gol 
som den politiske debatloren 
Charles Krauthammer har upp- 
miirksammal i en essii som anslu- 
ter till Moynihans resonemang: 
’’Defining Deviancy Up” (over- 
salt till svenska i Moderna Tider 
nr 48. 1994).

Patriarkalets fortryck
Den lyp av familjebildning som 

i 5rhundraden har betrakiats som 
normal i betydelsen naturlig, den 
’’borgerliga” karnfamiljen, ses 
numera, ocksS i tiimligen officiel- 
la sammanhang, som ett palriar- 
kalets fortryck i institutionalise- 
rad form, ett ondskans drivhus 
som bakom sin fasad av prydlig-

het doljer ell salaniskt frosseri i 
overgrepp.

Eller ta begreppet dygd, Del 
svenska ordel stammar frin is- 
liindskan och har med duga och 
duglighei att gdra. Engelskans 
’’virtue” iir ursprungligcn latinets 
"virtus”, del vill siiga: mandom, 
manlig viirdighet. dSdkrafl. SS 
sent som for hundra ar sedan, un
der den vikiorianska epoken, var 
dygden det goda livels rf?h det 
goda samhiillets oundgiingliga 
forutsatlning. Della ord har nu. 
genom en serie gStfulla glidning- 
ar. kommil att bclyda. av alia sa- 
kcr i viirlden. kvinnors kyskhet.

Alt tala om dygd gdr man bara 
inte liingre, del iir hell enkcli for 
ibntigt. Istiillet talar vi idag giirna 
och myckel om viirdcringar. men 
det iir i sjiilva verket n^got hell 
annat, Viirderinpr har overtagil 
dygdemas plats i konversalionen. 
men inte deras funktion i samhiil- 
let. Om della, och vad del har f&it 
for konsekvenser. skriver hisiori- 
kern Gertrude Himmelfarb i The 
De-moralization of Society, en 
bok som syfiar dels till all korri- 
gera n5gra av de vanligaste miss- 
uppfatlningarna om det viktori- 
anska tiinkandei. och dels till att 
angripa diverse fatala slafsigheier 
i nutida tiinkande.

1 Viisterlandets begynnelse var 
de klassiska dygderna de som pri- 
sades av Arisioieles: vishet, rail- 
visa. mitilighel och mod. Dessa 
kom med liden att delvis ersaiias. 
delvis kompletleras av de krisina 
dygderna tro, hopp och gudsfruk- 
tan. Och aven om hela denna upp- 
saltning av dygdiga blandformer 
senare undergr^vdes av den seku- 
liira filosofin under 1600- och 
1700-talen ridde i det liingsta sior 
enighei om viirdei av dygder som 
.sSdana.

De vikiorianska dygderna - 
flit, driftighet. renlighet. sjalvfor- 
sorjning och patriotism - fick nil- 
got av ett religiost skimmer over 
sig i samband med alt religionen 
gradvis tappade greppet om sam- 
hiillsmoralen. Poangen med de 
vikiorianska dygderna. poangte- 
rar Himmelfarb. var inte alt alia 
alltid forkroppsiigadc dem hell 
och fullt. utan all si gott som alia 
sSg dem som de ideal mol vilka 
alias beiecnde skulle miiias. Dei 
fanns. hell enkelt, en allmiint om- 
fallad forestiillning om del goda 
och del riilla. och awikelser be- 
truktadcs som i vurierande grad 
onda och felaktiga.

MissuppfaUning
Del myckna pralel om det vik- 

torianska hyckleriel grundar sig 
pii en illasinnad missuppfattning. 
Om miinsklig bracklighet och 
oformiiga att leva upp till hbgl 
stiillda ideal var man blotl allifor 
medveten; man kunde bara inte se 
niigon aniedning att stiilla ut sTnu 
misslyckanden till offeniligi be- 
sk&dande. Istallet gjorde den fdr- 
tappade viktorianen i regel siti 
biisia for alt Stminslone bevara 
skenci ut&l som en tribut till prin- 
cipen, Man skulle. kanske med 
vissi fog. .stiilla sig skcpiisk till hur 
bankr^nare i v&ra dagar blir media- 
stjiimor och lablettmissbrukare blir 
firade besi.sellerforfailarc.

Seniida viinsierideologer pekar 
ofta pS klassklyfior i det viktori- 
anska samhallet och hiivdar att de

egenlliga "dygder" som dolde sig 
bakom de hyckladc var rofferi 
och grymhet. men dS fdrvjixlar 
man. medvelet eller omedveiet. 
moralforestiillningar med sociala 
realiteter.

Himmelfarbs diagnos 
av dagens samhalle 
som "demoraliserat" 
i den meningen att 
det inte langre ar 
meningsfullt att fordo- 
ma niigons beteende 
i moraliska termer, ar 
faktiskt mer traffande 
for Sverige an for 
hennes eget USA.

Del faktum att de vikiorianska 
dygderna, och dartill horande ar- 
betsetik, omfallades av siviil 
hantverkare och arbetarc som av 
medelklassen brukar vansiern 
skriva p5 del falska medveiandeis 
konio: medelklassen propagerade 
dygd for atl s5 myckel effeklivare 
kunna suga ul samhalleis olycks- 
barn. AlcrslSr gdr di att formule- 
ra arbetarklassens dygdiga aller- 
nativ till exempelvis renlighet 
och sjalvfdrsdrjande. Svineri och 
permanent understddsberoende?

Himmelfarb agnar Mskillig 
energi it avlivande av de lalrika 
myterna om viktorianerna. Isiiil- 
let for atl bekrafta den marxistis- 
ka tesen om all kapitalismen 
ofrSnkomligen leder till en prolc- 
lariatets lolala ularmning, visar 
en elementar faktakontroll alt ar- 
betarklasscn snabbi och stadigt 
fick det biittre siiilli under 1800- 
lalel.

Valgorenhet
Den valgorenhet som idkades 

av viilsituerade viktorianer har 
hfinals rejiilt genom Sren; den 
kunde aldrig Idsa problemet med 
fatligdomen. har man sagi. Delta 
skulle ingen. er.ligt Himmelfarb. 
heller besirida. Man uigick inom 
medelklassen heller inle frSn alt 
fotiigdom var ett problem som 
kunde "losas”. diiremot ell som 
kunde lindras. Och ell som kunde 
forvarras. bland annat genom all 
insiiiutionalisera ett beroende av 
det offentliga och diirmed under- 
griiva det individuella iniiiativet - 
"pauperizing the poor".

Grundlaggande for den viktori- 
anska fdresiallningen om dygd 
var betonandet av individen. en 
moralens demokratisering. Del 
var inte langre forbehillet de rika 
eller adliga an utdva samhiillsmo-

ral; var och en blev i allt storre ut- 
slriickning. som en fransk obser- 
vaior i London noterade, "sin 
egen konstapel”.

En annan fransk observaibr. 
Michel Foucault, skulle senare 
iiira oss att just denna individual)- 
sering av samvetet och iniernali- 
sering av sociala normcr i sjalva 
verket iir ett ullryck for tyranniet i 
dess mesi raffinerade form.

Och det var del tiinkande som 
si smilningom ledde fram till 
Foucault, som tomdc begreppet 
dygd pd dess innch^ll. Allt relati- 
viserudes. Av dygder blev det 
varderingar. och viirderingar. 
skriver Himmelfarb heklagande. 
kan vara allt mdjligt: "irosupp- 
fatiningar. ilsikter. allilyder. 
kiinslor. vanor. konventioner. 
preferenser, fbrdomar. till och 
med idiosynkrasier - vad som 
heist som nSgon individ eller 
grupp rakar varderu. vid vilken 
lidpunkt som heist, av vilken an
iedning som heist". Just si.

Men Himmelfarbs diagnos av 
dagens samhalle som "demorali- 
serai" i den meningen att del inte 
langre iir meningsfullt all fbrdo- 
ma nigons beteende i moraliska 
termer, iir faktiskt mer triiffande 
for Sverige iin for hennes egcl 
USA. diir det idag rSder sienhSrd 
moralisk-politisk polarisering i 
ell olal frigor. alltifran morgon- 
bdn i skolan och svordomar i TV 
till Abort och familj.

VMI inte arbeta
Men i Sverige? Jag skall inle 

bli mdngordig. bara hiinvisa till 
en artikel i senasic numret av den 
fackliga tidskriflen Union. Hiir 
sitter en ur fiingelsei nyligen ui- 
sliippl ungdomsbrottsling. far till 
en dotter som han aldrig triiffar 
och iin mindre forsorjer. och fbr- 
klarar for bilriidande arbelsmark- 
nadsminisier Ulrika Messing var- 
for han sag sig tvungen all hoppa 
av sitl stiidjobb.

Det betalade sig niimligcn inte 
biittre iin socialbidraget.

Och sa hade han sin stolthcl alt 
liinka p5; "Stolihei iir del enda 
man haft genom tonSren. Nu mSs- 
te man vara beredd att sjunka 
ISngt ner i dyn och ta vad som 
heist som bjuds. Det kiinns ned- 
viirderande."

Del iir som om Orwclls Sio- 
rebror regerade. Bidragsberoendc 
iir stollhet och sjiilvforsorjandc iir 
nedviirderande. Och den .social- 
demokratiska ministern sitter diir 
och iir deltagande! Det iir bara atl 
konstalera all inte heller begrepp 
som socialdcmokrali och arbetar- 
rorclse langre har samma inne- 
bord som fdrr. Den ekonomiska 
inflationen lycks for tillfallel vara 
under koniroll, men den sprdkli- 
ga. och den moraliska. iir galop- 
perande.

JAN SODERQViST

Om incest och fortrdngda minnen .
Vissa har blivit uisalia for incest - andra inte. Somliga ljuger om 
incest - aadra inte. Kan man fdrtriinga smiirtsamma minnen (Kh 
endasl med moda f5 fram dem i lju.set - naiurligtvis. JCan man tro 
sig minnas del som aldrig har hiint - sjiilvklart. .Skall del vara si 
djiivla svSn atl forsli?

LARS WESTHRBERG


