→→ MACHINES OF LOVING GRACE

▪▪ John Markoff
▪▪ Ecco/HarperCollins
▪▪ 378 s.

→→ SVINN

▪▪ LARS BERGE
▪▪ WAHLSTRÖM & WIDSTRAND
▪▪ 301 s.

→→ MISTÄ SUOMI VAIKENEE?

▪▪ Esko Seppänen
▪▪ Into
▪▪ 281 s.

Konsumtionskritisk
allegori
ROMAN
Ju högre du kommer, desto större blir fallet. För Sven, huvudperson i Lars Berges roman Svinn, är fallet nog så högt: från framgångsrik PR-guru i reklambranschen till isbjörnsmaskot i ett nyöppnat köpcenter i
Stockholms södra förorter.
Där romanen tar vid har en plötslig livskris med slagsida åt utbrändhet förpassat
Sven till utanförskapets limbo. Inte nog med
att han skrivit sin sista slogan, säkerhetsnätet
var inte starkare än att såväl bostad som äktenskap också slukades i kraschen. När de regressiva krafterna väl fått upp ångan känner
de ingen nåd. Sin dotters födelse tillbringade
han apatisk framför tv:n i den sista tillflyktsorten – sitt tonårsrum hos föräldrarna.
Men nu ska 35-åriga Sven återanpassas
till samhället och arbetslivet. Först iklädd
en möglig maskotdräkt, sedan som rekryt i
shoppingcentrets växande trupp av butikskontrollanter. Det allt större svinnet, till följd
av ”asymmetriskt kundbeteende”, läs butiksstölder, ska fås under kontroll.
En av snattarna, Isa, är ingen mindre än
Svens drömkvinna, bekant från en magisk

ЮЮ

En finsk tiger
FAKTA
Maktkamp handlar om vem som är subjekt i samhället, skriver Esko Seppänen.
Makt avgör vem som intervjuas, vem som
väljs som expert. Vem som ger, respektive tar
order. Makt låter eliten framställa sina egna
fördelar som det allmänna bästa.
Makt kan utövas både genom det som
sägs, och det som inte sägs. Tystnad kan vara
öronbedövande. Varje nation har ämnesområden som inte tas upp, ergo existerar de inte.
Seppänen har samlat några av dem i sin
välforskade och obekväma Mistä Suomi vaikenee? (Vad tiger Finland om?). Med avstamp
i inbördeskriget och Finlands heliga och oheliga allianser under och efter de stora internationella konflikterna, lyfter Seppänen fram
hur vapenbrödraskapet med Tyskland ännu
präglar EU-tiden. EU är ”den slutliga förЮЮ

en-natts-grej före sammanbrottet. Denna
femme fatale med Robin Hood-moral verkställer sitt antikapitalistiska program genom
att stjäla från stora, rika företag med oetiskt
mjöl i påsen, eftersom ”det enorma välstånd
som vårt samhälle producerar inte distribueras mer rättvist. Mer jämlikt.”
Medan övervakningen på köpcentret blir
allt strängare och väktarnas handlande allt
mer fascistiskt, öppnar Isas tankar en dörr
som stått på glänt i den allt mer desillusionerade Svens inre.
Namnet på köpcentret, Folkhemmet, inbjuder till en allegorisk läsning av romanen.
Det är förstås samhället det handlar om: om
klasskamp och konsumism, om extremism
och individens rättigheter. Reklam hjälper
den stora medelklassen att spendera överskottet av sitt arbete på konsumtion i ett ändlöst race att efterapa överklassens levnadsstandard, istället för att stanna upp och göra
uppror mot den rådande ordningen.
På samma sätt är ett visst kontrollerat
svinn – eller med tillspetsad högerretorik: diverse understöd och bidrag till de som ”åker

snålskjuts” på samhället – något de välbärgade helt enkelt får räkna med för att allmänheten ska hållas passiverad. Annars finns det
risk för att folket vaknar ur sin slummer, inser det orättvisa i välståndets (o)fördelning,
och gör revolution.
Lars Berges Svinn är en parodiskt berättad allvarsam skildring om den tid vi lever i.
Påhittig och driven mot det otrovärdiga, men
ändå inte osannolik. Underhållande, men definitivt inte tanklös. 
Sebastian Köhler

varingsplatsen för Finlands neutralitet och
självständighet”, cementerad av gravitationen mot Nato, v.s.b.
Finanssektorn kläs av till kalsongerna. ECB skyfflar billiga pengar till bankerna, som därmed inte ’behöver’ spararnas depositioner, ens med nollränta. Finansekonomin har klippt av alla band till realekonomin,
och ingen minns längre vem som sa att pengar
är arbete. För indrivningsfirmorna gäller, att
pengar förökar sig i takt med frekventa betalpåminnelser, som i praktiken innebär det lagen definierar som ocker.
Kan virtuella medborgare livnära sig på
virtuell mat? Är frågan ens intressant?
Seppänens bok är suggestiv, journalistiskt briljant och lättläst. Den innehåller få
egentliga nya ’avslöjanden’ men triggar tankar och reaktioner. Det är en medborgargärning att skaka selfie-nationen ur det kollektiva navelskådandet. 
Ragnhild Artimo
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