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Den eviga storskaligheten

I.

Vi mSste acceptera 
Stockholms begrans- 
ningar som storstad. 
Det vilar, trots sakens 
allvar, ett lojets 
skimmer 5ver dagens 
imperiedrbmmar, 
skriver Mats Gellerfelt.

vilar ett slags stoiska- 
I Blighetsmani aver Stock- 
X.^holiiL I eo tid ngr man 
nmt om i viilden vill rSdda det 
som laddas lean av en god och 
levande stadsmilja och <U man 
dll och med i USA insett an bil- 
ismen i sthdema inte Uingre kan 
eller fSr eapandera, dA gjr man i 
Stockholm it andra hillet och 
projekterar motorleder, tunniar 
och avgastom.

ben av riksdagen beslutade, 
virldsunika nadonalstadsparken 
ir redan hotad av storskalighets- 
vansinnet. Kiidkema befarar an 
ekoparken kommer alt byggas 
sOnto - av Norra ISnken under 
Bellevuepaiken och av det nya 
Fysikeenbum, billobb^ och li- 
rosHtct i oskhn ffiiening. Delta 
Sr ban tvl av planerade projekL

StorskaUghetsmani
Som ett ett led i denna storska- 
lighetsmani ingir fbrsOken an fi 
OS 2004 dU Stockholm. Det Sr 
onekligen eti bisarr paradox, an 
de inom niringslivet och inte 
minst inom Moderate samlings- 
pardet som annars ojar sig hbg- 
Ijutt Over slbseri med skatteme- 
del, tycker att skattebetalama 
skall sti fSr fiolema om OS. som 
allt Her befarar, kommer att bli 
ett ekonomiskt daskb.

Andngen fir vi betala via 
statsskatten, eflersom Staten stillt 
en fbriustgaranti, eller si fir 
stockholmama betala via kom- 
munalskatten, eftersom den si 
kallade fuligbrandegatandn gent- 
emot lOK innebir att stalen kan 
krSva tillbaka pengar av kom- 
munen.

I kartans marginal

Men OS-lobbyn arbetar vidate 
med glidjekalkyler. ”Har giller 
det att satsa", utropar Dagens In- 
dustri. Vem skall satsa? ”Vi mis- 
te sitta tillbaka Stockholm pi 
kartan dir det hbr hemma", siger 
”OS-amiralen” Stenhammar. 
Som om Stockholm nigonsin be- 
fiinnit sig annat in i virldskar- 
tans marginal!

Men OS vicker betydligt fler 
fitigor in spelens ekonomi. Vad 
skall vi gbra med alia pikostade

aniiggningar, vi som fyller 
Stockholms Olympia-sladion en- 
dast ett par ginger om iret? Vem 
skall bekosta det Ibpande under- 
hillet?

Sikerhetsaspekten ir naturligt- 
vis ocksi den central. Mats Hulth 
har ju nast intill garanterat att 
sikerheten kommer att bli per- 
fekt, eftersom vi, enligt titulus 
Hulth, saknar knippgbkar i Sve
rige. At den resesugna intema- 
donella terrorismen underrittad? 
Har den redan hirt pressade 
svenska polisen resurser till en 
gigandsk bevakning - och vem 
skall betala den?

En nerklottrad stad
Och si galler det staden Stock
holm och Sveriges mbjiigheter 
an pi en virdigt sin arrangera 
spelen. Aven hir har jag mina 
dubier. Stockholm ir en hirt ner- 
sliten^smutsig och nerklottrad 
stad, alls ej lingre en Malar- 
drottning - mOJIigen en prinses- 
sa som fBrlorat dtein "kunglig 
hbghet”. Si vanskbtt som denna 
stad ir numera horde man tinka 
efter tvi ginger innan man bju- 
der in "varldens ungdom".

Risken ir att OS i Stockholm 
urartar till en "Vatlenfestivar 
med ptogramenlig ungdomsfylla 
och offentligt urinerande - den 
svenska nadonalsporten.

Minga smi och stora frigor 
samverkar - som dll exempel om 
socialstaten och socialsnyftama 
acceplerar att vi itminstone un
der OS befriar stadens parker 
frin knarklangare och a-lag, som 
man belt hit^int gjorde i At
lanta? Och tror nigon vettig 
minniska, som OS-lobbyn gbr. 
att spelen dll stor del kan fman- 
sieras med lottfbrsiljning? Det 
ir nistan litet rbrande svenskt.

Acceptera begransningar
Vi miste acceptera Stockholms 
begrinsningar som storstad. Det 
vilar, trots sakens allvar, ett Ibj- 
ets skimmer aver impcriedrBm- 
mama. Ungefir som nar Musso
lini dromde om att iteruppritta 
det romerska imperiet och efter 
mycken mdda och stort besvir 
fick ett utfattigl och fertorkat 
Abessinien pi halsen.

Jag tror inte an stockholmama 
kommer att hinga Hulth & co 
upp och ner i en stallning pi Ser
geis torg, som romama gjorde 
med 11 Duce.

Diremot kanske vi kan tinka 
OSS tjira och Qidrar om vi, lik- 
som miljoner andra invinare i 
OS-stider, i all oindlighct skall 
avbetala ett forlustspel - medan 
staden fbrfaller och inte ens har 
rid med kommunala bad eller 
papperskorgar lingre.
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Lincoln: 

en slug politiker
President Lincoln 
forde kriget med 
unionens oupploslighet 
som fdrutsattning 
och tillerkiinde inte 
sydstatskonfederationen 
nagon som heist 
legitimitet, konstaterar 
Per-Olof Bolander 
i sin anm^an av 
bio^afm Lincoln av 
David Herbert Donald.

"yar jag besokte Washington i 
1^1 mars var Lincoln-monu- 

X ^ mentel delvis dolt bakom 
bypnadsstillningar. En annan 
skribenl hade genast kunnat ut- 
nyttja den pigiende reslauretingen 
som en bild fSr USA:s uppgift att 
virda och mveckla det historiska 
arvet i en stindigt ny tid. Lincoln- 
monumenlet kan litt inspirera den 
motuglige till den sortens betrak- 
telser, for ingen president ir mer 
forknippad med synen pi den 
amerikanska nationen som biraren 
av ett universellt uppdrag i frihe- 
tens tjinsl.

Saklitteratur

David Herbert Donald 
Lincoln
Simon & Schuster. 19%

Nybyggarsonen Lincoln var tram 
till 1860 verksam i Illinois, l^gt 
fiin politikens och kulturens centra 

ostkusten. Grovarbelare. han- 
delsman. sj^lvlard advokat; den 
karriar som snarl nog kom alt om- 
fatta politiska uppdrag vittnade om 
personlig ambition och praktisk be- 
g&vning men antydde knappast en 
bestammelse av nalionell dignilet.

Politikem Lincoln var en slug 
laktiker som gSlt den linga vagen 
och kande sysiemets dolda meka- 
nismer: kompromissmakandet i 
slutna, rokfyllda rum, volerings- 
lekniska skamgrepp och fordelan- 
det av arvoderade tj^ster.

Pragmatiker och idealist
Inuti pragmatikem fanns emellertid 
en idealist som vantade pd att fd 
komma ut. Ideologiska system at- 
traherade honom inte men vagle- 
dande ideal var en nodvandighet 
och Lincolns ideal var redan li- 
digt slarkl kopplade till en ameri- 
kansk nationalism med foreirades- 
ratt framfdr regionala identiteier.

Foljaktligen avvisade han del 
demokratiska paitiets strikt decen- 
tralistiska principer och foresprd- 
kade ett slarkare federalt inflytan- 
de. Fram mot 1800<talets mitt blev 
slaveriet den stora stridsfrdgan.

Lincoln var motstdndare till sla
veriet av moralisk overtygelse, 
men bans politiska sldllningsta- 
gande dikterades framfdr allt av 
det nationella idealet. Slaveriet 
kunde inte omedelbart fdrbjudas 
dar det redan existerade men kun
de heller inte tillStas att spridas till 
de omrSden som var p^ vdg att in
lemmas som fullvardiga delstaier.

Humorist och fatalist Ukt
minga manniskor med en stark 
humoristisk idra var Abraham 
Lincoln en pessimist med aniag 
fdr depression.

1 det nya republikanska partiet 
med motstind mot slaveriet som 
gemensam namnare var Lincoln 
sdledes en moderat kraft och han 
fdrdes fram som en kompromiss- 
kandidat.

Lincoln valdes till USA:s presi
dent hoslen 1860. 51 ir gammal. 
Hade han aviidit strax innan valet 
hade han idag varil en fotnot i 
amerikansk politisk historia. Det 
ar inte den obskyre advokaten och 
politikem som tronar i vit mar- 
mor, del ar slavamas befriare och 
nalionens raddare. Del ar ocksi le- 
daren for USAs blodigaste krig.

Kriget mot syd- 
staterna som brutit 
sig ur unionen blev det 
forsta moderna kriget.

Som motto for den senaste stora 
Lincoln-biografin har David Her
bert Donald vail ett valkant citat 
dar presidenten tillstir att han 
lingtifrin varit situationens herre 
Ulan siyrts av handelserdrloppei.

Donald, en myckel valmerilerad 
och utan stilisliska iihavor valskri- 
vande historiker. vill betona del 
passiva dragel hos Lincoln, hur han 
sig det som sin frlimsta uppgift att 
rcagera pi andras initiativ snarare 
an att sjiilv vara pidrivande.

Samiidigl har Donald uitryckli- 
gen begrinsal sig til! alt utan 
uivikningar skildra Lincolns gdr- 
anden och litanden. En nigot 
marklig metodik, kan tyckas. Tor 
Lincolns pistidda passivitel borde 
vil snarare ropa efter ett bredare. 
mer analyserande perspektiv.

Men aven om Lincolns passivi
tel var ell genuint karaklarsdrag 
var det ocksi ett salt att regera, ge- 
nom att balansera fraklioner och 
tilmodigt inviima opinionen. Lin
coln hade en overtygelse han folj- 
de och, vilket framgir av Donalds 
biografi, det krig som sammanfal-

ler med bans vasentliga politiska 
gaming, och som kosiadc over en 
halv miljon amerikanska liv, var 
Lincolns krig mer an nagon an- 
nans, aven om det ocksi plagade 
honom mest av alia.

Kriget mol sydstatema som efter 
den republikanska valsegem brutit 
sig ur unionen blev det forsta mo- 
dema kriget, en kraftmatning mel- 
lan mobiliserade samhallen dar del 
folkliga engagemanget och det 
ideologiskt fargade rattfardigandet 
av kriget utesidt en kompromiss- 
fred och tillsammans med vapen- 
teknologin Tick dodstalen att skena 
ivag.

Oupploslig union

Lincoln forde kriget med unionens 
oupploslighet som fdrutsattning 
och tillerkande inte sydstatskonfe
derationen nigon som heist legiti- 
milet. Fdrhandlingar var siledes 
uteslutna, bara kapiiulation kunde 
avsluta kriget.

Presidenten hade inslinkiivi en 
battre forstielse av krigets karaktar 
an generalema som i det langsla 
lankle i termer av det reglerade 
falttigets precidsa mandvrer, dar 
terrang erdvrades med ett mini
mum av manspillan och skadegd- 
relse, det vill saga det slags civiti- 
serade generalskap som nu efter 
ett irhundrade av totala militara 
konflikter framstir som oseridst 
dilettanteri.

Det nalurliga milel var fiendens 
arm6. Kriget gallde inte lerritoriel- 
la justeringar utan grundlaggande 
id6er och arm^ema, inte marken, 
var dessa ideers mest konkreta ul- 
iryck.

I Grant och Sherman fann Lin
coln till slut befalhavare som var 
bide viiliga och kapabla att bryta 
sydstatemas sega motstind till pri- 
set av mansklig och materiel! c^e- 
liiggelse av oanade mitt. De har 
sedemera fitt bara det mesta av 
den skuld som vidlider krigfd- 
ringen men de var moderna mdn- 
slersoldater, lojala och lydiga den 
demokratiskt tilisatta politiska led- 
ningen.

Hatade aldrig flenden
Lincoln var lingt ifrin likgiltig fdr 
krigets lidanden. Han var ingen 
krigsromuntiker och hatade aldrig 
fienden. Om pri.set i liv var omdj- 
ligl att fdrlika sig med lag det yt- 
lersta ansvarel hos hdgre makier. 
Uppgifien miste dock .slutfdras. 
fdr unionen var iKksa gudomligt 
sankiioncrad.

Likt minga manniskor med en 
stark humoristisk idra var Lincoln 
en pessimist med aniag fdr depres
sion. Humor och idealism var fdr- 
svarslinjer som upprattats mot ett 
inre hot. den svartsyn som period- 
vis helt fdrlamat honom som ung.

Kanske fanns dar ocksi nigot 
mer och otackare. Man kan it
minstone ana strik av en fatalism 
si svan att nar Lincoln skidade 
ner i det moderna krigets avgrund 
sag han en fruklansvard sanning 
som inte kunde eller ens borde fdr- 
hindras.

PER-OLOF BOLANDER


