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Sydafrikas fantom
Sydafrikanen Allister 
Sparks / morgon cir 
ett aniial land iir en 
fascinerande bok 
om hemliga mdten 
mellan foretradare 
for regeringen och ANC, 
missforstand som nara 
nog slutade i katasirof, 
oviintade konstcllalioner 
Och viinskapsband, 
skriver Ronny Holmlund 
i sin anmalan.

handc alt Nelson Man- 
I Vlela likl [)cn vandiaiule 

JL^valnaden giek omkring pa 
Svdatrikas yator som en hell van- 
lie man. irois all han var landels. 
IV. Ii kanske \arldens. mesl kiinde 
tange. Men ingen kandc igen den 
viiharige. slatlige aldre mannen: de 
bilder som publleerais av honom 
\ar nastan undanlagsldsl drvgt iju- 
eo ar gamla. och vein kunde iro alt 
han. som hlivit en myi under sin 
langenskap. pldisligt skulle sta diir 
imtt 1 verkligheien.

Saklitteratur

.■\lh.\lt'r Spark.s
I morgon iir eit annat land
Norslcdls.

.Ml Mandela fick vislas utanlor 
fangelsemurama. med diskreta vak- 
ter som i fdrsia hand var till for alt 
skydda honom. herodde pa alt ilei 
tanns framsynia personer inom den 
vita apanheidregimen som insag all 
man fdrr eller senare skulle tving- 
as slappa honom; omvarldens fdr- 
domanden <Kh sanklioner. och den 
ssarla maioriieiens vaxande pro
tester. urholkade sakta men sakert 
de vitas makl. och de riskerade all 
lappa alll om de mie gjorde nagol. 
Alt alll setlan hande myckel snabbl 
\Jir en overrasknmg for alia.

Hemliga forhandlingar

Om forvandlingen Iran apartheid 
nil fnhei star alt lasa i den syd- 
afrikanske joiirnalisien och lorlai- 
laren Allisier Sparks 1 morgon iir 
ell annat land Del ar en lascine- 
rande bok om hemliga moien mel
lan fbrelrail.ire lor regeringen «K'h 
ANC imoten med .ANC var i lag 
fbrhjudna i>ch darfbr ivingades nil 
(K-h med regeringens represenianler 
gdra del i sinygi. missforstand som 
nara nog sluiade I katasirof. oviin-

tade konslellationer och viinskaps- 
band.

Och alll skedde som sagl myck* 
el snabbl. Niir president de Klerk i 
parlamentei den 2 februari 1990 
hbll sill halviimmeslinga tal diir 
han fdrklarade alt Mandela och 
andra politi.ska fingar skulle fri
ges. och all han var beredd all for- 
handla med ANC om en ny for- 
falimng. anande han inle alt ell 
hell nyll land med en demokra- 
liskl vald regering, och med Man
dela som president, skulle se da- 
gens ljus fyra Sr senare.

Minoritet styrde med terror
Dikialurens Sydafnka var unik i 
Mil slag; en lilen grupp viia holl 
med vald och syslemalisk terror 
den svarta majoriieten. och ovriga 
icke-viia. i ett jiimharl grepp (Kh 
fbrvagrade dem i sUm sell alia 
ralhgheler. Men desperalionen viix- 
tc och (orr eller senare masie en 
resning komiiui. med liinkbart 
blodbad som fbljd.

D(K-k fanns del mget som lyddc 
pa all del var mira fdreslaende. 
Apiirtheidregimens polls cK'h mililar 
var valorgamserad. valuirustad iK’h 
lullslandigi hiinsynslbs. och sank- 
lionema fran USA iKh Viisieuropa 
var i manga fall halvhjartade

All fiirvandlingen iinda skedde 
berodde pa Hera saker. l-n viktig 
lorutsaiining var Nelson Mandela 
sjiilv och bans formagu all bade 
halla ihop grupper mom ANC och 
samiidigt kunna fora en dialog 
med de man som lillhiirde ell par
ti som berdvai honom bans tnhet 
under misian ircttio ar

Moderat de Klerk
Fn annan Ibrulsintning var all den 
mer moderaie och polcrade de 
Klerk cftenraii ’den gamle kroko- 
dilen" P W Boiha som Sydafrikas 
ledure. Boiha gick knappt alt ha i 
mbhlerade rum nar han blev arg, 
och del blev han ofia. och han 
skulle aldng ha tillatit fria (Kh all
manna val.

En annan trolig Ibrklaring iir all 
de Klerk misshedomde sliimning- 
arna i landet. Del hade varit val i 
grannlandci Namibia och ANC:s 
moisvarighet diir hade intc alls 
gjon lika bra ifran sig som man 
hade iron, trots all loruisiillningar- 
na paminde om Sydafrikas. Alltsii 
iroddc de Klerk pa fulit allvar alt 
han iK-h bans Nalionalisiparti hade 
en chans alt besegra ANC i bppnu 
val. eller atminslonc se till all 
ANC inle Tick majorilcl.

Apartheidregimen hade sedan lange 
kopt svarta komimperade ledare i 
de "hemlander” dar de skyfflat un- 
dan de svarta, och med deras hjiilp 
skulle man locka och skriimma en 
majoritet all rdsla mot ANC.

Nationalistpartiet 
raknade med att 
kunna splittra ANC.
Men Mandela 
genomskidade 
del hela och vagrade 
att lamna fangelset 
pi egen hand.

Del fanns ocksi en baktanke med 
all slappa Mandela och ge honom 
siirskilda privilegier. Da skulle bv- 
riga ANC-medlemmar undra varfor 
bara han sliippies. hade han salt ui 
dem. och pa sa salt riiknadc Na- 
tionalisipartiet all kunna splittra 
ANC. Men Mandela genomskada- 
de del hela och viigrude all lamnu 
fangelsel pa egen hand

inget alternativ

Del ena ledde alllsa till del andra 
iKh till slut fanns del ingei annal 
alt gbru for de Klerk tK-h Naiiona- 
lisiparlict iin all liinma ifran sig 
makten; de Klerks fall paminner 
for bvngi om Gorbaljovs. liven om 
de Klerk fonfarunde spelar en roll 
i den sydafrikanska poliliken.

Men den vikligasie personen a\ 
dem alia ar nalurhglvis Nelson 
Mandela. (Kh del iir framlbr alll 
om honom som Allisier Sparks 
bok handlar. Ihland blir del niislan 
for myckel. A andra sidan Finns 
del knappast nagon nu levande 
person som bclylt lika myckel (or 
en nation som jusi Mandela 

Men del Ur befriande all mitt i

Lindstroms kommentarer

all hvllmng lasa om bans mnulre 
poMliva sidor. bans beronula i|ui 
skallighet. En dag lasle han cn an- 
nons om en sjkcicU harkram H.m 
had sin fang\aktarc skafla den. \il- 
kel (lenne lovadc Mandela hade 
sedan lange hall s.irskitda privj- 
Icgier. och eliersoni han nii tick la 
cmol bcsiikare aven Iran ullandet 
hade del utgatl order om alt han 
skulle K'h.indlas som den vikligc 
man han vai Dessiiiom pagick Icir- 
handlingar med regeringen som 
inle Tick sioras .Men fangvaklaren 
lyckades inle la lag pa harkramen. 
irois idoga fiirsok ueh telelon- 
samial nil i sion sell landels alia 
apoiek. Del tanns molsvarande. 
nasian idenhsk harkram. men den 
\ ille Mandela inte ha. man hade ju 
loc.it honom iust den i annonsen. 
|)(.-l \ur han (Kksa noga med uU 
papeka for sina besokare

Bok- och stokmassan
Over tillstandel for 
den svenska litieraiuren 
funderar Mats Gellerfelt 
idag med den senaste 
bokmassan i farskt

a var lokalema da stadade 
^Woch lomflaskoma pantade. 
WJ Den arliga Bok-. Sldk- och 
Krokniiissan ar over. Vilken upp- 
levelse bar del inle varil for mig' 
Har bar jag givits en rad mbjlig- 
heter alt fa sludera de nya. tunga 
och verkligen djuplodande fdrfal- 
tama och den lilteratur de skriver.

Diir var Loui.se Vurre med Ma- 
jonas. dar var Liider-Hasse. dar 
var Mona Pralin. dar var Erik 
Fallkal.song. dar var Lill-Flams. 
dar var Lulle B. Cecilia Haggan. 
dar var Agnela von Schnorkel, 
dar var Unni Drogad (Kh manga. 
inUnga andra genicr.

Och dar var Svante Velour (Kh 
Bjorn Bordell. de tva huvud- 
ingcnjiircrna bakoni den nya 
svenska litieraiuren

.AlfarsidCm gar i korthci ul pa all 
fdriaggama nnger nil en sa kallud 
■'kimdis". en sadan som hcrattal 
om sig sjiilv - giima om alkohol- 
iniag eller gemtala preferenser - i 
sa manga TV-soffor som mdjligl. 
"Kandisen" ombedes sedan all 
skriva sina memoarer eller en *Yt> 
man" om della. Skrivkunnighet ar 
ej ell krav; forlaget skiver sa giir- 
na ill ”l(irfatlarcn".

Kommersiclla marxisier

Manga har undrat varlor de gam- 
la marxisicma Velour (K'h Bordell 
agnar sig ai denna extrem- 
kommersiella forliiggarverk.sam- 
hel. De tillhorde ju de kretsur dar 
man unisonl fbrdbmde Ulf Lun- 
dells kommersialism iK*h varlds- 
Iranviindhet och Aslrid Lindgrens 
pairiarkaliska-feodala strukturcr?

Sjalv bar jag efier myckel 
gruhhiunde kommit Tram lilt all 
de antagligen iscensatier cn djii- 
vulsk plan for all siorta kupilalis- 
inen! Genom all uiiderminera alll 
vad folks .smak. slil. klass. intel- 
ligens iK'h bildning heler. skapar

man en kullurkns i samhallet. diir 
all borgerlig kultur dras i smul- 
sen. vilket i sin lur kan anvandas 
i kampen. Siyvi jobbat. grabbar!

Inlressanl ar ock.sa all gora fall- 
antropologiska studier av den 
svenska forfallar- och kullurjour- 
nalisipopulationens sociala liv 
och riter. Del gor man bast i 
lobbybaren pd holell Parvenue. 
som i veckosluiel nSdde ett all 
time high niir del gallde alkohol- 
fbrsifljning.
I haren sliipas bord iKh stolar hit 
iK’h dit. langhord konstrueras ckH 
dryckema flodar som en Ama- 
7.onll(Kl (>vcr den stimmiga kon- 
versationen. Har siller geniema 
mod sina nerflackade skagg (Kh 
svettiga undertrbjor och loser 
varldsgUloma s;\ att (ilen sprutar 
ut ur bronen pa dem.

Och iin en gang ar del bara alt 
konstalera. att denna miissa ar 
oundganglig niir del giiller att fora 
Irani den verkligl levande tKh be- 
rikande lilicraturen. den som vid- 
gar vara honsonter och fordjupar 
van lankeliv.

MATS GEU£RFEU

Fdrhandlaren.
Att Sydafrikas 
forvandling 
skedde utan 
n^got blodbad 
ar i stor ut- 
stracknirig Nel
son Mandelas 
fortjanst. Knap 
past nigon nu 
levande person 
har betytt lika 
mycket for en 
nation.

Fangelscledningcn. och ytlcrsi re
geringen. hbll inle sina Ibften!

Till slut lyckades fangvaklaren 
hitta ett apoiek som langst in i siu 
lager hade cn boriglbnid karlong 
av harkramen kvar. Han kbpte hela 
kartongen (Kh en polilisk konllikt 
kunde undvikas.

i morgon iir ell annal land ar en 
viktig bok for alia som ar inires- 
serade av Sydafrikas hislona Oeh 
de lar inte ha blivil farre i och 
med del sa kalladc Sydalnkasparei 
1 jakten pa Olof Palmes mordare 
F(ir dem som vill vela Unnu mei 
om landels hisloria, om liden som 
ledde tram till apartheid. Finns AI- 
lister Sparks The Mind of Sonih 
Afnat (Mandarin 1991). iy\arr 
bara pii engelska, men den horde 
snarast bversiitlas.

RONNY HOLMLUND


