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A U som forfatlarc la kri- 
/% lik av koilcgor kan ha 

X .flL.sinn sidor. men del giii- 
ier alt viinda del till del hiista. 
Bfler att ha Iasi Guillermo 
Cabrera infantes vili experi- 
menterande roman T/rs irisies 
liffres, som kom 1964. berdm- 
de Vargas Losa de sniS mellan- 
spelcn som binder ihop den 
omfangs- och infallsrika beriil* 
telsen om eit femiiotalets Ha- 
vanna. De diir var sa bra alt de 
borde ha gelts ul separat.

F^n annan van
Om en senare roman lyckte 

viinnen Javier Marias, cn av 
•Spaniens mest iippbuma fdrfat- 
tare, all Jovars men sista kapit- 
lel det var verkligen utmiirkt. 
Varfdr hade inle Cabrera Infante 
publiceral del for sig.

For alt gdra biigge kompisar- 
na lilt viljes samlidigt har han 
som sin senasle bok bakat ihop 
bade del lovprisade slulkapillel 
och de tidigare smasmiltarna 
frSn ligerboken till en volym. 
Ellti canlubd boleros (Alfagua- 
ra).

Och visst sjdng hon boleros, 
Hstrella. den feta sangerskan 
som i fiktionens viirld far for- 
sdka hftlla samman Carera In
fantes drdmska och komiska 
hyllning till ungdomens stad

I sjiilva verket helle hon lyd- 
ligen Freddy, bolerosilngcrs- 
kan. och gick ell sorgligi ode 
(ill mote efler en kort men ly- 
sande karriiir. Ktl fatal oiill- 
giingliga inspelningar lar hon 
ha gjorl.

Fdrloral ar ocksa det Havan- 
na som Cabrera Infante skriver 
om. femtiolalels kabarcler och* 
den kubanska musikens sior- 
helslid. d5 hela viirlden - niis- 
lan - dansade rumba, mambo 
och chachacha.

1 samma varld rdr sig Carera 
Infante ofia litterart. Fjonlrets 
bok DeHto por bailor el rho- 
f hilt ha (Alfagiiara) har jo mo- 
siken retlan i lileln och de tre 
koria historierna utspelar si}> 
samiidi^i pd en reslaoratifi i 
Havanna, och (iden dr fdrsids 
femliotal.

Gillar inte dagens Kuba
Dagens Kuba har Guillermo 

Cabrera Infante inte myckel till 
overs f(>r. Han Ijimnade on be- 
sviken redan p3 sextiotalci. Han 
avskyr iKksa salsa, den rnoderna 
kubanska musikcn st>m i dag iir 
iika popular som mambon och 
chachan en gang var.

Fast aven den klassiska ku- 
banska musiken har ell upp- 
sving sa den gamie nosialgi- 
kern bdr ha nugot alt gliidjas at 
i sin britliska exil. Del iir for 
(urigi riiil manga, fdrulom 
Vargas Llosa och Marias, som 
gillar all besdka Batistas Ha
vanna. Del iir siikerl betydligi 
hiitlre i lilteriir form an del var i 
v*erkligheien.

KARL STEINICK

^En dragning at vettlos 

destniktivitet
Den krigshetsande gene- 
ralen George .S Patton 
har bistatts med en ny 
biograll av bverstelbjt- 
nant Carlo D'Este. Per- 
Olof Bolander anniiiler.

A ndra viirldskriget var cn 
enorm global katasirof 

X ^.som prisgav miljoner 
rniinniskor at undergang och dju- 
paste fdrnedring. Andra viirldskri- 
gel var precis vad pansargcnera- 
len George S Patton hehdvde. Alt 
militiirer bnskat krig har historlskt 
sett fbrmodligen varit regel snara- 
re iin undantag. Fn krigsmaki i 
fredslid var ell karriarmiissigt 
bakvatien. Kriget varcn forul.siitt- 
ning for snabb befordran. rlke- 
dom och allmanhetens beundran.

Saklitteratur

Carlo D'Este
Patton - A genius for war
HarpcrCollins. 1995

1 en lid niir milliira konllikier sags 
som oundvikliga korrigeringar i 
maktbalansen nationer emellan. 
och till karakliiren var begriinsade 
till syfie och inlensitel. iir militii- 
rernas krigslusl inle alt forvanas 
eller knappl ens all moralisera 
over. Insikten om krigels fasor iir 
for dvrigt ingcl nytl for professio- 
nella soldater. och har lillsain- 
mans med ett heroiskt ideal och 
nyssniimnda mer prosaiska beve- 
kelsegrunder format den traditio- 
nella militiira altityden till kriget, 
en attilyd som iir genuinl ambiva
lent och inte skenjielig.

Ambivalensen fanns hos Pat
ton. men i en form som fdrvridils 
av mysticism och abnorm sjiilv- 
uppiagenhel. Patton sdkte i kriget 
langl mer iin rnaleriell heldning 
och omgivningens akining. Hans 
personliga bestiimmelse var all 
leda en arm^ i en drabbning sa 
fdrddande all krigels sjiilva viisen 
skulle blotlliiggas. Den overtygel- 
sen viigledde honom iinda fr;1n 
barndomen, formade bans liv och 
forde honom till slut verkligen in i 
historien.

Urvattnad och uddlos
Pattons hisioria beriittas I en ny 

800-sidors biografi av Carlo D‘* 
Ksle. pensionerad (iversleldjlnaiil 
i amerikanska arm^n. Patton - A 
f>enius for war iir grundlig pa ett 
alltfdr omsliindligt (K'h osovrat siitt. 
Del och fiirfattarens posiliva in- 
stiillning till Patton - sympatiseran- 
de mer iin beundrande - och bun- 
denheien till den i tristasie mening 
konvenlionella personhiografins 
begriinsade perspekliv. gdr boken 
nagol urvattnad och uddlos.

Ur den bleka framstiillningen 
framtriider iinda den obetvingligt 
fiirgstarke Patton i ell portrait som 
foranleder fragor mer kritiska iin 
fdrfaltaren kanske avsetl. George 
Patton, fddd 1885, kom frSn en 
sliikt av krigare i Virginia. Den 
militiira banan varalllsa hdgsl na- 
lurlig. Ett ekonomiskt fordelaktlgl 
giftermal mdjiiggjorde umgiinge 
pa stor fot med iiverordnade och 
polillskt inflytelserika.

Vid fiirsta viirldskrigels slut 
hade Patton uppnail dverstes 
grad, anfiiri en siridsvagnsbrigad. 
sarats och dekorerats fdr tapper- 
hel. Med freden kom den allmiina 
degraderingen och tristessen. 
Mellankrigsiiren var for Patton 
just - mellankrigsar.

Ulai sett var Patton en framslaen- 
de officerare som steg i graderna, 
med ett ypperligt konlakiniit och 
exiravaganla vanor. uppskattad 
som exceplionelll ambilids (K*h 
myckel duglig om iin ulmanande 
iirelysien och into alllid i stand att 
kontrollera sill temperament.

Men Patton blev alllmer despe- 
rai och tillgrep en rad flyktmedel. 
Han skrev poesi diir krigets veder- 
viirdighet var alt fdrcdra framfiir 
fredens levande ddd. Han r5kade 
ut for en rad sv3ra dlyckor med 
hiistar och bilar. Mol slutet av 30- 
talet, dil han fylll 50. stod han pS 
griinsen till alkoholism och iikten- 
skapskris. Sd kom den cnda mdjii- 
ga riiddningen. ett krig s5 slort att 
det kundc fdrverkliga Pattons be- 
sliimmelse.

I Nordafrika. p3 Sicilien. i Nor
mandie och in i Tyskland ledde 
Patton sina pansarforband och 
skapade .sin legend. Pattons krig- 
fdring bestod i en extreml offen- 
siv doktrin, karismaliskt ledar- 
skap och k^randa byggd p5 rigo- 
rds eflerlevnad av persedclregle- 
mentet och praktfullt mililiirl ce- 
remoniel. Hans dkiinda tal till 
irupperna var slagkrafiigi vulgiira. 
Uppgifien var att ddda tyskar. ett 
ndje och ara for varje man viird 
namnet. Reiriilt var ett fdrbjudet 
ord, all grava skyddsviirn likty- 
digt med fdraktliga.slc defaitism. 
Bara skitsidvlar och fega jiivla 
kriik kunde unJgS att in.se dessa 
sjiilvklarheter.

Satie karriar pa spel
Det fanns ett storl inslag av 

medvetet skadespel i Pattons 
framloning men han var dverly- 
gad om rikllgheten i den egna re- 
lorikcn. sA dverlygad alt han saltc 
hela karriiiren pA spel. TvA solda- 
ler som vardades for psykisk 
stridsutmaltning flck drfitur av 
Patton niir han kom pA sjukin- 
spektion. Den skandalen. och en 
serie odiplomaliska ullalanden. 
gjorde fdrhAllandet till Eisenho
wer alll mer anstrangt.

Kriget blev inte vad Patton hop- 
pals pA. Politisku hlinsyn till de al- 
lierade bromsade bans offensiv in 
i Tyskland. Engelsmiinnen log 
bans stridsvagnsbriinsle. ryssarna 
tog Berlin, kriget var slut igen. En 
bilolycka iindade bans liv strax 
forejul 1945.

I vissa avseenden lysande
Patton var en i vissa avseenden 

lysande general med den siillsynta 
fiirmagan att liinka i stora trupp- 
formationer och genomfdra snabba 
omgrupperingar. Hans omsorgs- 
fullt tKlIade karisma och krigsRir- 
hiirligande retorik var motbjudande 
fiir manga officerskollegor men 
hade for del me.sia avsedd effeki 
pA soldaterna.

Hans begAvning bestod i all se 
och ulnyttja chanser till fram- 
gang. Infdr motgAngar reagerade

George S Patton

"Om Patton sjalv period- 
vis gick over gransen 
till kliniskt definierat 
vansinne ar oklart. 
Daremot m^ste man 
konstatera att mannen 
enligt varje anstandig 
vardeskala var mbbad".

han mer osiikert. Hans besatthel 
av offensiv kunde under andra 
om.stiindigheter liitt ha resulteral i 
katasirof. Han sAg inle borlom kri
get ochblundade for politiska rea- 
lileler. Hans hiilska aniikommu- 
nism nar Tyskland viil hescgrais 
liknar mer en onskan all finna en 
ny fiende iin klarsynthet. och var 
dessulotn fbrenad med grov anti
semitism.

1 Pattons reinkamationslro var 
harts liv bara ett i raden av krigar- 

oden. Han hade deltagil i alia 
stora krig fran Troja och framat. 
Han hade kampat under Alexan
der. Caesar och Napoleon. Dden- 
de av tdrsl i Kartago hade han 
druckit urin ur sin hjalm. Under 
vurldskrigets falllAg Alersag han 
ficra platser dar han tidigare kri- 
gat. Carlo D’Este gdr det fdrbliif- 
fande naiva pAsiAendel alt Pattons 
minnen av ett liv som viking var 
alltfdr overlygande och delaljcra- 
de for all kunna avfardas som 
rena fanlasier.

M^ttlos destruktivitet 
I iron alt han fdrkroppsligade 

ett tidld.sl krignrideai hade Patton, 
trots traditionalistiska alliraljer, 
en dragning Al det rnoderna. totala 
krigets inAulosa. vetlldsa deslruk- 
tivitet. En Washington eller Wel
lington hade bemdlt bans sjalv- 
upptagna krigsromantik med 
klentrogei fdrakt.

MA.sle man andA inle respektera 
Patton for bans insals i kriget? Ar 
inte del ondas motslAndarc auio- 
matiskl av godo? Till andra 
varldskrigeis tragedi hdr hur Hil
lers ondska drev iiven deinokra- 
tierna till utbrott av moralisk ga- 
lenskap. Dit hdr del bifall som 
mdite Inte bara Pattons segrar 
Ulan bans groteska filosofi. Om 
Patton sjiilv periodvis gick dver 
gransen till /kliniskt definierat 
vansinne iir oklart. Daremot maste 
man konstatera all mannen enligt 
varje ansiiindig vardeskala var 
rubbad.

PER-OLOF BOLANDER

Var skall man 
ata pa resa?

svcnska viigkrogen.
I Ipersonalrestaurangen 

JL^och skolmalsalen har 
tradilionellt^elt fA klii skolt for 
bcgreppcl ’’riklig dAlig svensk 
matkultur”. I dessa lokalcr har 
halvfabrikatskdtlbullama stud- 
sal pA golvet och den av vele- 
mjdl. .stabbiga brunsAsen har 
fAtl skaras upp med kniv frAn 
kaslrullen.

Men visst har del hiini ett och 
annat. Vissa viigkrogar har 
borjat stalla fram en och annan 
iitlig lallrik och personalrestau- 
rangerna har inselt all del fdru
lom rArivna mordtter fivcn 
finns andra grdnsakcr som 
rniinniskor kan Ata. Vad man 
inselt i skolmatsalama vet jag 
inle med sakerhet, men lyvair 
Ar det inte att mat skall vara 
nylagad.

Himmel och helvete
SA det kanske mer eller mind- 

re rAder frid och frdjd i gastrono- 
mins Sverige? Ncj, knappasl! En 
resa genom landel ar fortfarande 
i gasironomiskl hanseende ett 
svAvande mellan himmel och 
helvete. LAt mig som exempel 
beratta om ett lypiskt brinnande 
inferno:

En av SmAlands turislattrak- 
tioner Ar Astrid Lindgren Land 
i Vimmerby och dar finns det 
en restaurang som till hyggligl 
tilllagna priser serverar besd- 
kama grismal under namn som 
"Pippis Pannkakor". “Karls- 
son kdttbullar” osv.

Bakom de.ssa littenira namn 
doljer sig simpla halvfabrikats- 
produkter tillagade ulan kAn.sla 
fdr .smak eller hAnsyn till att 
mAnniskorasen skall ala dem.

Feta maskar
En tallrik spaghetti med kdtt- 

fArssAs visade sig bcslA av 
Kungsomens feta maskar ttver- 
hallda av en tunn sAs gjord pA 
blandfArs, vatten och nAgon 
form av tomalpasta. En laxkot- 
lett smakade som om den var 
siekt dagen innan och till denna 
serverades akla svensk, smaklos 
kokl potatis med segt skinn.

Om nAgon undrar vad del var 
fdr speciellt med ’’Pippis 
Pannkakor” kan jag mcddcia 
att det antagligen var tempera- 
turen och tillbehdret. De serve
rades ljumma med en syll gjort 
pA hAlflen ballon och halften 
Apple, det vill sAga ett halton 
pA ett Apple.

Fast del Ar klart, man behover 
ju inte ala pA Astrid Lindgren 
Land. SA allt vore ju frid och 
frojd om det inte vore for att dy- 
lik mat erbjuds i varenda svensk 
stad eller byhAla.

Hundmat
Senast jag At maskspaghetti 

var pA den vegetariska restau- 
rangen Sun Rise pA Torsgalan i 
Stockholm. DAr serverades den 
under ett lager av totalt smak- 
Ibsa och sonderkokta grdnsa- 
ker i en anrAttning som sAg ut 
som nykrakl hundmat.

SA ordet i Sverige.
ENRICO BARILE


