
sorna magra, trots bistind friin 'rsrvirl-
den. I september har re5-()rvcrna sinat,
niiden stir fcir ddrren och storstreiken
ebbar ut. Arbetarna tvingas med m6ssan i
hand tillbaka till fabrikerna dlr de tving-
as acceptera sdnkt iiin - och skriva under
pi inte vara med i en fackf6rening.

Pi kort sikt leder storstrejken till att LO
{tirlorar nlstan hdlften av sinamedlemmar
och till att syndikalistiska SAC bildas av
missndjda arbetare. Cirka zoooo arbeta-
re avskedas och svartlistas. Minga tving-
as emigrera, De bittra erfarenheterna frin
r9o9 ligger sedan i potten 19r7'r9r8 ndr de
gamla europeiska imperierna faller sam-
man i vdrldskrigets slutskede och sponta-
na hungeruppror sl&r ut i de svenska indu-
stridistrikten. LO, sominte iterhdmtat sig
ftirrin samma 5r, liter streikvapnet vila.
Den svenska revolutionen stllls in.

Pl lingre sikt banar storstrejkenvdg fdr
samforstindsanda och den svenska mo-
dellen, och drbland annat enviktigklang-
botten fdr Saltsliibadsavtalet 1938 diir
SAF och LO sitter sig ner ifdrhandlingar
och erkdnner varandra som idmbiirdiga
parter. Decennierna efter folkhemmets
genombrott minns man storstrejken in-
om arbetarrdrelsen som nigot primitivt
och fiirhistoriskt. Liksom Adalen hiir den
inte riktigt hemma i det moderna ratio-

"0m storstrejken
kan man forstds
dra olika slutsat-
ser. Sakn ar man
intresse for det
forf lutna g5r det
ddremotinte att
dra n\gra slut-
satseral/s. "

somen seger f6r solidaritet och samman-
h&llning. Under r99o-talskrisen stills fri-
gan om det kanske rent av 5r tid f6r en
storstrejk igen. Och i dag, nAr si mycket
gir igen? Ingenting. En sargad fackf6r-
eningsr6relse som har tappat hundratu-
sentals medlemmar och just tvingats gi
med pi l6nesdnkningar upp till zo pro-
cent verkar inte llngre ha bruk fiir sitt
historiska minne.

LO-fdrbunden sitter i dag p5, synnerli-
gen vllfyllda konfliktfonder, ytterst som
en ldrdom av 1909. Men till vad ska de
anv6ndas, och ndr? Om storstrejken kan
man f6rstis dra olika slutsatser. Saknar
man intresse fdr det f6rflutna gir det ddr-
emot inte att dra nigra slutsatser alls.
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lF6r att uppmerksamma hurdraAFmimet av stor-
steiken htr Albetardelsere arkiv rch biblotek (ARAB)
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nella sam-
hiillet.

At".upp-
rlttelsen
kommer pi
r97o-talet:
Nublirrgog
det fdrsta
avstampet
pi vlgen
motmedbe-
stdmmande
och anstdll-
ningsskydd.
Samtidigt
skrivs ne-
derlaget om

Gir det verkligen att producera en
bok som fungerar lika bra fiir barn
som fiir wxna om n6got si fruktans-
vtlrt som Ceausescus diktatur i Rumd-
nien? Den svensk-rumiinske konstnd-
ren Stefan Constantinescu lyckas med
just det. Den Gyltene Eran fi5r Barn dr
lika delar rolig pop-
up-bok och allvar-
sam historiebok.
Constantinescu

honom Legion d'honeur-dekoratio-
nen? | Sverige erh<ill han den svenska
Serafimerorden vid ett stadsbesiik s5
sent som 1980. Det var fiirst ndr rumd-
nerna plockade ner honom 1 999 som
omvdrlden vAgade reagera.

Att bl6ddra i Constaitinescus bok

Skevkommunism
- nagot f6r barnen

blir en enda stor
och kuslig nos-

Ceausegcus
perverterade
kommunism,
utan att hem-
falla Atvare sig
svartm6lning
eller idealise-
ring. Hans hu-
mor ar en upp-
liist scckerbit
sorii "malies
the medicin go
down".

talgitripp.Jag
kSnner igen

;,: migi alll Iborrar sig rakt:ner I

Frankrike till-
delade . '

Dllengglleneerdl
fihbarn

' k6erna,:i
bristan p&
elektricitet
och varmt
'vatten.

Ridslan fdr
att bliangi-
ven av stna

: grannar,den
r monstrutisa

poststalinistis-
ka arkitekturen

och de bokstav-
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}len gir det ocks6 att recensera en
sidan bok om man sjdlv varit barn i
Ceausescus Rumdnien?Jag har ndm-
ligen sitilv sjungit hymner till Ceauses-
cus iira varie skolmorgon bara fdr'att
sen komma till Sverige och inse att vi
levt i en livsl6gn. Vi visste inte att
Ceausescus kommunism var s6 l6ngt
bort man kan komma frin Max id6 om
statens uppl6sning och omftirdelning-
en av produktionsresultaten.

Det 5r denna kollektiva (o)skuld som
Constantinescus bok tar itu med en

institutets f6rlag och Pionier Press

kyrkorna. De rii-
da pionidrskravatterna, utmdrkelserna
och all uteslutning av oliktdnkande.

gar honom: "N6, hur gick det?" Pi vil-
ket han svarar: "lnget vidare, kcin dAr

trleniag kinner ocksa igen mig i upp-
fi nningprikedomen, de hemliga koder-
na och solidariteten. Men framftir allt i
Geausescusk6mten, som fiirenade
oss alla idenna kollektiva "vi dr iind6
f6rlorade-anda" samtidigt som de i sig
sjdlva utgjorde en politisk motst6nds-
handling. Mitt favoritsktimt l6d: Tvi
mdn har st6tt ien kci iflera timmar.
Den ene sdger: "Jag st6r inte ut ldngre!
Jag t€inker 96 och skjuta honom!".
NAgra timmar 96r och den arga man-
nen iterydnder till kii'n. Hans vdn fr5-

ligen bortrullade

borta var dnnu ldngre'.

bestdmmelser. 56 ocksa i
Gonstantinescus fall.

ging fiir alla. En
(o)skuld som
ockii iir viist-
vdrldens. Fiir
hurgka man
annars be-
traita det
iatctum
a*,Diott- :

l!,?=Jffi" 
'ffi

Geausescu "-t" 
i

ochatt a

Den svarta humorn sdgs vara ett
rumdnskt folkdrag, precis som ni-
hilismen (Cioran), absurdismen
(lonesco) och dadaismen (Tzara).

Men patriotiska ldsningar av
konst och litteratur iir alltid

ofruktsamma. Den starka konsten
tiverskrider alltid kulturella
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