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En statsman ager inte sitt liv
Toch med Tommy "X" Lind- 
I Stroms kvallstidningssponsra- 

-Lde upptacktsfard fick del sh 
kalladc Sydafrikasp^l ett inslag 
uv det farsartade som Stminstonc 
for tillfallei gjori alt sensationen 
koinmii av sig. Sensationer bru- 
kar bests lika mycket av for* 
vantningar som av avslojanden 
iKh enligi ell vaJbekani forsok 
(ill definition iir komedi belt en- 
kcli spanda forvaniningars upp- 
losning i intet.

Svdafrikaspdrels svagheler bar 
blivii val belysta av sansade 
konimeniatorer. Ett Sterkomman- 
dc argument iir a» spSret iir for 
hra. pa sa salt all det erbjuder en 
.illUor lillfredssiaUande Idsning 
pa staiMuinisiennordet. Del iir ell 
hra argument for en skeptisk in- 
'i.illiimg som emelicnid riskerar 
.1(1 hli ell daligt argument mot 
'Uiba ''parel.
\m\ ar dot dS som iir sa bra, sa 

iilltalande. med Sydafnkasparet? 
I rainior allt alt mordet pS Olof 
I’aliue far en fbrklaring som upp- 
levs som mer meningsfull an ic- 
onn om en ensam futtig gar- 
mngsman. med eller utan vodka 
oeh Baileys pa soffbordel. En 
ki>nspirauon med rdtiema i den 
svdalrikanska apartheidregimen 
Klior Palmes dod fran slump- 
inassigt galuvald till en global 
kamp inellan det goda <Kh det 
onda. Samma kulor. samma 
blodtlack men cn iSngt vardiga* 
ve dod. clt marlyrium som skan- 
ker ,ira at hela nationen.

Pniktiska fordelar
Nvdatnkasparel bar de,ssulom be* 
ivvlande praktiska fordelar genom 
all skulden kan forlaggas ISngt 
bort Iran det svenska samhiillet. 
h»*s en regim som inte liingre 
tinns iH.h som nar den exisierade 
var isolerad Samhulleliga eller 
diplomatiska knser behbver inte 
tippsta

Darnied vore Palmes upphbj- 
else till hfallc och foredome de* 
linitiv For somliga iir det for bra 
lor att kunna vara sanl. For andra 
a1 det antagligen ilia att del 
inte far vara sanl. Min stand- 
pmiki ar cn annan. Om Syd- 
alrikasparel ar losningen pa 
I’alme-mordei kan ivartom kriiik- 
en inoi Palme som en oansvang 
och ilcsiruktiv krafl anses 
bekratlad.

.Ania nainligcn alt mordet pd 
Palme verkhgen iscemsattes av 
tien sydafnkanska regimen, som 
svar pa Palmes agerande mot 
aparihcul. Man kan dS inte und- 
vik.i fragan om Palmes agerande 
var beraiiigat eller ens forsvar- 
hgt

An konstateru all apartheid* 
syslcmel var avskyvart rSeker

inte. Som Sveriges regeringsehef 
var Palme skyldig att i forsta 
hand ,se till iandets biista. Syd- 
afrika utgjorde inte ett hot mol 
Sveriges siikerhei eller intressen. 
Palmes demokratiska mandat in- 
begrep knappasi att med risk for 
allvarliga vedergallningar verka 
for ell systemskifte i Sydafrika.

Om den sydafnkanska bedom* 
ningcn av Palme - ett sd allvar- 
ligt hot all ban miste mordas - 
var hell rationell iir av mindre 
belydelse. En ansvarig statsman 
iir medveten om bur bans age
rande kan tolkas och vilka fbljd* 
ema kan bli. Palme siamplade 
som korstag vad ban uppfallade 
som alltfor aggressiv anlikom- 
munism. Fbrijanar ime bans 
verksamhcl i svenska slalens 
namn mol apartheid samma be- 

-.teckning?

Riskerade mer an sitt liv
Men, kan man invanda. vad ns- 
kerade Palme egentligen genom 
sin agerande. foruiom ju.st det 
egna livei? Kn statsman iiger 
ernellemd into hell och hdllet silt 
liv. En regenngsehefs dbd inne- 
bar aven under de mest gynn- 
samma fbrhdllanden en viss pa* 
frestning for del puliliska 
systemel. Nar regeringsehefen 
mordas blir pafreslningen akut. i 
synnerhet om molivei ar politiskt 
eller fbrblir okani.

Mycket bverdrivel nonsens bar 
for all del sagis och sknvits om 
svenska folkeis kolleklivu sorg 
och fbrlorade oskuld cfler Palme- 
mordet. De desiruktiva verk- 
ningarna av mordet sitter fbr- 
modligen mer i sainhallskroppcn 
an i folk.sjiiien men det iir ilia 
nog. Del fbrefaller mlc omojligi 
all framtida I'orsknmg pa goda 
grander kommer att ange chock- 
vdgoma fr^n statsminislermordet 
Inom polis* och ralt.sva.sendcl (x:h 
den politiska apparalen .som en 
slarki bidragande orsak (ill del 
monster av myndighelsmissbruk 
av olika slag vi nu kan sc.

Rena spekulationer
Med Sydafrikasparets riktighet 
bar della som sagt ingei ati skaf- 
fa. Inte heller med Olof Palme 
om inte sparcl verkligen kan be- 
visas. Rena spekulationer sa- 
ledes. men spekulationer kring 
ett fakliskt fall kan ibland vara 
ett bra siiit att resoncra om vad 
som iir gott statsmannaskap.

En sista spekulalion: under clt 
vilikor fuller kritiken ovan. Om 
Palme medvetel avieddc en stark 
inhem.sk radikalism mol olika in- 
temationella scener for att riidda 
samhalisfreden i Sverige, da var 
bans agerande beriittigat, om an 
probicmaliskt ur strikt demokra- 
tisk synpunkt.

Kulturredaktor: Peter Elmiund

Figurer ur antiken
Birgitta Kurten- 
Lindbergs bok 
om antiken, Bakom 
monumenten - gestalter 
ur Europas gryning, 
anmals av Svante Folin.

jag gick i gymnasiet un- 
I Ider senmedeltiden - 50- 
3^^ talet-. kunde man framkal- 
la ett dussin forgramda och mer el
ler mindre alkoholiserade latinlek- 
torer genom att slS p^ cn buske. 
Med tilltagande leda forsokte jag 
hdlla koll p5 Caesars fnaitande i 
Gallien och penetrera den latin.ska 
grammatikens myslerier. Hundra- 
tals timmar i det lalinska sidibadei 
gav inte upphov till nigol monu
ment "varakligare an koppar” utan 
endasi en samling med tiden allt 
slilnare. sl^iblanka romarcitut; "Si 
licel iovis nan Heel bovis. "

Saklitteratur

Kurien-Undhfrf>
Bakom monumenten 
- gestalter ur Europas gr> ning 
Historiska media. 1996.

Aniikens hisioria fann jag diiremot 
oemoisidndligt fa.scinerandc (la- 
tmsk ctymologi; kiinsla som upp- 
.sidr vid beskadande av penis). Jag 
hoppade vigt fran mentom Hen- 
rikson vidare till Gibbon. Momm
sen. Symes med flera. Redan kun- 
de tccken pa Antikens andra 
undergang skdnjas.

Latinct inte relevant
Tingsien ansag all lalin var unge- 
far lika relevant for modema man- 
niskor som konsten all karda ull. 
aven om han inte uitryckle del pre
cis - I rik.sdagcn svingade en le- 
damol sin svard mot "Gordons 
knul" (Mc) och en komprometterad 
bankdircktdr avgick med den pa- 
letiska motiveringen alt "Puiifars

fru fdr inte ens misstiinkas." Sedan 
dessa horrorer har kunskapen om 
axeln Jerusalem. Aten, Rom - den 
vustcrlandska civilisationens 
Lripodiska fundament - prakiiskl 
tagel upphort att existera. Jag bar 
svirt all accepters ell bildningsi- 
deal dar det ar viktigare alt kanna 
tilt olympiemas snedsprdng an det 
periodiska systemel respektive 
Hermes men inte HUGO. Trisiast 
ar forstds den fbrodande majorite- 
ten allsidigt ignoranta.

Viktor Rydberg 
skrev om romerska 
kejsare i marmor; 
Kurten-Lindberg skriver 
om romare av papier 
mache.

Del ar darfbr med vi^^ ivcr man 
oppnar Birgitta Kurlen-Lindbergs 
vuckra. lilta volym med liieln Bok- 
oni monunwnien - r>< .sw//<v ur Eu- 

^nninii. Fi»rfatl;irens intres- 
se fokuseras pa senantiken. 
I'rajunus. Julianus. .Augustinu>. 
Justmianus och den sexakrobaliska 
bjorntamjardottern kejsarinnan 
TetHlora passerar revy

Alla kejsare var into galna

Kurten-landberg. som vill belysa 
Europas grxrung. papekar belt kor- 
reki att alia romerska kejsare mtc 
var galna. Vespasianus med den 
luktibsa pissoar-skatlen {peeunio 
nun olvn och moralmasochisten 
Marcus .Aurelius (ban med lankar- 
nal skbite sina jobh hjalpligt men 
nog ar del rtiligare med Tiberius, 
som ble\ diad av hebisar. Caligu
la som ulnamnde sin lavorithasi 
till konsul och Hcliogabalus. som 
kvavdc sma sykofantiska iniddags- 
gasier i ton av nedsibrtandc rosor.

Jag har just sett BBC, Graves ly- 
sande Jag. Claudius for iredje 
gingen och kan bara konstatera ati 
sdpoperor som Dallas & Co jam- 
forelsevis framsldr som dkenvari- 
anter av Bamen p6 FrostmofjdUet.

Viktor Rydberg skrev om ro
merska kejsare i marmor; Kurten- 
Lindberg skriver om romare av 
papier mache, framstallda av ned- 
malda encyclopedier. Inte en ori- 
ginell synpunkt sd Idngt ogat ndr - 
har hon till excmpel last Vidal om 
Julianus och Brown om Augusti
nus? Hon ar en flitig medarbetare 
i Popular historia, men Finns del 
ndgon aniedning att med stod frdn 
Langmanska kulturfonden ge ui 
den lypen av artiklar i bunden och 
pdkostad form?

Kacka anakronismer

Texiemas karaktar av trdkig upp- 
slagsbok livas inte namnvart upp 
av anstrangl kiicka anakronismer. 
diir de krisina vid Constaniius II;s 
hov var uirustade med "pariibok” 
och upptriidde som "ett slags 
KGB-agenter".

Av forordet framgdr att hon 
anser sig synnerligen djiirv genom 
all skildra de lidiga krisina i en inte 
allligenum helig dager.

Hennes smd pikar ter sig dock 
ganska irubbiga i jamforclse med 
Gibbons magistrala samman- 
fanning av den rddande religions- 
poliliska situalionen: "The various 
models of worship, which pre
vailed in the Roman world, were 
all considered by the people as 
e(/ually true: by the philosophers 
as equally false: and by the 
Magistrate as equally useful."

All rubricera Vasterlandets meia- 
fysiska incubus Augustinus som 
en "playboy" ar i sin publik- 
lillvandhel forhoppningsvis oover- 
iraffligl. Hugh Hefner med sma 
bunnies i all iira men kyrkofadem 
var val dock i sina ungdomliga ut- 
svavningar vard epitelet horkarl!
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Ostros och spriten
Folkhalsan ar blott ett 
svcpskal. Det iir skatte- 
intakterna av sprit som 
Tomas Ostros forsvarar, 
skriver Axel Odelberg 
apropa debatten om 
Systembolagets monopol.

verigc. som i EU-samman- 
^^hang ofia framstir som den 
W-/ valkammade gos.sen som gcr 
apple (ill froken och valuppfostrai 
lyder alia dekrei frdn ovan. har for 
en gdngs skull salt sig pd ivarcn. 
Sverige tanker inte gd med pd 
EU:s inforselregler pd omrddcna 
sprit och cigaretter.

Rakryggat har den unge skatle- 
ministem Tomas Ostros deklarcrat 
for byrdkralema i Bryssel all Sve
rige ar beretl alt la slrid for folkcls 
halsa mot Europas alkoholindus- 
triella komplex. Ungelar sd ser bil- 
den av Sveriges hdllning mot EU 
ul niir regeringen och Tomas Ost
ros styr beskrivningen.

Men siuderar man den social- 
demokralisku regeringens hdllning 
till HU lite narmare finner man ett 
hell annal och samtidigl mycket 
bekani monster. I princip ar del sd 
alt nar regeringen kan hoja skattcr 
och infbra nya mod hanvisning lilt 
EU:s regler - till exempel skull pd 
utiug av ved ur egen skog. hbjd 
skatt pa folkbl (x;h moms pa an del 
cna iin del andra - sa sager den sig 
ivingad all gora det men nar EU:s 
regler hoiar ndgon skaUeintiiki sd 
suiter sig regeringen over. Som nu 
med infbrsclreglcma.

Folkhalsan ett svepskal
Folkhalsan iir blott ett svepskal. 
pet ar skatteihlaklema som Tomas 
Ostros forsvarar. fast med eti ar
gument som han hoppas ska for- 
fdra del svenska folket och accep- 
teras av Bryssel.

Av ndgon obegriplig aniedning 
tycks sdviil borgerliga som social- 
isiiska svenska politiker iro att hog 
skatt pd vin och sprit och strikla

inforselregler iir en hjartesak for 
folket. Minns hur det var dd Ulf 
Dinkclspiel kom hem frdn Bryssel 
och gliidjcstrdlande liil meddela att 
Sverige forhandlat .sig till ett un- 
daniag frdn EU:s normala infdr- 
•selregler. Ungefar som om han 
fdrsantade sig an delta meddelan- 
de skulle fd sven.skama att oppna 
champagnen.

I Dinkelspiels fotspSr

Och i bans fotspdr traskar nu Ost
ros som inte missal att genomfora 
en enda skattehdjning som han 
kunnal skylla pd EU men nu fbr- 
sbker fd sitt nej till friare infdrsel- 
regler all framstd som en stdnd- 
aktig molsidndshjalies heroiska 
kamp. Tror han alt del skdlas av 
lycka i siugoma nu?

For svenskama har EU blivii en 
niiloit sdval dd regeringen foljer 
Bryssels dekret som dd den g6r 
motsidnd! Fast det beror mer pd re
geringen iin pd EU.

AXEL ODELBERG


