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■ .'irans G Bengtsson ansag sig 
mA sin tid kunna ndjeslasa i 

JL stort sett vadsomhelst utoin 
juhdik, nalionalekonomi, apo- 
stein Paulus och skrifter som t^r- 
jade med frasen "vi lever i en 
brytningstid”. Aven om vSra kui- 
tursidor sallan l&tsas om saken ar 

.dct mycket riktigl s& att vi fak- 
tiskt nojeslaser facklitteratur i 
lika hog grad som skonlitteralur.

AlU fungerar inte
Men del 3r inte all facklitteratur 

som fungerar i hangmatlan. SS 
infor sommarens hdgsasong 

for sldlasandet kan det vara in- 
tressant alt fundera dver saken. 
Det ar namligen sS. (ycker jag 
mig som recensent och iMsnarko* 
man ha upptiickt, att vissa amnen 
alltid ger rolig lasning, andra aid- 
rig. Och det har egentligen inget 
med sjalva Smnet att gora. Det 
finns traditioner av trSkighet pii 
vissa h5ll, medan de trevliga skri- 
benterna tycks samlas p4 andra 
stallen.

N^tan allt som handlar om utdo- 
' da djur ar jatteroligt. Italienska re- 
n^sansen tar fram det varsta hos 
sina uttolkare. Ju narmare Florens 
man kommer desto vurre blir det.

Redan en genomsnittlig bok 
om Dante brukar kunna utiosa det 
som Stephen Potter kallade ”dan- 
teska dindimpen" hos en normal 
lasare. Och "Mcdicdcmas guldSl- 
der”,^.'Botticelli och Lorenzo il 
^CIagni^lco ger sdmnreflcxcr aven 
hos den tranade.

Det som handlar om Rom och 
pivama &r daremot nastan alllid 
roligt skrivet, om an med en liten 
formsvacka under de mest ul- 
praglade renassansp&varna Julius 
II och Leo X. Och allt om del an- 
tika Roms historia, republiken. 
Caesar, kejsartiden, Caligula, im- 
periets undergSng med mera ar 
jattespannande. Frdn Sallustius, 
Tacitus och Suetonius over Gib
bons ’’The Decline and Fall of the 
Roman Empire" och Symes "The 
Roman Revolution" till Michael 
Grants bocker. Till och med ar- 
keologcr som graver ut gravar 
blir roliga i den miljdn.

Men allt som skrivits om ro- 
mersk pocsi ar mordande trist. 
VSrsl ar det om Vergilius finns

Varftjr alskar vi att 

l^a om utdoda djur?
Semestem narmar sig och det ar dags att ta med sig lite saklitteratur till hiingmat- 
tan. Men vilka amnen passar egentligen for nojeslasning? Den fragan tror sig 
Goran Hagg kunna besvara.
med pS elt hbm.

A andra sidan ar nastan allt 
som skrivits om engelska poeter 
och engelsk poesi trevligt. Inte 
bara biografier dver fasdnerande 
figurer som Coleridge, Keal.s el- 
ler Shelley man ocksS studier 
over idag oliista hyllfyllare som 
Drydcn och Pope brukar vara ro- 
ligare an de fiesta romaner.

Olasbara biografier

Molsvarandc svenska fdrfattar- 
biografier ar olasbara. Fredrik 
Book var med alia sina fel en ly- 
sande essaist och kriliker - men 
fdrsdk alt med fdrnuftet i behikli 
idag kiimpa er igenom bans snu- 
viga lovskrifter dver Tegn6r eller 
Stagnelius! Kan man liisa n5got 
tristare an Schdiers Lagerkvist- 
bok eller Sommars Ekeldf-bio- 
grafi? Visst finns det undantag 
som Lagercrantz bdeker om 
Kruserjstjerna, Dagerman och 
Strindberg. Eller Olle Holmbergs 
fern band om Leopold och Sven 
G Svensson.s bok om Gunnar 
Wennerberg - tvS verk .som dess- 
utom bekraftar att det ingatunda 
ar amnet sjalvi som ar avgdrandc. 
Di^lig litteratur kan ge upphov till 
lysande litteraturhistoria!

Engelsk historia ar alllid rolig. 
En biografi dver Disraeli eller 
Gladstone ar ofta lika valskriven 
och avsidjande som en biografi 
dver D H Lawrence eller Orwell. 
Fi khgsromaner kan i spanning 
och fdriklande satir miita sig med 
fru Woodham-Smiths bok om Lat- 
ta brigadens attack vid Balaklava.

Amerikansk historia ar ddtrisl, 
om den inte handlar om inbdrdes- 
kriget 1861-65.

Svensk historia ar (med fS un

dantag) annu varre. Det ar nastan 
s5 att man kanner en sorts skade- 
gladje infor upptradandet av figu- 
rer som Herman Lindqvisl. Nar 
forskama vagrar fullgdra sitl upp- 
drag att beratta sanningen om det 
fdrfluina for allmanheten ur det 
hell naturligt att de fSr sill straff i 
form av charlatanemas triumf.

Krigshistoria ar alltid bland det 
som brukar vara mest valskrivet. 
Gamla generalers pepprade ana
lyser av kollegers och overordna- 
des missiag iir lika rolig lasning 
.som 1700-talsaristokraters redo- 
gdrelser for sina .sexaventyr.

Stor underhSlIning
Brittiska politikers memoarer 

brukar trots kompakt tyslnad om 
sexlivet vara stor underhdllning. 
Finns del daremot nSgon .som 
trots beundran for personen verk- 
ligen kommit igenom Tage Brian- 
ders sjalvbiografi? For all nu inte 
tala om skrackprylar som Adel- 
sohns, Helens eller Gdsta 
Bohmans minnen!

Kyrkohistoria ar ofta fdrbluf- 
fande Intressanl.

Re.seskildringar frdn Hrankrike 
kan vara odragliga. medan lialien 
brukar vara roligt. forutsalt alt 
man inte kommer i narhelen av 
Toscana. England blir alltid trev
ligt oavsett om det ar i en pubguide 
eller en litlerar resehandbok. Gam- 
la upplacktsresor i Afrika ar oslag- 
bara. aven om de ofta ar skrivna av 
vidriga figurer, medan det sallan 
brukar finnas n&got intressant att 
beratta fr^n Sydamerika.

Listan kan gbras oandlig. Soci- 
alantropologi ar nastan alltid ro
ligt, om den inte handlar om Po- 
lynesien. Sociologi ar mordande

trist, for all inte tala om pedago- 
gik, psykologi och psykiatri. Me
dan lustigt nog de fiesta bocker 
jag last om hjarnskador och neu- 
rologi vanl lysande - Aleksandr 
Luria. Oliver Sacks med flera! 
Frans G Bengtsson har givetvis 
ratt om nalionalekonomi. Fore- 
tag.sekonotni iir annu viirre. Men 
ekonomisk historia kan vara 
ganska roligt. Det har annu inte 
skrivits nSgot riktigl Irdkigl om 
Hitler eller heliga Birgitta. men 
Gandhi och moder Teresa vanlar 
fortfarande pS den dar verkliga 
biografiskn fulltraffen.

Allt .som handlar om sni3 fSglar 
och utrolningshotade djur ar oliis- 
ligt. Allt om labbiga insekler och 
redan utrotade djur brukar vara 
fascinerande.

Men vad beror det hiir p5? Var- 
fdr ar del si irikigl i Florens? 
Medan det ar roligt I Rom?

Florens "upplacktes" av eng
elska och tyska konsthistoriker. 
likasi renassansen. Att det ar 
omdjlig liisning iir belt enkeli etl 
sarfali av att konsihistoria iir oliis- 
lig. Pivarna, Rom och anliken ex- 
ploaterades daremot av kyrko- 
och krigshistoriker. Om eit land, 
en stad eller en epok ska ge rolig 
la.sning beror pS vilka forskare 
som frin borjan angivit tonen.

Men varfor ar konsthistoriker 
och psykologer omojiiga att lasa 
iiven for oss som gillar att titta pi 
lavlor och prala om varfor folk ar 
som de iir, medan krigshistoriker 
och paleontologer niislan alltid 
kan roa aven den mest inbitne pa
cifist eller ddlchalarc?

Vad har roliga iimnen gemen- 
samt? Och irikiga?

Konsihistoria iir ab.slrakl rund- 
snack. Det ar lost i kottcl, skrivet

Kulturredaktor: Peter Elmiund
av amatbrer som varken kan mala 
eller bar brytl sig om all liira sig 
spriket pi platsen. Psykologi och 
pedagogik iir lika luddiga. Krigs- 
hisloria iir fakta och iter fakla; 
karlor. siffror. namn, hiindclser. 
manniskor. PaleoniologI iir gene- 
liska stamtrad och stenhirda fos- 
silstudier.

Vira mer absurda liisintressen 
ar alltid av den sorten. Faktafix- 
erade. Jag vet personer som no
jeslaser telekatalogen pa dass. 
Jag sjiilv studerar med fbrtjusning 
kungliga stamtavlor. Men jag har 
aldrig hurl om nin som fbrsbkt 
diimpa ens den mest desperata 
tristess med socialdemokralernas 
partiprogram eller grundskolans 
iaroplan.

Men del kriivs vanligen mer iin 
faktarikedom.

Vad har ivesljarlar och kejsar 
Augustus som inte moder Teresa 
har? Jag tror det handlar om att 
det ar mbjiigt for fbrfattare och 
liisare att ha en respekllbs. kri- 
tiskt varderande attityd till tyran
nosaurus rex. syfilis, Stalin, eng
elska poeter eller slaget vid Polta
va. Mol Vergilius. smifiglar och 
helgon iir du chansibs. "Helig iir 
etl fell ord - man horde aldrig la 
dct i mun utan senap". skrev p.i sin 
tid Klara Johan.son. Del ligger 
mycket i det. Den mest fbnklande 
kombinationen iir helighet och fak- 
tabrist, som i den giingse utgjutel- 
sen om reniissansens anda. H.ird- 
fakta (K“h animerade isikter - de 
iimnen diir den kombinationen iir 
mbjlig blir roliga all liisa om.

Vart besvaret

Fbrst diirefter spelar.det nigon 
roll oni del iir valskrivet- Men del 
iir fbrsl^s extra roligt om det iir 
det. Som niir Gibbon pa tal om 
kejsar Commodus pupekar alt 
viirdet av en gtid uppfostran iir 
bverdrivet: "Den har bara effekt 
pS s5na personer som iinda inte 
behbver den.” Eller niir Syme 
sammanfattar sina rbn om den ro- 
merska republiken och efler alt 
ha riiknat upp dess presialioner 
inom politik och talekonst siiger: 
"Men nar allt kommer ikring. var 
det egentligen viirt allt besviirel?"

Ha det bra i hiingmattan!
GOflAH HAGG

Konsten att imponera med Champagne
Enligt allmant vederta- 
gen historieskrivning 
var det 1600-talsmunken 
Dorn Perignon som upp- 
fann champagnen, men 
det ar logn. I sjalva ver- 
ket ar champagne en brit- 
tisk skapelse, skriver 
Axel Odelberg.

H '^a de slora champagnefir- 
I Bmorna sliipper ul sina vi- 

ner i marknaden ar de i 
princip klara att dricka; sSviil 
slandardcuv^ema som de ikrgSngs- 
m^kla. Sjalv brukar jag dock, i 
brist pS vinkiillare, placera mina 
nykbpta flaskor i en garderob i nS- 
gol 5r innan jag korkar ur. Da har 
smaken djupnat, syran mjuknai och 
bomyren blivit smekande^.

"Aha. ni har samma .smak som 
briltema”. ’siiger Ghislain de 
Montgolfier. Som VD for den lil- 
la exklusiva firman Bollinger vet 
han. For all g3 hem i Slorbrilan-

nien, .som iir den marknad Bol
linger sedan lange specialiseral 
sig p£, lagras Bollingers viner 
iiingre iin andra firmors. Engels- 
miinnen har. .som den svenske 
vinkiinnaren och alkoholliikaren 
Johan Liljenberg skrivit "en nas
tan morbid fbrkarlek for gammul 
champagne".

PK-skumpa
Fransmiinnen sjalva loredrur 

yngre, liiltare. mer sprillande skum- 
pa. Alt karaktiirisera den svenska 
marknadens preferenser ar svSrt. 
Mbjiigen utnwks den av en smak 
for politiskt korrekt fuskskumpa 
fr3n ickc-kiimvapenmakter.

Enligt allmant vcderlagen hi- 
slorieskrivning var det l6(M)-tals- 
munken Dom Perignon som upp- 
fann champagnen. men det iir 
Ibgn. I sjalva verket iir champag
ne en briltisk skapelse. Bukgrun- 
den iir att de ursprungligen slillu 
vinerna fran champagne tendera- 
de att efterjiisu frampa vdrkunlen. 
If you can’t beat them, join them.

resonerade 1600-talels brittiska 
vinhandlare och satle mera friis p3 
eflerjiisningen genom all hiilla 
socker i flaskoma. Resultatet hlev 
ett rejiill skuniinande vin som 
.snabbt blev mode vid det brittiska 
hovel.

Dom Perignon striivade istiillet 
efter all undvika efterjiisning och 
asiadkorn pS s5 vis ell mycket 
uppskatlat och dyrbarl. men buh- 
belfriti vin frSn Champagne. Del 
har dock inte hindrat hu.sei Moet 
friin all uppkalla sin prestige- 
champagne efter den legendaris- 
ke gud.smannen.

Det var genom James Bond jag 
forst sliftade bekantskap med 
denna dryck. En seen i den forsta 
bondfilinen "Dr No" cts.ide sig 
fast i mitt tonarsminne. Sillande 
vid elt palmskuggat rcstaurang- 
bord med en vacker kvinna i for- 
grunden och elt tropiskl hav i fon- 
den viinder sig Sean Connery 
mol kyparen och delgcr honom 
sitt vinval med briuisk gentle- 
mannaaccent; "Doom Perinjoung 
fiflifajv".

Alt besliilla champagne iir 
grundkurs i upmanship. Att be- 
stiilla Dompan ar lite mera avan- 
cerul men ait ange 5rgang utan att 
tiitu i vinlistan ger guldmedalj i 
potterskt overmannaskap.

I 90-lalels bondfilmer existerar 
varken Sean Connery eller Dom 
Perignon. Nu heler Bond Pierce 
Bro.snan och han dricker Bolling
er RD 1982; elt minsl lika fiir- 
ijiinstfulll val som Dom Perignon, 
men gjorl p5 kommcrsiell grund. 
inte av smakskiil. Bollinger till- 
hbr filmens sponsorer.

Fgrknippad med lyx
N.ar jag nioier Ghislain de 

Montgolfier har han just j^ierviim 
fran London och senaste bond- 
premiareii, diir han froueral sig 
med prins Charles. Isabella Seq- 
rupco och Pierce Brosnan. Sudan 
iir champagnedirektorernas viirld. 
Skuinpa iir oiippliisligi associerad 
med lyx. lest, ovcrklass, celcbri- 
leter och overmannaskap. Enligt 
en god viin i Reims har delta jijorl

de fiesta champagnedireklorer till 
outhiirdliga viktigpellrar.

Ghislain de Montgolfier Imr 
dock motstSll denna yrkets defor
mation. Han visur oss med viin- 
ligt och pedagogiskl talamod runt 
Bollingers anliiggningar i byn 
Ay. Under husen loper kilometer 
efler kilometer av tegelmurade 
kiillargallerier fyllda av flaskstap- 
lar i olika siadier av lagring och 
mognud.

Langt diir ncre, i ell mdrkt 
prang hakom en gallergrind. lig-. 
ger en skalt av riktigl aldrnde hu- 
teljer. somliga over 100 hr ganila.

”-97 var etl stort ar", siiger var 
viird och visar upp en dammig 
butelj utan etikett. Spord om hiis- 
la argiing och lillverkare alia ka- 
legorier svarar han tvekliist " Bol
linger -28”. Efter alt ha rannsakal 
sitt minne yllerligare nagra sc* 
kunder tilliigger han. "och Krug - 
29”.

Hogre iin sa kan man knappasl 
na i upmanship.

AXEL ODELBERG


