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Opinionslagstiftningens kungarike
Hur kommer det sig att 
Schweiz, som p5 70-talet 
ISg jamsides med 
Sverige, h'ar dragit iMn 
s& mycket? Sannolikt har 
det med konstitutionen , 
att gdra, skriver 
Axel Odelberg.

weden, svarar jag Irdlt. Oh, 
Sweden, sSger Pedro och 

k^Iyser upp. I know Sweden. 
That's where all the rich mexi- 
cans put their money.

Jag tvingas kotiigera honom. 
Dessvhirel Tank om han hade haft 
ran! Uink om Sverige hade vaiit 
Schweiz alltsk. Schweiz ar ju som 
Sverige var fBrr, rikt, tryggt, rent, 
neutralt och med lig aihetslbhet

Nu sitter vi med Svarte Fetter 
medan schweizama alltjamt kan 
gladja sig it full hand. Hur kunde 
det gi si ilia?

Fruktans fysik
PS Librairie Payot, langst nere i 

sddra anden av Ztirichs stora 
pingstrSk Bahnhofstrasse hit-

tar jag den lilla behandiga skriften 
Xenophobe's guide to the Swiss. 
Under kapitelrubriken "Fruktans 
fysik” ia»r jag att schweizama 
envist vagrar tro att det gSr bra fbr 
dem och att de bemSter all statis- 
tik som berattar om motsatsen 
med en skur av motargument. 
"Likt Ssnan som jagar moroten 
drar schweizama sin gemen- 
samma karra allt snabbare fiamSt 
i jakt pS mSl som de passerade fbr 
flera Sr sedan".

lakttagelsen bekraftar mina 
egna eifarenheter. SS snart jag 
fSrsSker fS folk att fdrklara varfSr 
det gSr bra fbr Schweiz, bbijar de 
likt sentida flagellanter plSga sig 
med kaskader av uppgifter om 
sakemas elandip tillstSnd. All 
ftamgSng ar tilirallig. Bottom

nasta krOk lurar katastrofen. Raka 
motsatsen till Sverige alltsS.

Medan schweizama inte rdmtSr 
njuta av det vaistSnd de har, IStsas 
svenskama njuta av ett valstSnd 
som inte langre finns.

Ur bokhyllan drar jag fram en 
numera saligen borglbmd 70- 
talsklassiker, Jacques Weraps 
Swiss Made. Den skrevs pS den 
tid dS smittan frdn -68 harjade 
som varst i varlden. Det var dS 
svenska fbretagare sSlde vcrk- 
samheten och emigreradc till 
Schweiz och regeringen besIOl att 
svenska tusenlappar inte Tick vax- 
las in utomlands for alt fdrsvSra 
illegal pcnningsulfdrsel.

Fientligt sinnad nation
Ratt lankande svenskar betrak- 

tade Schweiz som en fientligt sin
nad nation dar fbrtappade svenska 
kapitalister erbjods fristad undan 
den heliga svenska skatteinkvisi- 
tionen.

Werap skriver om "det Sckliga 
schweiziska status quo-sam- 
hallet" och Sterger triumferande 
alia kritiska citat han kan hitta. 
"Schweiz ar i sitt regcringssys- 
tems stelnade former vastvarldens 
mest SIderdomliga land", sager 
histofikem Herbert Liilhy. "I 
gmnden har folk inget att sSga till 
om. demokratin ar hos oss inte 
vard ett mttet 6re”, sager historik- 
em M^cel Beck.

Wetup,^ tecknar bilden av 
Schweiz tom ett smiborgcrligt, 
tyranniskt, rovgirigt, kapitalis- 
tiskt, impcrialistisik, rasistiskt, 
fbrstelnat, invandrarfdrtryckande, 
skendemokratiskt, unket och sjukt 
samhaile; ett koncentrat av 
vastvarldens allra samsta sidor.

Som kontrast berattar han om sin 
morbror Puttc, miljonaren som 
emigrerat och som alskar Schweiz. 
Forfattaren gbr klart for iasaren 
att det beror pj att morbror Pune 
saknar insikt och fOrmiga alt

r/l
genomsk&da den prydliga 
schweiziska femissan. Och for aU 
demonstrera hur inskr^nkt han ^ 
fdr morbror Putte frdga: Hur fan 
gSr det for ett land som dodar all 
initiativkraft? Hur fan ska det gS 
for Sverige? Frdgor som morbror 
Putte strax sjalv besvarar: At 
hclvctc! Ffireiagama orkar inte 
langre, dom orkar inte diskrimin- 
eras langre!

Profetiska ord
S^t horde pii 70 talet till det 

mest insnoade man kunde saga. 
Wenip fdrestSllde sig sMkert inte 
ens i sin vildasie fantasi att nior- 
bror Puttcs ord ett kvaitssckcl 
senarc skulle framsti som pro
fetiska. Det bar gStt &t helvete med 
Sverige. Massarbelsloshet rider 
och smiforetagama ar propor- 
lionellt sett farre i Sverige Sn an- 
norstades. 1 Schweiz d^mot bar 
smiforetagsamheten upp ek- 
onomin, arbetslbsheten ar lig, val- 
stindet hdgst i Europa och andelen 
invandrare hogre in i nfigot annat 
europeiskt land.

Hur kommer det sig att det gick 
si? Hur kommer det sig att dessa 
bida linder, som undslapp kriget 
och utvecklades parallellt anda 
fram till 70-talet och standigt blan-

Inte bara guld, 
sno och fallknlv.
Schwe/z ar som 
Sverige var forr; 
rikt, tryggt, rent, 
neutralt och med 
/Ig arbetsloshet.

dades ihop eftersom bida var rika. 
boijar pi ”S” och ar kalla och sno- 
iga, bdijade utvecklas it olika hill?

Det uppenbara svaret ar natur- 
ligtvis att Sverige pi 70-talet for- 
vandladcs till ett fullskaligt sam- 
hallsexpcriment i samklang med 
viinsterandan frin -68. 
Maktbalansen i det svenska sam- 
hallct forskdts, symboliserat 
bland annat av dc fdrandringar i 
arbetsriitten som regeringen nu 
tagit smi men symboliskt viktiga 
steg for att upphava.

Stravan till samforstindslosnin- 
gar ersattes med konfrontation 
och jakt pi direktorer. I arbet- 
slbshetsbekampande syfte fordes 
en starkt inflationsdrivande poli- 
tik som automatiskt dkade skatte- 
tryckei.

I Schweiz skedde inget av allt 
detta. Dar fortsatte man i stort sett 
som forr utom pi en punkt; Cen- 
tralbanken lat francen flyta och 
inforde 1973, som forsta land i 
varlden. en inflationsbekiimpandc 
monetaristisk politik, innan Milton 
Friedman onnu fitt sill nobelpris 
och begreppet blivit ell begrepp.

Fdljdfrigan blir di hur det kom
mer sig att Sverige blev si 
genominfekterat av smittan frin - 
68 medan Schweiz fbrblev friskt. 
Det beror inte pi att epidemin pi

nigot vis gjordc halt vid alplan- 
dets grins. Tvartom revolteradc 
sludentema lika mycket i Zurich 
som i Stockholm. Men i Schweiz 
visade sig statsapparaten och de 
lagstiftande organen immuna mol 
smittan, medan del svenska sam- 
hallet, inklusive regering och riks
dag uppenbart hade diligl skydd.

En mycket pitaglig skillnad 
mellan Sverige och Schweiz, som 
ensam kan forklara varfor 
Schweiz red ul den vanstervig 
som driinkle Sverige, ar konstitu- 
tionell. Schweiz har Europas mest 
decentraliseradc och trogaste 
politiska beslutapparat. medan 
avstindel frin hugskolt pi social- 
demokratemas partikongress till 
riksdagsbeslut och ny lag i 
Sverige iir rekordkort.

Inga okynneslagar
I den schweiziska samfor- 

stindsdemokratin iirprocessen in
nan ett lagforslag laggs fram for 
omrdstning i parlamentet mycket 
ling och knagglig. Och nar parla- 
mentet sagt ja miste forslaget 
godkannas av folkct i referendum 
innan det vinner kraft. Darfbr 
stiftas inga okynneslagar i 
Schweiz. Tillfalliga opinions- 
vigor sveper spirlost fdrbi. Atcr- 
stallarpolitik ar ett okant feno- 
men.

1 Sverige, daremot, riskerar 
varje liten opinionskantring att bli 
till en ny lag. ellcr rcsultcra i att 
nigon gammal upphavs. Grund- 
lagen frin 1973 med enkammar- 
riksdagen och gemensam valdag 
for riksdag och kommuner lade 
Sverige oskyddat for politiska 
raiders, politiskt korrekthet och 
populism. Ett kvartsekels erfaren- 
hel av denna ordning fbrskrackcr. 
Det ar dags att stro lilc grus i 
Sveriges politi.ska beslutproc-

AXEL ODELBERG

Aterutgivet norskt masterverk
Agnar Mykles roman 
Lmso kringfru Luna ar 
ett mSsterverk inom den 
modema romankonsten, 
skriver Fredrik Ekman.

A gnar Mykle (1915-1994), 
oorsk snuskfdrfattare; up- 

X^^phovsman till skandalroma- 
nen S&ngen om den rdda mbinen. I 
det allinknna medvetandet ir det 
vSl i stort sUtt det som man fbrknip- 
par med namnet Mykle.

Agnar Mykle 
Lasso kring fru Luna 
Bonniers. 1966

Nir Singen om den rdda rubinen 
gavs ut 1956 vackte den stor upp- 
mirksamhet for stna skildringar av 
sexualitcteris frdjder. 1957 be- 
g^es boken i beslag och Mykle 
med fdrliggare stUlldes infor ratta 
fbr spridande av "otuktig litlera- 
lur'’.

Visserligen frikUndes bide han

och forlaggaren men Mykle 
hamtade sig aldrig efter den uppsli- 
tande rattsaffiren. Han publiceradc 
den mediokra romanen Rubicon 
1965. Sedan var han tysl. Ett av 
Norges intressantaste ftirfattarskap 
var kvist av cn tringsynt samtid.

Ask Burlefot
Genom att Bonniers nu iterui- 

givit Singen om den rdda rubinen 
och genombrottsromanen frin 
1954, Lasso kring fru Luna, kan 
vi iterstifta bekantskap med detta 
misskinda fdrfattarskap. Har 
mdter vi hjalien i Singen om den 
rdda rubinen. Ask Burlefot. fdr 
fdrsta gingen.

Lasso kring fru Luna iir ell 
masterverk inom den modema ro
mankonsten. Eller som Mykles kol- 
lega Dag Solstad uttryckte det i en 
artikel fr^ mitten av ittiotalct; 
"Lasso kring fru Luna horcr til det 

. lille antall boker Jeg setter aller 
hyesl, og ni snakker jeg ikke utes- 
lukkende om norsk litteratur. Jeg 
trur jeg mi tilsti at jeg elsker den.”

Mykle tecknar upp ett scenario 
i boken som man har last minga

ginger fdrut; Ung man sdker ett 
liv. Mykle fdrmir dock alt ge 
denna uttjatade bildningsresa nya 
dimensioner. skiftningar och far- 
ger.

Nar boken inleds befinner vi 
oss i en tring sovvagnskupi dar 
Ask koDlemplerar vindan att ika 
nattig i Norge.

"Aldrig reste en nornnan med 
nattig fdr sitt ndjes skull. Aldrig 
kom bans hjarta att svalla av 
fdrvantan och outsaglig gladje vid 
isynen av ell fardigkopplat. 
sjudande. ingande ligsatt klockan 
iita cn kvall i april inne pi Gst- 
banestasjonen. Han vet att bortom 
denna natt, bortom bergen eller 
bortom gransen, vantar ett vlssnat 
hopp. sjukdom, nederlag och 
ddd."

Ask Ur pi vag hem till begravn- 
ingen av en ddd yngre brodcr; 
bans enda egentliga viin som han 
stdttc bort i sin hungriga iver alt 
fjarma sig frin sin familj. Eftcr 
denna ddesmattade prolog fdrs vi 
sedan tolv ar tillbaka i iiden ~ till 
1936. "varen da Kipling och kung 
Georg dog".

Vi mdter Ask nar han ar pi

flyki frin den irinp och klaustro- 
fobiska hemmiljdn. Han Ur en 
man som inlet vet om livet; han ar 
omvaxlande dum, dvermodig och 
hdgst sympatisk.

Sokande efter alternativ
Bokens kama ar Asks dver- 

skuggandc langtan efter 
nigonting annat: det vilt saga 
nigonling annat an vad han ser 
hos sina fdraldrar i deras glad- 
jeldsa aktenskap. Han drivs mol 
nigot oklart mil som han inte rik- 
tigl klart kan formulera: konst, lil-

fdrsdker bejaka dem bida - dock 
utan nigon sidrrc framgang. Del 
saknas inte humor i skildringen av 
Asks i minga stycken patetiska 
hisioria. Mykle gjuier med 
raasterlig hand den ena tragik- 
omiska situationen efter den an- 
dra; det Finns bitvis ocksi vissa 
groteska drag i boken som minner 
om en annan genial skildrare av 
livets ljus- och skuggsidor. namli- 
gen Henry Miller.

Ofdriatliga dumheter 
Ask fdrdder bide sitt eget liv

leratur. musik. vad det nu an mi och andras. men i nigon mening 
vara. Mot dessa amhitinnpr kommer han utsomenhelmanni-vara. Mot dessa ambitioner stir 
fdraldrarnas inskrankthet och 
fdrebrielser.

Pi sin resa mot fdrverkligandel 
upplcver Ask tusen sorger och be- 
drdvelscr. Han tar anstallning som 
liirare pi en handelsskola i Nord-

ska pi andra sidan. Genom brod- 
ems nu vuxna men stelnade kropp 
som Ask betraktar i bokens slut 
ser han bide sig sjalv och de an
dra fdr vad de ar. Han har begin 
oforlitliga dum^ieter mot de som

norge;cn vistelse som nara aoaq, _ stod honom narmast och de har i 
cn ande med forskrackelsc d5 han"
till cn bdrjan inte ens beharskar dc 
gnindliiggande begreppen i de am- 
nen som han skall undervisa i.

Han moter bdde kiirlek och lust 
■ delta karga landskap, och

slh lur forgStl sig mot honom. 
Emellertid .skulle ingenting kun- 
nat sett ut pj ndgoi annul siiti aven 
om allt fait ske pa nytt.

FREDRIK EKMAN


