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Om debattorers 

representativitet
Funderingar om vem 
eller vilka som deltaga- 
ren i det offentliga 
samtalet representerar - 
sig sjiilv, sin familj el
ler kanske rent av fol- 
ket? - levereras idag 
av Knut Carlqvist.
"Tvintras irSffade jag pi 
M Modenia Tiders femSrs- 

■A.fest en viss Jan Ekiund, 
som till vardags ISter sin lykta 
skina p3 Dagens Nyheters 
kullursida. Inte minns Jag vad 
vi diskuterade, men bland an- 
nat var det dddsstraffet. Om 
dbdsstraffet tycks det mycket 
och inte pi sagda kultursida.

Sjalv ser Jag det inte pS det 
sattet. Folk som kallblodigt 
mbrdar fbr lust eller vinning 
bar fbrverkat sina liv. Alt de 
andS fir leva beror pi att de 
bar fails i en lid som bar rid 
med det. Jag tanker inte satta 
mig till doms over 1800-lalets 
bosSitare i den amerikanska 
mellanvaslern eller mina an- 
Fader i Karlskoga. De bangde 
Sven ljuvar.

Fri skribent
Emellertid var del inte min 

insUUIning till dbdsstraffet 
som sane fyr pi Ekiund utan 
nigra oovertankta ord om var- 
fbr Jag kommit fram till den. 
Folk hemmavid ar inte sillan 
anbingare av dodsstraff. Inte 
minga skulle ba upprbrts om 
Tommy Zetbraeus bamnat i 
galgen. De vamar mer om de 
unga miinniskor som dbdades 
och skadades. Jag kan inte 
fordbma dem. Jag ar en av
dem. Som fri skribent repre- 
senlerar Jag dem, pi samma 
salt som Jag talar for mina 
fbrfider och mina efterkom- 
mande.

Ordet representerar fick 
Ekiund att gi i takei. Jag var 
en populist av del nydemo- 
kraliska slaget, om inte varre. 
Vilka efierblivna befolk- 
ningsskikt raknade Jag till 
"folkei"? Det var med over- 
vinnelse ban tog "folket” i 
sin mun. Det iicklade honom.

En lokig liberal, tankle Jag. 
En humanismens Iradkramare.

Konferens
Hiiromveckan befann Jag 

mig pa konferens i skiirgir-
den. Del var sent pi natten 
och en glas eller tvi hade 
slunkit ner och amnet var 
EMU. Jag forsbkie forklara 
varfor Jag inte irodde pi 
EMU. Folken i*Europa iir for 
olika, del iir skilda kulturer. 
Del Cnns inga mojiigheter an 
bygga en union pi en si hele- 
rogen bas. EMU kommer an 
driva fram ohyggliga kon- 
frontalioner.

-Men vad anser dll'} undra- 
de Axel Odelberg.

Jag forslod inte frigan. Om 
folket i landel varken vill ha 
EMU eller union, si iterslir 
ingel an resonera om. Hade 
Jag Iron an saken missuppfal-

lals eller an viktiga fakla tap- 
pats bort funnes det skil an 
prala vidare. Men det Iror Jag 
inte. Alltsi kvitlar det vad Jag 
lycker. Jag representerar fol
ket. Odelberg gick inte i take! 
som Ekiund utan lade huvu- 
dct pi sned.

-Folket? undrade ban mali- 
cibst.

En iir tillfallighel, tvi ar 
trend. Jag insig omedelbart 
an ingen skribent av betydel- 
se numera ” representerar” 
annal in pi krogen och att 
"folket” hills fbr en flklion. 
Kanske hade Jag valt olyckli- 
ga ord? Jag prbvade "fdreni- 
der nalionen”. Det lit fbr Jiv- 
ligl. Nationen fbrenids av den 
narsynte statsminister som fo- 
kuserar pi arbetsibshelen. 
Dessvirre liter ocksi "repre- 
senletar folket” uppblist. Som 
om Jag trodde alt Jag var nigon.

Nydemokralema talade fbr 
folket. Asiktsmissigt Iir fi 
partier ha legal nirmare den 
allminna opinionen in de. 
Somt var ritt, somt var fbr- 
domsfulll eller fbrenklal. Men 
vad bvriga partier forsvarade 
var inte det Rina (det snodde 
de i tysihet) utan sina privile- 
gier. De ville fortsilta att dri
va politik pi sina egna pre- 
misser, med Nisse i Bagar- 
mossen pi behbrigt avstfnd. 
De gbr ansptik pi att repre- 
sentera folket. Demokralinr ir 
uttalat representativ.

Mig har ingen rbstal pi, ens 
i brist pi bitIre. Hur kan Jag 
di representera nigon?

Vind pi saken. Vad anser 
”Jag” om EMU? Inte ell 
dugg. EMU eller dbdsstraffet 
ir inga meningsfulla fbreteel- 
ser fbr det renrakade Jaget. 
Det log itskilliga ir innan Jag 
fbrmidde bilda mig nigon 
uppfattning om dbden och 
innu ett decennium innan 
dbdsstraffets vara eller icke- 
vara drabbade mig.

Det var nir Caryl Chessman 
avrittades, 1958 om Jag inte 
minns fel. Min kompis beril- 
lade an han hamnade i gas- 
kammaren fbr an ha snort 
buntar med gamla lidningar 
frin tobakshandlama, buntar 
som sedan pantades till pap-. 
persinsamlingen. Eftersom 
det var vad Jag och kompisen 
hall pi med, si kande Jag 
starkl fbr Chessman.

Denna ursprungsuppfattning 
har sedan dess bverlagrats av 
lusen sinom tusen andra dis- 
kussioner. Min huvud ir en 
kompost och Jag sjalv en alll 
distraare Iridgirdsmaslare.

Vem fbretrider Hans Berg
strom nir han skriver ledare i 
Dagens Nyheler? Sig sjilv? 
Mariebergskoncemen? Han 
representerar folket. Del of- 
fenlliga samtalet blir me- 
ningslbsl om vi inte alia, var 
och en efter sin pipa, talar ut- 
ifrin ett ansvar infbr folket. 
Darav har den frie skribenten 
sin frihel. Darfbr representerar 
Jag folket, vare sig ni gillar del 
eller inte.

KuKurredaktor: Peter Elmiund

En utopi fyUer 40
Brasilia, den belt konst- 
gjorda huvudstaden i 
Brasilians inland, fyller 
40. Socialantropologen 
Ulf Hannerz tecknar 
dess portrait i sin tredje 
och sista artikel i serien 
Tre stader.
"Tuscelino Kubilschek. Bra-
I siliens president pi slulel 

av femliotalel. hade en fix 
idi. Innan bans ambetsperiod var 
over - fbr drbjde det langre skulle 
del nog aldrig bli av - misle lan- 
det ha en ny hiivudstad. 1 april 
1956 skapades organisalionen for 
all bygga Brasilia, fyra ir senare 
skulle invigningen fbrratlas. 
Byggmalerialel Tick till an bbrja 
med flygas in.

Tre stader 3.

Id^n var inte ursprungligen Ku- 
bitscheks. Egentligen tycks den 
utopiska tanken. att Brasilien 
med en ny metropol skulle viin- 
da blicken bort frSn Europa och 
mot sitt valdiga och glesbebod- 
da inland, ha dykt upp redan i 
borjan av artonhundratalet. Di 
hade annu knappt mer an ett 
haivsekel gdtt sedan Rio de Ja
neiro eftertratt Salvador de Ba
hia som huvudstad. Men Rios 
eiit kunde fortsatta lange an att 
roa sig vid atlantsiranden och 
dromma om Paris.

Inte for flandrer
Under popuiisten Kubitschek. 

frdn inlandsstaten Minas Gera
is. forverkligades andd ulopin. 
Under sin tid som guverndr i 
Minas Gerais hade han i olika 
byggprojekl samarbetat med ar- 
kitekten Oscar Niemeyer, och 
Niemeyer Tick nu uppdraget att 
rita den tredje huvudsiadens mo- 
numentalbyggen. medan hans 
niira kollega Lucio Costa fick 
gora stadsplanen. efter en arki- 
lektlavling som val knappasl 
genomfordes hell klanderfrilt. 
Resultatet blev en modernistisk 
drom eller mardrom.

Nar den konkretiserade uto- 
pin nu gdr in i femiiodrsdldern 
har den mognai. into sd mdnga 
betvivlar langre dess livsduglig- 
hel, och de forsta dlderskram- 
porna marks ocksd. Lucio Cos
tas funklionsfordelning. med

kontor, bosliider och hoiellom- 
rdden noggrant separerade, bans 
fdrbryllande kvarlersindelning 
och hans breda moiorslrdk kom
mer val aldrig att gora Brasilia 
till en foigiingarnas och fland- 
remas stad.

En del av Niemeyers skapel- 
ser framstdr fortfarande som in- 
tressanta i sina former, men 
inne i den runda nationalkate- 
dralen (som utifrdn kan lyckas 
likna ett paraply. aven om Kristi 
idrnekrona lar ha varii del av- 
.sedda bildsprdket) ar en del av 
de bid takglasen briickia, och 
fargen flagnar har och dar. Mi- 
nisteriekomplcxen omkring lik- 
nar mest ett valdigl Hdtorgscily.

Solen utestangd
Ute pd Brasilias universitet 

ligger mdnga av inslilulionerna 
i en viildig mdnskarsformig 
byggnad. ell par vdningar hog. 
ocksd Niemeyers. Den Idnga 
promenaden langs dess sida ger 
ett spannande perspekliv och 
tycks vara till halfien inomhus, 
till halften utomhus. sd som iir 
mbjligl i tropikerna. Men liirar- 
na tycker all huset ar konsiigi 
tiinkl. Pd en plats dar soleh for 
del mesia skiner pdliiligt. varfor 
ska man standigt behova ha be- 
lysningen land i arbetsrummen?

Pd somliga salt kan siadsinvd- 
narna iindd forma sina egna liv. 
Gatuforsaljarna hillar plalser att 
slalla sina karror och sId upp 
sina stdnd i hdghusens skugga.

En kollega som tilihor den 
forsta generationen som vaxi 
upp i Brasilia sager att hans far. 
som var forvaltningstjansteman, 
liksom mdnga i Rio for fyrtio dr 
sedan var mdltligl fdrtjust over 
att behova flylta. Fdrutom all 
Brasilia framslod som ett trdkigt 
stalle ute i odemarken skulle del 
sakna mojiigheter till del 
mdngsyssleri som varit ett etable- 
rat nationelll monster. Aven 
mdnga sialstjanare iignade sig 
gama dl yiterligare ett eller tvd 
niiringsfdng som gav intakler. 
kontakieroch spanning i livet.

Natverken lagras
Kanske hade somliga av Bra

silias planerare fdrhoppningen 
alt minska ulrymmet just for sd- 
danl fixande. Vid det hiir lagei 
har del saken ater dkat aven i 
den nya staden. Men dessuiom

lagrar sig andra sociala niitverk. 
Brasilia har nu sin andra och 
tredje generation, manniskor 
som ar fodda dar och har inte 
bara arbeiet utan ocksd slakl 
och barndomsvanner pd platsen.

Min kollega .sager att det 
var ett bra» tryggt stalle att 
vaxa upp pd. Han langtar 
inte cBer Rios trangsel eller 
Sao Paulos smogtacke. Det 
ar inte billigt att leva i Bra
silia, men del ar ett stadsliv 
utan sarskilt mycket irrita- 
tioner. Den klara luften och 
soluppgdngama dver slatt- 
landet ar gratis, och man 
kan segla pd den konstgjor- 
da sjon.

Han sager inte sd mycket om 
de mer sponiani uppvuxna kdk- 
siaderna som omger ocksd Bra
silia och vars invdnare varje 
morgon fraktas in med bussar 
till Niemeyers och Costas stad. 
Del bor niirmarc tvd miljoner 
manniskor i Brasilia med om- 
nejd nu sags del. men en stor del 
av dem bor i de ytleromrdden 
som kommit till utanfor ulopin. 
Hursomhelst. en snabb tillvaxt 
pd fyrtio dr.

En del av statstjanstemannen 
slrejkar medan jag iir i Brasilia. 
Deras demonstration pd planen 
mellan nationalkatedralen och 
ett av minislerierna verkar vara 
en ganska godmodig tillsiall- 
ning. med svangig musik. Nar 
demonstraiion.stdgei siitier sig i 
rorel.se tycks det till cirka en 
femtedel utgdras av apelsinjui- 
cefdrsdljare med sina karror, 
som driver sin kommers med de 
andra fyra femtedelarna.

Ndgra dagar lidigare har mili- 
tarpoliser varit indragna i en mas- 
saker pd jordlbsa demonsiranter i 
dclsiaten Pard. i nordost. Presi- 
denten. Fernando Henrique Car
doso. som verkar benamnas fa- 
miljarl med bara fbmamn inte 
bara bland de akademiska ex-kol- 
legema (han ar internalionellt 
kiind sociolog), iir besiort dver 
hiindeisen och vill pdskynda ar- 
betel med en jordreform. Men 
for manga i Brasilia tycks sudu- 
na s<fciula spanningar pa annat 
hall i landel vara mycket Idngt 
borta. Kanske har ulopin for 
somliga av dem bcstdil i alt gora 
sig kviit Brasilien?

ULF HANNERZ

Modiga Expressen vagar hana Sinatra
W asle Expressen for nagra
I dagar sedan. Fann en

JL^bildtext under ett foio av 
Frank Sinatra och luistrun Bar
bara. Expressen konstaterar diir 
all Frank Sinatra inte iir ”sd 
hdrresande liingre”.

Ser gamma! ut
Vid 80 ars alder "gdr han silt 

biista for att halla.sig ung”. 
Men nu nar han kliver ut frdn 
en reslaurang ser han "valdigl. 
valdigt gammdl ut". Och den 
skarpsinnige fdrfallaren av 
bildlexien konstaterar all "pe-

ruken som brukar ddlja den 
tunnhdriga skulten uppenbarli- 
gen har ramUii ned i soppan"\ 
Dessuiom: "lagen av denna 
hiindelse fick Frankie Boy Ic- 
das ul ur restaurangen av hust- 
ru Barbara".

Jag kan tyvarr inte kontrolle- 
ra om bildtexten iir faklamiis- 
sigi korrekt. men del spelar ju 
knappast nagon roll. Jag iir inte 
speciellt intresserad.

Diiremol iir jag viildigi in- 
iresserad av att vela varfor Ex
pressen anser del journalisliskt 
intressam all publicera bilden 
med denna>bildtexl? Har Frank

Sinatra pa nagot sail gjort Ex
pressen eller nagon av dess 
medarbeiarc nagot ilia? Eller iir 
tidningen bara ute for alt driva 
med en person som blivit 80 ar 
gammal?

"Frank Sinatra - The man 
who has bridged four genera
tions” - nu slulligen skiindad 
och salt pa plats av Expressen!

Vilka lunga "avslojanden" 
kommer harnast? Finns 
det nagra andra valkanda, 
aldre arlister som tidning
en kan gora narr av?

ENRICO BARILE


