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blev plötsligt alldelesDet ungdomarnas lördagsfest. Entyst av
hade läst lokaltidningeni blivit ledamotAnna, 23,gästerna att av

bildningsnämnden kommunen.i vänder tillsig ochHan Anna
"Ärfrågar, anklagande: det Och känner hursantP". Annanästan

hennes sociala värde förrädare, frånöverlöpareHon ärrasar. en en
kamratgänget till sådan däri "politiker, neden en en som man ser

på.
det ljuset det förklaraenklare varför medborgareI någraär att

hoppar förtroendeuppdragsina förklara varför så mångaän attav
kvar.stannar

Följande granskar vad det händer demokratinessä är närsom
förlorar värde ochsitt värdighet.sin

Demokratiutredningens ledamöter har inte ställning tilltagit
Författaren själv för innehållet.texten. svarar

Erik Amnå
Huvudsekreterare





De kyd d adn s e
rovip n se n

En essä demokratins värde och värdighetom

Anders Björnsson

I

låterDet erbjudande, det kan också nödrop.ettsom men ettvara
och träffaKom minister" Två statsråd ställer till frågestund.en upp

Platsz Information Rosenbad." kan förMan ringa informationmer
och kan uppsöka hemsida: "www.regeringen.se.man en
VälkommenV

Även riksdagen har hemsida där020-nummeren samt ett man
kan frågor riksdagens arbete och beslut och lyssnasvar om

den förestående partiledardebatten. kanMan EU-upplysning
särskilt och020-nummer kan tidningenett man prenumerera

RiksdagFrån G Departement.
Annonserna införda Aftonbladeti den oktoberär 27 1998, sam-
dag det blir känt Anders Sundström lämnar Göranma som att

Perssons andra efterregering bara dagar socialminister.20 som
Han samtidigtavgår riksdagen och troligen den social-ur ur- -demokratiska partistyrelsens verkställande utskott.

värdefullaFör synpunkter denna tackar professorjag Thorstentext
Nybom, Berlin, och dr Hölne,Margareta Stockholm.



DEN PROVINSENSKYDDADE

fort-velathadeSundströmbakgrunden.beskriverTidningen
hafthanfrågornaregionalpolitiskaochdemed närings-sätta som

statsministern utsågförra regeringen,för deni enmenansvar
"Tillväxtdepartementet,departement,förchef somnyttettannan

ha blivit,ska han attBesvikenärenden.dessahandfår menom
ledarkommentar, vardetheter iförbigången",blevSundström en

tidigareresultat han presteratde klenatankemedsjälvklart
ministerposter.

föraldrig intressehar "visatsocialministernavgångneDen
Ändånyhetsplats.vidaretidningensocialpolitik, skriver

fördirektörhanblirtill utnämningen. Nuförsttackade han en
erfaren-SundströmAnders någonstället.sparbankregional i Har

erbjudan-fickFörmodligen inte. Hanbankjobbahet ettattav
det:ochde tog

till pension.kvarharpolitiken. årarbetat i ag 20har år20jag
någontingville nytt."Jag pröva

möjligenellernödrop,det kan låtaOckså ensomettsom
hanpolitiken. HarPolitikernsuck.lättnadens tröttnatsom

påkallad.medkänslaOffentligfyrtiofemfaktiskt fyllt är

varkenförtvivlan,handlaskahär inteFunderingen personersom
och institu-hurhandladen skaeller institutioners, personerom

offentligheten.manifesterar -isigplats,beredssigtioner uttar - denförlåtandeochmildalltidoffentlighet inte såDenna är som
Sundströmsmed Anderssambandtycktes -ieller av-varavar - sida,förorättadesdenundantagslöststodMediernagång. nästan

kundeavgångsbesluteteftergjordes dagenuttalandeoch i ett som
personligaförorättad, sinochbesvikenalltjämtdenne, göra utsatt-
Kanske in-problem. årsvittförgrenatochprincipiellthet till ettett

"detsocialminister. Menbehövthade han ärlärningstid nusom
fram-kommer i årproblemet.delar Detiotal ministrar ettsomett

intetidendenUnderbara sina gör manöver poster.att nyaprya
han.så sägernytta,stor

hanangelägenochfår honom såVad ärsäga attomatt vem
såsäger

l Nyheter 1998.28/10Dagens



ANDERS BJÖRNSSON

Anders Sundströms avhopp hade kunnat ske denna inram-utan
ning. hade kunnat dra tillbakaHan sig åthävor. Be-störreutan
svikelsens språk heter tystnad; villi människan förmotgången vara

själv.sig
Allt politik. Ocksåinte det demokratiskai samhället måsteär

politiken ha sina smak-,Det inte det defini-gränser. är ären en
tionsfråga. vill konkret:Om ögonblickIman vara samma som
Anders Sundström trädde tillbaka upphörde han politisktatt vara
intressant. ämbetet fenomenetI inte.gråter Om existerarman -
dvs. hälftentill statsråden i vad deregeringen inteom upp av vet
sysslar med finns det där alla fall. Sundströmi bar dåligtgjort ett-
jobb, och han förväntades dåligt jobb. Synligheten, tillgäng-göra ett
ligheten lägger ingenting till saken. försakDe sig. och"Komär en
träffa hanminister redan där. också han harNär Menär nären

adjötagit
Rollerna spökar. Vad vill diskuterajag hur det politiska, dvs.är

den demokratiska makten, ska kunna synliggöras inte vetom
hur dess insignier synligheten kanOm synvilla. Ochut.ser vara en

tillgängligheten detsamma närhet eller förlederdenärom som om
vilse deni mängd möjligheter det modernaattoss av som

mediesamhället erbjuder.
kommerJag omvägar.att ta

II

blåa och röda bandenDe helt hyllplan. blåa iDenästanupptog ett
klot började de röda linne medi kapitälergrönvita tolv1927,

Ryggtitlar bladguld.år i det slut.Men så 1981.tretton tarsenare.
kan inte särskiltJag påminna mig händer detnågot året.som

Varför upphör stadsfullmäktigesmedserien handlingar 1981
Årskulle bli bokDet människor bygger städer.en om som

riksdagen de bostadspolitiska besluten. Bostadsbrist och1947 tog
trångboddhet skulle bort kommunerna bygga och förvalta, staten-
reglera och finansiera. MöllersPer Nyström Gustav närmastevar

i Socialdepartementet, skrev propositioner och lagtexter. Somman
nytillträdd landshövding börjani 1950-talet, han fornärav om-
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och fick denhan självmedvetna byggherrarkring länet,i mötteute
efter:alla lagstiftare längtarkvittens som

tillkommunalman Partille sadedet i"Jag utevet somvar en
kommunalman.först då blev det intressantmig gång attatt varaen

medefter hade bara sysslatsig.såg något FörutMan-
uppgifter.fick konkretafattigvårdsunderstöd vimen nu

efter-hosbostäder i i sinnena,spårBygga satte naturen,-
kommande

handen.de påkostade volymerna, i FörstJag tungtar ner en av
medparagrafering. Sedan bihangen,kommer protokollen löpandei

tjänsteutlåtanden och memorial och yttranden.sina Det är en
bakvändbetydande läsmotstånd,litteraturart inger syntax,ettsom

formelartade har bestämdasubjekt. tjänatDenanonyma prosan
följahitta, ska kunna ärendessyften. ska lättDet att ettmanvara

förfrån beredning till beslut, objektiv redogörelse kom-gång en
eftersträvats.plicerade sakfrågor har

den svenska modellenSå såg ut papperet.-
betänkanden, dessa luntor med jämkadeutredningar,Dessa

arbets-den demokratiska viktigasteviljor, de har varit processens
kontrollera vad ochmaterial. Eftervärlden har kunnat ägtsom rum

och vad harvilka har deltagit i voteringarna närrestatsomsom
slut.året är

överläggningens sköna konst.inbundna: registraturDet överett
detkommunala självstyrelsens högaEller den Visa. Ty även om

framme ställen be-pekoralister har och plitatvarit sinaär som
harfolkar belletrestiken, jOurnaIistikenP,de också ingeninte

lokala maktens legiti-möda för framhäva denspråklig sparats att
de kan har medBesluten, galna sak sig,mitet. i Visa omgettssom

harvördnad. ceremoniella har fått estetik.sin DenDet somegen
har till de har blivit tillgängliga,vårdat institutionerna sett att men

2 bokhar speglat århundradet".Tomas Per"jag En NyströmForser: om -
Stockholmhistorikern, publicisten, ämbetsmannen, Rabén Prisma,172.s.

1996.
3 Anderson/Anders Förvalta framtiden.blev bok. Björnsson:Det Boen

halvt sekel. CarlssonBostäder och byggande Sundbyberg underi ett
Bokförlag, Stockholm 1997.
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denna tillgänglighet behöver fårinte inte detvara samma som- -
påflugen ihållande tjatter.närvaro, etten

då blir denna tydlig. sker1927 Det stadsgrundan-åretsträvan-
det. fårFörstaden privilegier. Skaffarsina borgmästare,sig bygger

stadshus, förvaltningar.inrättar Led moderniseringsprocessen.iett
kommunalaDen nivån rationaliseras för lösa antal angelägnaatt ett

uppgifter: fattigvård,inom bostadsförsörjning, ochväg vatten.
Folkhemmet det sköts längeär amatörer,sparsamt, mesta av men
dessa drivs förbättringsvision de vill visaamatörer av en som upp
och finner glädje i 4på.att putsaen

skallDet har tidigareingen tänkt Folk från allapå.görassom
kommerpartier och framsig till praktiska lös-samman resonerar

deningar. Det de hårdainomär pärmar-resonemangen som ryms
dos dosEn stolthetna. omsorg, en

Vad då upphör då slutar bindaåret och1981,är som man -
faktiskt trycka de kommunala handlingarnaäven -

Det inte slut. Staden fattigareinteär 1981ärtarpengarna som
den kommunalekonomiska krisen har slagit1927, inte till.än De

offentliga åtagandena omfattar staden harnågonsin, vuxit iänmer
storlek och styrka, den praktiska välfärdspolitiken dess domän.är

4 Vad möjligen får här politisk klass linda, dei sin embryonärsyn en
Anders Isaksson har beskrivit och karakteriserat i sina märkligasom

böcker Albin och hansPer generationskamrater. Särskilt AlbinPerom
Partiledaren, ochIII: Wahlström Widstrand,11 67. 8C Borås 1996.s.

kommunalpolitiken efterInom det demokratiska genombrottet kryllar det
dem.av

5 förhandlingskulturDen blev och stilbildande deninom loka-som norm-
politiken förde arbetarrörelsensmånga till makten.män mänmest- -Åberg,den fann också, skriver historikernMen starktMartin stöd "deni

harmonierande samhället medelklassen hyllade och med idea-syn som
len samhällelig konsensus och kompromissen konfliktlösnings-om som
princip". och medborgaransvar.Kompromiss Borgerligheten svenski
kommunalpolitik fallstudie Göteborg".1860-1945. En Historisk tid-av
skrift ska märkaSom detta den4:199 inte enda typiskt borgerligaär
hållningen. författare:Se Samförståndets tid. Konflikt,även samme sam--
arbete och nätverk svensk lokalpolitik.i Historiska media, Lund 1998.

9
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stridarepappersflödet från kansliernafår tänkaVi är änattoss
förr.

Ändå och protokolläramed denhänder det ceremoniösanågot
blirBetänkandenatillbaka och den trivialiseras.Den trängsgenren.

plagierar parti-ochformen, reservationersladdri remissvari
upplösning.litterär tradition sin DetgårEn motprogrammen.

ställs bristfullmäktigesammanträdenförekommer att av
ärenden.

förutalltHar sägs sagtssom

III

för konfliktlösning:formpolitik kanModern över-ses som en
det,vill ha skaverkställighet. voteringbeslut,läggning, Den som

omvald.ofta får med bliför räkna inteden bråkar Form-attsom
kanfantasirikedom: vilja sigförebundenhet ingengår sätta över en

kontrapropositionsordning.genomtänkt
ärofullautfallen sällan särskiltochbådelåterDet ärvant tamt,

särskilt ärelösa heller.sällanmen
bannlysning. Duellenmetoder fejd, läger,finns andraDet var-

Modellenkonflikter riddersmännenslösa ierkänt sätt stat.ett att
förorättad kunde intebegränsningar.hade Varjesina givna person

skulledetilla tåldoch sticka varjegärna personannanner -
allassamhället och iförsörjningsbalansenunderminera i urarta ett

socialtdärför denkunde tolererasalla. Företeelsenkrig att varmot
exklusiv.

tillhördelänge aristokratins prerogativ. DenDuellen ettvar
formerunder regleradeochkrigarkastadeln sätt attettvarsom

med den personliga inomstridigheter hadeordna äran göraattsom
förbjödländer regeringarnade flesta europeiskadenna klass. I

adelnsamtidigtduellerandet,och 1800-talenunder 1700- som
entydigt civiltoch blevdomesticerades, byråkratiserades ettmer

ineffek-kortsiktigtämbetsmannastånd. Förbudenoch militärt var
förbudentillhadede statstjänaretiva många attatt sesomav

tydligtde markeradeefterlevdes deltog själva praxis,i mensamma
våldsmakten, vilketståndet den legitimainteatt staten var--

10
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ökade "inträdeskostnaderna och mattade kampglädjen åt-
minstone. enda land, Tyskland, tillvannI densig uppåtstigandeett
bourgeoisin och dödasåra villkorrätten att samma som
aristokratin.

sociala hadeDen pris, menade Norbert Elias, civilisa-ettsegern
tionsteoretikern. Duellen "jämlikhetsattribut" åtföljdes intesom av
inövade föreställningar fanns hos bördsadeln, mod,som om
lydnad, blev hos de borgerliga överskikten instru-utanansvar, ett

för naken våldsdyrkan. förekomstenI kundemensurärrment av
Elias samhällesmåttet politiska omognad. Duellensrentav ettse
betydelse, skrev han, "inskränkte sig till självainte det väpnade
våld utövadetvå varandra, duellen ständigtsom personer mot var
närvarande hotande påminnelse möjlighetensom en om av en
väpnad kamp, påminnelse den starkare alltid kundeatten om
makt den den bättre skytten kunde herraväldeöver attsvagare,

den sämre.7över
Elias uppfattade duellerandets växande utbredning Tyskland,i

från mitten fram1800-talet till första världskriget,av ettsom
civilisatoriskt bakslag. Bourgeoisin feodal uppförande-övertog en
kodex känna säkersig sadeln.i ifrågasattDen ochutan att var

roll, deni sin imiterade urskillningslöst och drevsotrygg nya
uppkomlingens till överdrifter.vis tyska borgerlighetensDen
humanistiska gick röken fråni skyttegravar och stankenpatos upp
från förintelseläger.

den endaDet inte tänkbara tolkningen.är
Aristokratiska sedvänjor spreds. Preussen utgjorde adelnI

fortfarande alla registrerade duellanter under44 årenprocent av
till mellan och har siffran1800 1869, sjunkit till1870 1914 19

6 exempelvisSe Kiernan: The DuelV G in European andHistory. Honour
the Oxfordreign aristocmcy. OxfordUniversity m.fl.Press, 1988.
7 Norbert Elias: Studien üher die Deutschen. Macht/eámpk und
Hahitusennøic/elnng und jahrhundert,im Suhrkamp,19. 20. 90.s.
Frankfurt/ här frånciterat svenskaM 1992; Tys/annas ochutgåvan,
civilisationens hrdc/elighet, Atlantis, Stockholm72. 1996.s.

11
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de borgerliganödvändigtvisprocents betyder inteDet att grup-
klassfrämmande moral klättringefter för i sin uppåt,enperna gav

bekännelse hedersbegrepptillalternativtdet kan ettses som en- -
högre denochintegritetautonomi, än renasatte egenansvarsom

försteg framförsynligtimmateriellakrämarmoralen. Det ettgavs
domstol förgick tillengelsmännendet materiella. Om att upp-

formpraktiken ellerför kränktarättelse isin ära, annan aven
skyddandebåde denden tyske borgarenskadestånd, värjde sig mot

ekonomisk be-byggdeoch mot ett systemstatens somarm
undvikamöjlighetenstraffning. Hade tvekampeninte varit att

själv,kränkte behövde sig intetillgreppet Den upprättarovet,
och själv-affektkontrollförnedra den andre. Ochstraffa eller

bland likar.utövades bästdisciplinering
skriver igällde hålla lidelserna FrevertUteDet mattan,att

och iduellväsendets expansionfängslande arbete renässansett om
1800-talets Europa:

vrede och gälda denför första ohämmadför efterställetI att enge
för brista iför ställetskymf med i utattutsatts mynt,sammaman

föro-prygel kuvade denhängeförolämpningar eller signya
och utmanadehämndbegär sinrättade omedelbarasina mot-

former krävdes,alla deduell under iakttagandeståndare somav
överhandenskullelängrede lägre instinkternaingaså att av

verkligenfåtalet duellanter dogdödandetDuellens inteväsen var -
regel-och återhållsamhet. Praxisbehärskning strängtutan var-

lågGottgörelsenhade liten betydelse. istyrd. segradeVem som
hellerkraftmätningen, iintekampen sådan, iinte utgången avsom

och överlägsen.Visa sigsocialt tvång att presteraett

8 tillfyratusenoch dömdesMellan 1882 1936 över personer
ochhänsyn till mörkertalriket.tvekampsbrott hela tyska Tari man

ha flerafaktiska förekomsten varittorde den gångerunderregistrering,
större.
9 Gesellschaft,der bürgerlicbenEbrenmánner. DuellDas inUte Frevert: s.

MünchenDtv, 1995241.

12
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den meningen skulleI alltså kunna duellenman ettse som
för förädlinginstrument förvildning. Weber denMaxänsnarare -

borgerliga andans uttolkare sakensåg så.-
Weber tillhörde själv kretsen "duellvärdiga", både universi-som

tetsprofessor och reservofficer, och han tvekade inte hellersom att
till sabeln förgripa försvara heder.sin Första gången, 1910,att

hade hans hustru förlöjligatsMarianne feministsom av en ung
akademiker från Heidelberg; vid det andra tillfället, kort tid därpå,
rörde det sig vetenskaplig konflikt där Weber haderentom en
känt kränkt.sig båda fallen han denI utmanandevar parten.

Samtidigt insåg Weber den borgerliga klassen betraktamåsteatt
duellen konfliktlösningsmodell med åtskillig ambivalens. Densom
krävde karaktärsdaning främmande borgerligai mångaen som var
yrken. taladeDen till känslan, förnuftet.inte till ochFörvärvet
familjen kom alltid andra hand.i Plikten gick friheten,överut
skapandet, Modetegensinnet. gick före förmågan.

Därför rekommenderade också Weber duellerandet skulleatt
förbehållas hade för den sociala ord-personer ettsom ansvar
ningens upprätthållande praktiken-i med bildning, dvs.män
universitetsstudier, eller militär räknadeDit han köpmäninterang.
och industrialister, arkitekterinte och ingenjörer, heller för-inte

folk i allmänhet. Derasmöget största resultat-nytta var en annan -inriktad, orienterad hänsynslöst borgerligt arbete". Ut-mot
kämpade de inte dagvarje kamp för tillvaronen

sliterUrsinnet samhället bitar.i Någon måste Visa gränsenvar
för det tillåtna, detgår uppbyggligt och aktning.inger °ärsom

samhälleVarje har, tycks det behovmig, sådant värdig/vets-ettav
Ieriterium. det saknas fårDär det problem med självförsvar.sitt
Traditionellt tillkommer det samhällets eliter för dennaståatt
uppgift. Under drygt från upplösningenår, Karl dentusen av

rike fram förstatill världskriget ungefär, den europeiskastores var
adeln härskande elit. Adelskulturen fyllde bestämda funktioner.en

skulleDen territorium, den skulle säkra makt,suveränenstrygga

10 befinnerVi ganska långt från statsrådet Sundströms förloradeoss nu
heder, jag återvända till detta ämne.attmen avser

13
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och konsensus.social koherensnågorlundaskulle skapaden
aristokratenenskildekunde denmed dettaLyckades den vara

samhälletslyxförbrukandeochutsvävandeprecis såså som
dessfick mankeraHärskandetsresursbas tillät. praxis utan att

höllVärdighetenanfrätt.särskilt mycketbehövde blilegitimitet
schack.iexcesserna

uppförandekodex,Fanciendet under régime. Normer,Så utser
harhärskande eliten.utbildas den Denhedersföreställningar inom

exklusivitetinternationell.utblick Desslokal bas ärsommen enen
språkkanform rationalism. umgåsbygger Den ett somen av
italiens-underlatin,under medeltidenförstås alla: renässansenav

stude-harfranska.framåt vanligen Denhögbarocken ochka, från
länder.gifter andraländer, sig iandraländer, den krigarandra iirat

fursteblottutbytbar: kan intetjänaviss meningiDen är utanen
dvs.indolens,kvickhet och missaktarbefordrarflera." Den

uppfyller kriteriet. Dendeocksåmarkerar distans intemot egna 50m
tributkräverkrigen sinför nykomlingarär öppen men--

falleroförsonlig demmot ramen.som ur
klass hardennatecknetblir detHedern, äran attyttre er-

för kunnaförebildligtolkningsföreträde, inåtärövrat att av-ett
moralhärskandet.har del Dendem iinteskilja sig utåt, mot som

medandra håller sinaförutsätter sigförbehåller självden sig att -
moralföreställningar.egna -

eller markna-ståndet, inteOperationsbasen återigenär staten
weberskbefäst,och välväl synligheller Eliten:den, inte enscenen.

förtrollad.kundevändning vara

H Körsbärsträd-"Yxhugget ihos Andersdiskussionen Björnsson,Se
abdikerade. Tolvred: EliternaBjörnsson/Lutherssongården", i som

Bokförlag,Carlssonelitenbehovet ochfrånvaron,artiklar nyttan avom
Stockholm 1998.
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IV

Är det inte avförtrollningjust Stendhalsi märk-möteren som oss
liga Lucien Leuwenroman

Platsen fransk landsort, tiden början tillär mitten Louisav
Philippes regering. Den Lucien har relegerats från sin elit-unge
skola grund republikanska aktiviteter. Fadern, ofrälseav en -fabulöst förmögen finansman, förlåtande, ungdomligtär sonen-
stolt och aktar förstås sig penningen eller börden, karriär ivare
verken heller inte tänka länge förvillelsernaså sitteratt men

kommendering till kavalleriregemente, främsta uppgiftetten vars
slå strejkande borde dämpa lustarnaär aning.vävare,att ner en

Sådan uträkningen. Allt behöver inte allvar.är Mentas yng-
lingen saknar varje förintresse den ordningens försvar. Inya pro-

devinsen sitter legitimistiska partierna och adeln side-ärruvar,
steppad och förgrämd, föraktLuciens för de mittenmännennya -sluskiga prefekter, lättköpta överstelöjtnanter -lockar honom som
leds vid vardagen till slut aristokratinsin i salonger. alltingHär är
före detta, riten överordnad rikedomen, den tillämpade likgiltig-
heten återkomst,väntan restauration.ännuen en

Lucien därför han kvick och talangfull, har stilärtas emot att
och Och hanuppassning. kan hänge dettasig låtsasliv därfär att
han får utlopp för sitt löje, både lättingens och rebellens.ärsom
Givetvis han känslan och traktensövermannas änka,tätasteav av

24-årig markisinna, fru de Chasteller. Föreningen utsiktslös,ären
blir offer förLucien billig intrig och jagas iväg, tillbaka tillen

Paris.
Vill du bli skälm, frågar fadern, då kan du hostjänsten ta en

minister. Med penningens makt ingenting ouppnåeligt borgar-iär
kungens Lucien till handsekreterare de Vaize,stat. utses greve
polisministern. dirigerasHan till förprovinsen, vinnanytt att

mandat regeringen, förslår inte, den officiellaett mutornamen
kandidaten katastrof och valet rinner honom,är heltLucien,en ur

12Sv C Bjurström.G Norstedts, Stockholmöver 1993.
13 den misslyckadeHan revolutionären. bekantKänns mönstret-
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förvåning plats itill allmänkniperFadern däremothänderna. en
där.partiledarnaoch blirnationalförsamlingen en av
Föremåletälskarinna.han sigbegär ärNu att tarsonen en

polis-sittandeefterträda denvilluppkomlingtillhustrun somen
praktikenförfogarchef. Fadern iLuciens utnäm-ministern, över

och kanrörande naivvärjer sig.ningsmakten. Lucien HanMen är
känslasursprungligatill sintänka siginte att mogna man

föllChastellerfru dekanhanbekostnad. inteHan somvet att
sve/eatfastänhan,svek honom,ocksåför honom som tror var

offer består,dettaför få varioffrarhan sigochriggat anarsom
utsiktslös,inbillad ochfrån börjaneftersom erövringen menvar

vidövertrasserad ochutblottad, stårfadernhan inte ärattvet
rand.ruinens

Älskarinnan faderns hastigavidräddat honom,hade sonen,
starkaremycketlöjet Egenintresset sålätt vägdedöd. inteHur var

egensinnet.än

politiken denmodernadenstudie huriStendhals ärroman en -
triumferar. allafram ochbryter Härpolitikenborgerliga är-

för-avtecknarfall sigochmöjliga.kombinationer Uppgång mot
oenhetligare.blir oroligare,Maktbasernaväntningshorisonten.
förhand given.diskvalificerad, ordningen inteSkälmen inteär

hasard.läggspelvid spelkunde liknas intePolitiken ett men-
skuldsätt-får sig.lov UrhedersbegreppenOch att anpassa

Äventyret, in iutvägen.duellen,självmordet, inteningen är steget
adelskulturen, tvingarelaboreradedenunderminerarokända,det

uppmärksamhetenmedgivanden,ochden till reträtter motstyr
traditionen. Den intetillfället ärär smartän enmot somsnarare

oför-glömmalärälta, den sighar tidMedelklassen intefjømt. att
allt,glömd. Nej, interisk själv bliföralldel med ärrätter, nuetatt

framtiden överskuggar nuet.
värde-medelklassensEngland harutdragen IDet är process.en

förstdet1600-talet, isocialt redanerkäntsringar ärmen
de kommerFrankrikeoch BalzacsStendhals att genomsyrasom

politiken.

M framstegetdärspelskulden alla likaDrabbar Seinte
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Frankrike under 1800-talet det legitimistiska perspek-är ur-
tivet andra legitimisternamånga hade lätt tillägnasåän sigsom att

undantagslandet, parialandet. vrakar och byter författningarMan-
rasande fart.i politiska kulturenDen experimentell, aktörernasår

ambitioner högtflygande. fanns stadgan, denVar säkra utkomsten i
all denna kreativitet

gick i ojämn takt.Europa
England hade den jordägandeI aristokratin barainte sista ordet
också politisk förstarangställning under hela seklet. Tysk-utan

lands bästa krafter ägnade sig återställa enhet detatt en som var
olika bud och militären, med måttlig framgång, skulleom som
komma symbolisera. RysslandDespotins oavbrutet,växteatt men
dess förbleveliter krymplingar. Gogol adelsmarskalkenHos är
försupen, fursten Ändåtrashank, ämbetsmannen skojare.en en tog
också tsarväldet släpande klivet deti moderna.- -

kundePanoramat vidgas. Poängen hurinte mycket detär av
gamla förändringar,motstod hur mycket skulle visasom utan som

funktionelltsig överförbart.och Konfliktlösningsmodeller ingaär
marknadsvaror. Och intresset ljuger aldrig, det såär

den gamla ordningensDär blev kvar och inte vändemän -
allt det den tjuriga monarkismen i Frankrikeryggen nya, som -

tycks de ha förgått politiken och eftersinnande.göra trögatt
Riten skulle lägga sordin reformviljan. författnings-Men
kampen, borgerligt reformprojekt, siktade egentligenett samma
håll. Allt Konstitutioner formalism ochstramas upp. gynnar
binder godtycke; hellerinte de glömskan fritt spelrum.ger

borgerligaDen människans skepsis till politiken födelse-är ett
märke. Skråtillvaron höll hantverkaren fången förutbestämdi en
hierarki. Feodala regleringar stod föri autonomin. Indivi-vägen
dens myndiggörelse blev nödvändigtvis avskedstagande tillett
statligt påbjudet förmynderi.

fanns mentalt glapp. friaHär fredasDet ochmåsteett rummet
sådana kunde baragarantier oberoende instans Ekonomisken ge.
rationalitet byggde bokslut och kalkyler, det samtidigt rim-var
ligt möjlighetensig politisk rationalitetavsäga Detutövaatt att
finns hos 1800-talsborgaren rädsla för den lilla världen skaatten
slukas den den förbättringen korrumperar denstörrestora, attav
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heltpolitiskahade till ivigtsaristokratinsmindre. Om värvsöner
klar,ställningenutstakad långtfått banan innanochår varunga
fab-bankiren,förmögenhetborgerliginnehavarenvalde enav -

anseendemedborgerligtochsocial positionrikören uppnåatt en-
fadern tillvadpolitiskt ämbete.därefteroch först Detta ett var

gjorde.Lucien Leuwen
gbåde kamp-framgångsmannen,gjorde honom,Och dettajust

oomstridd hanflitkompromissberedd; hansochvillig menvar
fickhanandras kompetens;tillgodogöra sigvisste en prag-att

lärt vadeftersom han hade sigkoncessionermatisk sam-syn
det kanfrån grunden,företagkan byggabetyder.verkan Man ett

skulleotänkbartoch rekonstrueras.bankruttera Det är statatt en
alltidskulleFörlusterna någonskötas sätt. annans.varasamma

försvara.också ryktenyrike hadeDen attett
frånavstod hanVad

från heroiska.avstod han detKanske
födas. längreindividen inteden starka DetRomantiken ärser

och sinsoldatmassorstridsbereddasegerherre, stöddslagfältets
konstnär-detför dagen.slughet, hjälten Detstrategiska ärärsom

upptäcktsresandenuppfinnaren, vetenskapsmannen,liga geniet,
Berzelius ochhetersvenskarSekletsinte minst. största

ochStrindbergoch JohnNordenskiöld, Alfred Nobel Ericson,
karriärer,SpektakuläraJosephson. någraochHedin, Geijer Ernst

ståndssamhällets sistastundRiddarhuset, ihamnar somsamma
stridAndra oppositionsmän,fladdrar till.flämtande låga är mottar

borgerligafrån detbortgoda smaken,samtidskänslan, den stöts
bourgeoisinsfåfäng ochnyrikedomenfamn.samhällets Men är

längtansfulltalade iLevertinarbetsmorgon, Oscargråa om ensom
skulle ha varitsirlighet och lyster,rokokonsbetraktelse över

idiosynkrasierbedrifter ochderasbecksvartalldeles utanutan ,
genialitet.deras

fredligadetderas heroismhjältarframstegets MenSå var av
framstegskonceptet.det Dendel självaslaget, vilket är nyaen av

herois-viktigast allt:Ochför slåss.har sigvetgirige än attannat av

15 därför han intetjänadehade val. ministernhan LucienOm attettnu
firman.in iansågs attmogen
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förflyktigades deninte, kunde fannnyttiggöras. platsDen sinmen
marknader -för upplevelser och förnjutningar, och väl-resor

befinnande, för arbetsteknik och för sociala reformprogram.ny
Genikulten den överlägsna personligheten ocksåtron men-

balanserades förväntan. och avkastningNyttaseparatorn av en-
hade besvärjelservarit under merkantilismen: hade aldrigman
riktigt kommit för kvantifierasig dem. Med matematiken ochatt
ingenjörskonsten, lantmäteri och modernt bankväsen fick allting

siffra. Precisionen plats talarstolarna,i stävjade ordsvallet,togen
fångade begåvningarna. 1800-talets intelligentaste politiker var

lantjunker föredrog tyskt lånekapital till de svenskasomen stam-
framförbanorna skandinavistiska konfliktvärjstötar i med denen

stormakten söder.inya
romantiskaDet svärmeriet, instrumentelltså i propagandan för

bandsnationen, vid utilitaristisk vardagsfilosofi.

V

grundtanke förEn politiska kulturer nöd-inteärresonemanget att
vändigtvis och kanske sällan deti politiska livetsuppstårmera- -

ochmitt det hellerinte där de och omformas.äratt utmanas
Konsten, näringarna, vitterheten, teknologin levererar ideal-

föreställningar genomkorsar de politiska miljöerna, liksomsom
givetvis religionen, kanske också tävlingsidrotten. Denumera av-
tryck de lämnar språk, beteenden,sig i moral. duellenNäryttrar

16Bilden Gripenstedt, denav A hindrade kungen ingripasom att
sidadansk krig, hari års inspirerat flera1864 politiska kommentatorer

från tid. exempelvisvår Se Wetterberg,Gunnar tids hjälte","Vår iegen
essäsamlingen Historien aldrig Förlag,sig StockholmSNSupprepar

OhlssonsT levnadsteckningPer1994, tillväxt.år johan100samt av
Gripenstedt och den liberala revolutionen.August Brombergs, Köping
Standardverket finansiellade take off-åren,1994. NilssonsGöran Bom

André Wallenberg. GylleneOscar tider,II. Norstedts,1857-1866
Stockholm fokuserar flerstädes1989, Gripenstedts roll och insats.
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denhelt och hålletupphörde denupphörde praktik, inteatt vara -
ikon.förvandlades till

utflöde.tillflödePolitikens värld blir då Sam-än ettett snarare
Människans tillåtsskyddad intetidigt den provins.utgör attoroen

handlings-ochpolitikernsspegla politikenssig i irrgångar, etos
handlar detpraktikenfrånskiljer privatmannens.sig I nogramar

starka driv-och övertygelseväxelverkan. Lidelse må varaom en
målsättningsparagrafer.sällankrafter, de siggör sommen

sekularise-fortgåendepolitikensfår föreställalov sigMan att en
använder sigför mobilisera;Ideologier behövs partierring. att man

ifrån säkerttill. långtbekännerdem sig inte Det är att pro-manav,
hurbörjan Ochavslutad. den sinHurännu är tog passcessen

medfår räknamänniskor ochirreversibel den drivsDenär av
kanden spåraatt ur.

färja, liggerfem meddetsöder Toronto, tio minuterStrax tarom
ochoffentlig parkHuvudön dagvindpinad övärld. iliten är enen

bli det.också skullemyndigheterna planerade länge grannöarnaatt
sommarstugubebyggelsefanns gammaltdär sedanMen somen

samtidigapermanentbostäder.omvandlats tillefter hand Den när-
storstadensoch den växandeLake tillheten till Ontario centrum

vilkaattraktionskraft, för de boende,bådehade ökat öarnas som
friamänniskor yrken,företrädesvisuppgick till tvåtusen, urmest
anspråkmåttligalivsföring och medbohemiskmed lätt rätten

förkomfort, och stadsplanerarna.ochservice
decennier.konflikter. Striden pågicktill ikomDet öppna

Öborna såtillvida deömtåligtslog vakt revirsitt attom som var
ägdes detMarkentillsaknade besittningsrätt sina tomter. av

ordning.demokratiskexploateringsbeslutetallmänna, itagetvar
befannIslandersthe sig ifrån början kamp,ojämnDet ettvar en

de fick god hjälp opinions-underlägetill ohjälpligt avmensynes
parkför-Jacobs ochAtwood ochbildare JaneMargaret närsom

17 historiskt-partiledarduelltalarduell och givetvisUttryck ärsom
utfall harkonkretsemantiskt missvisande. sigHär väntar ett somman

försåvittplikt ochmed inblandademycket litet de göra,ära attpersonernas
påverkar utfkllet.dessainte
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valtningen anlände med maskinersina de väl barrikaderade. Envar
fysisk försvarskamp förestod.

Till sist myndigheterna lägga parkplanerna sidan.tvangs
Stadsplaneringen hade fått imageproblem, och politikernaett var

beredda betalainte vilket helst förpris Torontobornasatt som
påstådda rekreationsbehov. människornaSå Ward- och
Algonquinöarna kunde bo kvar, med försämrad samfärdsel och
indragna deras för fred.pris ipostturer, att vara

långt detta denSå banala berättelsen proteströrelseär om en
lyckas med hävda minoritetsintresse. har likheterDenatt ettsom

med striden Kungsträdgårdens almar Stockholm,i medom
husockupationer i Hamburg, med älvräddning Nordnorge.i De
direkt drabbade sällan aktörer, det symboliska värdet iär ensamma
deras kamp kan detöverstiga materiella. Och bakgrunden har be-
tydelse: beslutet förankrat,illa harmotiven redovisats till-inteär
räckligt tydligt, förtroendet mellan styrande och styrda knakar
sedan bråttom, demokratimånga år. Det behöver tid. Denär som

fårväntar övertag.ett
Öborna Lake fanni emellertid detOntario de lärde sigatt

under striden nödvändigtvisinte det de förbehövde säkraattvar
freden. hadeDe vunnit myndigheterna och formöver erövrat en av
självstyre. de hantera ekonomi föraNu måste ochen gemensam
förhandlingar med stadsstyrelsen, de välja tillmåste representanter
lokala och lära lösa konfliktersig inom lokalsamhället. Enorgan
del de boende ville fastigheter,sina andra föredrogäga tomträtt.av

den tidsig krävdes.Få gav som
Robert Fulford, kanadensisk publicist, skildrar bok deti en om

moderna framväxtTorontos hur snabbt sammanhållningen knäck-
där dök hätska artiklarDet lokalbladetiöarna.tes ute upp om
härskande elit försökte och ställa. Folk började miss-styraen som

det gicksina rykten falskspel och Allautpressning.tro grannar, om
levde varandra, riskabeltså in demokratin drevsnära nära -

patologiskasin skriver Fulford.mot överdrevspets", Invånarna
betydelsen ochsin utvaldhet.sinav seger

bestämde till exempel förDe sig röstaatt stor-en masse,
frågor brukari beslutas valda politiker plan-möten, som av -

ärenden, budgetar, upplåtelser hyresrätter, förordningar och,av
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hållade beslötskatter. gick längrenaturligtvis, De så:än att
medTidigare hadehemliga invånarnaomröstningar. röstat

framkom de till varjehanduppräckning, börjani 1994 attmen av
gjordefrågans betydelse.borde sluten, Detvotering oavsettvara

ändringsförslag tillkomma meddet praktiken omöjligt någoti att
det be-Fulford, "ochhade ställning till, skrivermötet att tasom

blev oförmögettydde också lokalsamhället attatt generera nya
fattadet kunde bara be-fram problem,idéer eller lösningar

och ganska beslut".slut dessutom-
klubb-söndagseftermiddag samlades allmänt iEn möteett

hurSyftet fastställadökpaviljongen. Sjutton attpersoner upp. var
fem metoderbudgetfråga. fannstillskulleröstningen i Deten

varadeställning till, de skulle välja i timmar,Mötet treatt ta en.
voteringsordningar utökatsmöjligadet slut hade listannär var

till- sjutton.

utslag omognad, experi-Misslyckandet kan tolkas ett av mansom
upprorisk-fram. har säkert spelatmeriterade Tidsandansig spratt:

efter-underföre ordningsamhet litet här ochhet gick någravar
kundeoch centralismvalet mellan populism mångakrigsdecennier,

okomplicerat.siggånger te
Ändå det mellanverkar spänningen motsats-ett annatsom om

grad,högrekulturenhar infekterat den lokala politiska i ännupar
detfrånoffentlig sfär denoförmågan skilja intimitetutatt somen

insiktskyddas från. Bristandeoffentliga ska skydda också måstemen
förlust.ocksåbehöver följa omognad, den kaninte växa ur enav

lokalsamhället familj, läggs integritetenOm värnetär aven
för all delfamiljen kanindividen, uteslutande där;så gott varasom
fredadeha hemligheter,tillåtande, alla sittsinamåste rum.men

Är denmisstroendeden slutna justomröstningeninte motett som
meningsfulltför bliOch samtidigt: misstroendetstår närmast att

fiendeavslöja,behöver måltavlor, öppenhet, någon attstor en
tillhandahålla.moderna media brukarspåret. Det som
utkrävaMärk väl: avslöja, nödvändigtvisinte ansvaret av.

lgAccidental HoughtonThe Transformation Toronto,City. 122.s.
YorkMifflin Company, Boston/New 1996.
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VI

ontariska öborna blev otåliga efterDe ha länge; kansåväntatatt
egentligen klandra dem drevs till direkt aktion;De borde deman

hemha ochgått sig i seminarium allt övernärsatt var
Allt åsikter, finnsinte det intressen också. ideala tal-Denär

hållssituationen inte igång själv, densig ochmåste upprättasav
behöver makt till och har denintresse pågår.en som ser attav

Tal alltså, formlöst,inte okonstlat småprat.

Demokratin tycks bäst där dentrivas uppfattasinte ettsom
undantagstillstånd, folk ska hetsasinte målet, seghet och om-
ständlighet automatiskainga minusvärden. demokratinMenär om
i avseenden kanvissa betraktas långsam/øetenspolitiskasom en
kultur långsam beslutsfattandet,i därmed utförandetinte isagt- -
bör det också redaintresse hur den beslutade sigatt tavara av
fram, hur lång tid den hur den harsig, balanserat mellantog
distans och deltagande, mellan rationalism och engagemang.

Medborgarsamhällets framväxt först och främst fostrar-är en
gärning. innebarDen självdisciplinering väldiga mått. Deen av
privata lustarna fick maka för detsig, allmänna fleransvaret tog
och fler människor i anspråk, personlighetsdaningen förvisades till
biblioteket, vardagsrummet och sångkammaren. offentligaDe
angelägenheterna berövades sitt mystiska skimmer allanär ut-var
valda. också odågan det, drinkaren,Var den drumliga parvenyn

otyglade självsvåldetsDet kan intoleransen.motsats vara
Demokratin massfenomen behövde förebilder. Och desom- -
fanns i överskott. fram,inte vaskades fram.De värkte Den
religiösa väckelsen bestod med det heltnågot, inte enkeltmen var

överföra det allmänna prästadömets verklighet tillatt ansvarsut-
offentligheter.krävande Religionen blev privatsak den också,

sekulariseringens komprotagonister ovanifråninte inifrån,utan
kanske underifrån. Bibeln och de antika auktorerna dög allt
mindre. ordkonstenDen premierade saken idealets be-nya
kostnad, kompetensen framför talangen, kom föreenergin
effekten.
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konfronta-aggressivaoch nattmanglingar,Utskottsmöten inte
demokratinsbeslutsfattande underformer förtypiskablirtioner,

mognadsskedeoch i Sverige.genombrotts-
expertvälde, låtföder förståsOckså denna praxis ett vara

elitpersonerförankrat, politiskafolkligt typ.av ny
forskning.haft föregångare, Enhar visareliten sinaDen nyare

sädes- ochblotthemmansägarenågorlunda besutten inte envar
rättighets-ochpolitisk aktörhan ocksåanimalieproducent, var

kundehistoriadoktorsavhandling Peterinspirerande ihavare. I en
bondenden svenskehurteckna sågHanAronsson mönster.ett -

framåtoch-från frihetstidenuppåtsträvandesjälvmedveten,
inträffar denförändringaraktionsradie. Viktigabygger sinut

ståndspersonerform därsjälvstyrekommunaltlokala nivån. Ett tar
förhand-voterande ochdiskuterande,medfår dela platslov att en

prästerligtunderformelltoch där sockenstämman,lande allmoge
offentlig-borgerligaliknar denutvecklar "dragöverinseende, som

grundegalitärsaklig och argumenteringhetens: öppen taren
finns, har imötesdiskurs. Aronssonöverhanden Häröppensom

självför-ochupplysningpåtalat, elementandra sammanhang av
det hårda klass-förening med denkovran i egennyttan,rena

intresset.
för bildningstället proklamationer,Pragmatism i änsnarare

undermedvetandeströmmarformade folkligaund BodenBlut en
nord-också andraimoderniseringsfas barainte i Sverigetidig utan

Witoszek,ochländer; Bernd Nina tvåeuropeiska Henningsen ut-
skandinavisk immunitetbetraktare, talarländska rentav om en

vardags-bondens ochideologier", prästens gemensammamot en
undeffektivt romantikens Drang-extasförnuft Sturmtog nersom

jorden.

19 Smålands-socialsjdlvstyretpolitik. lo/eala iBönder Detgör trearenasom
BibliothecaLund University Presssocknar, 19921680-1859, 342.s.

LundensisHistorica 72.
20 Scandinavianfrom TheUtopia:den FugitivesSe senares

TheStråth eds:Reconsidered",Enlightenment i øystein Sørensen/ Bo
Scandinavian University Press:Norden,Cultural Construction 80.s.

m.fl.Oslo 1997.
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jordenHär mänskor döma,måste sjöng Tegnér, övermen
dömerstjärnor Gud.

Och det låter inte gloriöst,något allsinte världsför-sätt
bättrande. effektivt, och grundligt.Men: heller behöverInte det
samhälle rymde dessa tidigt-demokratiska praktiker ha varitsom
speciellt konfliktlöst, det lärde sig ritualisera oenighetattsnarare
och konflikter.

kundeMan miste det alarmerande kon-måsteta utan att
sekvenser. kundeMan påtagligt närvarande och ändå rättvara
anonym.

samhällen skapas individer,Men synliga människor, och det ärav
sällan likgiltigt vad människa blir synligt. Också denen som
demokratiska makten, skrev börjanjag i den här har sinaessän,av
insignier. del detEn kan inbillning, synvillor;av ser vara annat
kan råka förgrovas och vanställas själva återgivandet. Omgenom
statsrådet Anders Sundströms eftermäle skulle dikteras omstän-av
digheterna kring hans avgång, inte entydigt vanfrejdande,som var
har problem inte blott politiskt till karaktär,sin detärett ärsom
framförallt språkligt-sceniskt; och tänker efter kan det inteom
heller finnas politik ord,någon bortom denutan utan atten scen,
skrämmer och tillit drabbas.vårutan attoss

Demokrati inte ihop medgår tystnad, stillhet. inteDen inreär
bikt, den åthävor; handling, komtemplation.inte villär Denyttre
bli både iakttagen och ianspråktagen och därförjust kräver den-

form All politiknågon regi. dennai litteratur,mening och iärav
studiet de revolutionerna har forskningen också kommitstoraav

framhäva de språkligt-intellektuella omgestaltningarna, vilkaatt
tenderar bli bestående, framom ekonomiska och sociala,att som
oftare omvälvningarnas orsaker deras följder, eller deär än rent
politiska, antingen tillbaka fåreller oväntad ochtassom en oav-
siktlig skepnad de efterrevolutionära maktkampernagenom
mycket tydligt i 1800-talets Frankrike till och med Pariskommu-

harDet utesluternen. visserligen inte finnsdereträtter,sagtssom

2 behöverDet därför gälla.intemotsatta

25



DEN PROVINSENSKYDDADE

referenspunkter, detitillgå", också negativaalltid att som
ochdemokratiFöreställningarlandskapet.diskursiva rättsstatom

förstbegreppde upplösespraktiseras;där delever inteäven som
undan-de längevariteller, möjligen,föreställasde kaninte närnär

ställda.
harsamhälletdemokratiskadetrolloch ceremonins iRitens

sker.förhindra såvarit attatt
därfördemokratisk praxismed aktuell gårUppgörelsen nästan

häm-JohnsonsEyvindform litteratur.elleralltid via annan aven
former:högstasvenskadrift med denningslösa "en prosansav

främstKrilon intekommunikén i 1941Grupp är ett angrepp
brinnande världskrig.statsmannaretorik undersocialdemokratisk

hanboksvenska, densnårigaAlbin sinPer Hansson somsnavar
ochunderfolkhögskolan, agitations-ungdomsklubben,lärt sig i

försökende krampaktigaorganisationsresorna, att vara en
obegriplig ochdärföricke-demagogisk,didaktisk och grön-gång

överväldigan-befolkninglandetsköpingsmässig utan äger ett
uttala skiljda meningar;önskanoförgripligt uttaladefolkflertalsde

ochalltför lättvindigtförbestämdastedetdock å att an-varnas
drabbardiskursermeningar.dessa Tvåsvarslöst utnyttja

individenräddakretsen kan stårKrilons credo motattsamman:
föroffra nationen.enskilde sigdenkravstatsmaktens måsteatt

kvällsmonologer,Johannes Krilon i sinaNumera, säger en av
herrarhygglig mäns/ca, minaliksomliten"bör varjevarje stat --

22 totalitärt-terroristiskaetablerarfrån revolutionerhär inteutgårJag som
inslag.karakteristiskanyspråk"ochmed hjärntvätt somsystem,

23 och förenings-talarhandledningarfann starkt stöd deijargongDenna
olika nätverk.arbetarrörelsensstuderades denhandböcker i ungasom

hos pionjär-höll humöretsaklig övertydlighetFormell briljans och upp
fickDiskussionenOlle Josephson,exempelvisgenerationen. Se utgöra
Ljusne-Alaungdomsretorik iPropositionsordningar ochfrågan.svar
Arbetarnared:densUngdomsklubb iSocialdemokratiska 1905-1906",

Carlssonarbetarrörelse.tidigkommunikationSpråk ochordet. itar
Bokförlag: Stockholm 1996
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hotad."känna sig politiken detta, dåMen ti-ger måsteom gruppen
in."gripa

Krilon-kretsen uppträder alternativI statsmakt, litet sjaskig,en
förlitet viskydrucken kanske, det hela långttagetmen mera

ädel den de demokratiska institutionerna bär Ocksåän som upp.
här skillnaden mellan privat moral och offentligt dygdär
utplånad. värdighetskriteriumNågot existerar inte. Motsatsparen

gliderrätt-orätt, gott-ont samman.

alltså det uppbyggliga och aktningsvärdaHar förlorat politisk
relevans i samhälle de demokratiska landvinningarnaett tarsom

Ändå:för Faktiskt förefallergivna det facit självklart.så. inteär
Förebildligheten den politiskai kultur favoriserade Persom en

Albin eller de rådiga kommunalmän Per Nyström stöttesom
under sina Bohuslän kan diskuteras. Fick den tillinteresor genom
slut sin Blev denmagi inte pedantiska saklighetsprosanegen en
ogenomtränglig besvärjelsekonst inte ritualerna hävstångVar en
för oförtjänt och odräglig självbelåtenhet, den halv-avancemang

24Krilon-sviten Albert Bonniers Förlag våren 1997.ut nyttgavs av
Dagens Nyheters dåvarande kulturchef RuthArne be-utgivningengav
tydande uppmärksamhet. Senare korn kampanjerna tid-årsamma

kultursidaningens "tvångssteriliseringarna" och "naziguldet". DNom
bestämde också ledarplatssig för Sverige, under andra världs-att som
kriget sades ha fripassagerarevarit de allieradesi motstånd Hitler, börmot
ansluta till Atlantpaktensig och den neutralitet det ändå inteöverge som

mycket bevänt med.så Eyvind Johnsons tidsskildring instrumentali-var
serades.
25 bakgrunden skymtar Webers distinktionI mellanMax Gesinmmgs-en
och Verantwortungsetbik, begreppspar prövade kom-jag ietten som en

till Sahlin-affären.Mona Nordin/Se Lettevall, red: Dygd och med-mentar
borgarskap 1700-talets politiskai tänkande, ff. Ugglan/ Lund Studies87 ins.
the ofHistory and Ideas.Science Lund Klargörande Thorsten1996 är
Nyboms och moral"Normer politik, byråkratii och vetenskap.uppsats
Funderingar antipolitikensi tidevarv", dens: Kunskap-politik-sambälle.i

kunskapssyn,Essäer och forskningspolitikuniversitet Arete,1900-2000.om
Hargshamn 1997.
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byggde sitträddningsplanka nationkaderns ilitterata somen
Hermods-strävsamhetNKI-kunnande ochvälståndmateriella

ochinformaliseras "komoffentliga tilltaletdetVidare. När
tolkasskulle det kunna någotträffa minister", änannat ensomen

vidtrötthetjakt sensationer,från ordnade samtalet,flykt det
detKanskeregelstyrning.ochformalistisk dokumentation är ut-

har bråttomsamhället. Folktåligbetsunderskott iallmäntslag ettav
faktauppsökaundervisas, kanvillsjälva, låta sigoch hetsar sig inte

socialdemokraters läpparEgenmakt ordhand. ettvaregen
bekräftelsetydasedan.för Det gårnågra år attatt som en

de kom-bara ihar bort,offentlig makt redan runnit intemycket
flod-europeiskaväldigaockså denkorridorernamunala iutan

vågen.
uppgivelse.Eller: som

be-förebildlighetenbetyder detkan det MenSå attnog vara. -
hurcivilitetenförsvunnithelt harförebilder Fårhovet utseav -

helstsom
förutsågsocialfilosofen,Habermas, den tyske 1970-Jürgen

förnuftetsdet administrativateknikens ochsystemvärlden,talet att
delivsvärlden,skulle "invadera"sammanhang,tvingandemånga

främ-vardagssammanhangen.självförvaltande Ettfritt vuxna,
kom-blockera alllogik skulleVetenskapligspråk, kyligmande en

styrda.styrande ochmunikation mellan
behöver integlasklar. invasionTerminologin inte En varavar

rakauteslutetOch dettillbaka. inteden kan slåserövring, är atten
Demokratinshar hänt.föreställdetill det Habermas sigmotsatsen

och tillåtande,tillgängligakulturer har blivitpolitiska proce-mer
0rd-hierarkiskaförutsebarhet,ochminskathar precisiondurer i

uppenbara.egalitära. Vinsternatenderat avlösasharningar äratt av
starka sidor.ochofullkomligheter sina IngenAlla har sina stöts ut

vadonödan.briljerar ioch gemenskapen, ingen Men gör manur av
förlöpningar ihanterarfläker hursig,någonnär systemet,ut man

sidan,ställer självmantsigbort gemenskapen,hur många stöts av
avbildningförebild, endastdet representativa inte ärnär enen

ohyggligtvärld, kan Motlilla världen, KrilonsDen sträng.vara
finnsoch för den ingetosynlig lagfinns baradess ursinne en

skydd.
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