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Livet är så
kort att man
egentligen in-
te hinner med
mycket annat.

Stig Johansson

BOKEN

Noreena Hertz
Det tysta övertagandet. Den globala ka-
pitalismen och demokratins död. Övers
Sten Andersson och Gunnar Sandin.
Prisma.

Det ä r  enkelt a tt rabbla
siffror  och  uppgifter
som  visa r  hur  storföreta -

gen  växer  sig a llt större och  m äk -
tiga re. 51 av vä r ldens 100 största
ekonom ier  ä r  idag företag. Ge-
nera l Motors, Ford och  Wal-Mart
om sä tter  långt m er  än  de flesta
länder  i vä r lden . Det sker  dub-
belt så  m ånga  företagsfusioner
idag som  för  tio å r  sedan .

Svå ra re ä r  a tt förk la ra  va rför
detta  egen tligen  ä r  ett problem .
Sett i tillväxtta l och  m a ter iellt
vä lstånd ä r  globa liser ingen  en
fan ta stisk  fram gångssaga . Värl-
den  ha r  a ldr ig va r it r ika re, plån -
böckerna  a ldr ig feta re.

Det uppenbara problemet ä r  för-
deln ingen . Världen  blir  r ika re
m en  k lyftorna  öka r  och  de fa tti-
ga  blir  fler. Men  det finns också
ett anna t problem , eller  en  annan
sida  av sam m a problem . För  det
säger  sig sjä lvt a tt de enorm a
ekonom iska  m ak tansam linga r
som  storföretagen  utgör  också
blir  en  vä ldig politisk  m ak t. De
påverka r  idag ofta  m änn iskors
liv på  ett betydligt m er  direk t och
kännbart sä tt än  vad sta ten  gör.

Det ä r  också  a lldeles uppen -
ba r t a tt vi i dagsläget sakna r  de-
m okra tiska  redskap för  a tt på -
verka  eller  ens få  in syn  i detta
politiska  m ak tutövande. Den  de-
m okra tiska  ordn ing som  upprä t-
ta ts inom  na tiona lsta terna  löses
upp nä r  företagens expansion
också  ger  dem  en  a llt större m ak t
över  det som  tidiga re kunna t re-
glera s genom  den  traditionella
dem okra tiska  processen .

Fördeln ingspolitiken  blir  i
denna  nya  ordn ing en  otidsen lig
brom sk loss. Arbetsförhå llan -
den , sjuk försäkring, pensioner,
elförsör jn ing, a llt detta  som  tidi-
ga re va r it sta ternas ansva r  läm -
nas över  till in tressen  som  ä r  ut-
om  räckhå ll för  dem okra tin . Den
politiska  processen  blir  a lltm er
en  skenm anöver  utan  verk lig be-
tydelse, röstandet reduceras till
en  sym bolhandling.

Storföretagens globa la  seger -
tåg ä r  a lltså  även  ett dem okra -
tisk t problem .Vad den  så  ka llade
”an tigloba liser ingsrörelsen” för-
söker  göra  ä r  na tur ligtvis in te a tt

sä tta  stopp för  en  ekonom isk t
mycket fram gångsr ik  utveck-
ling, utan  för  en  pa ra llell dem o-
kra tisk  tillbakagång.

Det ä r  detta  br ittiska n  Noree-

4De tunga  dörra rna  slå r  igen  bakom  oss
och  vi stå r  i en  tom  ha ll form ad som  en
skeppsbog. Om givna  av rör liga  bilder
över  oss, under  oss och  på  sidan  läm nar
vi nutiden  och  sta r ta r  en  resa  i tid  och
rum .

Vi befinner  oss i spanska  Alican te i en
byggnad som  tidiga re va r  sjukhus m en
nu ä r  ett a rkeologisk t m useum , Marq, i
å r  kora t till Europas bästa  m useum . På
ett fan ta sifullt sä tt ha r  m an  gjor t bruk  av

sjukhusets fjor ton  flygla r  på  båda  sidor
om  en  sam m anbindande gång.

I en  av sa la rna  m öter  vi det iber iska
folket con testanos 400 f Kr. På  en  video-
skä rm  längs m ed de långa  vägga rna  ser
och  hör  vi con testan ierna  odla  jorden ,
dr iva  handel, ä ta , sk r iva , sam ta la  och  be-
grava  sina  döda . I m on tra r  under  video-
film en  och  i sa lens m itt häm ta r  de ensta -
ka  förem ålen  liv ur  berä ttelserna  ovan-
för.

I nästa  sa l ser  vi ett skepp nä rm a  sig
kusten . Det ä r  200 f Kr och  rom arna  ä r
på  väg till sin  nya  erövring – Lucen tum .
Nu följer  en  behaglig tid  – urban iser ing,
ga tuliv, m änn iskor  i k lungor  på  forum ,
fiska re på  väg ut från  ham nen , kvinnor
som  handla r  bröd, heta  bad, tem pel och
en  fam ilj som  sitter  och  ä ter  i en  vacker
villa  m ed m osa ik in läggn inga r.

Efter  rom erska  r ikets fa ll och  in föran-
det av k r istendom en  uppstå r  ett politisk t

vakuum . Men  å r  713 ser  vi å ter  skepp
som  nä rm ar sig – m uslim er  som  redan
härska r  i större delen  av a l-Anda lus. De
ta r  staden  i besittn ing och  dra r  in  den  i
ett globa lt kom m ersiellt nä tverk  fram  till
den  k r istna  spanska  å tererövringen
1240.

Resan  gå r  fram  till 1932 – det å r  som
det första  a rkeologiska  m useet öppnades
i staden .

Lisbeth Lindeborg

Vilken uppryckning! Det slå r  gn istor  om  det nya  num ret av
Lyrikvännen (n r  6/2004), det första  m ed förfa tta rna  Dan iel Sjö-
lin  och  Jenny Tuneda l som  redak törer.

Lukten av kallbrand som vuxit sig allt starkare de senaste
åren i det femtioårsjubilerande folkbildarorganet har vädrats
ut. Borta är allt tal om kris. Borta är de nostalgiska suckar
som präglat de senaste numren – 1955 hade tidskriften
15 927 prenumeranter, i dag är prenumerantskaran mindre än
en femtedel. Borta är lyrikkramarna, och med dem den in-
tressedödande utgångspunkten att lyrik är något fint och all-
mängiltigt. 

Här granska r  Dan iel Sjölin  som  lyr ikovän  i stä llet en  dik t
ur  Kata r ina  Frostensons nya  dik tsam ling ”Karkas”, en  egoist-
lä sn ing som  in te försöker  gå  dik ten  till m ötes.

Det ä r  ett, i teor in , lysande grepp. Dessvä rre utvinner  Sjölin
in te m er  än  några  gr im aser  fram för  spegeln  nä r  han  försöker
utta la  ordet ka rkas. Men  signa len  ä r  det som  räknas hä r : lyr i-

ken  kan  prövas, in te ba ra  dyrkas.
Borta  ä r  dessutom  a lla  söm ni-

ga  försök  till reportage eller  nä r -
va ro (ett sorgligt överska tta t
grepp  nä r  det gä ller  littera tur  –
vem  bryr  sig om  en  uppläsn ing
som  redan  va r it?). I stä llet lägger
nya  Lyrikvännen  sitt k rut på
m öten : Vad händer  om  Anna
Hallgren , språkm ater ia list och
genusforska re m ed hög ab-
strak tionsn ivå , trä ffa r  Kristina
Lugn , finurlig folkpoet? Hur re-
agera r  Åsa  Maria  Kra ft på  en
essä  och  en  dik t av Marie Silke-

berg? Hur förhå ller  sig Erik  Bergqvist (lysande poet på  det
lilla  Uppsa la för laget Edition  Edda , vilket förk la ra r  va rför  ing-
en  tycks känna  till honom ) till förebilden  Werner  Aspen-
ström ?

Tydligast märks dock kursändringen i det skön litterä ra
innehå llet. Medan  tidiga re å rgånga r  täm ligen  slum pm ässigt
och  godtyck ligt plocka t ur  den  in terna tionella  poesin  – en
polack  hä r, en  ba lt dä r  – i den  from m a förvissn ingen  a tt a llt ä r
av in tresse ana r  jag nu ett m er  trendm edvetet urva l. I num ret
trängs så ledes svenska  språkm ater ia listiska  trendn issa r  som
Anna  Ha llberg, Johannes Heldén  och  Ida  Börjel m ed in terna -
tionella  föregångare som  Bernadette Mayer  och  Nancy Hus-
ton , okända  för  de flesta .

Det hade lätt kunnat bli sekteristiskt (läs bara OEI, alla
språkmedvetna poeters motsvarighet till Vakttornet) men nya
Lyrikvännen lyckas förvånansvärt väl med balansen. Paradox-
alt nog är det nu, när det gamla breda folkbildningsidealet
offras för en snävare smarthet, som tidskriften åter känns öp-
pen och angelägen.  

Det ä r  vä l tveksam t om  den  nya  redak törsduon  kom m er a tt
vända  skutan  ren t upplagem ässigt. Förm odligen  ä r  detta  en
uppryckn ing som  få r  de sista  kva rva rande nosta lgikerna  a tt
kasta  sig över  relingen , m en  Lyrikvännen  ha r  m ed sin  nyvun-
na  sjä lvsäkerhet å ter tagit sin  position  som  nödvändig lä sn ing
för  lyr ik in tresserade.

KONST

Samlingsutställning
Kabusa konsthall, Glemmingebro. 
T o m 12.12.

Ljus och  lockande breder
ängen  ut sig bakom  träd-
stam m en  i förgrunden .

En  upptram pad stig leder  m ot
skogsbrynets dunkel dä r
den  tä ta  grönskan  vän ta r,
ogenom tränglig för  blick -
en .Vad döljer  sig dä r? Frå -
gan  ä r  oundvik lig.

Trots a tt Anders Krisá rs
fotogra fi m ed skä rpa  redo-
visa r  va r je grä sstrå  känns
landskapet m ä tta t på  hem -
ligheter. Någonstans i det
gröna  m örkret göm m er sig
konstnä rens m or och  fa r,
vä l kam ouflerade av löv-
verket. Har  deras nä rva ro
vä l avslöja ts, om  än  tigan -
de och  osyn lig, prägla r  den
hela  bilden  och  förstä rker
dess suggestiva  dragn ings-
k ra ft. Upplevelsen  splitt-
ra s m ellan  vä lbehag och
olust: n jutn ingen  in för  na -
tursceneriets skönhet och  obe-
haget in för  buskagets dolda
blicka r.

Att betrak ta  eller  bli betrak -
tad, m änn iska  kon tra  na tur  –
subtilt väver  Krisá r  in  m otsa ts-
pa ren  i sitt verk  som  m ed sin  gå t-
fulla  utstrå ln ing gäcka r  a lla  ut-
töm m ande tolkn inga r. Det m o-
num enta la  fotogra fiet ä r  häm ta t
ur  hans ser ie ”Hiding the h id-
den” och  visa s på  den  sam lings-
utstä lln ing som  för  nä rva rande

pågå r  på  Kabusa  konstha ll. Ty-
vä rr  ä r  det hans enda  bidrag,
m en  bilden  i sig ha r  en  sådan  för -
tä tad k ra ft a tt den  ensam  ä r  skä l
nog a tt bege sig dit.

Med sin spretiga blandning av
verk  i sk iftande tekn iker  bruka r
sam lingsutstä lln inga r  sä llan  in -
ge sä rsk ilt höga  förvän tn inga r,

vilket in te nödvändigtvis ä r  en
nackdel. Det kan  va ra  bä ttre a tt
slå  ur  underläge och  överra ska
m ed ett pa r  guldkorn , vilket ä r
just vad Kabusa  konstha ll nu gör
nä r  å tta  konstnä rer  från  en  före-
trädesvis yngre genera tion  stä l-
ler  ut tillsam m ans.

Utöver  Krisá r, som  m ed sin
bakgrund inom  den  in terna tio-
nella  rek lam branschen  ä r  en  re-
la tiv nykom ling i den  svenska
konstvä r lden , bjuder  utstä ll-

n ingen  på  ytter liga re ett pa r  för
m ig nya  och  givande bekan tska -
per. Jag tänker  fram föra llt på
Jessica  Fa iss, som  visa r  ett still-
sam t fa scinerande videoverk
från  Tokyos stadslandskap, och
Am i Bergm an , va rs flyhän ta , po-
litiska  teckn inga r  ha r  ett angelä -
get ton fa ll som  berör.

Desto mer välkända ak tö-
rer  på  den  skånska  konst-
scenen  ä r  Håkan  Bengts-
son ,Vik tor  Kopp och  David
Svensson  som  a lla  ger  sig i
kast m ed m å ler iets proble-
m atik  från  sk ilda  an -
greppsvink la r.

Verken  som  de stä ller  ut
i Kabusa  gå r  vä l i lin je m ed
deras tidiga re verksam het:
Bengtsson  for tsä tter  a tt
dr iva  det m onokrom a  m å-
ler iet till sin  spets, Kopp vi-
da reutveck la r  sin  regn-
bågssk im rande, surrea lis-
tiska  bildvä r ld  m edan
Svensson  i van lig ordn ing
flä ta r  sina  m å ln inga r  av
rem sor  i ak rylfä rg. Inga
större nyheter  m ed andra

ord, m en  deras m edverkan  bi-
dra r  till a tt lyfta  utstä lln ingen  till
en  stabil kva litetsn ivå .

Då  kan  även  ett pa r  tidiga re
oprövade kort, som  am erikans-
ke Noah  Lyon  och  norr ländske
Oskar  Korsá r, (båda  födda  i slu-
tet av sjuttiota let), passera  i sam -
m anhanget som  in tressan ta  m en
ännu in te helt över tygande in -
slag.

Carolina Söderholm
konstvetare och kritiker

na  Her tz bok  ”Det tysta  över ta -
ga ndet” ha ndla r  om . Det ä r
denna  dem okra tiska  tillba ka -
gå ng som  Her tz ka lla r  ett ”tyst
över ta ga nde”. Hon  pla cera r

det ideologiska  sk iftet till å ttio-
ta lets bör ja n . Det va r  då , efter
sju ttiota lets oljek r is och  m ed
Rea ga n  och  Tha tcher  som  vä st-
vä r ldens leda re, som  efter -
k r igstidens Keynesia nska
dok tr in  ersa ttes av Milton  Fr i-
edm a ns teser  om  m a rkna ds-
k ra fterna  som  sta terna s över-
m ä n  nä r  det gä llde a tt produce-
ra  och  fördela  vä lfä rd  och  eko-
nom isk  trygghet.

Vä ldiga  pr iva tiser inga r  av
om råden  som  tidiga re va r it sta -
tens ansva r  följde. I England
och  USA övergav också  La -
bour  och  dem okra terna  sin  ti-
diga re vänster in r ik tade ska tte-
politik  och  drog högerut. Kon-
sensus uppnåddes. Nylibera lis-
m en  va r  sna r t den  enda  vägens
politik .

Resulta tet blev enorm  till-
växt, nya  m iljonä rer  va r je dag,
sam t dem okra tisk t haver i och
ökade k la ssk lyftor.

Hertz kallas ”Englands sva r  på
Naom i Klein”, m en  likheterna
ä r  egen tligen  ganska  få . Hertz
började efter  dok torsexam en
vid 23 å rs å lder  jobba  för
Världsbanken  och  fick  i upp-
drag a tt i Sank t Petersburg
h jä lpa  till a tt bygga  upp Ryss-
lands första  fondbörs. Hon
hoppade av då  tvivlet in för  den
ekonom iska  politiken  blev till
en  över tygelse. Idag undervisa r
hon  i företagsekonom i i Cam -
bridge och  ä r  en  av den  europe-
iska  globa liser ingskritiska  rö-
relsens förgrundsfigurer.

”Englands sva r  på  Joseph
Stiglitz” – den  Nobelpr isvin -
nande ekonom en , förre Världs-
bankschefen  och  hennes
åsik tsfrände i dessa  frågor  –
vore ett m er  passande epitet.
För  det finns hos Hertz lik som
hos Stiglitz en  auk tor itet i det
sjä lvupplevda , det finns en  a r -
gum enterande tyngd i a tt en
som  företrä tt en  institution
dra r  sig ur, redovisa r  sina  erfa -
renheter  och  peka r  på  vad som
är fel.

Hertz stora  styrka  ligger  ock -
så  främ st i hennes problem for-
m uler ing. Hon  ra ljera r  bitvis på
ett sä tt som  m an  slipper  hos
Stiglitz. Hon  ä r  in te en  lika  vass
berä tta re som  Naom i Klein .
Men  hon  ä r  kn ivska rp i sin  ana -
lys av problem om rådena , hon
lyckas sä tta  fingret på  vad pr i-
set ä r  för  globa liser ingens eko-
nom iska  fram gångar. Och  hon
lyckas skon inglöst över tygan-
de förk la ra  va rför  det in te ä r  ett
godtagba rt pr is.

Patrik Svensson
frilansskribent

MUSEIHYLLAN

Nödvändig läsning. Nya
redaktörer blåser liv i ett 
döende folkbildarorgan. 

Andreas Brunner
medarbetare på kulturredaktionen

Guldkorn lyfter stabil samling

Anders Krisár: ur serien ”Hiding in the hidden”, 2003.

Viktor Kopp: ”Bord”, 2004.
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Framgångssaga med   ett högt pris
Globaliseringens ekonomis-
ka framgångar har ett högt
pris. När storföretagen ökar
sin makt är det på bekost-
nad av demokratin. Den
analysen gör den brittiska
ekonomen Noreena Hertz.
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På börsgolven i New York och andra storstäder världen över väger de           demokratiska principerna lätt.

4Den franska  politiska  veckotid-
n ingen  Le Nouvel Observateur fyl-
ler  40 å r  i novem ber  och  filosofen
Jean-Paul Sa r tre ä r  hedersgäst på
födelsedagsfesten . Det va r  näm li-
gen  han  som   in tervjuades på  den
a llra  första  första sidan  å r  1964.
Äm net va r  nya  uppgifter  om  a tt
den  franska  ungdom ens politiska
engagem ang hade sjunk it. Men
Sartre verkade in te va ra  speciellt

orolig. Han  tyck te a tt det va r  na tur-
ligt a tt engagem anget va r it högt
under  kolon ia lk r igen  i Indok ina
och  Alger iet och  a tt det in te kunde
se precis likadan t ut nä r  det va r it
fred i två  å r. In tervjun  finns a tt lä sa
i nä ttidn ingen  www.nouvelobs.com
som  å terger  hela  prem iä rnum ret.

Det senaste pappersnum ret
blicka r  dä rem ot fram å t och  lista r
fyr tio str idsfrågor  in för  fram tiden .

De berör  a llt från  Europeiska  un io-
nen  och  globa liser ingen  till forsk -
n ingen  och  m iljön .

Dem okra tisera  filosofin ! lyder
till exem pel ett av str idsropen .
Jean-Louis Ezine oroa r  sig för  a tt
filosofin  ba ra  ha r  blivit en  angelä -
genhet för  eliten  och  förorda r  dä r-
för  gra tis undervisn ing till a llm än -
heten .

Cecilia Bornäs

T IDSKRIFTSHYLLAN


