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Nar USA paboqade resan v^temt
USA:s dominuns av kon- 
tinenteii kan i efterhand 
verka oundviklig men 
var ingen sjalvklarhet for 
den forsta generationen 
politiker, skriver Per- 
Olof Bolander i sin 
anmalan av Stephen 
Ambroses bok om USAis 
expansion vasterut.

TT TSA fdddes inte som slor* 
I I makl. Den nya nutionen 

var cn Idsl summunhallen 
federation uv smasiaier i dstra de- 
len av den nordainerikanska kon- 
tinenten. en kontinent dar hritlis- 
ka. franska, spanska och ryska in- 
iressen redan mulat in eller gjorde 
ansprak p3 de viildiga lerritorierna 
vasterut. Diir levde redan ctl storl 
antal indianstammar som visserli- 
gen var tckniskl och snarl nume- 
riiit underlagsna men anda etl 
storl hinder for vidare kolonisa* 
lion.

Saklitteraur

Slepfu n Ambrose 
Undaunted Courage - Meriwelhcr 
Lewis, lliomas Jefferson, and the 
opening of the American west 
Simon &.Schuslcr, 19%

USA:s dominans av konlinenten 
kan i efterhand verka oundviklig 
men var ingen sjalvklarhet for den 
forsta generationen politiker. 
Motsiandet var .ston mol de enlu- 
sia.ster som hoksiavligi lalai ville 
leda nalionen in p5 okand mark.

Entusiast
Den sidrste entusiasten var 

Thomas Jefferson, fdrfattaren till 
sjalv.standighetsdeklarationen och 
1800 vald till president. Jefferson 
koni frSn en godsagararistokrati 
som stiindigt hungrade eftcr nytt 
land. Han var idealisten som i

USA sag frdet till frihet och lycka 
for varlden. Han var klassicisien 
som i de aniika forfattarnas efter- 
foljd framholl den egna garden 
som ell vilikor for personlig lycka 
och tnedborgcriig dygd. Han hade 
upplysningsmannens kiirlek till 
h^rda fakla om allt mellan himmel 
och Jord. Allt delta gjorde del natur- 
ligl for honom att blicka vasterut.

Fordubblade territoriet
Niir Napoleon erbjdd de franska 

besiilningarna for 60 miljoner 
franc kunde Jefferson inte tacka 
nej. Affaren fordubblade 1803 i 
ett slag USA;s lerrilorium. Gran- 
sen flyltades vasterut frAn Mi.ssis- 
sippi-flodcn till Klippiga bergen. 
Ingen vissie mer exakt efiersom 
omradet inte dcfinierats med karl- 
koordinater utan beslamdes av de 
stora vatiendragen och dcras upp- 
samlingsfldden.

En expedition uppfdr Missouri- 
floden och over bergen till Stilla 
Havet var etl redan planerat och 
av Jefferson omhuldal projekl 
som i och med markkdpet blev en 
nalionell angeliigenhet av sldrsta 
vikt. Till ledare for denna faro- 
fyllda och poMliskt kansliga upp- 
tdktsfard utsug presidenten sin 
sekreterare. en 28-3rig granne 
fran Virginia. Valet var inte s3 
nnirkligt som kan lyckas. Gods- 
iigama i Jeffersons Virginia var etl 
hilrdigl nybyggarslakle som i tidig 
alder blev experter pS djur och na- 
tur samiidigt som de skolades i le- 
darskap och initiativrdmi5ga.

Lewis hade visat sig kapabel att 
driva ell gods och var en ypperlig 
jagarc. Han hade aven hunnit med 
en militiir karriiir, och Jefferson 
kiinde sin sekreterare som en in
telligent och hiingiven polilisk an- 
hiingare som skulle gora sitt allra 
yttersta.

Den expedition Lewis Hck an- 
svaret for hade flera syften. Vikti- 
gasi var att kartliigga Missouri- 
flodens ovre lopp, for all besiam- 
ma USA:s nya griins och. minst

Nar Napoleon erbjod de frans
ka besittningarna for 60 mifjo- 
ner franc kunde Jefferson inte 
tacka neJ. Affaren fordubblade 
1803 i eft slag USAs territori-

lika viktigt, forsoka finna en val- 
lenfdrbindelse med viislkustens 
stora vallendrag. Columbiafloden. 
Farbara floder var tidens mesl ef- 
fektiva kommunikationsmedel. 
for mSnga transporter det enda 
lankbara.

Vidare skulle man underratia 
indiansiammarna om den politis- 
ka nyordningen och vinna deras 
fortroendc och respekl, saml med
ia mellan stridande stammar. som 
en fdrbercdelse for ordnad och av 
USA kontrollerad handel. Slulli- 
gen hade Jefferson inte ^aril Jef
ferson om han inte insirueral Le
wis alt dokumeniera omrSdets kli- 
mal, flora och fauna och studera 
indianerna etnografiskt.

Presidenten hqppades p3 alt ex- 
peditionen skulla finna s5val le-

vande mammutar som attlingarna 
till Israels fdriorade stammar. Ef- 
ler en snabbkurs i bolanik, ^oolo- 
gi och astronomi for framstaende 
vetenskapsman i presidentens 
viinkrets borjade Lewis provianle- 
ra och rekrytera handplockade 
soldater till expeditionen Hdsten 
1803 borjade farden fran Pitts
burgh. Efter vinlerlager vid St. 
Louis vidtog det verkliga upp- 
tiicklsresandet foljande var och 
kapten Meriwether Lewis med 
vjinnen och officerskollegan Wil
liam Clark och trettio man fbr- 
svann under presidentens och all- 
manhetens horisonl. utan m\gra 
mojligheter till kommunikation.

Sensation
Aterkom.slen hoslen 1806 var 

en av 5rcls stursta sensationcr och 
bar bud om b3de framgSng och 
misslyckande. Endasi en deltaga- 
re avied under farden. trots fdrfar- 
liga strapatser, sjukdomar. perio- 
der Ulan mat. flera hotfulla moten 
och en vStdsam skarmytsling med 
indianer. Man hade niitl Stilla ha
vet. efter alt fardats uppfdr Miss
ouri i kanoter och korsat Klippiga 
bergen.

I det stora material sum Ley/is 
forde med tillbaka fanns nyritade 
kartor och beskrivningar av cirka 
300 tidigare okanda viixier och 
djur. Men nSgon enkell framkom- 
lig fdrbindelse mellan de stora 
farbara floderna fanns inte. Klip
piga bergen hade visa! sig vara 
hdgre och mer svSrforcerade an 
nSgon trott. Hoppet om att binda 
samman konlinenten kommunika- 
tionsmassigl tycktes krossat.

Inga effekter
Lewis och Clarks expedition 

gav alllsa inte de omedelbara ef
fekter man hoppats ph och nar std- 
hejel lagt sig gidmdes den av de 
fiesta. Fdrst mot sluiel av 1800-ta- 
let borjade den uppmarksammas 
p5 nytt. dd .som en nntionell hislo-

risk klenod. den forsta och biista 
beraltelscn om hur den ameri- 
kanska pionjarandan erdvade 
konlinenten. Hislorien beratlas pS 
nytt av hisiorikern. palriolen och 
naturiilskaren .Stephen Ambrose i 
Undaunted Courage.

Ambrose iir en sympatisk och 
skicklig beratlare som hiir kombi- 
nerar en klarl ullalad och smiltan- 
de eniusiasm for amnet med histo- 
rikerns kriliska altilyd. Det ar som 
framgar av lilein en beriittelse om 
hjallcmod. om foreddmligl ledar- 
skap i manga kriliska silualioner. 
dock into alia. Lewis stdrsia brist 
var bans naiva tro att indianerna 
kunde fas att ijiina amerikanska 
iniressen med vackra tal och pre
senter.

Tragik
Del iir ocksii en tragisk och ve- 

modig beratielsc. Tragiken ligger 
i Lewis tide. Ftflcr att ha firats och 
utniimnts till guverndr i Louisiana 
gick bans bana snabbt nerfdr. 
Dryckenskap. depressioner. poli- 
liska griil och ekonomiskt trassel 
ledde honom till sjiilvmord Ire ar 
efter hemkomslen i Iriumf.

Det vemodiga bestir i insikten 
alt ingen liingre kan se vad Lewis 
och bans miin sag. Del som d§ 
verkadc vara ouiidmligt overdid 
iir idag i biista fall konserverade 
yt<ir f(ir turism och sentimental 
naiurdyrkan. Lewis kunde utan 
motsiigelse utl'tycka sin hanfdrcl- 
se for naturen och'skjuia pil allt le- 
vande han sSg i den.

Sa skulle del inte fdrbli liinge 
till.

Expeditionen lockade snabbt 
till efterfdijare. ivriga all exploa- 
tera nalurens rikedomar. Med 
angkraftens hjiilp genomfdrdes 
erdvringen av konlinenten snab- 
bare och mer slutgiliigt an Jeffer
son och Lewis kunnal ana. Niir in- 
tresset for Lewis och Clarks expe
dition ater vaknade var den erdv
ringen i huvudsak avsiutad.

PER-OLOF BOUNDER

Sture Dahlstroms nya 
roman Stilla dagar pa 
floden anmal.s av 
Peter Elmiund.

A tl spriinga samhiillet i luf- 
/% ten och fdrandra livel. del 

X .^var surreatismens grund- 
liiggande mulsiitlning. inte att ska- 
pa en ny konslniirlig eller filoso- 
fisk riktning. Rdrelsen var besliik- 
lad med den revoluiioniira kom- 
munismen i sa matlo att den be- 
kampade social oriiitvisa. religids 
fdrdumning. imperialisti.sk militii- 
ri.sm och borgerlig moral. Diir- 
emoi tog den avslind friin valds- 
aktivismen och terrorn. Del vapen 
surrealislema fdredrog var .SKAN- 
DALEN. Personer och fdreteelser i 
del borgerligu samhiillet skulle 
skymfas sA all dess hemliga och 
fdrhalliga drivkrafler avsidjades.

Siure Dahlslrbm 
Stilla dagar pA floden 
Norstedt.s

I samband med en ulstiillning i 
Zurich satle malaren Max Ernst 
ndgon g3ng pA 20-talel upp en fd- 
restallning med en liien flicka. 
som ikiadd konfirmalionsskrud

Sprang samhallet i luften!
liisle upp en slarkt pornografisk 
text av vilken hon inte begrep etl 
skvatt. En furfarlig skandni.

Som ell av de vackraste smii- 
debreven i surrealismens historia 
betecknar Luis Bunuel det brev 
som tva medlemmar i rdrelsen 
skickade till kurseitan i en Arskull 
vid mililiirakudemin i Saint-Cyr. 
Diir slod .saker som: "Vi spottar 
pA trikoloren. Tillsammans med 
era uppviglade soldater skall vi 
hiinga iniilvorna frAn alia officera- 
re i hela franska arm^n all torka i 
solen. Tvingar man ut oss i krig, 
kummer vi Alminslone att dra i 
tjiinsi under den arorika tyska pick- 
elhuvan...” Brevet A.stadkom inte 
bara sior uppstandel.se, det fick 
de^sutom riitlsliga eflerrdljdcr.

1 laki med all modernilelen och 
sekulariseringen erdvrade varlden 
fdriorade upptAgen sin verkan. En 
lid av repressiv tolerans fdljde 
och i millSn av 50-talel konstale- 
rade surreali.smens cenlralfigur 
Andr£ Breton att skandalen inte 
liingre var mdjiig.

En fdrhaslad slutsats. Nar mo-

dernismen fdrloral sin krafl, 
drdmmen om del eviga framslegel 
sliickis och nya sociala konflikter 
dykl upp runt slugknulen i taki 
med globaliseringen har det mora- 
liska klimalel sviingl. Ater upple- 
ver vi den lidiga modernismen 
som provokaliv; sena imitatdrer 
som Dan Wolgers lyckas med sina 
fdrtrelligheter. Tredje vdrldens 
moraliska moloffensiv skapar 
sina viirldskandisar som Rushdie. 
Na.srin med flera. Och kanske vik- 
tigaste av allt. den vid.synla hAll- 
ningen till sexualileten ulmanas 
frAn alia hAll och kanter.

Tiden ar inne
Kanske iir diirfdr tiden inne fur 

Sture Dahlstrdm, Sveriges ledan- 
de surrealisliske fdrfaltare med 
suveriina. men negligerade. roma- 
ner .som Gdkmannen, Den galop- 
perande svensken och Den slore 
Blondino bakom sig. Under 
mAnga Ar blev bans romaner inte 
ens recenserade pA de stora kul- 
tursidoma. Trots det fann Dahl-

slrdm en tillriickligt stor liisekrets 
for all ekonomiskt molivera en re- 
gelbunden utgivning, vilket ar an- 
miirkningsviirt efiersom del inte 
handlar om nAgon lattsmalt eller 
laltsAld litteralur.

Drom och dagdrom
Den nya romanen Siilla dagar 

pti floden ansluier till de tidigare 
alstren i Dahlstroms surrealisti.ska 
svit (han har ocksA .skrivit .sjiilv- 
biografiska bdeker). Huvudperso- 
nen, som denna gAng heier Erik 
Svenningsson. iir i allt vasenlligl 
densamma som i tidigare bdeker. 
Del ar en person som bejakar bAde 
drdmmen och dagdrdmmen. som 
fdrharligar lidelsen, mysiinkalio- 
nen. det svarla skrattet, suget frAn 
avgrunden. som fdrsdker komma 
At den verkliga tanken bortom fdr- 
nufl, estetik och moral och som 
framfdr allt sliiller till skandai.

Man kan siiga att Dahlstroms 
protagonisier hell enkell gestaltar 
surrealismens grundliiggande id£- 
er. Det skandaldsa (och humoris-

liska) insluget beslar framfdr allt 
av deras totala egoism kombincrat 
med en eminent RirmAga ntl med 
poeli.sk relorik fA denna att fram- 
stA som hdjden av altruism. PA sa 
siilt iir Dahlstroms figurer beslak- 
tade med andra ijockmagade egon 
som Piralens Tom Ancker och J. 
Kennedy Tooles Ignatius.

Musiktorskare
I fallel Svenning.sson ardel frA- 

ga om en musikforskare som reser 
runt i varlden och dokumenterar 
uiddeende folkmusik. Han har 
ambitionen alt komma ifrAn mu- 
sikforskningens fdraldrade kon- 
ventioner och vill skriva en en 
fackbok som viidrar ut ordentligt i 
modersmalsbyggnaden och som 
belt skiljer sig frAn den ordiniira 
avhandlingens lAngsamma lun- 
kande och .sega eflertiinksamhel. 
Han hamnar i Sydamerika som kap- 
len pA en hjulAngare dar den sed- 
vanliga dagdrdmmen - fylid av ero- 
lik och bisarra figurer - tar vid.

Det iir inte nAgon Dahlstrdm i 
toppform som skrivit Stilla dagar 
pA floden.. Hans fdrfattarskap har 
inallats nAgot pa senare Ar. Men 
Dahlstrdm iir vid 74 Ars Alder fort- 
farande en lysande stili.st.

PETER ELMIUND


