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Mcjts Gellerfelt

Jutterstrom och Expressen
^ 4 har 4nnu en chefredaktSr 
^ p4 boulevardbladet Eapres- 
Jsen fallit. Christina Jutter- 
r6m lar inte shijas av andra an 
na mest devota underhuggare. 
4 chefitedaladrer i den svenska 
lessens historia tonde ha varit s4 
itskydda som hon.

Oder sin tid p4 DN skapade hon 
n specielia ledarstil, vilken p4- 
lihner litet grand om schassras 
serien Wilmer det som brister 
takt, intelligens och kunnande 
an kompenseras med brutala 
etoder mot medarbetama.
Att JuQersirbm fSr bvri^ som 
lykologiskt fenomen drivs av 
t stort m4tt kompensationslusta 
der v41 fSga tvekan om. P4 DN 
piade hon en icke ringa tid till 
t fScfSlja medaibetare som hade 
!t som hon sj81v alltid saknat: 
lang och skrivfSnn4ga.
Finns det n4gon som kan erin- 

i sig n4got joumalistiskt hant- 
»k av yppersta Mass, signerat 
itterstidm? P4 DN vaxte Ihnge 
Uet mol henne. Saridll okam ar 
aines bppna trakasserande av 
sn genialiske tecknaren Martin 
amm i DN/Expressens malsal, 
ir den dtiende Lamm fbrh4na- 
» inibr sina acbetskamrater.
Att JutterstrSm inte skulle bli 
ogvarig p4 Expressen fbrut- 
>4ddes omedelbart av Ulf Nil- 
>n, som ju var en av dem som 
medelbait trakasserades av 
merstrbm. Per Ahlroark stod 
1st i tur och sedan fSII huvude- 
1 som under den varsta fianska 
evolution.

nusfc med knlturfeniissa
metstidm hade emellertid allt- 
ir vaga uppfatmingar om vad 
xpiessen ar fbr sorts tidning - 
imligen en snuskdilo med en 
imsbredd kulturfemissa. Att 
astigt och lustigt gora om ett 
oulevardblad av bkant snitt till 
3 "kvaloid" var givetvis inte det 
ittaste.
Kvhllstidningar sSljer p4 I8s- 

ununer och hur man skall upp- 
itta en bra balans mellan kvali- 
!t och skandal ar enormt sv4rt att 
vgrira. i dagens komplicerade 
lediasituation. Det ar mOjIigt att 
}lk i allmhnhet trottnat p4 sen- 
ibonsmakeriet; det ar ocl^ moj- 
gt att Aftonbladet vunnit p4 att 
rordera sig med "sm4 nhra ling". 
Nog Sr det signinkalivt au den 

Idrst uppslagna "nyhelen" p4 
iilterstrbms sista dag var Janni- 
e Bjdriings bystlyfl... Det ar 
Srtill mbjiigt att kvSllstidning- 
ma i det I4nga loppet inte kom- 
ler att klara av konkurrensen 
led flams-TV, som tillhandhSller 
lycket av det material som 
vSUspressen tidigare var ensam 
m. Dessutom bbrjar kvalls-

tidningaraa att bli fiir dyra - och 
Metro fSr man gratis om man 
bara vill ha n4got att bladdra i p4 
vSgen till och fr4n arbetet.

M4nga svdrtolkade faktorer bi- 
drar sdledes till Expressens kris. 
Jutterstrbms huvud har fallit - 
hennes makthavarslil gick aldrig 
hem. Hon hade inte Strbmstedts 
fbrmSga att kombinera brutala 
nypor med sdtsliskig, grStmild 
sentimentalitet. Hon undenskatta- 
de den juvenila grabbighet som 
utmarker s4 m4nga av Expres
sens joumalister, framlor allt de 
manliga.

De ar inte joumalister i nSgon 
traditionell mening, sSdana som 
vill presentera vedcrhaftiga ny- 
heter och saMig information. Nej, 
grabbama vill leka, skapa sensa
tion. spelsa till och ha roligl. 
Mojligtvis saljer della, men 
uppenbarligen bara till en viss 
punkt. Kanske ar intresset fbr 
Unni Drougges stort uppslagna 
"sexmissbruk" and4 ratt begran- 
sat bland "vanligl folk"? Vad vet 
jag, mShanda menade JultersUom 
allvar med "kvaloiden".

Hon hade inte 
Stromstedts formiga 
att kombinera brutaia 
nypor med sotsliskig 
sentimentaiitet

Ett b^de komiskt och bisani in
slag man diskuterar Expres
sen, ar de fyra musketbrema, 
allt^ Anders Ehnmark, Per Olov 
Enquist, Per Svensson och Nils 
Schwartz. Atminstone de tvS 
forstnamnda fdr viil betraktas 
som kvalificerade intellektuella. 
Men alia fyra sysslar de med att 
ge Expressen, detta hansynslosa 
boulevardblad, ett slags kultur- 
alibi.

Ehnmark svamlar vitt och brett 
om ’’Expressens sjHl”, och de 
andra tre tycks ocksS vara 6vcr- 
tygade om att tidningen ^ ett 
under av folkbildning, kultur och 
hdgtstlende lining. Si har de 
ocksi bltvii rikligen belonade av 
husse, med hbg 16n och frikosti- 
ga intemstipendier.

Att fyra trots allt kvalificerade 
medaibetare saljer sina sjalar vi- 
sar pi nigot intressant i Expres
sens struktur - aven ’’kulturar- 
betare” kanner en sorts hundlik 
lojalitet mot tidningen. Fyra vin- 
sterradikaler som vagrar se san- 
ningen - att Expressen ar en ta
bloid, ett sensationsblad vars 
uppgift ar att dra in pengar it 
sina kapitalistiska agare. Tala om 
fbrtrangningsmekanismer! I bok- 
massans program laser jag fbr 
bvrigt att Ehnmark an en ging 
skall tala om Expressen och kul- 
turen. Den kalkonen vill jag hbra 
gobbla! ■

Kanoner till Hanoi
Skoloma politiserades 
och polariserades, 
i klassrum, laramim 
och korridorer. Rastema 
agnades at hdgljudd 
agitation, konstaterar 
Mats Johansson i sin 
tredje artikel om 70-talet.

T Tikan var varst av dem. en 
I I otiick typ. Han gick runt pi 
X Xlaroverket och hotade folk. 
”Du stir pi listan”, sade han i 
myndig ton, ty han var KFML-are 
och utbildade sig till proletar. Pi 
"listan” stod fiender till revolution- 
en, folk som skulle tas om hand 
nir den stora dagen kom. Han 
hade nog blivit en bra kommis- 
sarie i sin svaria ladenrock, men vi 
sade it honom att ta det lugnt och 
ta en Toy.

Den nya fronten 3
En dag var Hikan borta. Det pi- 
stods att han hade slutat gymnasiet 
for att bbija jobba pi en av stadens 
fabriker, dar partiel ansig tiden mo- 
gen fbr en revolutionar cellbild- 
ning. Man hade gama velai vara 
med nar Hikan agilerade bland 
unikaboxama for att viicka massor- 
na till medvetande. till drbmmen 
om att gbra Albanien av Sverige.

Det fanns andra listor ocksi. 
Man skulle samla namn fbr det 
ena eller andra kravet. vi for mo- 
narkins bevarande, de fbr kapital- 
ismens krossande. Och si slram- 
lades det med pengabbssor, i var 
sitt hbm pi torget; vi under bligul 
fana fbr Tjeckoslovakiens befriel-

se. de under FNE-flaggan for en 
luftvamskanon till Hanoi.

Vi vann. men de var starka. De 
hbll stadens bibliotek, som blev 
centrum fbr FNL-propagandan. Pi 
museet ordnades stbdmbie fbr 
Svarta Panirama. Skoloma politi
serades och polariserades, i klass
rum. lararrum och korridorer. Rast
ema iignadcs it hbgljudd agitation.

UppvigUngsturne
En ging kom maoislprinsessan Ka
tarina Engberg pi skolbesbk. under 
en uppvigliiigslurn^ som SECO- 
ordfbrande. Hon uppmanade oss att 
ockupera rektorsexpedilionen och 
kasia ut fortryckama. samt all mo- 
bilisera arbetama till resning i en 
folkets arm6 mot USA-kapitalis- 
men. Vi undrade vad hon hade rbkt.

nil artigt svar fick hon beskedet 
att Sundsvalls arbetare inte ville 
ha revolution, snarare mera deg 
och mindre kneg. Sjalva gillade vi 
rektom som var en bildad hbger- 
man. (Nog ar det en historiens iro- 
ni att Engberg efter USA- 
utbildning numera arbetar i 
mililarhbgkvarteret hos OB.)

Att studentexamen hade avskaf- 
fals bortsig vi frin, nigot som 
vackte ont blod i vanstem som 
utan framging fbrsbkte fi kom- 
munfullmakii^e att fbrbjuda det 
traditionsenliga firandet. Intet var 
oss frammande; for att krossa TV- 
monopolet krossade vi verkligen 
TV-apparaler pi torget. Fbr att pri- 
vatisera AB Statsfbreiag liyckte vi 
falska aktiebrev och delade ut till 
folket. Vir gatuteaier, ett siycke 
kallal Stalsfbretags svindlande af- 
farer med divarande industri- 
minislem Krister Wickman i

huvudrollen. Tick inga jublande re- 
censioner i lokalpres.sen.

Lival varre blev det nar USA:s 
amba-ssadbr Jerome Holland gasia- 
de staden. Nyss hade tbipar kaslai 
iigg pi honom. vilkcl vi ansig 
ofint. Visst ville liven vi att kriget 
i Vietnam skulle ta slut, men inte 
hur .som heist och framfbr allt inte 
med kommunistisk erbvring av sb- 
dem. Fbr oss framslod en kapiial- 
istisk dcmokrati som USA trots 
sina brister i battre dager an alia de 
.socialistiska diktaturer skaggen 
hyllade som idealsamhallen.

Man hade garna veiat 
vara med nar Hikan 
agiterade biand 
unikaboxama for 
drommen om att gora 
Albanien av Sverige.

Si vi mbtte Holland med val- 
komstplakat med texten "Our 
home is your home, Jerome". Van- 
stem mbtte honom med hundratals 
frin Stockholm och Umei tillresta 
demonstranter som skandcrade 
"Ho. Ho. Ho Chi Minh". Vi visste 
inte riktigt vem del var, si vi sva- 
rade: "IV/jo. who. who is ihai?" 
Polisen mbtte demonstraniema med 
hasiar och hundar, av vilka de se- 
nare hade Ian sig att skalla i takt 
med talkbrema.

Det var den lid di till och med 
huvudbekladnaden politiserades; 
svan basker var politiski korrekt 
och studentmbssan en extremist- 
symbol. en galen tid.

MATS JOHANSSON
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Vardagsliv i Osteuropa
Ten kommentar till Wislawa 
I Szymborska som vinnare av 

XNobelpriset, sager en polsk for- 
faltare till DN att han iir glad over 
all priset gir till "poesin som fdr- 
svarar spr4kels renhet" i en tid niir 
vi drunknar i massproducerade 
ordmassor, Det ar nSgot luit med 
det yttrandet. fast det ISler s4 fmt. 
Var inte "renhet" ett av nazismens 
argument for att gora sig av med 
det man ogillade?

Slavenka DrakuUc 
Cafd Europa 
Ov. la Lind 
Norstedts, 1996

Det Sr kanske del som 4terklingar 
s4 obehagligi i Ryszard Kapuscin
skis enlusiasliska uttalande. Kanske 
hade jag inte associerat s4 hSr, om 
jag inte just last den kroatiska for- 
fattaren och joumaiisten Slavenka 
Drakulics nya essasamling Cafi 
Europa, och diirmed blivi p4mind 
om att fascismen fotifarande exis- 
terar i Europa.

Till skillnad fr4n den uppmiirk- 
sammade essasamlingen Balkan 
Express handlar Cafe Europas 25 
essiier, skrivna mellan 1992-1996, 
inte om manniskor i krig, utan om 
det dagliga livet i Osteuropa efter 
murens fall. Men liksom i Balkan

Express och Hur vi lyckades over- 
leva kommunismen med ett leende 
pi Idppama, utgdr Drakulic fr4n 
vardagens enskildheler.

Langtan att tUlhdra vast
Som till exempel att vaije stad i 
bstblocket har minst ell caf6 med 
namnet Europa. Del visar inte bara 
en langtan att tillhbra vast i all 
dess blankande harlighet. I sjalva 
verkel ar ordet Europa motsatsen 
till allt bsteurop^ma vill lamna 
bakom sig. Det ar frinvaron av 
kommunism, radsla och armod, 
skriver Drakulic, pi samma ging 
skarpbgi och lallfattligt.

I essan "Diliga lander" visar fbr- 
faltaren alt bsieuropeemas diliga 
lander ar ett resultat av "alt vi inte 
beiraklar oss sjalva som individer". 
Hur hon kommer fram till det tan
ker jag inte avslbja har. Men del ar 
ett bra exempel pi hur Drakulics 
cssaer viixer. Hennes iakllagelser 
ay manniskors liv under kommu- 
nisiisk diktatur blir smarta men 
iindi lattillgangliga studier i socio- 
logi och etnologi.

En av mina favoriter iir beratlel- 
sen om toapappret. Pi alia toalet- 
ler i osiblockeLs storsiader. man 
sta ut med, ock.si nu efter kom- 
munismens fall, ett vidrigl snusk. 
Vad kommer sig denna brist pi 
normal hygien. frigar sig Drakulic.

och tanker sig att orsaken miste 
vara alt till exempel Bukarests be- 
folkning intill nyligen var bonder! 
Lasaren hbjer fbrslis bgonbrynen 
infbr denna magstarka fbrdom.

Men del visar sig att Drakulic 
inte har nigot emoi att toalettbestyr 
sker pi ell enklare vis pi lands- 
bygden. En primiliv grop eller ett 
skjul rackcr golt vid en iker. men 
fungerar knappast som toaletl i 
storstadens trangsel. Med delta vill 
fbrfatlaren visa att urbaniseringen i 
de koitimunistiska staiema gilt si 
snabbt att manniskoma inte hunnit 
stalla om sina (loalett)-vanor.

Forandringar tar tid
SluLsatsen blir att forandringar 
miste fi la tid och bbrja med 
miinniskors vanor och beleende. 
Annars riskerar den demokrali som 
nu stir fbr dbrren, alt liksom kom- 
munisnien. bli nigot som ilaggs 
folk uppifran.

Delta upprepar Drakulic ging pi 
gang. Och hur mycket hon an av- 
skyit ofrihet. fattigdom, att bli 
missliinkliggjord vid varje lull- 
grans, och betraklad som en .sorts 
andraklasseurope. ser hon all del ar 
vansinne all fbrsbka ivalia borl de 
kommunisiiska iren ur hisiorien. 
De ar ju en del av manniskors er- 
farenhet och identitel.

MIMMI palm


