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USA:s mest beromde populist
I ett decennium var 
George Wallace en av 
USA:s mest kontrover- 
siella politiker och vack- 
te extrema kanslor av 
entusiasm, hopp, fruktan 
och forakt. Hans biogra- 
fi, som skrivits av 
Don Carter, anmiils av 
Per-Olof Bolander.
■ mopulist kallar man en politi- 
■•^ker som med ett minimum 

av eufemiserande omskriv- 
ningar siiger de saker folkei tyck- 
er. som man sjatv inte lycker alt 
folket borde lycka.
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Ny Demokrati var (imperfektum 
faller sig naturiigt trots att partiet 
forlfarande exislerar) populistiskt 
eftersom man mitt p5 den poliiis* 
ka sceneh Slergav tabubelagd 
folklig krilik mot flyktingpoliii- 
kcn. Kenlh Pelterson med flera ar 
populistcr eftersom de for fram 
folkliga krav pi okade bidragsni* 
vSer och ulbygd offenilig scklor.

Folkviljans verktyg
Fdr de politiska och iniellektu- 

ella ctablissemangen i moderna 
demokratier ar framg&ngsrika po- 
pulisler mycket besvarande d^ de 
bioltlagger djupa klyflor i viirder- 
ingar mellan folket och de makt- 
eiiter som legitimerar sig som 
folkviljans verktyg.

''Folket" behover inte utgora en 
absolut majoritel. Dct racker alt 
mobilisera en markanl andel av 
foretradesvis ISgutbildade och

15ginkomsltagure. del vill saga 
grupper som i den dominerande 
egalitiira retoriken framhalls scfm 
sarskill folkliga och vars viil mcr 
an andru gruppers legitimerar den 
forda politiken. Nar en populist 
kanaliserar en s5dan signiflkant 
minorilets 5sikter utanfdr de mar- 
kerade granserna for del anstiindi- 
ga utbryler politisk och moralisk 
panik.

Tacksam maltavla
Samiidigt lir populisten en 

tacksam maltavla for den forbitl- 
ring som av saviil pragmatiska 
som ideologisku skiil inte kan rik- 
tas mot folket sjaivt. Populisten 
fbreiriider inte folkels verkliga in- 
tresse. han lir en maktspckulant 
som .spelur pa fordomar. okunnig- 
het och dnsketiinkande, en ledare 
som inte tar silt ansvar. Han fdr- 
leder folket till stallningsuigan- 
den del egentligen inte gillar och 
darfdr heller inte bdr h51las an- 
svarigt for. Det ar med folket som 
med ligisten; det iir en bra grabb. 
han har bara hamnal i dAligl sail* 
skap. PA etablissemangel faller 
uppgiften att rehabilitera folket sA 
alt dess sanna och sunda vilja 
Aterstiills, den vilja som legitime
rar etablissemangel.

Skara-Berl och Handels Kenlh 
i all ara. de verkligt fargstarka 
och potenta populisterna Aler- 
Finns i USA. Dar Finns en demo- 
kratisk tradition som betonar ega- 
litara ideal och en unik moralisk 
besiammelse for naiionen, men 
dar ideal och bestammelse kan 
ges mycket skiftande innebord.

Dar Finns kulturella brAddjup 
mellan de slorstadsbaserade eli- 
terna och lokaFsamhallena och hi- 
storiskl belingadc. svArldsliga 
molsattningar mellan geograFiska 
regioner och mellan folkgrupper. 
Alll delta gynnar uppkomsten av 
populistiska fenomen och ett av 
de mest fenomenala gAr under 
namnet George Wallace.

1 ett decennium var George

Wallace en av USA:s mest kon- 
In'versiella politiker och vackte 
extrema kanslor, av cnlusiasm. 
hopp. fruktan och forakt. Hans 
bas var guvernorsposlen i Alaba
ma men i presidenivalen 1968 
och 1972 var han en kiinnbar na- 
gel i dgal pA huvudkandidaterna.

Wallace kontrastera- 
de fanan och armen 
mot Vietnamdemon- 
strantemas upptra- 
dande och lat foreti 
att om nigon smut- 
sig hippie skulle lag- 
ga sig Pel marker) 
framfdr harts bil, som 
skett president 
Johnson, si skulle 
han inte tveka att 
trycka pi gasen.

Wallace blev nalionelll ryktbar 
niir han viigrade samarbela med 
den federala regeringen och re- 
spektera hbgsia domstolens ut- 
slag mot rassegregeringen i Ala
bama. Hans Idfte att personligen 
blockera ddrren til! Alabamas 
universitet for all utestiinga svarta 
studenter infriades infdr TV-ka- 
merorna den 11 juni 1963.

Symbolisk skoldorr
Handelsen var noggrant regis- 

serad i fdrvag och Wallace avbriil 
snart odramatiskt aktionen infor 
hotel att omhandertas av federal 
poli.s. men om blockeringen av 
skoldbrren var symbolik var den 
symboliken allt annal iin tom. Gu- 
vernor Wallace blev en hjiilte for 
majorilelen av den vita befolk- 
ningen i delstaten.

Till sin egen fbrvaning niiirkte 
Wallace att de delslat.sraUsligl ba- 
serade argument mol ett maktfull- 
komligt Washington som var den 
runisrena sidan av bans segrega- 
tionspolilik liven kunde appellera 
till en publik utanfdr sydslaterna.

Wallace vidgade silt budskap 
till klassisk hdgerpopulism med 
lag och ordning, patriotism, kyrk- 
lighet och politikerfdrakl som 
hdrnslenar.

Han raljerade med portfdljbiiran- 
de Bror Duklig-byrAkraler Iran 
Washington som lade sig i lokala 
angelagenheter. Han ulmalade 
hotel fran en federal diklatur. 
Marlin Luther Kings niedborgar- 
rliHsrorelse beskrevs som en in- 
vaderande hord av komtnunislis- 
ka och promiskiid.sa uppviglare.

Wallace konlrasierade fanan 
och arm^n mot Vielnamdemon- 
stranternas upplradande och lat 
forslA all om nagon smutsig hip
pie skulle lligga sig pa marken 
framfdr bans bil. som skett presi
dent Johnson, sa skulle han inte 
tveka att trycka pA gasen.

Anhiingarna jublade. Ledande 
republikaner och demokrater tog 
avstAnd samtidigt som man for- 
slulel fldrtade med Wallace och 
bans vliljare. De goda fdrfasade 
sig. De inlcllektuella analyserade 
bans atlraktionskraft med de sed- 
vanliga parallellerna till iredje ri- 
kels framviixi och heskrev de 
samhlillsgrupper som bast log till 
sig han.s budskap med nier soFisii- 

-kerad prosa men ungefar lika 
mycket empali och respekt som 
W'allace visade niedborgarratls- 
rdrelsen.

.Slulel blev mycket ameri- 
kanskl: skotllossning fdijt av en 
uldragen och tArdrypande re
union. Under valrdrelsen 1972 
blev Wallace skjulen och fdrla- 
mades. Han forlsatte som Alaba
mas guverndr men var inte langre 
rikspolitiskt aktuell. Han tog av
stAnd frAn sin segregationistisku 
politik och sdkle fdrsoning rned 
svarta medborgarratiskanipar

varav de fiesta accepierade bans 
avbdn och ursiikler som upprik- 
tigt nienade.

I The polilU s of rofie antyder 
Dan Carter all Wallace anger nier 
atcrspcglade en opimonsklinslig 
politikcTS reaklion infdr en viiljar- 
kAr som ime llLngre var enhart vit, 
Angem vui likla satillvida all Wal
lace var en livslang rdstFiskare i Iin 
hdgre grad an han var rasisi.

Carter har tva syften med sin 
bok. For det fdrsla vill han pavisa 
hur intimt associerad Wallace var 
med rasister av det mest hlinsyns- 
Idsa och inolhjiidande slag. F'dr 
del andra hiivdar han att den vax- 
ande opinionen mol expanderan- 
de bidragssystem och radikal so
cial ingenjdrskonsi som raskvo- 
lering och bussning lir. om inte 
direkt rasistisk. sa kopplad till 
samma psykologiska palologier 
som ligger till gruml Idr rasism.

Den lorsta tesen lir lika vlil un- 
derhyggd som den andra ar tvi- 
velaklig. motiverad endast av for- 
faltarens egen politiska irieriy- 
gelse och hans generaliserande 
massanalys av de valjare som vi
sa! sig fdredra andra allcrnativ.

Rasism
Nalurligtvis boltnade Wallace 

agerande i sydstalsrasismen. Sa- 
keri fanns en icke fdrsunihar ra- 
sislisk komponent med i Wallace 
nalionella framgangar. All darfdr 
misskrediicra all folklig skepsis 
mot en inlcrvenlionisiisk viinsler- 
liberalism iir en slags guilt by as
sociation.

The politics of rage ger en be- 
hiirskal fienllig men val doku- 
menlerad redogiirelse for George 
Wallace politiska liv. Fdrfatia- 
rens sjalvriittFardiga och fdrdd- 
inande viinsteridealism, som han 
delar med sA manga av sina likar. 
siiger samtidigt nAgot om de me- 
kanismer som gdr Wallace, och 
bans likar. rndjligu.

PER-OLOF BOLANDER

Greifswald och den svenska tiden i Nordtyskland
Den gamla hansestaden 
Greifswald i Voipom- 
mem ar av stort intresse 
for Sverige. Dels har vi 
en g3ng haft livligt kultur- 
utbyte med den och dels 
ar stadskaman fran 
svensktiden na.stan in- 
takt, skriver Arne Linda.

■ .'irAn det trettioAriga kriget i 
Tyskland Finns en kand 

JL ramsa om den svenska 
framfarlen "Bet, Kindchen. Bel. 
morgen kommt der Schwede” 
(Bed lilla barn i morgon kommer 
svensken).

Intakt stadskarna 
Betydiigt mindre kiint ar att Sve

rige som ockupationsmakl i Nord
tyskland Fick ell golt anseepde. 
Della Fihner man beliigg for i hislo- 
riskl material frAn den gamla han- 
sesUden Greifswald i Vor3>om- 
mcm. Till exempe! i Ulf Paulis ar- 
betc Del svenska Tyskland (Stock
holm 1989, nytryck -92). Staden iir

liven inlressant genom all sladens 
kiima med minnen frAn svenskli- 
den fbrblivit niistan intakt.

Det viktigaste skiilet att kanna 
till Greifswald iir emellertid de 
omfatiande kulturella fbrbindel- 
serna med Sverige. Bland de tu- 
sental svenskar som studerade 
dar fanns Lasse Lucidor och 
Bengl Lidner och den senare 
skrev sin doklorsavhandling dar. 
Carl Gustaf af Leopold blev do
cent dar 1782. Om den mest kan- 
dc. Thomas Thorild, har lillera- 
lurforskningen och skolpolitikern 
Siellan Arvidson beraltat i en in- 
slalljition.sfbrelasning till en gast- 
profes.sur vid Greifswald.

Revolutionar anda
Thorild hade verkat .som littera- 

tdr i Stockholm i en revolutionar 
"jakobinsk” anda. Nar efter 
Gustaf lll:s dOd 1792 nya Iryck- 
frihetsregler beslutats. hade Tho
rild overskattat deras liberalism 
och publiceral en skrifl "Arlighe- 
ten” med radikala fbrfallnings- 
fbrslag och med en varning fdr en 
revolution, vilket sAgs som hot 
och ledde till landsfdrvisning.

Ffter nagra Ar Fick dock Thorild 
1795 tjiinslen som bibliotekarie 
och professor vid Greifswald. Om 
bans n>relasningar vet man bara. att 
han mest agnade sig At ulliindsk lil- 
teralur wh heist At Filosofi.

Katastrof
Hans verksamhel som bibliotc- 

karie med katalogisering et cetera 
blev dock enligt samtida vitinen 
en katastrof for universitetel. Han 
rAkar aven i strid med sina kolle- 
gor om urvalet av bbeker for in- 
kdp; hun sAg sig som kompetenl 
for alia fakulteterna.

Mot slulet av silt liv engagerar 
sig Thorild alltmer i den tyska 
kulturdebatten men liven At utri- 
kespolitisku fragor i det da krigs- 
harjade Europa. Thorild dog i 
Greifswald 1808 men iir begravd 
i Neuenkirchen ivA kilometer 
utanfdr staden. Orsaken liir ha va- 
rit alt han liven varit i dispyt med 
kyrkofaderna i Greifswald.

Varfdr fdredrog da svenskar 
Greifswalds universitet? Enligt 
Pauli skulle orsaken bland annat 
varit, att den leologiska fakulte- 
ten i Greifswald varit en fdrmed-

lingspunkl for nya kriliska liiror 
som pietism och hermhutism. vil- 
ka lag vid sidan om den ortodoxa 
lutherdom som var longivandc i 
Lndet.

Skald
Kulturulbyiet med Sverige kom 

vidare alt sUirkas genom att ty.ska 
kulturpersonlighetcr i staden knot 
fdrbindelscr med kollegor i Sve
rige. Den mest kandc var skalden 
och nationalislen Ernst Moritz 
Arndt, st)m var professor i histo- 
ria vid universitetel.

Arndt hade skrivii ett kritiskt 
verk om livegenskapen, vilket 
blev del friimstu skalet till alt 
Gustaf IV Adolf vid ett besdk i 
Greifswald 1806 upphiivde liv
egenskapen i Svenska Pommern. 
Arndt iir liven kiind for sina rese- 
skildringar i Sverige.

Det iir Arndt, som givit univer- 
sitetet dess nuvarande namn 
"Emst-Moritz-Arndt-Universitar. 
vars huvudbyggnad uppfbrd 
1747-1750 siAr kvar och i vars 
aula ett stort portrait av Gustaf III 
i dag paminnerom svensktiden.
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