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Om inget oförutsett inträffat no-
mineras Donald Trump som det 
republikanska partiets presi-
dentkandidat samtidigt som det-
ta nummer av Sändaren når sina 
läsare.

Trump kommer att fortsätta en 
kampanj inför slutavgörandet 8 
november som utgår från och un-
derblåser människors vrede över 
den politiska makten i Washing-
ton och rädsla – för radikal mus-
limsk terrorism, för invandrande 
latinamerikaner och för en eko-
nomisk och politisk utveckling 
i världen där USA:s överlägsen-
het inte längre är självklar och de 
traditionella industriarbetarjob-
ben försvunnit utomlands.  Hans 
motståndare kommer att angri-
pas med förakt och lögner. 

 Det kommer att bli förskräck-
liga månader att följa. Men om 
inget oförutsett inträffar – som 
allvarliga våldsutbrott och terro-
ristattacker mot amerikaner el-
ler fler komprometterande avslö-
janden om motståndarens omdö-
meslöshet och vårdslöshet med 
e-post och annat  – kommer han 
inte att bli USA:s president.

DEN VULGÄRE Trump är så omstridd 
också i sitt eget parti att etablera-
de republikaner redan övergivit 
honom. Och tillräckligt många 
demokrater kommer rimligtvis 
att gå och rösta för att stoppa ho-
nom. Rädslan för vad fyra år med 
den oberäknelige och okontrol-
lerade Trump i Vita huset skul-
le innebära – för både USA som 
rättsstat och världsmakt – kom-
mer sannolikt att vara större än 
den rädsla och vrede som Trumps 
kampanj bygger på. 

Reservationen ”om inget oför-
utsett inträffar” är förstås nöd-
vändig detta år då så många  för-
utsägelser, särskilt om USA:s pre-
sidentvalskampanj, redan slagit 
fel. 

Det förutsedda är ändå att Hil-
lary Clinton om två veckor nomi-
neras till det demokratiska par-
tiets partiets kandidat och sedan 
väljs till president i november. 
Kanske det återstående oförut-

sedda i stället skulle kunna vara 
en storseger för Hillary Clinton. I 
så fall ger journalisten Martin Ge-
lins nya bok om Hillary Clintons 
väg till makten bakgrunden.

Gelin slog igenom som primus 
i en ny generation svenska USA-
kännare med sin bok om den 
amerikanska högern för några år 
sedan. Nyfiket och utan förutfat-
tade meningar försökte han där 
finna förklaringarna till högerns 
framgångar i USA de senaste år-
tiondena. Kanske underskattade 
han att delar av högerrörelsen, 
särskilt den kristet konservativa 
mobiliseringen mot homosexu-
alitet och abort redan då höll på 
att passera sitt bäst före-datum. 
I den nya boken är Gelins tes i 
stället att opinionen i USA under 
2010-talet går åt vänster och att 
detta ytterligare förstärks av den 
demografiska utvecklingen.  

I HÖSTENS val har demokrater-
nas väljarbas, andelen etniska 
minoriteter, ogifta kvinnor och 
unga under 30, ökat till unge-
fär två tredjedelar av väljarkå-
ren. De flesta gifta kvinnor arbe-
tar i dag heltid. Fler amerikaner 
är för samkönade äktenskap än 
emot.  Majoriteten väljare vill ha 
en radikalare klimatpolitik och 
värnar om Obamas sjukvårdsre-
form. Ekonomisk jämlikhet har 
åter blivit en fråga i politiken. 

Martin Gelin understryker – 
med rätta – betydelsen av Barack 
Obamas åtta år som president 

för detta öppnare och liberalare 
samhällsklimat. Men han under-
skattar nog litet att det rör sig om 
en långsiktig trend som pågått 
under flera år parallellt med opi-
nionsvridningen åt höger. 

Nu ser han hur som helst ett ra-
dikalt ögonblick i USA och und-
rar över hur en pragmatiker som 
Hillary Clinton ska hantera det-
ta. Han påminner om att Hillary 
Clinton alltsedan studietiden va-
rit en stark och konsekvent före-
trädare för kvinnors lika rättig-
heter till makt och arbete men 
vill härtill gärna lyfta fram att 

hon också i övrigt bär mycket av 
en vänstergenerations idéer och 
erfarenheter. Samtidigt är det 
hon som under ett valår präglat 
av förakt för den politiska makten 
är etablissemangets och den eta-
blerade globaliseringspolitikens 
företrädare. Det har om inte an-
nat hennes svårigheter att möta 
utmaningen från Bernie Sanders 
till vänster under de demokratis-
ka primärvalen brutalt visat. 

Hillary Clintons styrkor är en 

överlägsen sakpolitisk kunskap 
och kompetens, känsla för makt 
och vilja att kompromissa för att 
nå resultat. Men i detta ses hon 
också som beräknande, opålit-
lig och inte alltid uppriktig. Det 
finns sedan länge ett Clintonhat 
som omfattar både Bill och hen-
ne. Som feminist väcker Hilla-
ry i vissa kretsar ett gammaldags 
kvinnoförakt. Andra undrar över 
och misstror hennes lojalitet, 
kanske till och med undergiven-
het, i ett personligt och politisikt 
gemensamt karriärprojekt med 
en man med en på alltför många 
sätt förödande charm. 

Martin Gelin berör allt det-
ta men det intresserar honom 
egentligen inte. Han huvudtema 
är opinionssvängningen åt vän-
ster, inte Hillary Clinton som per-
son.

DEN SOM vill ha ett politiskt por-
trätt av Hillary Clinton rekom-
menderas Erik Åsards politiska 
biografi. Den skrevs ursprungli-
gen inför valet 2008 men kom fel 
i utgivningstajmningen när Ba-
rack Obama tog över rampljuset. 
I pocketutgåva från 2014 är boken 
värd en ny chans, även om nyut-
gåvans tilläggskapitel om valrö-
relsen 2008 och hennes fyra år 
som utrikesminister under Ba-
rack Obama är väl tunt.

Tyngdpunkten i porträttet lig-
ger på studentåren då hon blev 
nationellt uppmärksammad som 
frispråkig kårordförande, tiden 

som framgångsrik advokat och 
guvernörshustru i Arkansas och 
åren i Vita huset som både ”med-
president” och påtvingat repre-
senterande första dam. Men ock-
så skildringen av hennes tid som 
senator från New York ger mycket 
både om hennes sätt att vara som 
politiker i praktiken och hur rol-
len som senator från New York 
under 11 septemberattackerna 
2001 präglat hennes nya intresse 
för säkerhetspolitik och hökaktig 
profil där.   

NOTRIKT OCH noggrant följer stats-
vetaren Åsard Hillary Clinton i 
arkivspåren. Också han betonar 
hennes konsekventa feministiska 
engagemang och ser henne som 
en ovanlig blandning av progres-
siv och puritan som person och 
politiker. Han visar att hon även i 
den märkliga symbiosen med Bill 
Clinton haft en stark egen pro-
fil som gör hennes fortsatta egna 
karriär som senator, utrikesmi-
nister och presidentkandidat lo-
gisk. 

Men Erik Åsard väjer inte för 
frågetecknen och de underli-
ga affärerna i hennes karriär och 
partnerskapet med Bill Clinton. 
Läsaren får hjälp att förstå var-
för hon förblir omstridd och ofta 
ogillad men varför hon ändå tor-
de bli den sakligt mest merite-
rade, erfarna och väl förberedda 
presidenten i USA någonsin.

I november är det dags för 
det amerikanska president-
valet. Anders Mellbourn har 
läst två böcker om den ena 
kandidaten, Hillary Clinton.

ANDERS MELLBOURN

Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton. Läs mer om hennes väg till makten i två aktuella böcker. FOTO: JOHN LOCHER/TT

»Hillary Clintons 
styrkor är en överläg-
sen sakpolitisk kun-
skap och kompetens, 
känsla för makt och 
vilja att kompromissa 
för att nå resultat.

Hillary Clinton – både  
självklar och oklar vinnare

AMERIKANSKA PRESIDENTVALET

●● Den längsta kampen. Hillary 
Clintons väg till makten, Martin 
Gelin (Natur&Kultur 2016)

●● Hillary Rodham Clinton. En 
politisk biografi, Erik Åsard (His-
toriska media, pocket 2014)

LÄSTIPS 

Om Hillary Clinton
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J esus berättar många liknelser om Guds rike. Två är väl-
digt korta, men väldigt vackra. Den första handlar om en 
man som finner en skatt i en åker. I sin glädje och iver att 
få tag på skatten säljer han allt han äger för att kunna köpa 

åkern. Den andra liknelsen handlar om en man som handlar med 
pärlor. Vid ett tillfälle får han se den största och vackraste pärla 
han någonsin sett. Och i sin längtan att få just den här pärlan säl-
jer han allt, inklusive alla pärlor han hittills samlat ihop, för att 
kunna köpa den här pärlan. Så är det med Guds rike, säger Jesus. 

Sen lämnar Jesus öppet för oss att försöka förstå liknelserna. 
Jesus säger inte vem mannen är, eller vad skatten eller pärlan är. 
I den kristna kyrkan har vi oftast tolkat det som att mannen är vi 
och att skatten eller pärlan är Guds rike. Det är vi som är mannen 
som kan få en glimt av Guds rike. Och om vi får det kommer vi att 
inse att det är värt att sälja allt annat för att få vara med där. 

BIBELN GER många bilder för hur det kommer att bli i Guds rike. 
Guds rike är den plats där alla våra sår ska läkas, där alla tårar ska 
torkas, där ingen ska vara hungrig och där vi får se Gud ansikte 
mot ansikte. Om det stämmer får man väl säga att, ja, då är det en 

plats som är värt allt. Släng 
dig i väggen Mallorca. Släng 
dig i väggen Turkiet och 
Thailand. I jämförelse med 
Guds rike bleknar allt annat 
bort. I jämförelse med Guds 
rike finns det inget annat 
som är värt att behålla el-
ler prioritera högre än att få 
vara med där. Så är det med 
Guds rike. 

Men vi vet fortfarande inte 
säkert att det är vi som är 
mannen och Guds rike som 
är skatten. Så låt oss testa 
tanken att det istället är Gud 
som är mannen och du och 
jag som är skatten och pär-
lan. Tänk om det är Gud som 

ser ner över världen, en leråker, och där i åkern får syn på skat-
ten som är du och jag, det vackraste Gud någonsin skapat. Tänk 
om det är Gud som är beredd att betala det högsta priset, sin egen 
son, för att köpa dig och mig fria. För att han älskar oss så mycket. 
Tänk om det är Gud som är mannen och du och jag skatten i Guds 
ögon, den vackraste pärla. Kanske är det så det är med Guds rike. 

OCH KANSKE behöver vi inte välja att förstå liknelserna på det ena 
eller det andra sättet. Kanske kommer vi närmast sanningen om 
vi vågar tro att det är både ock. Kanske är det både så att Guds 
rike är en plats som det är värt att ge allt man har för, eller rent av 
sig själv, för att få komma till. Och samti-
digt så att det finns en Gud som är beredd 
att ge vad som helst för att kärleken till 
oss är så stor. 

Ombytta roller för 
skatten och pärlan

»Så låt oss testa 
tanken att det 
istället är Gud 
som är mannen 
och du och jag 
som är skatten 
och pärlan.

Linda  
Alexandersson
Pastor och författare.
Krönikör i Sändaren.

TRO&TEOLOGIKRÖNIKA

»Då hade jag långsamt omkommit.

MAGNUS MALM svarar på frågan om vad som hänt om han hade 
bott kvar i stan, och inte flyttat ut på landsbygden för 30 år sedan.
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Bo Strömstedt fick det svens-
ka talarpriset 1992. I sin motive-
ring för priset skrev juryn att han 
”försvarat det fria ordet i många 
debatter med skicklig och enga-
gerad talekonst”.

Jag hade anledning att inter-
vjua Bo Strömstedt, då gästpro-
fessor i praktisk journalistik vid 
Göteborgs universitet, efter pris-
utdelningen. Några direkta före-
bilder inom talarkonsten hade 
han inte. Men hans uppväxt inom 
frikyrkorörelsen – ”när den fort-
farande var en folkrörelse” – och 
hans värmländske fars rötter i en 
varm och innerlig, munter och 
stursk miljö hade satt sina spår. 
Sturskheten bestod i uppror mot 
auktoriteter. 

– Det som fångade mig var 
upproret och det muntliga ut-
trycket både för det och för den 
starka känslan. Det föddes ur en 
önskan att tänka, känna och tala 

fritt utan hänsyn till överheten, 
förklarade Bo Strömstedt.

Han beskrev sin far som en ori-
ginell och uttrycksfull predikant i 
pingströrelsen.

– Genom honom fick jag, 
egentligen utan att reflektera över 
det, en sorts intravenös muntlig 
skolning. Precis som andra gam-
la folkpredikanter och agitatorer 
talade han ett språk, som växte ur 
honom själv och hans erfarenhet. 

Det var inte det formelspråk som 
predikanter och ombudsmän ta-
lar nu.

SOM STUDENT kom Bo Strömstedt 
till Lund, där han under littera-
turhistorikern och professorn 
Olle Holmbergs (1893-1974) led-
ning lärde sig gå runt orden och 
från alla håll skeptiskt granska 
dem och se vad de faktiskt bety-
der.

– Det märkvärdiga med ord är 
ju, att de faktiskt betyder något, 
konstaterade Bo Strömstedt.

  Det var i Lund han mötte skep-
sisen och en högre grad av reser-
vation i sitt eget skrivande. Han 
hade formulerat det som: ”Snart 
var jag fast bosatt i hörnet av ga-
torna Andakt och Revolt”.

 – Det är ett ganska exakt ut-
tryck för hur jag kände det och 
hur jag fortfarande känner det, 
sade Bo Strömstedt.

 SÅ SMÅNINGOM revolterade han 
mot den, som han tyckte, över-
drivna skepsisen hos både sig 
själv och i universitetsmiljön:

– Det fanns något snöpande i 
denna skepsis. Ett språk där man 
aldrig vågar ta ett fullständigt an-
svar för sin tanke, sin känsla el-
ler sitt uttryck blir till sist ett dött 
språk. Så när jag säger att jag fort-
farande är bosatt i hörnet av ga-
torna Andakt och Revolt så bety-
der det, att jag vill ge ett hederligt, 
öppet och osnöpt uttryck för min 
tanke och känsla. Men med med-
vetenhet om ordens faktiska be-
tydelse, med hedern i behåll.

BÖRJE JÄMTBÄCK

Bo Strömstedt, journalist, publicist, fd chefredaktör och kulturchef på tidningen Expressen. 
 FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON / TT

Bosatt i hörnet av gatorna 
Andakt och Revolt

»Det märkvärdiga 
med ord är ju, att 
de faktiskt betyder 
något.

Bo Strömstedt, den legenda-
riske publicisten, gick ur 
tiden nu på midsommar- 
afton vid 87 års ålder. Han 
var kulturchef på Expressen 
åren 1961-71 och dess chef- 
redaktör 1977–91. Här 
tecknar journalisten Börje 
Jämtbäck hans minne.

DEN 15 mars 1866 är en märkesdag 
för svensk missionshistoria. Men 
dagen då de tre EFS-missionä-
rerna Carlsson, Lange och Kjell-
berg landsteg i Massaua i nuva-
rande Eritrea, kan också ses som 
starten för svensk biståndsverk-
samhet över huvudtaget. Det är 
alltså i år 150 år sedan den då tio 

år gamla Evangeliska Foster-
lands-Stiftelsen sände sina första 
missionärer, och det uppmärk-
sammas bland annat genom bo-
ken Det stora uppdraget. Det är 
en nära 500 sidors guldgruva för 
den som intresserar sig för och 
vill veta mer om missionshisto-
ria. 

EFS missionshistoria är fram-
förallt förknippat med länderna 
Eritrea och Etiopien, Tanzania 
och Indien, och dessa ges stort 
utrymme. Men genom de 150 
åren har verksamhet även be-
drivits på så vitt skilda håll som 
Somalia, Salomonöarna och de 
estländska östersjööarna. Även 

sjömansmissionen, där EFS var 
drivande i starten, finns med. Det 
lilla EFS, har gjort ett betydande 
avtryck på många håll världen 
över. Det visar inte minst det av-
slutande registret med EFS alla 
missionärer genom tiderna: 1 100 
var de!
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Praktverk om det stora missionsuppdraget


