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Om marknad och demokrati
Tk' jrarknaden hotar demo- 
l\/l kratin lyder elt av vSn- 
iT JLstcms ^talsomkvaden. 
Ifall man. likt en Kenth Peners- 
son, en Johan Ehrenberg ellcr en 
Gudnm Schyman, med demokra- 
U fOrstir Statens, obegrdnsade 
mdjUgheter an sorgldst vrttka ut 
\laade pengar till mer eller mind- 
re behjtiitansvkrda kndamll, och 
besluta om kooTiskatoriska skatter 
utan att det fir konsekvenser i 
form av stigande rSntor, sjunkan- 
de valuta, minskande investering- 
ar och emigietande skattebetalare, 
tigger det en hel del i pistiendet.

Men ser man mer konventionellt 
pi demokradbegreppet hramstir 
maiknaden istiUlet som ett skydd 
fSr demokratin. Marknaden hind- 
lar majoriteten frin att ignoreia 
miDOcitetens intiessen! Men fbr- 
stielsen i Sverige fiSr att demo
krati innebir nl^oC annat in att 
den styrande majoriteten i vaije 
lige kan kbra Over miooriteten ir 
tin liten.

I de fiesta andta demokratier 
finns det kontrollsutioner och 
balanserande krafter som mot- 
veikar ett alltfBr hinsynsidst ma- 
jotitetsstyre. Men i den gtundlag 
som Sverige fick fbr ett kvarts- 
sekel sedan Anns inga sina 
skydd. Den svenska gnmdlageo 
ger majoriteten fiia hinder och 
den diskussion som forts pi 
minga andra hill om hur mao 
undviker att demokratin utveck- 
las till majoritetens fBi^ck av 
minotiteten har inte slagit rot hir.

Si linge beslut ir fattade i 
laga demokradsk ordning ir de 
enligt gingse svenskt synsitt de- 
mokratiska. Proceduren avgdr 
om ett beslut ir demokratiskt, 
inte beslutsinnehillet eller hin- 
synstagandet till minotitetema.

Utesluta hogem
InfBr det senaste riksdagsvalet 
1994 uttiyckte dll exempel bli- 
vande statsministerkandidaten 
Mona Sahlin, salig i iminnelse, 
den socialdemokradska ambido- 
nen att utesluta hbgera fiin alia 
mbjiigheter till polidskt inflytan- 
de for irtionden fiamBver. Si ta
lar en politisk taktiker, men knap- 
past en satm demokrat. Det ir 
fiillt mBjligt att med demokratiskt 
godkinda metoder hilla 25-35 
procent av viljama bona frin det 
politiska inflytandet - vi ser just 
detta ske i GBran Perssons Sveri
ge - men det ir inte sirskilt de- 
mokradskt. Hotet mot demokratin 
kommer inte frin marknaden. Po- 
litiken hotar demokratin!

Centerledaren Olof Johansson 
btukar motivera sitt stBd fBr GB
ran Persson med att Sverige be- 
hBver samverkan och inte kon- 
frontation. Det har han ritt i.

Men i bans fall ir det en lappar- 
nas bekinnelse. Eller ocksi ir 
han GBran Perssons nyttiga idiot.
1 handling har han i vaije fall 
gjort centem till ett verktyg fBr 
socialdemokratins stravan att hil
la en tredjedel av landets valjaie 
borta frin det politiska inflytan
det i irtionden framBver.

Denna tredjedels enda garanti 
IBr att inte bli belt BverkBrd ir 
maiknaden. Hade maiknaden inte 
funnits hade iterstallarpolitiken 
fBrmodligen blivit en orgie, vil- 
ket i slutanden hade varit till 
nackdel aven IBr iterstallaipoliti- 
kens foiesprikare.

Den mest lyckosamma perio- 
den i svensk ekonomi stiickte sig 
frin krigsslutet till slutet av 60-ta- 
let. Den praglades av swbilitet 
och harmoni i samhillet. Strejkcr 
var sillsynta. Nyckelorden hette 
samfBistind och kompiomiss. So- 
cialdemokratin strivade efter att 
gBra borgare av arbetama. inte 
pioletirer av borgama.

Det ar fulit mojiigt 
att med demokratiskt 
godkanda metoder 
hilla 25-35 procent 
av valjama borta 
frin det politiska 
inflytandet.

Denna kvartssckellSnga period 
framst^ idag som en harmonisk 
parentes p5 bSda sidor omgivcn 
av ekonomiski mindre lycko
samma konfrontationsepoker. 
Frin mitten av 1800-talet till bor- 
jan av 1930-lalei emigrerade 
drygt en miljon fattiga i hopp 
om en battre framtid pi andra 
sidan Atlanten. For att citera en 
valtalande Per Albin Hansson pi 
Slortorget 1921:

- Tror ni all si minga av vira 
bast ungdomar farit till Amerika, 
om del varit rattvist ordnat har 
hcmma?

I slutet av 60-ialet bdrjade 
flyttlassen iter rulla bver landets 
grinser, fast denna ging med 
folk som ville radda sina pengar 
undan majoritetens krav pi allt 
hogrc skatter pi formbgenheter 
och hdga inkomster. De ulsaues 
fbr samma fbrakl och anklagelser 
om landsfbrTideri frin den dc- 
mokratiska dverhet som ville it 
deras pengar, som amerika- 
emigrantema pi sin lid utsattes 
fbr av den tidens plutokraiiska 
och militira bverhet. Det blcv 
som fbrr fast tvirtom. Och i den 
epoken lever vi alltjamt. Med di- 
lig tillvixt och massarbetslbshel 
som resultat. Sann demokrati ar 
inte bara en friga om principer, 
del handlar aven om upply^ 
egenintresse. “

Om betydelsen 

av att resa
Resandet ar manniskans 
naturliga tillstand, 
havdar Bruce Chatwin 
i boken Rastloshetens 
anatomi. Nils Granberg 
antnaler.

"|“^en slyrka som praglade 
I iBruce Chatwin som rese- 
J--/skildrare - respeklen fbr 
fakta och den sinnliga narvaron - 
iterfmns ocksi hos honom som 
essaist och kritiker. Det visar den 
postuma volymen Rasiloshetens 
anatomi, som bjuder elt urval av 
fbrfaltarens lexier frin 1969 fram 
till dbdsirel 1989.

Journalistik

Bruce Chatwin 
Rastloshetens anatomi 
6v. Ulla Rosecn 
Brombergs, 1996

Som tileln Rastldshetens anatomi 
antyder kreisar flerialet av textema 
kring resandet. Chatwin delar in 
fbrfatlama i tvi kaiegorier: de som 
graver ner sig och de som rbr sig. 
Att resa inte bara vidgar sinnet, 
”det skapar sinnet”. skriver fbrfat- 
laren som gama anfbr aldre fbre- 
gingare som fbrebilder. Han nam- 
ner exempelvis Montaigne och den 
arabiske vandraren Ib'n Battuta

som gick frJn Tanger till Kina och 
tillbaka bara fBr all ha gjort det. 
Battuta understrBk att "den som 
inte reset kiinnet inte manniskans 
varde". Att mBta frilmmande mil- 
jBer och kulturer med Bppna Bgon 
utplSnar fBrdomar och konvention- 
ella forestiillningar.

/Att resa inte 
bara vidgar sinnet, 
"det skapar sinnet", 
skriver forfattaren.

FBr Chatwin ar resandet, rBrelsen. 
manniskans naturliga tillstind, ty 
hon ar av naturen nyfiken, Tesen 
underbyggs med antropologiska 
iakttagelser och filosofiska resone- 
mang om nomaden. De senate 
kiinns understundom litet val IBsa i 
kBttet. Daremoi iir bans tanke om 
resandet och utfotskandet som ett 
satt att vara spannande. Graver vi 
fram v5ra bamdomsminnen, skriver 
Chatwin, "ar det stigama vi minns 
forst, fore ting och miinniskor - sti
gama nere i tradgSrden, vSgen till 
skolan, vagen rant huset. gSngama 
genom ormbunkar eller hBgt gras."

1 en relativt sen text, "Jag har 
alltid velat resa till Patagonien - en 
fBrfattares tillblivelse", skildrar han 
mycket starkt sin barndom och

ungdom. Pojken som framlriid^tar 
ensam och litet udda. Han Idtcr sig 
uppslukas av reseskildringar och 
"var galen i kartor". PS intemat- 
skolan frystes han ut diirftir att han 
hittade pS fantastiska historier. Fa- 
miljen on.skade att han skulle fBI- 
ja familjetraditionen och bli arki- 
tekt. men han var svag i 
matematik.

1 stallet bBtjade han vid |g Srs 
SIder som vaktmastare pS Sothe
by’s. dar han snabbt gjorde en ly- 
sande karriar och slutade som auk- 
tionsfirmans snabbutryckande 
expert som kuskade varlden rant 
"fBr att med otrolig arrogans yttra 
mig om ett konstverks viirde eller 
akthet. Speciell njutning fann jag i 
att beratta fdr folk att deras tavlor 
var forfalskningar".

Brokig karriar
Chatwin beriittar en smula skamset 
om denna tid och om hur han ef
ter en semester i Sudan dar han till 
fots och pS kamel tog sig igenom 
RBdahavsbergen (och hittade ore- 
gistrerade grottmSlningar pS va
gen) Stervande hem som bildstor- 
mare. Han sa upp sig, blev 
arkeolog. sa upp sig igen, blev 
journalist - och till sist resande 
fBrfattare, vid 37 Srs SIder. 12 Sr 
senare dog han. minns jag ran var 
del i aids. Han skrev in i det sista.

NILS GRANBERG

Moral och omoral
Sara Lidman gor sina 
romanfigurer rattvisa 
genom att lyfta fram 
dem pa ett karvt men 
poetiskt sprSk. 
Respektfullt blir det, 
utan sentimentalitet, 
skriver Anne-Charlotte 
Ostman i sin anmalan.

A It inte slappa taget. alt inte 
/\ dras ner i brannen som ku- 

JL \.sin Bcda efter "den olyck- 
an UMGANGELSE”, del iir vad 
live! handlar om for den unga 
RBnnog i Sara Lidmans nya roman 
Ufsens rot. Till vanster mot huvu- 
det vilar Hotel, fadems infBrlivade 
tuktande religiBsa stamma. Hotet 
Slerkommer som ett ledmotiv bo
ken igenom. Det fBrknippas med 
sSval den farliga gladjen, sexuali- 
leten och ooidningen som den eko- 
nomiska och exislentiella skulden.

Sara Lidman 
Lifsens rot 
Bonniers. 1996

Vi befinner oss vid bBrjan av 
l9(X)-talel i Lillvatinels socken i 
Vasierbotten, den litterara provins 
som Sara Lidman inmutal St sig i 
siill.skap med Torgny Lindgren och 
P O Enquisl.

Redan pS 50-lalel inledde hon 
sin skildring av hembygden med 
bBckema Tjardalen (1953), Hjort-

ronlandet (1955), Regnspiran 
(1958) och Bara mislel (1960). 
Lifsens rot ar som sjatle volym en 
fortsattning pS det mot slutet av 
70-lalet inledda sS kallade Jemba- 
ne-eposeL tiots an forfattaren med- 
delar lasaren av Jdmkronan (1985) 
att den skulle vara den sista delen.

Brottas med stora fr^gor

Det Finns ett starkt social! patos 
hos Sara Lidman, men hennes fBr- 
fattarskap har ocksS en stark exi- 
slenliell pragel. Romanfigurema 
brottas, fBralom med fattigdomen, 
med stora och allmangiltiga fti- 
gor som liv och dBd, kiirlek och 
hat. moral och omorai.

Niir RBnnog undkommil den 
ogifta flickans frestelser personi- 
fierade av ungijuren RSbertus, nar 
hon kan njuta karlekens nBjen belt 
legitimi inom aktenskapel, dS viker 
Hotel fBr en korl period undan. 
Den nya familjens bekymmensIBsa 
och ekonomiskt lattsinniga hSll- 
ning uigor dock snarl ett nytt hot. 
Alla fel hos mannens slakl hopar 
sig infer RBnnogs Bgon. Det iir 
hon, den lidiga, som fSr ta fram 
sina besparingar niir indrivnings- 
miinnen kommer till girden. Det 
giiller att bli skuldfri.

Dialoger och inre monologer bar 
fram det vasentliga i tankar och 
kanslor utan iBgonenfallande till- 
riiltaliigganden av fBrfaltaren. Sara 
Lidman ar varsam med sina 
romanfigurer, men hon spanner de
ras livshillning till bristningsgnin- 
sen. I sin moraliserande nit Ster- 
speglar RBnnog sin manlige

sj^sfr^de Egron i den Udigare ro- 
manen Regnspiran, denne 'ix si 
radd all bans dolter ska bli bort- 
skamd att han slanger hennes 
docka pi elden. En liknande seen 
spelas upp i Lifsens rot med Ron- 
nog som aktor.

For en kvinnlig lasare som jag, 
och sakert aven for mSnga man. ar 
Egrons dotter Linda, trots sina 
mdrka olycksbringande sidor, en 
mer upplyftande gestalt att lasa om. 
Rbnnog slir under Lagen. Linda 
bemaktigar sig Ordet. Hon harmar 
Byanden, fdrsamlingens’ hogste, 
omformar Bibelordet eller anvan- 
der sig av del emot patriarken.

Kvinnlig vrede och urvilja
Den kvinnliga vreden .saknas dock 
inte i Lifsens rot. Dar Finns den 
galna Tovan som rasar en g^g i 
mSnaden. Den kvinnliga sexuali- 
teten ar en farlig Urvilja som ho
tar att besatta aven den allra mest 
karaktarsfasta. Urkrafien visar sig 
ocksS pi annat satt. Bykardagen 
blir i Rdnnogs gestaltning till elt 
utbrott och nar hon fbder sin dot* 
ter slapper hon los all den vrede 
och klagan hon har innesiSende.

Feminislisk vinkling eller inte, 
den stora gladjen ligger i art to 
en fdrfatlare som har vigt sin gar* 
ning dl Miinniskan. Sara Lidman 
gor sina romanfigurer rattvisa ge* 
nom all lyfta fram dem pi ett karvt 
men poetiskt sprdk. med inslag av 
gamma! bibelsvenska och dialekt. 
Respektfullt blir det. utan senti- 
menialitet.
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