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UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski väljer ut veckans
mest läsvärda artiklar.

Skaffa nyhetsbrev

Rolf Alsing nämner 22 svenska politiker i sin avskedsartikel efter
16 år som chefredaktör för ledare och kultur på Aftonbladet.
Efterträdaren Helle Klein nämner ingen i sin startartikel den 1
augusti. En tillfällighet kanske, men troligare något mer. För
Alsings och min generation var politiken som sådan viktig.
Generationen efter, som Klein tillhör, är mer intresserad av
strömningar och perspektiv. Den har växt upp med en betydande
distans till den partipolitiska scenen.

Men det är klart, Aftonbladet skiftar också personligheter. Rolf
Alsing har varit road av råkurr i klassisk hård stil som inte väjer
för personangrepp. Helle Klein är en eftersinnande skribent som
undviker det grälsjuka.

Dusterna mellan DN och Aftonbladet under Alsing har ibland
varit hårda. Ingen har ändå tagit dem personligt. Rolf Alsing har
alltid visat en avväpnande glädje i striden och en studentikos
humor som försonar. För drygt 30 år sedan gjorde vi
studenttidning tillsammans på universitetsfilialen i Karlstad.
Alsing har fortsatt i samma stil genom alla år.

Nu återvänder Rolf till vårt Värmland. Han tänker ta sig an
Göran Tunström; vi önskar honom år av stor forskar- och
skrivlust. Kanske blir det en bok. Rolf Alsing har djup bildning
och ett stort litteraturintresse. Mitt i en pueril polemik har hans
texter lyft när han nyttjat sin beläsenhet för att kasta in en
anekdot eller ett träffande citat.

Rolf Alsing påminner i sin avskedsartikel om Aftonbladets
framgångar på en totalt sett kraftigt fallande
kvällstidningsmarknad.

Men Aftonbladets ökande betydelse har också en annan orsak:
fallet för den socialdemokratiska morgonpressen. Arbetet finns
inte mer och i den kvarvarande morgonpressen (s) existerar
ingen Sven O Andersson, Villy Bergström eller Berndt Ahlqvist.
"Arbetarrörelsens huvudorgan" ideologiskt i svensk dagspress är
i dag alldeles otvetydigt Aftonbladet. Kanske vill tidningen själv
inte formulera sig så. Vi lever i en tid då det politiska beskrivs
som suspekt, och Aftonbladet framställer sin framgång delvis
som en följd av en frigörelse.
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Något ligger det däri. Men det är viktigt för mångfalden i svensk
press och opinionsbildning att Aftonbladet står för en egen
tradition, i stället för att alla blir lika i sin "journalism".
Aftonbladets ägare är inte mycket att hålla i handen; de är ju
beredda att ge ut dagstidningar som går i vilken riktning som
helst. Därför har ansvaret fallit desto tyngre på redaktionen själv
att värna en linje.

Rolf Alsing har gjort det väl. Att Aftonbladet ingår i den
socialdemokratiska traditionen behöver ingen betvivla. Men
denna idénärhet har samtidigt utnyttjats för att ge extra verkan
åt friska idéer och fria ställningstaganden. På DN har vi inte så
sällan kunnat notera hur Aftonbladet ena veckan angripit oss för
att vara borgerligt reaktionära, för att nästa vecka själv driva
samma ståndpunkter i förhållande till s-regeringen. Ökad
valfrihet i fråga om offentliga tjänster, småföretagsvänligare
beskattning, avskaffad förmögenhetsskatt, brytning av alliansen
med den rödgröna vänstern är några exempel. Likväl har
blandningen av klar idétillhörighet och frimodighet i egna
ställningstaganden gett Aftonbladet inflytande - och dess
ledarsida extra läsvärde.

I synen på Europa har Aftonbladet gått i spetsen för en
moderniserad socialdemokrati.

Helle Klein har alla förutsättningar att föra vidare Aftonbladet
som en intressant "oberoende socialdemokratisk" röst. Eniga blir
vi inte, men vi förenas i känslan av ansvar för att stärka en
medborgarkultur i Sverige som är under press av starka krafter i
tiden.

Hans Bergström

Chefredaktör och ansvarig utgivare

hans.bergstrom@dn.se

Rolf Alsing.
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