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Ny rektor pa 
London 

School of 
Economics

A ti hma riilt chd' hor inte
/\ lill del lultaste. Den anri- 

X Vku London School of 
Ixonomics har mojligen gjon del 
irols en hel del problem. Den 
lorsl lillfragadc viilc inlc och se
dan hade man en lista pa irehun- 
dra mojliga all dra igcnoin innan 
den riUte sailals fram.

Om han nu ar del, Anlhony 
Giddens, den mesl frainslaende 
av hritliska sociologer. Anscende 
h;ir han i alia fall, och han har 
skrivii fler hocker an normalsiu- 
dcnien hinner liisa under sin stii- 
dietid.

Vnr sjalv LSK-student
I'n gang i liden siuderade hail 

\jalv vid l.SH men forsvann se
dan nil Cambridge diir han bicv 
doklor genom all ovanligi nog 
dispulera pa ell redan piibliceral 
arbcle Mannen var redan i unga 
ar tliiig skribent. Flier en runda 
I Kalilornien nioi slutei av sex- 
in»ialel. med en slang av bohem- 
li\ <>ch radikalisni. aierkoiii Gid
dens lill sill giiinUi larosaic oeh 
sh)g sig ner for an skriva vidare 
odj gdra karriiu,

Det har bfivit en 
lang rad docker dar 
utvecklingen gatt fr§n 
traditionell sociologi 
till kulturteoretiskt och 
samhalisfilosofiskt 
spekuterande.

Del liar blivn en lang rad hdeker 
dar Liiveckhngen gau Iran 
iradiiionell sociologi lili mer 
kullLirlcoreliski och sainhiills- 
filosoliskl spekiilerande. Han har 
skrlvii oin riioilernitei. iniimiiel. 
risksanihallel och annal smalt 
och gotl. Nyss koni dot en stiiclie 
beiillaJ Beyond Leli and Righl 
odi det iir \;it ungelar diir han 
behnner Mg mi.

Den salt Galdens och skrev pa 
innan Tony Blair hunmi laiisera 
MU "nya*' laboiirparii. .sa han 
tveks ha \iss nasu for poliiisk 
klimallara. Man har iraffal la- 
huuiietlaren nagra ganger ocli niir 
han nu koniiner all llyila lill Lon
don elier nyar kan de bagge kan- 
ske fa lillfalle all mdtas oliare.

Franitid.sman
De har nog liiilai sin man. rek- 

lorsleiarna pa London School of 
Kcononiica. Aven om Gidden.s 
bdrjar naniia sig scxlio verkar han 
hdra den hritliska framliden till.

Pa LSbi liir han fa la ilu med 
bespahngsatgardcr. vilken chef 
hchiivor inio del. men han siiger 
sig ocksa vilja undervisa en hel 
del vid sidan av forskningen. I’br 
en iirovPrdig inslituiion som den- 
na. grundad av .sociali.stema Sid
ney <»cli Beatrice Webb men med 
stoiiieicr som von Hayek bland 
udigare larare verkar del hell riiu 
med mr Giddes. en man borioin 
hdger odi viinsler.

KARL STEINICK

Desarmering av det spekulativa
1 Expressen har Mattias 
Berg ondgjort sig over 
kritikens ’’distanslosa 
behandling” av filmen 
Crash. Fredrik Ekman 
kommenlerar.

■ ^ n filmarc som siillan erhaller 
speciellt bra kritik men 

1 alltid lyckas skapa
diskussioncr och dcbalt iir den 
kanadensiskc regissoren David 
Cronenberg, som nyligen hade 
sverigeprcmiiir pa sin senaslc him 
Crash. Crash bygger pii en roman 
med saimna namn av skriven 
engelsmannen J G Ballard. Liki 
miinga andra av Ballards hocker 
liaridlar den om all aicrskapas och 
omformas genom diverse till- 
speisade omsiiindiglieler - om all 
la Siegel ul i elt nyii sardaiule.

Invandningen
Klausirofobin och ilbd-sUingtan som 
ld|>er sum on rod trad genom Bal
lards hocker. har ocksa alllid vunt 
niirvarandc i Cronenbergs lllmiska 
iiniversum. D;irfi»r kiinns det In- 
giskl all Cronenberg lui tagit sig an 
Ballards bok.

Romanens drama lilldrar sig i 
ell doll ingenmansiaiui. diir vi lar 
foija on grupp iniinniskor som fln- 
ner mening i lillvaron genorn ail 
“kommunicera*’ genom ^ina hilar. 
Alla persMiicrna som ligurcrar i 
hoken hai \aril med oni en eller 
riera bilolyckor. De dra.s soiiin- 
gi^ngarakligt till bilvrak och bil- 
kra.scher av en lill syiies oemoi- 
stiindlig krafl l>esiaendc av bade 
dodsdrifi och erotik.

Cronenberg har lagii lasla pa jiisi

slumhclen i Ballard icxi och drivjt 
den elt Meg lill. I blatargade Ijus- 
skifmingar och lill cn glesi kling- 
ande musik lilggs kurakliirernas 
stjlla.stiiende liv ul lill besk^dande. 
Sexualitclens olika utlryck och 
stiindiga rormforskjulnmgar ar 
filmcns ceniruin. Sex.scen liiggs nil 
scx.scen ulan alt regissoren nagon- 
sin forsbker all viiva in eller feir- 
hoja dem med erotikens .sedvanli- 
ga dramaturgi: filmens drama iir 
hcla liden linjart. del fimis ingen 
funhaisi.'i. ingen fdrlbsning.

Momliska tabun upplosta
Dc inallar i form av diverse nu>- 

raliska tabun som sexualilcicn li- 
digare bchdvt for alt foniieras. iir i 
dag I slori sell uppliisia. 1 Ballards 
ocli Cronenbergs Yiirld hillar 
erotiken en ny uUrycksform inoni 
hilens sUiina skal: en platlnir dar 
miinniskorna.s olycksiraiima civer- 
gar i en komnmniceruiHie lunkiion 
- ell bindcmedel i ell Mimhiille dar 
de eliska ramarna ai oNynliga och 
mcningsliisa

Crash har vackl onl bind lios i 
varje fall en skribent I l-xpresscn 
den .V) novemhei imdgor sig Mal- 
tius Berg d\er kriiikcns dislansliKa 
behandling av Crash; han menar 
all kiill i)Ch kuliur i nagon inening 
ingail cn ohelig allums. och dar- 
igenom upplost den skiljclinjc som 
udigare bcraiin sig mellan Jes.sa 
i\a “krelslopp". Su har Crash inie 
tail sa bra knilk som Berg laisas 
om. Ulan den har snarare blisil re- 
lati\i asniiill hemoti Berg tveker 
dock an ilei r;icker for alt ta till 
pennan och fiirdbma hallningsliis- 
heien hos kriiikerkiircn.

Bergs ide at an kriiikerna i sjal- 
*.a vcrkel bara hiingi pa cn irctid:

all riskeii for all man som skribcnl 
skall forefalla "mossig** lelt lill all 
man hyllar niigoniing som i sjiilvu 
verkci iir lomi och ideologiskl 
grumligi, Berg raljcrar over Jan 
Sdderqvisis recession i Sven.ska 
Dagbiadel diir skrihenien komsialc- 
rar all han beiraklar Crash som cU 
eveniuelll mi.sslyekandc men av 
■‘den inlressanlare och seviirdare 
sonen". Berg drar en annan slutsals 
och menar all filrnen bara iir 
skriinimande dalig.

Det inireskania med Bergs anikel 
dr kanske inie bans krilik. uian sna
rare bans konsckvenia missforstand 
av Cronenbergs filmiska skapandc. 
Sjiilvj gninden fiir Bergs krilik iir 
till han fonitsiilter all Cronenberg 
“'siller i forarsaiel-oeh irycker vild- 
sint pa choeken" - del vill saga all 
regissorens huvudsakliga syfie ar 
Linnana v:V inoraliska toleransniva. 
Cronenbergs esieiik bygger dock 
snarare pa del motsalta: han visar 
upp det som vj i koiiventionella 
sammanharig forknippiir med del 
sensalioiiella. friinisl sex ocli vald. 
och amar en nerlontid halinmg lill 
del han desarmerar del spckula- 
ma

Tububrotfet en ombjiigbet
Cronenberg s\sslar bwthuvud- 

laget line med UibubniM. vilkel 
Berg ocksa i\cks anta. lahubrotlel 
ar egeiuligen en tnnojlighel hos 
Cronenberg, da ingen erkiinner I'd- 
rckiunsien av sadaiia griinser i bans 
Ulmer.

C'riineiibeigs driinerar i sidllei den 
tradilionella spanmngen ur de fil
miska konvemionema. och lyckas 
etablera en spanning som ligger 
ulaiildr det egetuliga dramal. Sam- 
ma iiiaiviitula tnelankoli som ivcks

fylla karakliirema smyger sig Idng 
samt p5 betraktaren: den alicnaiioi 
och tomhei .soiii fyllcr landskapei i 
Crash blir lill en rc.sonansbotlen lot 
en allmangiltig langtan eflcr sam 
manhung och forsldclse.

Cronenberg visar upp 
det som vi I konven- 
tionella sammanhang 
forknippar med det 
sensationella, framst 
sex och vild, och antar 
en nertonad halloing 
till det.

Den drift som filmens huvudperson 
hesaits av blir ocksS dskadareii' 
drivkrafi i det .smala scennim som 
lllmcn erbjuder. Filmens till syncs 
absurda lema - bilkraschcr och 
dess koppling lill drift.slivel - lyck 
as Cronenberg gora forslacligi gc 
nom alt bryia upp beriittarstrukui- 
ren och ge oss en hisioria diir tk 
dramatiska manipulatiorierna fdljct 
ell annat monster iin de sedvanliga. 
F^egissirrcn liigger hell enkeli ing- 
ei filler mellan oss och filmeiiN 
-sjalvfdrsjiinknc huvudper.sonen 
Ideniifikaiioncn skullo mojligen 
kimna vara del .som iir skramnuin- 
de med Crash.

Om del iir det som skriiini Berg 
later jag vara osagl. Uppenbart ;ii 
i varje fall alt del ar Bergs envisa 
fiirordande av ell - som han 
uttry'cker dci - "kullurkriiiski syn- 
sait" som gcr del begransadc per- 
spekliv pa Cra.sh.

FREDRIK EKMAN

Apropa den protestantiska mentaliteten
Svante Folin konstruerar 
en protestantisk mental- 
itet och got" da ingen 
skillnad mellan Luther 
och andra reformatorer 
som Calvin, Det ar inte 
ovanligl, men historiskt 
fclaktigl, skriver Bertel 
Nalhhorst.

TA T'iir nagon - som nu senasi 
I^A Svanie Folin om Luiher den 

X T 8 och 14 november 1996 - 
lyckas kliicka ur sig ndgot vettld.si 
losigi och felakligt. iir det alltid 
svart alt vela hur man biisi bemo- 
ler del. Den forsia essiin av Folin 
skulle krava eii beriktjgande eller i 
vaije fall cn lillriillalaggandc kom- 
mentar for varje slycke.

Invandningen

En sadan aldrig .sa moliverad mot- 
arlikel .skulle emellertid bli oriinligl 
lang och foga la.svard. Jag har diir- 
fbr besiaml niig for all konceture- 
ra mig pi en deialj och ivS hu- 
vudfragor.

Deialjen framgar av fbljande ci- 
lai: "Fran och med 1517. d^i han 
borjade skribbla, gav han i snill ul 
cn bok var fjoitondc dag, som blev 
mer an hundra fram lill hams dbd.”

Hiir har vi ctl liitt avshijal e.\- 
empei pa hur viirdslds Svante Fo
lin iir med verklighelcn. Enligl Fo
lin horde Luther ha doll nagon 
gang i hbrjaii av 1520-talei. 1 sjiil- 
va verkel dog han 1546.

Sii till den ona huvudfragan: 
"Profcs.sorn Luther salt myckei 
vingligt pa bonden Luther. 1:11 ko- 
miskt cxempcl pii den store teolog- 
etis logiska niissfoster framfoddes 
av natlvardsbekymrel... Eflersoni 
han ogiirna ville la ombord elt ceii- 
Irak, katolskt sakrainent i ofbriind- 
rat skick krystade han fram on 
egen dogni. den sii kullade kon- 
suhslanlialionen."

Fatal okunnighet

Det iir fulall all skriva om histo- 
ri.ska personer, niir man iir s5 okun- 
nig som Svanie Folin. Samniirvaron 
av himmelska oeh jordiska maieri- 
er i miuvarden iir - naiurligivis - 
ingalunda nagoi pahilt av Lulher. 
Occam t ex la.scr Bibeln p5 samma 
sail .som Luiher. och det iir hell 
rimligi ati siiga, all Luiher har till- 
hor Occanis skola. ocksa i dess kri
lik av ihomismens substansbegrepp.

Och harmed iir vi framme vid 
kiimpunklen. Luiher. den forment 
okunnige bonden. beharskar viil en 
av skolasiikens sv&raste och subli- 
la.ste fragor. Manne del icke ar 
Svante Folin. som iir den verklige

komiske bondldlpcn?
Sa den sisia huvudfragan. Sviin- 

tc Folin konsinierar cn proiesian- 
lisk menlulilet och giir da ingen 
verklig skillnad mellan Luther och 
andra rcfornialorer som Calvin, All 
della i var tici inte iir ovanligl. gor 
dot inte mindre historiskt felakligt.

Den romerske kato- 
liken kan aldrig vara 
belt saker pi att han 
fitt syndaforlatelse, 
medan lutheranen 
ar belt saker pi 
att prastens fdriitelse 
ar Guds fdriitelse.

Om vi nu hekvUmar oss alt sc till 
vcrklighclen. fuller Svanie Folins 
mousauning mellan Rom och Lui
her och viiiids i sjalva verkel till 
sin moisais.

Folin hiivdar all individen blir 
iinnij hjalplOsare i del prolestanti.s- 
ka systemcl an i del katolska. och 
all reformalorema (diiribland Lut
her) tog bon bikt och andra trosle- 
rika fenomen. Nu log Luiher inga
lunda bori bikten, aven om den 
f^unnige ibtt kan tro det. efiersom

k inoderna svenska ulgavor av Lut
hers lillu kaickc.s hela slyckei om 
avlosningens sakranicni hell enkch 
lagiis bon.

Dei iir hiir mycket klargorande 
alt skiija mellan bikl. synda- 
bekiinnel.se. och aviosning. synda- 
lorlaielse. Med stor riilt kan hiiv- 
du.s, all den romersk-katolska iros- 
liiran liigger huvudvikien vid 
syndahekiinnelsen medan Luiher 
belonar syndaforlaielsen.

Foljden av della ar i korthei, an 
den romerske kaloliken aldrig kan 
vara hell siiker pt all han fait 
syndaforlalcl.se, medan lutheranen 
iir hell siiker pa att priisiens fdr- 
laielse. som Bibeln siiger, ar Guds 
forlaielse. An betvivla della, all 
inlc kunna svara ja p§ biktfaderns 
fraga i Lulhers biklriiual: ’Tror du 
all min forlSlclsc ar Guds forlSiel- 
se?” iir for lutheranen en grov 
synd. ja pa siiu och vis den enda 
siora och avgorande synden.

SS var del med den proie.stantis- 
ka mentaliteten.

BERTEL NATHHORST

Svante Folin visia.s- for osonblkkei 
utomlunds. men later hdlsa aft han 
dn.skar Bertel Nathhorst en signrik 
hel}’, men vaniar .uwitidigi alia teo- 
loger in .fpe for att leka med Occams 
nikkniv. dd min.ua ovarsamhet med 
derma Idit resnlierar i att "veten- 
skapen.s siudieobjekt elimineras”.


