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Ovanligt lyckad debutroman
Det var lange sedan jag 
laste en s5 fardig debut- 
roman som Claes JB 
Ldfgrens Den lille bank- 
r&naren, skriver Fredrik 
Ekman.

A tt beskriva samtiden i 
skonlinerar form; atl fyl- 

A ^la texien med referenser 
till vardagens alia skiftande ske- 
enden genom en fullddig och il- 
lusorisk rekvisita, hor till de 
heit omhuldade fdrfattarprojek- 
ten.

Claes JB Ldfgren 
Den lille bankrdnaren 
BonnierAlba

Tom Wolfe gjorde en ansprSks- 
full ansats i Fdfcingans fyrver- 
kcri\ en bok som spelal en sior 
roll fdr denna “genre” med sin 
grandiosa inventering av det 
som vi reflexsmassigt fdrknip- 
par med 80-talel: markesfixer- 
ingen, pengahungern och en al- 
lenariidande ytlighet.

FSfiingans fyrverkeri bicv en 
lyckad roman friimst genom fdr- 
fatlarens kunskaper och finger- 
loppskansla for deluljcr; bans 
fdrmSga an gjuta liv i klicheer- 
na och hoja upp dem till en hog- 
re och mer beiydelsefull niv3.

Saknaden

Bland svenska fdrfatlare har 
ocksd vi.ssa fdrsok gjorts p5 se- 
nare dr atl .skriva den “slora 
samlidsromanen”. 1992 kom 
Ulf Lundell ui med den ambilid- 
sa Saknaden; en inie helt oaven 
roman som emellertid i slutiin- 
dan kom alt implodera under sin 
egen lyngd.

Saknaden var en bok diir fdr- 
fattarens vilja alt bokstavligcn 
stoppa in alliing till slut fram- 
kallade syrebrist och kvavde 
prosan. Nu senast sliippie Nor- 
stedls ut kulturskribenten och 
poeten Kristoffer Leandoers de- 
butroman Flipperspelaren; en 
minsl sagl misslyckad historia 
som med smarisam lydlighet vi- 
sade all forfatlaren mdsie besit- 
la ell ointaglig overiag mol sina 
lasare for all denna lyp av beral- 
tande skall fungera - bdrjar man

for ett dgonblick alt ivivla pd 
berattarens auktoritel. faller sd- 
lunda hela fundamentet for lex- 
ten.

Varldsvanhet
Leandoers salt alt tryffera sin 

beraltelse om det sena 80- och 
90-lalel med samtidsreferenser
- rockmusik, 60-lalisternas apa- 
li. reklamvarldcns skrupelfrihei
- kanns som en lafaii gymna- 
sists skratlretande fdrsok impo- 
nera pd kompisarna vid kaf^bor- 
del med en lomt skramlande 
“varldsvanhet".

En som dock lyckas med all- 
ting som Leandoer fdrsdker sig 
pd men inte ror iland med ar 
Rapporl-journalisten Claes JB 
Ldfgren. som har skrivit en 
verkligt helgjuten debutroman 
med liieln Den lille hanknhm- 
ren.

Den lille bankrdnaren ar hi- 
slorien om Axel Brandt, en val- 
artad gymnasist som till syncs 
utan andra skiil an enbart aven- 
lyrslusten och pengahungern 
ger sig pd all rdna banker och 
postkonior. Axel faller inte in i 
den vanliga klich^n om hur en

ungdomsbroiisling skall vara 
eller betc sig. Hiir finns inga 
dveriydliga fdrklaringsmodeller 
eller psykologiska ivangsirdjor.

Klarhet
Ldfgren Idler oss sld precis 

bakom Axels rygg och betrakla 
bans halsbrytande mandvrar; 
han skruvar upp prosan och Id
ler OSS ryckas med av dc adrena- 
linkickar som Axel upplever. 
Den lille bankrdnaren ar en bok 
diir texten blir till ett rus som 
aldrig fdrlorar sin inlensitet el
ler smiirtsamma klarhet. Den 
bjuder ocksd pd en skildring av 
ett Sverige av i dug. som rdr sig 
ulanfdr de vanliga schablonerna 
- del finns genomgdende en 
gnistrande skarpa i beskrivning- 
arna som man .sallan finner i 
denna lyp av liiieratur.

I centrum av boken finns den 
episka linje dar vi fdr fdlja Ax
els brottsliga karriar - frdn del 
fdrsta rdnet till alltmer avance- 
rade brott som kommer att ddl- 
jas bakom en slipad affarsfasad. 
Ldfgren bygger dock ut boken 
med andra hdllpunkter som skiir

in i historien om Axel Brandts 
uppgdng och fall.

Fadern Erik, den fore della 
stjarnreporiern med resor ba
kom sig bland krigshardar i 
Asien och Afrika. fungerar i 
mdnga slycken som Axels moi- 
po! i berallelsen. Erik ar en 
man som hela sitt liv har flyli 
silt ansvar; som undvikil pro- 
blcmcn genom resor. oirohel 
och fylla. I motsats till sin far 
handiar emellertid Axel; han 
mdler sina lidciser med viddpp- 
na dgon; han vet all han gdr fel i 
samhallets dgon men han bryr 
sig inte. valet iir redan gjon.

Genom minnesbilder som 
tors in genom Axels Tastmo, 
bans van Kristian, exponeras vi 
fdr ett imrikai monster av kans- 
lor och hSgkomster som lagger 
sig kring historien som ett talt- 
slutande niit och ger rcsonans hi 
dess alltmer ryckiga turer.

Claes JB Ldfgren har skrivit 
en hdgsl liisvard roman, som 
imponerar genom sin konse- 
kvens och sjalvklarhct. Faktum 
ar atl det var lange sedan jag 
la.ste en sa “fardig" debutroman 
som Den lille bankrdnaren.

FREORIK EKMAN

Utom allt rimligt tvivel
I Reasonable Doubts ar- 
gumenterar Dershowitz 
for att Simpson-Juryns fri- 
ande utslag kan fdrstas 
och bor respekteras. 
Per-Olof Bolander anma- 
ler boken.

Tad ar ett rimligt tvivel?
NSgon anklagas for ett 

▼ fniktansviitl brott, en be- 
visning baserad pi indicier pre- 
senteras. Om den anklagade ar 
ens baste van ar det lattare att tro 
pi bans bedyranden om oskutd 
an om det ar en bitter fiende. Ni- 
goi annat vore omanskligt. Dar- 
fnr skall skuldfrigan prOvas av en 
opartisk namnd, i Sverige poli- 
tiskt lillsatia niimndeman med en 
professionell jurist som ordfOran- 
de. i USA en lekmannajury som 
instruerats av den domare som 
presiderat Over rattegingen.

Saklitteratur

Alan M Dershmvitz 
Reasonable Doubts - 
The O J Simpson Case 
and the Criminal Justice System 
Simon & Schuster, 1996

Men alt del saknas en personlig 
relation mellan den anklagade 
och dem som har all la stallning 
till skuldfrigan garanterar inte 
en opartisk bedOmning. Fordo- 
mar med avseende pi kOn, il- 
der, samhallsklass, hudfarg och 
hirfarg och allt mOjIigI annat i 
sammanhanget ovidkommande 
kan omedveiet forskjula gransen 
for ett Ivivels rimlighel mol ell 
fiillande eller ell frikannande.

Stromavbrott
Det handiar fOrslis om O J 

Simpson-fallel. FOrsi kom ratte

gingen, nu kommer bockema, 
med samma oundviklighet som 
fodslarna nio minader efier ett 
slOrre strOmavbroil. Atminslone 
ett halvdussin egon modell stOr- 
re har oceaner av uppdamd ag
gression, biiierhel, skadegladje 
och skvaller alt formedla. Sa- 
kerligen har aven Alan Dersho
witz en jaguppfattning som inte 
direki iir av den sjalvutplinande 
sorlen men i den begynnande 
bokfloden gir bans Reasonable 
Doubts mol slrOmmen. Den iir 
en resonerande parlsinlaga och 
fastiin lydiig och allt annat iin 
okoniroversiell i slallningsla- 
ganden och slutsalser iindi be- 
hiirskad i lonen.

Specialitet
Alan Dershowitz har en pro- 

fessur pi Harward Law School 
men har genom de fall han vid 
sidan av undervisningen ilar sig 
blivit en av USA:s mesi kitnda 
brotlsmilsadvokaler. Han iir en 
flilig och viiltalig Iv-deballOr men 
som forsvarare verkar han hu- 
vudsakligen uianfOr raltssalen. 
Hans specialitet iir all fOrbereda 
Overklaganden. Del var i den 
egenskapen han knots till Simp
sons fOrsvar och han var diirfOr 
siillan synlig i tv-siindningama.

Hans tidigare klienter utgOr en 
blandad skara med illusira inslag 
som Mike Tyson och Patricia He
ars!. Han har fOrsvarat finansmiin 
och senalorer och dOdsdomda 
svana frin slummen.

Hans mesi kanda bedrifi var 
all fi den Fallande domen mol 
Klaus von Billov ,underkiind. 
Dershowitz havdar iindi all 
bans undervisning kommer i 
fOrsta hand och avgor vilka fall 
han skall ita sig. Han insig 
snarl atl mile! mol Simpson an- 
log sidana proportioner alt del 
skulle bli en kurs i brottsmilsju-

ridik for hela det amerikanska 
folkei och med Reasonable 
Doubts vill han bidra till folk- 
bildningen.

Motiveringen liter kanske 
alllfOr idealisiisk och kanske 
fanns del andra bevekelsegrun- 
der ocksi, men del Finns ingen 
aniedning alt betvivla Dersho
witz passionerade bifall till 
principen all varje anklagad har 
riill till ett kompetent, resurs- 
slarkl forsvar som med alia till 
buds stiende lagliga medel ar- 
betar for ell frikiinnande.

Rimligt tvivel

Dershowitz smusslar inte. De 
fiesta som stir infOr riilta iir 
skyldiga till del brott de ankl.i- 
gas for. och efiersom han inte 
valjer fall efter vad han sjiilv 
Iror i skuldfrigan misle del 
sarnma giilla bans klienter. Men 
en ratteging handiar inte om atl 
soka en sanning man om atl be- 
doma om den bevisning som 
presenleras hiller millet. Del iir 
hiir del rimliga Ivivlet kommer 
in i bildcn.

1 Reasonable Doubts argu- 
menterar Dershowitz for alt 
Simpson-juryns friandc utslag 
kan forstis och bdr respekteras.

Del tvivel fdrsvaret lyckades 
si hade Ire komponenter: poli- 
sens undermaliga bantering av 
bevismaterial. ickelrovardiga 
uppgifler frin poliser som vilt- 
nade, och den allmiinna och viil- 
grundade missiro svarta kiinner 
mol Los Angeles-polisen.

Dershowitz havdar inte Simp
sons oskuld och han fordbmer 
inte allmiinhetens dom som ju 
till skillnad frin juryns var fal
lande. Visst hade utslagel med 
ras att gora. Juryn tolkade be- 
visningen utifrin sina erfaren- 
heter och dessa erfarenheter 
gjorde dem mer beniigna iin en

vil jury alt mi.ssliinka en polis- 
komplolt. Den friga Dersho
witz vill fi lasare som iirdverty- 
gade om Simpsons skuld all be- 
grunda iir vad man bdr gdra som 
jurymedlem om man missliinker 
en komplolt och samlidigt anser 
alt del iindi Finns en dvertygan- 
de bevisning. Enligi forfallarens 
rattsuppfaltning kan del vara le
gitim! all frikiinna fdr alt pi del 
vise! briinnmiirka en riitlsvidrig 
utredning.

Simpson-riitlegingen var pi 
minga siill en skandalds till-

sliillning och reaklionerna pi ut- 
slaget oroande Fit folo i Reaso
nable Doubts visar en grupp 
collegestudenter som ser frikiin- 
nandel pi tv. De vita sludenter- 
nas ullryck viixlar mellan hap- 
nad och uppgiven avsmak. De 
fiesta .svarta sludenterna jublar. 
Aven om man vill inviinda mot 
myckel i Dershowitz resone- 
mang finns diir ell allvar och en 
eftertiinksamhet som iir fdre- 
ddmlig och siillsynl.

PER-OLOF BOLANDER
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