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m Svensk nationalekonom med
Ett lik i koket
J a lik i kokel kan ivlalla lill 
mA en del bcsviir, siirskili 

JL^om det ligger s5 ilia till 
alt man mSste hoppa over det 
Tor all komma fram lill diskbiin- 
ken. Risken iir ju sior alt man 
hulkar i blodpolama.

Plastkorl
Morven Cullar, i en roman 

med summa namn (sknven av 
Allan Warner och utgiven pa 
Vintage), loser cmellertid med 
effekliviiet denna lilla fdr- 
smadlighet i lillvaron. Sen kan 
hon ge sig ul pa en odyss6 i 
den samiida meningsldsheten. 
Den ddde - fore franfallci 
Morvens pojkviin - bar namli- 
gen varil viinlig nog alt efier- 
lamna ell icke hell lomi bank- 
konto med lillhorunde plast- 
kon innan han skar upp halscn 
och i det niirmasie hbgg av sig 
ena handen.

Tillika tcstamenlerade han 
sin opublicerade roman lill ef- 
lervarlden. men eti liiel namn- 
byle pS tiielbladet hjiilper upp 
den annars litteralurointre.ssera- 
de snabbkopskassbrskans eko- 
nomi.

S5 har kan del g5 till i da- 
gens romanuniversum. sarskilt 
nar det r5kar ligga i Skoltland. 
Som lidigare rapponerat.s hiir i 
Spalten har den yngre skoiska 
prosan gait ner sig ordentligt 
och darmed fill elt rejalt upp- 
sving. Skiligare realism sbker 
man forgaves efter och inga 
romanvrak ar sd fbrsumpade 
som i Edinburgh och Glasgow.

Likproblem

Allan Warners Morven Cal- 
lar loser sitt likproblem p3 
samma salt som figurema i HI 
men Shallow Crwre* som ock-

gdit pu svenska biografer. 
s& det ar val sa det g^r lill dar 
uppe i norr. Hiitar man en do
ing sum ligger i liigenheten 
och skriipar f^r man viil ta sig 
an saken bilvis.

Shallow Grave-ganget har ju 
nu slagit till i slorformal med 
filmatiseringcn av Irvine 
Welshs succeroman Train- 
spottiiiff. om glada heroinister 
i Edins slum, och Welsh sjalv 
har havi ur sig yticriigare nag- 
ra bbcker sedan den spekiaku- 
liira dbbuten. Den senasie har 
just kommit och har fati titeln 
Ecstasy (utgiven pa Jonathan 
Cape), men aven om Welsh 
lydligen byll drog sa har han 
inie byll siil. Bara utnytijat 
den en gfmg for myckcl. De trc 
s5 kallade romantiska beraltel- 
serna som ingar iir inie fdrfat- 
tadc med nSgon storre kiirlek. i 
varje full inie lill litleraturen.

Ar du kord nu. Welsh? De 
yngre triinger sig fram och det 
iir bara all liimna over och dra. 
Warner iir nasta man till hyp- 
ning. Infdr denna skoiska 
Strom av diskbanksnihilism a 
la nittioial frestas man alt cite- 
ra Welsh: ’’Youse cunts are 
fuckin’ crazy”.

KARL STEINICK

vMdsiykte
Niir Gustav Cassel 1929 
talade infdr den ameri- 
kanska kongressen 
valkomnades han som 
viirldens framste eko- 
nom. I dag ar han belt 
bortgldmd, men bans 
ideer fdrtjanar att upp- 
marksammas. skriver 
Svend Dahl.

usiav Ca.ssel ar etI okani 
■ -^namn for de f1e.sta. Della

trots all Cassel spelade en 
central roll i svensk samhiillsde- 
batt under niirmare ett halvt sekel. 
Han var inie bara nalionaleko- 
nom med viirld.srykle - niir han 
1929 talade infbrden amerikans- 
ka kongressen vSlkomnades han 
som varldens framste ekonom - 
han var ocksS, precis som senare 
lids ekonomer. en flitig deltagare 
i samhiillsdebatten. Genom dren 
skrev han bortSt 1 500 signerade 
och osignerade ledare i Svenska 
Dagbladet, samtidigt som han 
dessulom medverkade i en rad 
lidskrifter.

Antikvariatet

All Cassel idag ar s5 gott som 
bortgldmd bcror fdrmodligen 
framsi p5 ati han opponerade mot 
keynesianismen. .som ju succes- 
sivt blev politiskt allmhngods. 
Darmed tyckies Cassels id6er till- 
hdra en svunnen lid. och han foil i 
gidmska.

OraltYist ode

Niir man idag laser Cassels ar- 
liklur och politiska skrifter - ut- 
dvcr bdcker i nationalekonomi 
publicerade han under 3ren en rad 
politiska pamfletler - sl5s man av 
del oriiilvisa ode som drabbat ho- 
nom. Sjalvklart iir en stor del av 
Cassels resonemang tidsbundna 
dS de var inliigg i den dag.spoliiis- 
ka debatien. men del Sterfinns 
anda principer som iin idag kan 
vara relevanla.

Cassel var ekonomiskt liberal, 
och ansags ofla i egenskap av le- 
darskribem i Sven.ska Dagbladet 
tillhdra hdgem. Men han var aldrig 
medlem i nSgot parti, och inie hel
ler nSgon irogen hdgersympalisdr. 
Han retade med jiimna mellanrum 
gallfeber pi hdgerpartiets ledning. 
bland annul genom mol.stand mot 
jordbrukslullar. Men det som fram- 
fdr allt skilde honom frSn det tidiga 
1900-ialets hoger var insiiillningen 
lill socialpoliiiker.

Till vanster
1902 hdll Cassel elt antal fdre- 

liisningar om socialpolilik som 
senare samma ir gavs ut i bok- 
form under titeln Socialpolilik 
(den gavs ut i nya upplagor bSde 
1908 och 1923). Boken. vars in- 
nehall placerade honom tydligt 
lill viinsler om kollegorna p5 
Svenska Dagbiadets ledarsida, 
blev myckel uppmarksammad 
och viickle ett engagemang for 
socialpoliiiska reformer bland 
m^nga inom den svenska borger- 
ligheien. Erik Palmstiema, liberal

riksdagsman som senare blev so- 
cialdemokrat och ulrikesminister 
i Brantings regering 1920, och 
Otto Jiirte. socialdemokrat som 
senare blev hogerman (for dvrigt 
efter inflytande friln Cassel i ar- 
betsloshet.sfrdgan) och politisk re- 
daktdr for Svenska Dagbladet, iir 
tvS personer som b&da spelade en 
viklig roll i framvaxten av svenskx 
socialpolilik. BSda namner Cas- 
sels bok som en av de bdcker som 
pSverkade deras socialpoliiiska 
stallningstagande.

Det var inte bara 
traditionell valfards- 
poHtik som Cassel 
vamade for, med sam
ma argument som han 
anvant i Socialpolitik. 
Udden riktades ocksi 
mot subventioner till 
naringslivet, inte minst 
jordbruket.

Utgiingspunklen for Ca.ssel re
sonemang i Socialpolitik var en 
kritik av det liberala. idag skulle 
vi kalla det for del nyliberala, fri- 
hetsbegreppei. Friheten definie- 
ras hiir rent negaiivi som frSnva- 
ron av iv3ng. Cassel konstaterade 
emellenid all del inte riicker med 
denna formella frihel. Frihelsbe- 
greppei mdsie ocks5 ges en reell 
innebord i form av verklig hand- 
lingsfrihel for miinniskan. Visscr- 
ligen kan delta innebiira att den 
negaliva friheten inskriinks, men 
skrev Cassel, del iir acceptabelt s5 
liinge ivdnget befriimjar miinni- 
skors handlingsfrihet. Med delta 
positiva frihetsbegrepp som 
grund slog Cassel fast all social- 
poUtikens m51 iir alt siiker.sialla 
var och en ”den hdgsia mdjliga 
utveckling av personlighetens 
alia krafier".

Hell i linje med denna syn p^ 
poliiikens uppgift Ifig fdrsvar fdr 
kooperationer, som han i Social
politik sdg som ett siilt fdr arbe- 
tarna att bilda sig och la lillvara 
sina begdvningar. Men det som 
viickte sidrsi uppslSndelse inom

hdgem

Modem.
Redan 1902 
levererade 
Cassel en kri
tik av valfardS' 
politiken, som 
ar i det nar- 
maste iden- 
tisk med den 
som Anders 
Isaksson pre- 
senterat i sina 
ddcker under 
90-ta/et.

var synen pd fackfdr-
eningama. Genom alt bidra till 
biittre arbetsvillkor och hdgre lo
ner, framjar fackfdreningarna ar- 
betamas mdjlighclertill personlig 
utveckling. resoneradc Cassel.

Statens ansvar skulle enligt 
Cassel omfalla regler om siikerhet 
pi arbeisplatserna och arbetsii- 
der. Aven pensioner och ckono- 
miskt efterlevandeskydd var om- 
rdden dar Cassel s-hg uppgifter for 
Staten. Diiremot fdresprSkade han 
fackligt ansvar fdr arbelsldsheis- 
fdrsakringen, delta cftersom del 
kravs lokal kannedom for att kun- 
na avgdra vem som verkligen iir 
berhtligad till ersiittning.

Men Cassel pekade ocksd pd 
riskema med en utbyggd vdl- 
Tardspolitik, ndgol som han sena
re skulle bli kiind fdr. Niirmare 
bestiimt sdg han en risk fdr att 
miinnlskor fdrslappades och fdr- 
lorade moiivationen lill arbete 
och fdrkovran dd de lika giima 
kunde inkassera under.stdd.

Kiirnan i Cassels socialpolilis- 
ka resonemang varemellertid kri- 
tiken av den dd som nu populiira 
id£n alt problemen loses om man 
bara omfdrdelar existcrade resur- 
ser. Visst iir omfdrdelning ndd- 
viindigt, men Cassel stiillde sig 
den generella frdgan om hur arbe- 
tarklassens situation hillills fdr- 
biillrats; om del skelt genom alt ta 
av de rikares resurser eller genom 
ekonomisk lillvaxt. Cassel svar 
blev alt det entydigt handlar om 
det senare - fackfdreningarna roll 
har enbart varit att tillfdrsiikra ar- 
betarna en sd stor del som mdjligi 
av del dkade viilstdndel. Det riick- 
er inte med ati dela pd den existe- 
rade kakan, kakan mdsle hela ti- 
den viixa. Ett konstaterade som ar 
lika akiuellt idag som del var 
1902.

Frdn alt ha varit en sior unhang- 
are av sociala reformer bytte Cas
sel (allteftersom de sociala refor- 
merna genomfordes) roll, till att 
bli allt mer kritisk till statens dka
de dtaganden. Cassels elev Gun- 
nar h^yrdal har beskrivii del som 
alt den gamie liiraren successivt 
hamnade i olakt med tiden, da 
han i stiillei fdr all vilja fortsiitia 
att expandera statens dtaganden 
ville frysa dem pd en viss nivd.

Ett tydligt utiryck fdr Ca.ssels

omsviingning iir boken Under- 
stddspoiitikens urartning, som 
kom ut 1930. Bakgrunden var 
den expansion av staten som skcti 
efter fdrsta varldskrigcl, dd 
mdnga ville bevara den statligt 
slyrda krigsekonomin iiven i 
fredstid fdr att siikra planmassiga 
framsteg. Cassel var dock noga 
med att understryka att han inte 
alls fdrkastade sina tidigare 
stdndpunktcr om att viss omfor- 
delning iir bra. Han ville endast 
peka pd de effekler en overdriven 
omfdrdelningspolitik kan fora 
med sig.

Del var inte bara traditionell 
valfardspolitik som Cassel vama
de fdr. med samma argument som 
han anvant i Socialpolilik. Udden 
riktades ocksd mot subventioner 
till naringslivet, inte min.st jord
bruket. Cassels huvudkritik var 
hiir all man genom ati subvenlio- 
nera vissa forlustbringande niir- 
ingar tar resurser frdn framgdngs- 
rika niiringsgrenar, och pd sd salt 
skapar valfardsforluster. Ny var 
ocksd den kritik Cassel riktade 
mot fackfdreningarna, .som han 
alltmer sdg som monopoiistiska 
organisationer inriktade pd att 
friimja ett fdtals privilegier.

Handlingsfrihet
Med argumenten i Socialpolitik 

gav Cassel tydligt utiryck fdr en 
politisk hdlining som kan jiimfd- 
ras med socialliberalismens syn- 
siitt att socialpolitikens roll dr att 
friimja manniskors handlingsfri
het. Men samtidigt presenterade 
Cassel redan 1902 en kritik av 
valfardspoiitiken, som ar i det 
niirmasie idenlisk med den som 
Anders Isaksson presenterat i 
sina bdcker under 90-taIet.

All Ca.ssel gick frdn rollen .som 
sociali progressiv till att bli sedd 
som en representanl fdr hdgem 
sager en hel del om svensk viil- 
iardspolitik. Det iir inte prirniin 
den liberala iddn om att ge indivi- 
den handlingsfrihet som kommit 
att fdrverkligats. I stiillei iir del en 
socialdemokratisk princip som 
siilter jiimlikhet framfdr allt annul 
som kommit att bli vagledande. 
Cassel viinde sig tidigt mol denna 
syn pd socialpoliliken och kon- 
stateradc klarsynt alt den i liing- 
den skulle bli kontraproduktiv, 
precis som den blivit i dagens 
Sverige.

SVEND DAHL

Om arkttektur

"Modernismen var inte 
Losningen och Svaret, 
modernismen var bara 
en stil, ett rSvarulager 
av former dar vem som 
heist kan plocka litet 

vita vaggar och glasfasa- 
der, och storst bland 

arkitekter ar den som ar 
bast pS att fS det lite 

snyggt."
Mats Arvidsson I 
Moderna TIdar


