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Varfor ^ Sverige 

sa livsfarligt att leva i?
■T.jl unilrar utlu over fiur livct 
I ;ir an leva tor folk i S\cni!c 

Folk pralai in(c mod Mir- 
aiulra. i vaijc tall inlc nicd Mna 
barn I us^.i fall kail de knappi 
prala I'vcrhuMuh.i^cl Del liai 
oppnai si«a ell slorl hal il.ii .ill 
menin^ i\eks fu runnii laki iii 
Vailor skapar itel liar laiulel s.i 
maiij’a larlica manniskoi ’ \ail ar 
del Mtm eoi Sveniic sa hvsiailiiii 
all leva i *

Kronika

Menmirarna ar i pnneip rena ei- 
lai liaii en ie\I a\ l!va \ Mok’ii! 
I Allonblailel Mon aiivande ilovk 
tndei TSA' 1 suillei li>r "Sve 
nee' Mon lilosi»teraile eller all 
ha sell eti amerikansk rdin. soin 
bxeeilc pa elt verkiiyl fall dar 
n.iyra vliavuUdNrkande tK'h delvis 
ulveeklinjisslorda lonarsgrabbar 
vioindes for hrul.da inord pa ire 
siiiakillar.

Railssssieinei ar |u lor ovnyl 
nilici I del dar landel. Sa del 
kanske inie alls var lonarm^arna 
soni var skykli^a. Del kundc fak- 
liski ha vanl vilken anienkan 
som helsi Aven de Woody 
Allen-hknande hekaiila soin jag 
skalTaile under fern ars btKMule i 
del helvele till siad soin hetcr 
New 'lork.

V’l laekar I'va X Moberg for 
all hon snabbl hiilade orsaken: 
I I SA uppmanas man alt salsa 
pa sig sjiilv 4Kh IdiAcrkliga sina 
drommar. Geincnskap ligger intc 
nil gmnden lor sarnhallsbyggct. 
Det ar |usl darf<>r alia lankare 
plotsligt kan fa for sig all lorle- 
la barn nil iloJs

Dumpti (lorn i sjon

I I SA sp.irkar dom po|kansik- 
ten nil mos I asi viei ar irisi nar 
[io|k.irna blir nietlvetslosa och 
Mile lainrar sig langre eller orkar 
gor.i moisi.Mul Net f\ Ian. da ar 
del lik.i bra all dunipa ilom i sjoii 
sa all Mian slipper se faiiskapet 
Sa kan man la etI |>ar bira i lugn 
och ro och nnga nagra samtal 
nil polarna pa niobilen och se 
orn del ar drag nagon annansians 
Sant skulle aldrig hiinda i Kode 
I Dohuslan

Tack vare kadern av social- 
sekrelerare och fntidspedagoger 
holl VI ell vakaiule dga pa Jan 
Citiilloiis polare. han sorii hlev 
Sveriges inest okande raggare, 
Tillsaininans rned viirldens biista 
skola Ivckailes vi stoppa bans 
son Iran att jaga en neger ge- 
noiii nallen i Klippan. Negerri 
skull ju annars ha kunnal fbrfril- 
jas som elt villebnid tills del stu- 
pade vK.h lick jaklkniven i sig.

Och lack iK'h lov (or var sarn- 
hallsgemenskap som bygger pa

solidaniei rned imandrare Dei 
var darlbr vi slapp sana diir folk- 
liga idllag som linns i amenkan- 
ska sodern Dar borla skulle de 
ha kunnal spr.jMnala eti kal- 
hmiid sa .ill del s,ig ul som ell 
l.illeliistigl negethuvuil rned stora 
uk\.\ lappar Men sant undvek vi 
1 Klippan

\'i slipper lokiga d«>Mi.u hai 
Del beror pa .ill v.in raltsv.isende 
ar byggt pa ma|oi Helens rail och 
tnle pa nag«*l li*kigl amenkaiiskt 
pafimd som gruiutl.iggande r.it- 
lighetsprtncipei Del ar darlor en 
svensk donisio! .ililrig skulle aiise 
all en ishockevspelare i Orebro 
lick skvila sig s|ulv nar han la 
li.iiulen pa larel p.i en kille han 
lande pa Ne). del .ir bara de to- 
kigj amenkanenia som iveker all 
man masle torsiii att en mannis- 
ka besmningslosi choppar upp en 
unnan rned en kniv nagra dussm 
ganger tor en sniekmngs skull

Hade Kungsan 
legal i USA skulle 
man ha kunnal 
bli nedsparkad 
av karaiegang.

Tack vare vara Mvrd.ilskt opii- 
merade och planerade loroner. 
vara generosa bidrag nil splillra- 
ile familjer. vara valulrusiude 
rlagheni och vara frihdsgardar 
rned dalorer <H.'h morkrum kan 
VI sla fredligl i en krogko pa Slu- 
replan. I USA daremol nskerar 
man alt bli nedmejad av auto- 
malvapenfiirsedda yngiingar som 
kritver ''respekr'.

Som lur iir skiler vi inie i var- 
.indra I Sverige. Del skulle aldng 
talla OSS in alt lamna bort vara 
barn pa ilagama for all vi sjalva 
skall kunna giira karriar och gno 
ihop till Her prylar iK.h fa hiigre 
nialeriell standard. Nej, vi skall 
vara tacksamma att mammorna 
och papporna inte Hytlar isiir 
som I den amerikanska neger- 
slummen. Made Kungsan legal i 
USA skulle man ha kunnal bli 
nedsparkad av karaiegang.

Vi bdr alia lacka Eva X Mo- 
berg. Genom krdnikan i Afion- 
bladel - som till en sjiiiiedel upp- 
las av en sior fargbild pa henne 
sjalv och ackompanjeras av nam- 
nct i fetasie typsnill - vet vi all 
vi masle se upp rned en alliiyd 
som gar ut p;l alt satsa pa sig 
sjiilv. Den leder namligen till 
obeghpliga valdsdad.

Vi iir fdrskonade fran sanl i 
Sverige. Genom att lata den of- 
fentliga sekiorn uppga till 70 
procenl av BNP har vi last alia 
problem ■

Skvaller pa hog niva'
Carl Fredrik Reuterswiirds 
andra memoarbok. 
som omt'attar perioden 
I9.S2-196I. anmals av 
Olav Wistrdm.

"W" Xian ivivel ar Carl Erednk 
I I Reulersward mer kimd som 

konsinar an som avantgar- 
dislisk poel. ImemanonelU sell ar 
han nil och rned en av Svenges 
rnesl kanda konstnarer Vein har 
mte begrundai bans skulpiur \'oii 
MoU-mc dar konsinaren slar knui 
pa en siel och inalligt holfull re- 
volverpipa. Skulpturen ar strate- 
giskl placerad (ramfor F'N-hog- 
kvarterel i New \oA men rephker 
I olika storlekar finns rum oni i 
varlden.

Memoarer
( ill I I rrihik Ht'iih'ruMii'il 
Ah.ts Ch.iilie l.aveiulel 
(iedms. lOUO

Del var l‘tSK s»>m bans freds 
svrnbol iiiimier.iilcN upp Iramtor- 
I N skr.ipan och saiimia ai ulktim 
lorsia deten av koiisinareiis memo 
arer. liiui /in’ tir t'vui//e Nar han 
arel etlei skrmt bara nagon 
meiiing i sm andra memoarbok 
som omfatlar perioden DU'il U>bl 
drabbades han av hjarnbliKlning

liller iingelar Iva manader vak- 
nade han upp pa sjukhusel och del 
visade sig all han hade tdrloral lal- 
Idrmagan. Man kundc heller mte 
memorera de enklasle saker. Sa 
mindes han efter nagon tul siti for- 
tiamn. men eflemamnel ville inie 
lasina. Pa sjukbadden fick han 
langa li.stor med ord. och rikligt 
lycklig blev han nar han kom ihag 
ordel ''irad” iK’h dessutom mindes 
vad del var.

Idler ire manader bdrjade han 
leckna med viinsier hand, den hdg- 
ra hangde obrukbar vid sidan av 
kroppen Man lick en hog med 
skrivmaskinspapper och lecknade 
vaihant alll som kom tor hononi. 
Edrst liknade del mesl bamieck- 
ningar, men <ieti slora gliidjen var 
ju all han kundc meddela sig med 
omvarldcn.

800 teckningar blev del sam- 
manlagt. hatire vKh baltre gick del 
Sii kom ocksa sprakei successivi 
lillbaka - svenska. engelska. ivska 
och franska.

Blev van.sterhant
1 dag iir Reulersward hell van- 

sierhanl. han "ivingade till sig" 
vanster sida och hdger hjiimhalva. 
Han malar, lecknar och skulpterar 
med vansicr hand. Hdgra handen 
hanger men hdger ben har blivii 
biiiire- Ibland gar han flera kilo
meter.

Ar aieruppiog han arbelci 
med den andra menioarboken och 
nu ligger den pd bokhandiarens 
disk. Alll som vederfarils honom. 
bans viig lillbaka till konsten och 
livet. iir en slor bekriiftelse pa all 
man aldrig skull sliippa tagel eller 
ge upp niir del iir som mdrkasl.

Viuidr heter bt>ken Alias Charlie 
Lavemicl? Jo. gode vannen Slig 
Clacsson. Slas. som ocksa var en 
av elevema hos X-el. gav honom 
del namnel; "Del gar ju alt ullala". 
sade han.

l.ai OSS emellertid se lilet niir- 
inure pa saken. Nar Rculerswiird 
nvNs fyllt anon ar kom han lill Pa
ns och gick raka vagen till Fer
nand l.cgcrs nialarskola. Dar bdr- 
jade han parodiera en rad olika 
konstnarer sasom Jackson Pollock 
iKh tulunsierna. Han var en "roll- 
spelandc" konsinar redan da. den 
blivande Charlie Lavendel. Han 
gillade all sialla ut olika stilarter 
sida vid sida. men sadant gillade 
inie kniiken

Diidssynd alt vara rolig
Dar ser man I'llrycket "Kon- 

sicns Irihet" galler sannerligen mte 
konsinarer’ Och Reulersward be- 
lallar an ban uiovadc iva dtHjssyn- 
dcr. dels all vara rolig. dels all ar- 
beta mom Hera olika lekniker 
samtidigt

Menioarboken .ii lillagnavl Stel- 
laii Monier som var med iK’h bil- 
dade Halnisladgruppen Id2d I ran 
del hallei tick saken Reulersward 
.iiskillig.i siouii I surrealisiisk nki- 
niiig lm[Hilsci som lorsiarktes un
der Paris.iien En aniian viklig s.ik 
ar all Reulersward och mcnlorn 
Slcllaii Morners dottei .Agncta boi - 
lade iimgas. ja vanskapen gick 
ovei 1 en passionerad karleks- 
forbindelse. aiskilligi i boken hand- 
lat om ungdomarnas icsor och 
aventyr i Sverige ikIi uiomlands

Cl'R Iveker om all overraska 
och leka. Boken iir Ivlld till brad- 
den med anekdoter och skelcher 
dar Ml-talels mer namnkunniga 
personhgheter mom konst och lii- 
leraiur passerar rev v

Hos Siellan Mdmer iraffar han 
redan som lonaring X-cl. Evert 
Lundquisi. Eyvind Johnsvm. Erik 
l.indegren. Lars Forssell. Alf Sjb- 
berg. Nagol senare umgas han med 
(jyvind Fahlslrom. Peter VN’ciss. 
Calrin Wesierlund. Puile Wickman. 
Maj Wahlob.

1 Paris bar han vanskaplig kon- 
lakl med Olle Baerthng. Cun As
ker och den legendanska gallens- 
len Denise Rene - hon som varil 
en sa slor fbrmedlare av nonllgu- 
rativ abslrakt konsi. Mesl fralerni- 
serar han dock med polarna Slas 
och Lars Forssell - de jobbade ju 
ihop mellan varven.

Sanisprak med Breton

Rail v.iil ilel ar ser vi hvmom i 
kafesanisprak med den striingl pli- 
rande Andre Breton, i niista bgon- 
blick hiir Vasarely sliipal iviig ho
nom lill nattkiubb diir han snart 
buggar med madame Nina Kan
dinsky. Hon ar sakert sextio men 
med kropp wh ulseende som en 
tjugoaring. Fran Strand holell i 
Stockholm utgar meddelandet att 
Jean Cocteau vill ha ell samman- 
triiffande - Rcuterswiird Iror alt 
nagon kompis bchagar skamla med 
honom. Nar Andy Warhol gjort 
sina fbrsla upprepningsmdlningar 
fragade Rculerswiird honom om 
anledmngen lill del. "Because ii 
lookeil fun". svarade Andy.

Till Moderna museets utsiiillning 
Hdrelse i konsieti ar 1961 knmmer 
Marcel Duchamp, "den som jag 
beundrade mesl i hela konslen". 
Han var inlc lika opiliiltg niir det 
galler tider som Joan Mird. Men 
Mird gomde sig nog inie av elak- 
hei <K'h samma sak kan siigas om 
den blygc Giacomelli. En gang

bra.si denne ut i ell oviinlat skraii 
men det brukade inle vannen M.n 
cel Marceau gdra - honom mask- 
Reutersw'iird imitera slaende en 
halviimme pd oil bord.

Och vad hiinder i en hoiellhisx 
pa vag upp (ill Victor Vinde ’ Ju 
dar Idtsas Graham Greene tro all 
den artige Reulersward ar en his- 
spojke och prasslar darlor ner en 
tiofrancscdel i bans hand. I sjalv.i 
verket hade de iriiffats lidigare i 
SUK'kholm - denne Graham, den
ne Graham, vad skall man lro‘ 
Varfor var fdrresten Jean Tinguely 
Sii dystcr haromdagen? Med en 
stor whisky i handen siiger han. 
sjuk och irumpen: "I morgon nnns 
jag inie mer'"

AHi som vederfarils 
honom, bans vag 
lillbaka lill konslen 
och livel, ar en slor 
bekraflelse pi all 
man aldrig skall 
slappa tagel eller 
ge upp nar del ar 
som mdrkasl.

.-\nckdolcma intcrtolicras med rena 
dagboksanieckningar i .siuccaiofonn. 
da (Kh da fdijcr ell siycke drdmsk 
prosalyrik. Oftasl iir del dock 
schwung och full fart nar berattan- 
det pa nylt lar vid. Reulersward ar 
rolig och ironisk pa del dar av- 
spiinda viset. Mellan alia tokigheicr. 
alia leatrala uppl6g och alll orimligt 
fesiande framgar lydligl vilken all- 
varligi syftande person han egenili- 
gen iir. Nagon siiger om honom: 
"Vild och galen endera siunden. 
lugn och harmonisk den andra!"

Uttrycket "Konslens 
frihel" galler sanner
ligen inie konstnarer! 
Och Reulersward 
berattar att han 
utdvade tvi ddds- 
synder, dels att vara 
rolig, dels att arbeta 
inom flera olika 
lekniker samtidigt.

Bestar da boken me.sl av skvaller 
pa en ndgolsaniir sofislikcrad niva’ 
Del iir svart alt befria sig fran den 
ogina tanken - vilket man emel- 
lertid bdr gdra niistan omgaende. 
Ty en rikligare iakltagelse ^ trots 
alll all Reulersward inie velat gdra 
annat iin att beratta vad han fak- 
liski varil med om. Och iin vikli- 
gare iir all han gdr del p3 elt sd kul 
och ofiirblommerat siill.

Nej. han iir inte i behov av att 
framvisa sin egen slorhel som 
kon.siniir genom all peka pd be- 
rdmdhetema i bekaniskapskielsen. 
.Sadani iir likgilligl for en siirling 
som siiindigt fdredragit det oroliga 
(ippna havet framfdr att simma pd 
grunt vatien i sallskap med vadar- 
faglar.

OLAV WISTROM


