
Kultur FinansTidningcn Tisdag 10 September 1996

<nut Carlqvist

21 dr 
1967

Forfattaren i arbetstagen
Genom att bygga om 
stallet sjalv istallet for 
att anlita arbetskraft 
tjanadejag90 000 
kronor per minad, kon- 
staterar Knut Carlqvist.

Tag har byggt ett nyu stall.
I Svante Masen, gdrdens 

fbrra Sgare, slarvade en 
smula nfir ban byggde det 
gamla. Egendomligt bleka drier 
brdt sig upp genom golvet. Vag« 
gama hade varit en attraktion i 
Pisa. Taket kom ner nkr jag 
ropade.

Byggfirman pi orten ville ha 
hundratjugotusen fdr arbetet. 
Jag tyckte att det lit mycket, tvi 
man en minad? Sociala avgifter 
forstis, tnicken, bankemas ock- 
errinta och overhead. Det 
skenar ivig. Men jag har Over
head, jag ocksi. Kiringen, en 
bucklig SAAB och en irettisjua 
brinnvin om Idrdagkvallama. 
Fdr att betala byggfirman misie 
jag dra ihop trehundratusen 
utover blodpuddingen.

Den b^ta affaren
Det var bara att lina betong- 

blandaren och sitta iging. Job- 
bet tog tre minader och jag 
tjinade mer in jag nigonsin har 
gjort, grovt sett 90 000 i mi- 
naden. Jag missar pension- 
spoingen men i andra sidan blir 
min inte dveririga. Pumpen gir 
pensionsdagen.

Elekthkem tittade in med of
fer!. 28 000 for att satta in tre 
stallampor, ett 600 W vaggele- 
ment och, med hanvisning till 
tvingande ^ EU-regler, jordfels- 
brytare. Jordfelsbrytaren ir inte 
till fbr hastama, de kreperar re
dan pi krypstrommar. Kravei 
har tillkommit pi begaran av 
Europeiska Elektrikerunionen.

Offerten inkluderadc tvihun- 
dra meter kabel, jag kunde stega 
sextio. Mcllan lummen och pek- 
fingret trodde sig elektrikem 
kunna klara jobbet pi en vecka. 
fast det kunde bli billigare. Han 
hade nigot vitt i Ogonen. Det ar 
glest mellan jobben. Har hade 
han en som liste bbcker framfor 
sig, en som rimligen borde ha 
tummen mitt i handen och lingta 
till anemiska diktupplisningar i 
dunkla killare.

Fuck EU, sade jag. Det hir ar 
ingen ny installation, det har 
varit lampor i det hir stallet se
dan elektriciteten anlinde till 
byn 1953. Det cnda nya ir ett 
600 W element.

Si kom det sig att jag gav mig 
in i elektrikerbranschen ocksi. 
En stimplande kille med be- 
hdrighet ska titta in en kvall och

koppla tttop det sista. Jag fir 
pappcr pi alt det ar ordcntligt 
gjort. betalar vitt och fir gront 
med Linsfdrsikringar.

Vinst: 20 000 kronor fbr tvi 
dagars jobb. Beal that. Buster.

Jag klagar inte. Jag noterar alt 
det ridande systemet pi ett bety- 
dligt smidigare satt an den kine- 
siska kulturrevolutioncn fbrmir 
de iniellektuella till kroppsar- 
bete. inte ett ord hbjs till protest 
over deportatiunen till betong- 
blandaren. Vi tjanar pengar som 
gris. En klipare som jag som 
miste mata in varenda Leca- 
bldck med vattenpasset slir ut 
muraren som fir upp trettio 
block i timmen. Och staten kom- 
mer inte it mig. Ni, vi har fas- 
tighetsskatten. Ett stall som kan 
anvandas att stalla hastar i var- 
deras nigot hogre an ett obruk- 
barl. Det kan bli cn tusenlapp 
om iret. Men jag drar mig for an 
bygga om boningshuset. Har 
fa.sadbekladnaden tillkommit 
efler 1990 och finns treglasfon- 
ster och torktumlare. di jadrar.

Gotlands sydspets ar 
avsatt som sommars- 
Wgereservat for stock- 
holmska statstjanare 
med bimboloner och 
tomtprisema blir 
darefter.
De nuvarande insticksfonstren 

ar otympliga och klistras som pi 
Strindbergs tid. men de ar tatarc 
an kopplade och framfor allt: jag 
tjanar pengar pi dem. Redan klad- 
strecket ute i tridgirden drar in 
tre. fyra lappar om iret, avskrivn- 
ing och el for tumlare inraknat.

Hade inte Svante Masens 
svarfar fitt ett ryck lorrsom- 
maren 1937 och gravi urfbrkal- 
lare hade vi haft jordgolv i kbket 
ocksi. Taxeringen kunde hal- 
veras. Jordgolv ar OK. fbrfadren 
har levt med jordgolv sedan Cro 
Magnon iiven om mbdrama pipit.

Tomtvardet
Enda okontrollerbara varia- 

beln ar tomtvardet. Gotlands 
sydspets ai avsatt som som- 
marslugereservat for Stockholm- 
ska statstjij^are med bimboloner 
och tomtpnsema blir darefter. 
Undersitar .ska sitta i en allman- 

'nyltig trea i Hemse och kolla Pu- 
tiga Pattar i Paris pi videon med 
ett flak bl och en pise Estrella i 
handen. Det beteendet subven- 
lioneras.

Grotiman bbr skaffa sig suid- 
sare och nigra lidor ammuni
tion for att hilla soc pi avstind. 
Vad ar egentligen felet med 
galenpannoma i Oklahoma? A 
Hard Rain‘s A-Conna Fall, som 
Dylan sjunger. ■

Kulturredaktor: Peter Elmiund

Afrika adjo
Afrikakannaren Svante 
Folin har efter manga ars 
franvaro ater\'iint till 
Afrika och redovisar 
sina intryck i en essa i 
fyra delar (varannan dag 
framover).
' ^ ofta uppslitande kar-

lekshistoria med Afrika 
X ▼ JLor nu inne pi sitt andra 
halvsekel. Redan som analfa- 
betisk parvcl fbrsjbnk jag i Willy 
Kuhnerts (Tysklands Liljefors) 
fargplanscher i Brehm.s “Djurens 
liv”. Otaliga ginger kalkcrade jag 
Felis leo. Loxodonta africana (le- 
jon, clefant) pi handsvetiigi 
smbrpapper.

Afrika 1 (av 4)

Min dystre farfar. som pa gamla 
dagar tvingades bli godsagare i 
stallet for att njutu sitt otium som 
pensionerad. juridisk byrikrat. 
var en fanati.sk liinsstolsrcsenar 
med en passion fbr Afrika. Med 
tiden laste jag ivrigt i den 
guldgruva av "africana" han hop- 
samlat och kampade mig fram 
over den mbrka kontinenten i sall- 
.skap med Livingstone. Stanley. 
Speke. Burton. Sealous & Co.

Min pappa hade inhamtat jaktli- 
censer med praktfulla djursigill 
fbr "The Big Fivc'\ niir hans afri- 
kadrbmmar stacktes av hjam- 
tumbrer.

Nar sedan en mig mycket nar- 
stiende farbror irligen bbrjade 
ika pi jaktsafaris till Ostafrika 
och dcssutom skaffade sig en afri- 
kansk farm med rcsultatct att den 
gamla herrgirden fbrvandlades till 
ett benhus av afrikanska trof^er, var 
min afrikafbrgiftning komplett.

Plbtsligen bemedlad genom arv' 
kunde jag gbra min fbrsta safari 
1963. De nyss avkoloniscradc 
Kenya, Tanzania. Uganda var pre
cis si paradisiska, sum jag 
fbrcstallt mig i mina mest uppja- 
gade. eskapistiska fantasier.

The real thing
Afrika stitar med cirka 400 

diiggdjursarter som. till skillnad 
frin vir viirldsdcls cirka 200 svir- 
observerade. brungri varianter. ar 
otroligt varierade. liittobserverade 
och ibgonfallande. Elefanter. 
noshbmingar. flodhastar. giraffer. 
sabelantiloper, lejon. leopju-der. 
geparder, hyenor med flera ar sen- 
.sationella i sin blotta apparition. 
Afrika ar kort sagt ‘The Greatest 
Show on Earth" - har och bara har 
kan man skbnja spillroma frin 
daggdjurens guldildcr, I Afrika 
finns annu "the real thing”.

Om man gir under det ytliga in- 
trycket och studerar de senaste 
trettio irens vetcnskapliga littera- 
tur rbrande den afrikanska fau- 
nan, fir man dessutom en feno- 
menal insyn i de evolutioniira 
mekanismer som frambringat 
detta panorama av form- och 
beteendevariation.

Nar jag fbrsta gingen kom ut pi 
savannen. hade jag i likhet med 
till exempel Hemingway en egen-, 
domlig hemkansla. Trots den 
exotiska faunan verkade land- 
skapet valbekant. Antagligen lig- 
ger savannkanslan i vira gener; 
det iir pi den vi under irmiljoner
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Jag skulle gladeligen 
byta ut pyramiderna, 
Parthenon, Peters- 
kyrkan, Angkor Wat, 
Kinesiska muren och 
andra skrytbyggen mot 
synen av ett par giraf
fer, som glider forbi 
Kilimandjaro i det tidiga 
morgonijuset.

kravladc oss upp till nuvarande 
animal hegemonistalus Som 
jagarc och samlare var vi 
beroende av rik vilttillging. bp- 
pna landskap. enskilda skyddandc 
trad och vatten.

Savannparadigmet
Undcrsbkningar av

miljbestetiska preferenser visar 
att de tradgirdslandskap vi 
mbdosamt anlagger. inklusive ja- 
panska miniatyrtradgirdar men 
exklusive den franska geometri- 
varianten, fbljer savannparadig
met. Vira artificiella paradis ar ett 
eko av ett ursprungligt. afrikanskt 
Eden.

Efter ett halvdussin safaris up- 
phbrde jag att besbka Afrika i 
slutet av 70-lalet. En viktig an- 
ledning var att den obbnhbrliga 
uivecklingen allt friickare nafsade 
mig i halarna. Nar djurfotografens 
huvudproblem blir all fa en bild. 
dar objektcl inte iir inramat av ze- 
brarandiga Volkvagn.sbussar. 
packade med maniskt foiografer- 
ande tyskar och japaner. ar det 
dags all byta arena.

Samtidigt som luriststrbmmen 
holar att dranka de mer kiinda na- 
tionalparkerna. har slakten pi 
viltet aniagit kataslrofala dimen- 
sioner. Afrika har ett totalt 
dommerandc. ekologiskt problem 

miinniskan. Trots dikiatoriski 
och kriminellt vanstyre. dar klep- 
tokrater och deras klienier han- 
synslbst spolierar ovarderliga 
naturresurser i en anda av kortsik- 
tig girighet, viixer konlinentens 
manniskomassor med i sniii 4 
procent per ir.

Idag finns det mer an tre ginger 
si minga kenyaner som det fanns 
fbr 30 ir sedan, niir jag fbrst kom

dit. 60-lalets fantasier om afri- 
kansk socialism. I'JAMA och an
dra blomster stun fbrmtulades 
spira upp ur den postkoloniala 

, myllan. flitigl bevallnade av 
viilvilliga SlDA-byrakratcr. har 
overgilt i dagens mardrbm. 1 den 
min det exisicrar nigon spcciellt 
afrikansk form av demokrati ar 
det varianten <nic man one vote 
ontf.

Boriselt fran sporadiska min
eral- och oljelillgingar ar Afrika 
en fatlig kontinent med senila jor- 
dar. totalt oliimpliga fbreuropeisk 
spannmals- och boskapsproduk- 
tion. Aidsepidemin fbrorsakar so
ciala och iniinskliga kalastrofer 
men saknur iinnu namnviird dc- 
mografisk effekt. Det stiindigi 
bkande antalet hungriga munnar 
tvingar fram rovdrift pa allt mar- 
gincllarc miljb. Dc siora djuren. 
som iir miinniskans dirckla 
konkurrentcr. fbrsvinner lillsam 
mans med skogar och savanner 

^ned i den oiniittliga. kollektiva. 
afrikanska larmen.

Den stora dbdsdansen
For 100 ar sedan fanns del 

uppskaltningsvis 10 miljoner ele- 
fantcr; si sent som 1970 torde del 
ha rbri sigVim 5 miljoner - idag 
itersiar en halv miljon. Fbr nigra 
irtionden sedan hade Kenya 20
000 svarta noshbmingar - idag 
itersiar ett patetiskt dussin. Den 
stora dbdsdansen virvlar vidare 
och i bbrjan pa nasla irtusende 
kommer afrikanskt storvili - utan- 
fbr inhiignade lemaparker - alt 
vara lika passe som dinosauri- 
ema.

Det ar ganska fanlastiski att vi i 
den si kallade civiliseradc viirldcn 
resignerat liter detta ske med spar- 
samma utbrott av krokixliltirar 
Niir man finner 30 OCX) ir gamla av- 
bildningar av 49 noshbmingar i en 
fransk groita. framkallar handcisen 
viirldsomspannunde kulturcxlas. 
medan dc levandc fbrcbildcmas 
Ragnarbk resullerar i mill sviniiod 
hos kiinsliga sjiilar. Skuggoma pa 
grottvaggen lillmiits hbgre varde iin 
dc levandc djuren.

Overhuvudtagel iir virt fetis- 
chisliska fbrhillande till 
iniinskliga ariefakier. till skiUnad 
frin vir liknbjdhet infbr evolu- 
tioniira designprodukter. marklig.

Jag skulle gladeligen byta ut 
pyramiderna. Parthenon. Peters-, 
kyrkan. Angkor Wat. Kinesiska 
muren och andra skrytbyggen mot 
synen av ell par giraffer. som 
glider fbrbi Kilimandjaro i det 
tidiga morgonijuset. Sixtinska 
kapellets sinistra sumu-sibyllor iir 
bisarra men lillhbr definilivt en . 
liigre estetisk viktklass an en im- 
pala. Det ar niirmast hiidiskt att i ;
det iniinskliga viirldsarvet jiimfbra 
Skogskyrkogirden och ristnin- 
gama i Tanum med Ngorongoro.

Si har Jag rcsoneral i tillta- 
gande fbrbiltring och viint Afrika 
ryggen fbr alt slippa beviitna det 
blandade pang- och snyflsluiet. 
Plbtsligen erbjuder en mycket '
nara. gammal viin - cn synnerli- 
gen filanlropisk misantrop - mig i 
alt beledsaga honom pi en gratis 
valfri resa till biista mbjiiga. ilcr- 
siiende Afrika fbr alt la ett nosial- i 
giskl avsked. Jag accepterade och j

^kommer all redovisa mina intryck
1 fbljande artiklar.

SVANTE FOUN


