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Monarkin bor behandlas v^digt
Poangen ined monarkin 
ar att den genom sin 
blotta existens upprattar 
en organisk fdrbindelse 
med det fdrflutna, att 
den ar det bestaende och 
ofdranderliga i en tid av 
standiga fdrandringar, 
skriver Mats Gellerfelt.

Tag minns nar jag fonita 
I gSngen s5g Dagens Nyhe- 

V lerskullurchefredaklorArne 
Rulh. Det var for mSnga 5r sedan 
p5 Bonniers Manillakalas. Ruth, 
dll kulturchef for Expressens 
aningen mindre prestigefyllda 
kultursida, var ikiadd en sliten 
kritstrecksrandig kostym till vil- 
ken han bar en sorts undertroja 
med tre knappar.

Tredje person
Dom om min forv5ning nar 

denne man nu skall undervisa 
svenska journalister i hur man 
lilltalar HM Konungen. Med 
ratta anser Ruth - som givetvis 
passar pi att tycka ilia om mo
narkin - alt del ar bisarri all lill- 
lala honom i tredje person med 
■’kungen", i.siallel for med del 
korrekla "ers majeslal".

Men Rulh frigar sig naturligt 
nog ej varfor man inie lilltalar 
kungen pi del korrekla sallei. Till 
dels beror del pi anarkin i de 
svenska lilliaisformema - alt till 
exempel ”ni" bide kan vara hov- 
ligl och snorkigl. Tilllalsformer- 
na ar bide sociall och sprikligi 
belingade och nigon ordning har 
del val aldrig rikligi blivit.

En engelsman har inga prob
lem med alt till drollningen

siiga, "Your majesty, have you" 
etc, med eti di och di inskjulel 
" mam". FramfOr alll beror dock 
skracken for an lilltala majesta- 
let korreki pi alt journalislik 
och kultursidor varil lolall vans- 
terdominerade under decennier.

Poiitruker
Del har hell enkelt varil .si, all 

man - pihejade av VPK:s och 
SAP:s poiitruker - vagral all 
visa kungen och monarkin re- 
spekl. Del ar lankevaekande, all 
statsielevisionen, som nu firat 
orgier i kungahyllande, under 
ling tid, mot "vanligi folks" 
onskan, ignorerade eller var di- 
rekt ofOrskamd mol kungahu- 
sel. Naiurligtvis finns del forlfa- 
rande TV-fossiler som vagrar 
all ge upp. Nar bland andra 
slalsministern var pi vag in i 
sloiiel fOr all gralulera kungen 
ansalles han av K-G BergsirOm 
med frigan om Sverige inie hor
de infOra republik. Vanligi folk- 
vetl ar lydiigen ell hell okant 
begrepp.

I riksdagen sig man genom 
den si kallade "Torekovskom- 
promissen” till all kungen fOr- 
vandlades till en plym, jam- 
slalldhelsprofelerna genomdrev 
kvinniig tronfOljd och niveller- 
ingsexperterna alt rik.sdagens 
stilliga, hOglidliga oppnande av- 
skaffades: kungen tick ika nill- 
trappa i en blaskig riksdagsOpp- 
ning. Gamla stilliga vandningar i 
grundlag och i kungens Irontal 
avskaffades. Alll for all fOrOd- 
mjuka monarkin. Denna vansler 
Tick - och fir - sin livsiusi i den
na saregna svenska sjaskighel, 
dar normer, respeki och hOvlighel 
anses som reaklionara kvarlevor 
frin svunna dagar.

Alira iniressantasi ar all iaklla 
Dagens Nyhelers programenli- 
ga schizofreni. A ena sidan har 
man numera insell monarkins 
kommersiella varde liven fOr en 
grimelerad morgontidning av 
delta slag. Del var sannerligen 
inie bara kvallslidningarna och 
Svenska Dagbladel som blisle i 
trumpeter och trummade pi pu- 
kor kring femlioirsdagen, aven 
om Arne Ruth vill fi oss all Iro 
del.

Vanstersluskar
A andra sidan fir de giingse 

vanstersluskarna nasi inlill 
nervsammanbroll nar deras tid- 
ning debar i hyllandei. Nigol 
misle gOras! Mikael LOfgren 
ansluler sig till Rulh och menar 
i en Sion uppslagen kullurarti- 
kel all de som hyllar kungen ar 
galna. Staffan Skoil vill i en de- 
battanikel iterinfbra valkunga- 
domel, mihanda delvis pi 
skaml. En kisos Olsson spyr 
galla over kungen. monarkin 
och dem som uppskallar denna 
inslilulion. Si hiller del pi. Ja, 
det var inie alltfbr lange sedan 
som man pi nyheisplals i Da
gens Nyheler gjorde sig luslig 
over kungens dyslexi. Man kan 
bara tanka sig vilket ramaskri 
del hade blivil om nigon skam- 
lal om en "vanlig" miinniskas 
handikapp!

Si man vet varken ul eller in, A 
ena sidan saija pi kungen, i andra 
sidan la avsiind frin honom. I 
och for sig iir del hell nalurligi all 
del blir pi del visel, i en lidning 
som ar borgerlig men dar kullur- 
joumalistiken skols av en hel 
Vieinamdemonsiration.

Ocksi pi Expressens ledarsi- 
da vrider man sig som maskar.

Jovissi, den ar ju bra men... 
Samiidigl som nyhetsredaklio- 
nen oser ul kungamalerial.

Poang
Pi kultursidan har Per Svens- 

son en poang, nar han skriver alt 
om kungahusel blir vanligare an 
si hiir, di kan vi lika giima infb- 
ra republik. Litei dverraskande 
ar Hikan Hagwall i SvD inne pi 
samma linje (liven om han sa- 
kert inie skulle la ordet republik 
i sin mun), nar han havdar all 
ljusningen med kungafamiljen ar 
all den aren sorts "first family" - 
som vi andra, fast lilet former.

Men poangen med monarkin, 
itminstone for en god konserva- 
liv, misle ju vara - dari har 
Svensson rati - att den inie iir 
vanlig. all den genom sin blolla 
existens upprattar en organisk 
forbindelse med del forflulna, 
all den iir del bestiende och 
oforiinderliga i en lid av standi
ga forandringar. Man kan hell 
enkell inie tdmma monarkin pi 
all! symbolvarde, pi alia reliker 
frin del forflulna, utan all den 
blir lolall meningslos.

Dagis
Vanslerns projekt har ju varil 

att pi delta salt ursurpera mo
narkin och Qola till del med .si- 
danl som an Stockholms sloli 
skall forvandlas till dagis. Mo
narkin skall vara sjalva hislo- 
rien, symbolen for maki och 
myndighel - och viirdighel. Del 
misle finnas en mylisk potential 
i den - elt sagoskimmer om man 
si vill. en glans och en slit som 
ar alll annal an vanlig.

All den gamla skalliga vanlig- 
helen drabbat monarkin ar inie

dess egel fel. Den har Ivingals 
till den av janlelagens alia till- 
skyndare, del vill siiga av slusk- 
vanslern. Kungfamiljens mc>i- 
lemmar iir livradda for all pi na- 
got sail fdrefalla former, ly for 
sidant fir man omedelbarl stryk 
i Sverige. Kungafamiljens rid- 
givare har alltsi "slylal" den 
som "vanlig", eftersom del si 
skall vara i virt land. Diirfbr var 
del dessulom ivungei all liia 

- femlioirsfirandel besli av en 
hel del buskis med sliupp-"ko- 
miker” och dansband. Urrkl

StatsSverhuvud
Jag forslir inie rikligi proble- 

mel. Varfor kan inie Arne Ruth 
och andra fotriita rodingar inse, 
all si liinge vi har monarki, skall 
monarken och monarkin omges 
av den nimbus som tillkommcr 
en monarki. Si liinge kungen ar 
sialsoverhuvud skall han bernii- 
las med den viirdighel som lill- 
kommer ell sidani - dessulom 
lilltalas med ers majesliii. Det 
insig till och med slatsminis- 
lern och lalmaninnan som drog 
till med "eders majeslal" pi fo- 
delsedagen.

Del iir for ovrigi lankeviickan- 
de, all man i Frankrike eller i de 
forna socialisl.slalerna aldrig ' 
kan eller kunde liinka sig all for- 
vandla del hogsla iimbetet till 
nigol folkligi ijosanhejsan.

For ovrigi anser jag all riks- 
dagcns hogtidliga oppnande 
iterinfiirs och all kungen 
presenlerar sig som "Jag,
Carl Guslaf, av Guds nide 
Sveas, Giles och Vendes ko- 
nung"

MATS GELLERFELT

De befasta stadsdelama
Under vinjetten "Tre 
stader” kommer Ulf 
Hannerz, professor i 
socialantropologi, ati 
beratta om urbana tenr 
denser med tre brasili- 
anska stader som 
utgangspunkt.
T Tid utsikispunklen pi en 

av kullarna ovanfbr Rio 
T lillar en grupp indiska 

lurisier. inklusive en reslig sikh 
i lurban, ftirslroll ul over sta- 
dens gylter. Nigon talar om for 
dem att kiksladen, favelan. 
narmasi nedanfor dem var den 
diir Michael Jackson gjorde en 
videoinspelning under sin bra- 
silianska lurne. Genast vacks 
deras iniresse till liv, och de 
hanger over balusiraden en 
slund for all spana in bland 
bradlappsbyggena. pliiiaken, 
och de gulbruna griinderna och 
backarna mellan dem.

Tre stader 1.

Michael Jackson, siiger min 
viin och guide, gjorde en over- 
enskommelse med ledaren for 
den lokala knarkmaffia som be-

hiirskar just denna kikslad, for 
all fi komma och gora sin in- 
pelning. Polis och andra myn- 
digheler har i dessa lider inie 
myckel att siiga till om eller i 
andra av Rios favelas. Narkoti- 
ka, illegal vadhillning och an- 
nan organiserad brotlslighel 
har skapal en alternaliv makl- 
struklur, som inie giirna medger 
nigon annan insyn iin den man 
till avenlyrs fir uppifrin kullar
na. Forskningen om livel och 
omsiiindighelerna i favelas var 
rati livlig pi sexlio- och sjutlio- 
lalen. Nu ger sig .sociologerna 
och aniropologerna lika ogarna 
in dar som poliserna.

Befasta hem
I slallel beskriver de kaniTke 

en annan lendens i livel i Rio, 
liksom i andra brtisilianska och 
latinamerikanska slorslader. Vi 
sioler pa den di vi stannar vid 
ell trafikijus intill Copacabanas 
sirandpromenad och en pojke 
sloppar med en broschyr ge
nom bilfonsirel - reklam for ell 

.bosiadskomplex som har alll. 
egen swimmingpool, drugstore, 
damfrisorska, sauna, men fram- 
for alll rigoros prival bevak- 
ning. De som har rid (inklusive

minga i den hyggligi viilsilue- 
rade medelklassen soker sig till 
dessa niistan fastningslika slut- 
na viirldar, heist vid sodra Rios 
allanlslriinder, och skickar ul 
sina hembilriiden och chauffo- 
rer for an utriiiia arenden pi 
Sian. Bara till arbelcl, och till 
sin psykoanalyiiker, misle man 
la sig sjalv. Barnen forslas mel
lan hemmels och privalskolans 
dorrar.

Och man ser med vissi miss- 
noje pi busslinjerna mellan 
norra och sodra Rio. Mi vara 
alt de misle ga pi veckodagar- 
na, si alt Ijanslefolkel kan nd 
sina arbelen. Men kunde de inie 
sialla in IraFiken pi veckoslu- 
ten, si all inie norra Rios folk, 
lagre medelklass sival som 
irasprolelariat, si lall kan inva- 
dera Copacabanas och Ipane- 
mas sirandcr?

Kanske ar del befasta bo- 
sladskomplexet den senaste va- 
rianien pi ell gammalt brasili- 
anskl tema. En av landels fram- 
sla anlropokiger och kuliurkri- 
liker (kind bland annal for sina 
sludier av karnevalen), profes
sor Roberto DaMatIa, har flera 
ginger itervanl till den grund- 
laggande koniraslen mellan hu- 
sel och galan. Husel stir for

ordning, harmoni och inlimilel, 
och galan for kaos, rorlighel, 
manglydighel, alias krig mol 
alia. I del lemal har till och med 
ingiti den mera ulsalla lagre 
medelklassens lolerans gent- 
emoi dodsskvadronernas harj- 
ningar bland gatubarnen.

Andi, siiger en av mina van- 
ner, ar rykiena om Rios risk- 
fyllda galuliv nigol bverdrivna. 
Var normall galuklok. Ha inie 
for myckel pengar pi dig, och 
sprid dem pi olika fickor. Ta 
mie med dig passei, for det kan 
bh besvarligi all fi ell nyii om 
du skulle bli av med del. Se ul 
som om du vet vad du gor. Och 
skulle du trots del rika ul for ell 
rin si kan det hiinda an aven 
forovarna gir till vbrkel med 
nagol av den charmerande, im- 
proviserande, overslalande viin- 
hghet som brukar bcskrivas 
som en nationell social lalang. .

Det goda livet
Dessulom har del offenlliga 

njmmel sina egna lockelser. 
Del har gill nigon generation 
sedan Rio de Janeiro slulade 
vara Brasiliens huvudsiad - 
nummer ivi. Forsi var Salva- 
dor. langre norrul lings kuslen.

under kolonialtiden - och en 
slor del av polilikerna och by- 
rikralerna drog ivag till del 
nya, ulopiska Bra.silia, staden 
som skulle hjalpa till all oppna 
del odsliga inlandet.

Kosmopolitiskt
Rio fortsalle anda all vaxa: 

uppit bergen. ul i havsbuklen 
genom landfyllning, med bru- 
talfunklionalisliska maslodont- 
byggen som tick sli ul myckel 
av vad arionhundralalels och 
sekelskifiels byggmastare lam- 
nat cfler sig. Men galorna, kro- 
garna, museerna, kaffebarerna, 
kopceniren, bokhandlarna och 
badstranderna framsiar beslami 
nu annu mer renodlat som so- 
ciala och kullurella arenor for 
det goda kosmopoliliska livel.

Och itminstone de bemedla- 
de rioborna ser sig som dess 
konnassiirer. i motsals till de 
kanske mera ekonomiski fram- 
gingsrika och energiska men li- 
Tei Irakiga kusinerna i megasla- 
den Sao Paulo. "Vad iir defini- 
lionen pa cnsamhel?" frigar 
man i Rio. "Tva paulislas lill- 
sammans." >

ULF HANNERZ


