Dagens namn
H ÅK AN H AGWA LL:

Staffa n Burensta m Lind er
Som icke-socia list och således tillh örig den vä l-

j onta ls kronor. ) Premi ä ra nfora nd et beteckna-

j a rgru pp på vilken Sveriges rege rin g sed a n fyra

des av nestor Bertil Ohlin so m det tyngs t vä-

år baserar sig, bli r ma n j u lä tt betryc kt öve r a tt
fin na att den end a a kti ve sve nske politiker som

ga nd e jungfrut a l som hå llits på lä nge.
Det va r det forsta provet på Staffa n Buren-

ha r ett någo rl unda bekant namn utom la nd s är

s ta m Linders m ycket effekti va me tod , som han

O lof Pa lme.

sed a n till ä mpade änd a fr a m till rege ringss kiftet

I bland kan man d ock i vissa kre tsa r höra

1976. Den gå r ut på a tt man sä tter sig minuti-

ytte rligare en om nä mn as med insikt och re-

ös t in i den fråga d et gä ller. Detta forutsätter

spekt, Sta ffa n Bu re nsta m Li nder. Men då ä r

a tt m a n ha r folk som hj ä lper till ; Stalfa n Buren-

det egen tli ge n inte poli tikern S BL ut a n na ti o-

sta m Linder va r den forsta enskil da riksdags-

nalekonomen d et gäll er.

ma nn en so m höll sig med ege t kansli . Man

Staffa n Burensta m Lind ers d oktorsavha nd-

vä lj er som motstå nd a re enba rt sta tsråd. Man

ling om ha nde ln mella n u- och i-lä nd er, ha ns

ha r sina deba ttinlägg i d eta lj fo rberedd a och

s tagna ti onsteori och inte minst den ta nk eväcka nd e bo ken Den ras tl ösa vä lfä rd sm ä nniska n

gör inte av med all a mmunition red a n från
börj a n uta n kommer igen i replikerna med nya

ä r läs ning so m väc kt mi ns t lika stort intresse

och forkrossa nd e fa kta och a rgument .

utoml a nds so m hä r hemm a.

M a n ä r dessutom spa rsam med sina fra mträ-

Staffa n Burens ta m Linders o ri gina litet och

d a nd en i ka mm a ren och ge r sig inte in i debat-

na mnkunnig het som na ti ona lekonom ka n for-

ter d ä r inte alla de hä r forutsättninga rna rare-

a nl ed a att ma n uto ml a nd s få r höra intresserade
frågor om d et inte inn ebär en vä ldig formå n a tt

ligger.
St affan Burenstam Linder tog itu med den

ha en såd a n ve tenska plig ka pacitet i en rege-

sta tliga närings politiken. Deba tten om Durax-

ring.
Vad sva ra r m a n på så nt?
K a nske a tt äve n en eko nomi p rofessor

affå ren fcilj des av uppgö relse r om a potekssocia lise ringen och sta tlig foretagsa mh et i allen

mä nh et.

rege ring mås te underordn a sig politikens reali-

Staffa n Burenstam Lind er blev den sta tliga

tete r, vilka inte a lltid står i ett tydlig t positi vt

fciretagsa mh etens mest frukt ade revisor. Om

forhå lla nde till intellektu ell a na lys oc h ideolo-

m a n i svensk politik ka n peka på ett fa ll där en

gisk konsis tens.

end a politiker genom en rent politisk insats

Staffan Bu rensta m L ind ers politiska ka rri ä r

kn äckt en politisk m otstå nd a re, så gä ller det

sa tte igå ng med ri vs ta rt. H a n va ldes in i riksd age n 1968. M ycket sna rt blev den un ge ekonomidoce nten en av a ndra ka mm a rens mes t upp-

Burensta m Linders uppgörelse r med Krister
vVi ckm a n . Efte r dem kund e Wi ckm a n helt enkelt inte fort sätta som industriminister.

märksammad e profil er. Genombrottet kom re-

Eft er ett end a å r i riksd agen hade Stalfan

d an med jungfrutalet, som ha ndl ade om Du r-

Buremsta m Linder bli vit en av de absolut

axa lfå ren (o m nu någo n kommer ih åg den

frä msta i M odera ta samlings pa rti et. Nä r mar-

ska nd a len frå n den id ylli ska tid d å nä rings po li-

ken i bö rj a n av 1970 bö rj ade g unga und er Yng-

tiska fi askon utt ryckt es i milj onta ls oc h ti omil -

ve H olmberg nä mndes Staffa n Burenstam
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Linder vid sidan av Gösta Bohman som den

mentschefer, ett " bra" statsråd.

tänkbara efterträdaren.
Nu blev det inte så. När partiledarstriden

Lineler skulle bli industriminister när det blev

Många hade räknat med att Burenstam

fick sin lösning efter diverse egendomliga turer

dags. Men centern vi lle nödvändigt ha indu-

på

Burenstam

stridepartementet. Det var tur for Stafbn och

Linder genom sina uttalanelen kom att spela en

ett dåligt val av centern .
Staffan Burenstam Linder har en självklar

partistämman

där

Staffan

mvcket betydelsefull roll, stod Gösta Bohman
som partiledare med Burenstam Linder som

och grundmurad marknadsekonomisk inställ-

förste vice orclforande.
Vid presskonferensen efter stämman pratade

ning. Som handelsminister har han att fora en

Gösta Bohman om att det här nog inte skull e

med den fritt verkande ekonomins mekanis-

vara så länge och att han nog snart sk ull e få en

mer. Här krävs prisstopp och importskydd.
H är krävs reklamforbud, förbud mot enarmade

mycket yngre efterträdare osv. Allt under det

tändig kamp mot allsköns krav på pillande

han menande tittade på Staffan Burenstam

banditer, forbud mot alkoholrek lam , affärstids-

Linder.
Det blev inte så heller. I stället for att bli

reglering, forbud mot krigsleksaker. Från den
svenska beskäftighetens bålverk, Konsument-

någon sorts interimspåve med främsta uppgift

verket, kommer i trid ström kraven på regle-

att forbereda sitt efterträdande blev Gösta Boh-

ringar som på o lika sätt skall sätta myndigheter

man sjuttita lets mest framgångsrika svenska

i konsumentomdömets ställe osv.

politiker.
Staffan Burenstam Linders chans att bli par-

får han ge sig fOr den politiska övermakten. Det

För det mesta står Staffan emot. Men ibland

tiledare kom 1970 och lär inte återkomma. Om

är då han skriver propositioner om vilka man

det någon gång sku lle bli aktuellt att utse efterträdare till Gösta Bohman torde han hämtas ur

än att riksdagen skall avslå dem.

en generation än yngre än Burenstam Linder.
Inte lär Staffan Burenstam Linder bli ledsen

som en framgång att raserandet av marknads-

for det.
Han har blivit handelsminister och med det

stånd från den ansvariga ministern. Allt kunde

är han nöjd. Det lär också departementsper-

vara värre.

sonalen vara. Burenstam Linder är en av regeringens effektivaste och sm idigaste departe-

vet at t deras forfattare ingen högre önskan har
1\llting är relativt. I Sverige måste det räknas
e konomin ändå sker under största möjliga mot-

Så visst är Staffan Burenstam Lineler en ti llgång i regeringen.

