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DHan kommer att undanhalla oss sitt uran!> friser den brittiske premiSrministern ClementAttlee,
gestaltad iAmma Asantes filmA Un ited Kingdom av Anton Lesser. Han talar med den unge
iiinsteridealisten AnthonyWedgwood Benn (senare mer kSnd som Tony Benn). spelad av Jack Lowden.

18



LARS OHRSTNOU: >EN OIATUPLIG T6NBTNDELSED

>>E n okimplig forbindel s e >>

Om engelskan Ruth Williarrs,
prins Seretse Khama och grundfimnet uran.

AV LARS OunsrROw

,Han kommer att undanhilla oss sitt uran!,
fnyser Storbritanniens premidrminister
ilsket till den unga idealistiska parlaments-
ledamoten somjust anklagathonom ftir att
svika sina ideal och skyndar vidare genom
maktens pampiga korridorer i Westminster.

Skulle det vara nflgot problem med uran?
undrar den som 6r nigorlunda insatt i hur de
olika grunddmnena 6r spridda runtjorden.
Uran tirju vanligare iin till exempel tenn, er
metall som vi har anvdnt alltsedan bronsil-
dern. Om vi barabrkade grdva upp vflra egna
resurser i Vdstergdtland skulle Sveriges kdrn-
kraftverk kunna vara sjiilvfcirstirjande pfl
brdnsle. Men denna histori atar sin borjan i
andra vEirldskrigets slut, och dfl var situatio-
nen en helt annan.

Ingen hade tidigare varit speciellt intresse-
rad av uran. Man kunde visserligen fargaglas
med uransalter, tjusigt men inte mer, och
flera ton malm fr6n den sinande gamla
Joachimsthalgruvan (J6chymov) i dagens
Tjeckien hade anvdnts av Marie Curie ett
halvsekel tidigare fcir att ffl fram de di okdnda
grunddmnena polonium och radium. Men pA
1940-talet var inte radiumterapi liingre pfl
modet och nAgon annan praktisk anviindning
fdr uran, det di tyngsta kzinda grundd"mnet
med atomnummer 92,kande man inte till.
Inte frirrd.n USA, och dven Tyskland, bdrjade
visa intresse och CIA:s ftlregflngare OSS satte
den extraordiniira uranfyndigheten i Shinko-
Iobwegruvan i Katanga, dflvarande Belgiska
Kongo (nuvarande Kongo Kinshasa), under
diskret bevakning. Den andra uranfyndighe-

ten i vdrlden som bearbetades under denna
tid, Eldorado i Kanada, hade inte alls lika
hdga uranhalter.

rOCA XAXN HISTORIA
Historikern Susan Williams, verksam vid In-
stitute of Commonwealth Studies, IJniversity
of London, har nyligen letat fram fakta och
fascinerande mdnniskodden frAn denna i stort
sett okdnda andravtirldskrigshistoria och har
engagerande skrivit om dem i boken Spies in
the Congo. Vi ska emellertid ungefdr 150 mil

SERETSE KHAMA OCH RUTH WILLIAMS
Seretse Khama {1921-80) var Botswanas presi-
dent frAn 1966 och till sin dod. Han var prins av
Bamangwatofolket och fick sin utbildning i Sydaf-
rika och vid Oxford University, ddr han studerade
juridik. Efter gifternr5l med brittiskan Ruth Vr/illiams
t1923-2002)tvingades paret i exil fr&n det dAvaran-
de brittiska protektoratet Bechuanaland (nuvaran-
de Botswana). Paret bodde i Storbritarrnien till 5r
1956, dA de tilltits iiterv5nda sedan Khama avsagt
sig anspr6ket pa tronen.

Ar 1962 grundade Seretse Khama det som idag
6r Botswana Democratic Party, och 1965 blev han
prerniarmirrister. Efter Botswanas sjtilvstiindighet
1966 valdes han till president, och samma 6r adla-
des han av brittiska regerirrgen till Sir Seretse. Urr-
der hans tid etablerade landet en stabil konstitutio-
nell ordning, ovanlig for afrikanska forhillanden.

Hfter Seretses dod stannade Ruth i Botswana. Pa-

ret ar forSldrar till lan Khama, president i Botswana
sedan 2008. Ett annat av deras barn heter Anthony,
dopt efter la[:ourpolitikern Tony Benn som medver-
kade till att exilen kirnde brytas.

Ka I I o r : A/a tio n a I e n c y k I op e din o c h lN i kip e dia
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soderut fr6n Katanga, till vad sorn fortfarande
anses vara den stcirsta traditionella byn i
Afrika, Serowe i Botswana med cirka 60 000
invAnare.

Meningsutbytet ovan mellan premid rmi-
nister Clement Attlee och hans labourkollega,
en ung man vid namn Anthony Wedgwoocl
Benn, senare mer keind som den mAngAriga
brittiska regeringsledamoten Tony Benn, ut-
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spelas drygt halvvd.gs in i filmenA United
Kingdom.Den 6r regisserad av den brittiska
filmmakaren Amma Asante, f6dd av gha-
nanska foreildrar i London och uppvd"xt deir.
Scenen har fcirgAtts av en avgorande handelse
hr 1949 pA tingsplatsen i Serowe i dAvarande
brittiska protektoratet Bechuanaland. Heir
har den unge arvtagaren tiII kungatronen,
prins Seretse Khama (spelad av David
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Oyelowo) hemma frin studier i London, 6ver-
tygattinget, ett par tusen mdn varav nflgra
tillresta fr6n mycket avldgsna byagom att
den engelska vita kvinna som han gift sig med
6.ret innan, Ruth Williams (spelad av Rosa-
mund Pike), kommer att bli en utmdrkt drott-
ning. Regenten, hans farbror Tshekedi, har
niimligen tidigare gett honom tydliga order:
antingen skiljer du dig frAn den ddr kvinnan

och kommer tillbaka till oss och blir kung,
eller sfl kan ni stanna i London bida tvA.

Men det Eir inte bara Tshekedi som 6r miss-
n6jd. Den nyvalde nationalistiske premidrmi-
nistern i Sydafrikanska unionen, Daniel
Frangois Malan, harjust fett igenom en lag
som fiirbjuder dktenskap civer rasgrdnserna
och d.r inte road av Ruths och Seretses hcigpro-
filgiftermAl, som fett den engelsksprflkiga
vdrldspressen att flockas tiII Serowe. Inte hel-
ler i de omkringliggande kolonierna och pro-
tektoraten Nyasaland samt Nord- och Syd-
rhodesia (nuvarande Malaw t, Zambia och
Zimbabwe) dr de vita makthavarna beredda
att lyckdnska de nygifta.

Attlees korta replik 6r den enda kemi vi fflr
med oss frin filmen, frinsett personkemin
mellan Seretse och Ruth som gnistrar redan
frin fcirsta dgonkastet. Andra har gfltt l6ngre,
och flera bdcker driver tesen att orsaken till
att Storbritannien aldrig installerade Seretse
som kung efter tingsbeslutet i Serowe, utan i
strillet skickade hela familjen till en lAngvarig
exil i England, var uran. Inte botswanskt
uran, utan sydafrikanskt fr6n malmftilten i
Witwatersrand. Britterna behtivde nd"mligen
uran till en egen atombomb, och frin USAvar
man inte pigg pA att dela med sig av vare sig
uran eller kunskaper.

Nflgra flr tidigare, under en mer probrittisk
regering i Pretoria, hade man inlett fdrhand-
Iingar om utvinning och import av uran frfln
de lAghaltiga sydafrikanska malmerna, ftir-
handlingar som nu avbrtits abrupt, samtidigt
som Malan gjorde klart att Sydafrika krdvde
att Storbritannien inte installerade Seretse
som kung sfl ltinge denne och Ruth var gifta.
Det zir alltsi Malan och det sydafrikanska
uranet som Attlee syftar pe i inledningen.
I samma veva, tidig host lg{g,civerraskades
vdstvdrlden av att Sovjetunionen sprdngde
sin frirsta atombomb ,tre 6r innan CIA trott
detta vara mirjligt.

RASISM SNARARE AN URAN
Var alltsi paret Khamas pfltvingade exil en
konsekvens av sydafrikansk utpressning om
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Rosamund Pike som Ruth Williams och David Oyelowo som Seretse
Khama i Amma Asantes film A United Kngdom pi en bergknalle
ovanf6r Serowe, Botswana. De Sterskapar hir ett klassisktfoto av det
verkliga paret Khama (infiillt).

ett urankontrakt? Susan Williams ger inte
mycket fdr den teorin i boken Colour bar,den
hittills mest detaljerade och vetenskapliga
genomgflngen av d.et som blev kant som The
Seretse affair och som ocksi ligger till grund
fdr Guy Hibberts filmmanus. Cambridgehis-
torikerna Ronald Hyam och Peter Henshaw
har argumenterat fdr att den brittiska reger-
ingen egentligen var mer oroad river ett outta-
lat sydafrikanskt hot om direkt annektering
av protektoraten i sddra Afrika och att famil-
jen Khamas exil sAgs som ett rimligt pris att
betala frir att skydda invinarna i dagens Bot-
swana, Lesotho och Swaziland frin att falla
under apartheidoket, vilketju redan hade
hEint i Namibia. Sjalv argumenterarjag rDen
siste alh,emisteru i Paris fdr att uranfr6gan
under en kort tid efter den ryska atombombs-
chocken var en faktor som kan ha varit viktig
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fcir brittiska regeringetr, men att den sedan
bleknade bort

Enligt Williams, Hyam och Henshaw finns
det i alla fall ingenting dokumenterat i till-
gdngliga brittiska eller sydafrikanska arkiv
som pekar pA att uran var en avgiirande fak-
tor. Vad som ddremot tir vdldokumenterat d.r
vissa, dock inte aIIa, brittiska tjEinstemdns
rasistiska attityder och avsmak inftir detta
d.ktenskap. Den mest inflytelserika var kan-
ske Sir Evely, Baring, britternas hcigsta re-
presentant i Sydafrika och sedermera guver-
ncir i Kenya under Mau-Mau-upproret pA
1950-talet, dar han bland annat undvek att
ingripa mot den brutalitet som anvdndes mot
fiingsl ade upprorsmdn.

I filmen ffrr dock, fdrutom Attlee, ett antal
fiktiva personer representera de inblandade
tjetnstemdnnen och ministrarrLa, och ingen



LI\RS OHRSTROM: DEN OLAMPLIG FORBINDELSED

lan Khama (tillviinster),. Botswanas nuvarande president, den fjHrde i statschefen if6ljd
som valts i god demokratisk ordning, pi bes6k under inspelningen avA United Kngdom.
Till h6ger David Oyelowo som spelar hans Pappa Seretse Khama.

har n6gon direkt historisk motsvarighet. Det
gflrju inte att i lflngfilmsformat komprimera
enkomplexhistoria med mflnga aktdrer till en
historiskt korrekt reproduktion. Ddremot kan
man Aterskapa en kiinsla av hur det var, hur
det sig ut och vilka svArigheter och pr6vning-
ar som paret utsattes f6r. Detta har Asante
lyckats mycket vdl med, och hon lyfter ocksi
fram viktiga podnger som Seretses engage-
mang fdr sitt folk, en bidragande orsak till att
man envist, men fredligt, i Serowe vflgrade ac-
ceptera att nigon annan installerades som re-
gent. V6rt att notera Eir dock att scenen dd.r d"en

brittiske representanten i full galauniform ftir-
Odmjukas genom att ingen kommer pA tinget
som han har utlyst iir historiskt korrekt.

Det gdrs ocksfl klart att Ruth Williams inte
var nAgon ,rkontorsflickar, nigot som den eng-
elska tabloidpressen gtirna skrev i sina rubri-

ker, och faktiskt gtir iin i dag. I stiillet hade hon
sin egen maskinskriverska pfl sitt arbete tThe
City,iinda tills hon fick sparken pe grund av
sitt dktenskap. Ruth, sedermera Lady Khama,
tillhrirde alltsfr den nya generation av sjtilv-
stdndiga unga brittiska kvinnor som tjdnst-
gjort under kriget - hon ktirde ambulans fdr
Royal Air Force - och som ingen satte sig pfl,
vare sig fdrEildrar, hcigdragna tjEinstemdn
eller de snobbiga och rasistiska vita enklaver-
na i Serowe och Francistown.

Minga av filmens deta[er ar bliindande
vackra, och de av oss som bott i eller besdkt
Botswana, gick efter premiiiren p6 Stockholms
filmfestival ut i den sncikaotiska november-
kvtillen med en kdnsla av "Varfdr ar vi hiir och
inte dar?" Tekniska detal.jer, som Ruths och
Seretses grtina bil, har man ocksfr fett ti[.
Men n6got elegant Short Solent sjdflygplan
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som trafikerade rutten Southhampton-Jo-
hannesburg med mellanlandning (och byte frir
Francistown) pil Zambezifloden utanftir Li-
vi n gst one i Zambi a str ax ova nftir Vict ori afal-
len, har man av fdrklarliga orsaker inte mdk-
tat med (de tvfl 6nnu kvarvarande exemplaren
finns i Auckland, Nya Zeeland, och Oak1and,
USA), men kdnslan representeras vd1 av en
tjusig DC-3:a i stdllet. Autenticitet tillfdrs
ocks6. av att de afrikanska scenerna 6r inspe-
lade i Serowe och pfl andra platser i Botswana.

HUR GICK DET MED URANET?
Och hur gick det di med uranet? undrar man.
Jo, visst lyckades man bide producera och ex-
portera uran frin Sydafrika till Storbritan-
nien i bcirjan av 1950-talet, och senare sfl blev
som vd.ntat inte tillgflngen pi detta grundam-
ne nigot stdrre problem. IIran till svenska
kdrnkraftverk kommer nufdrtiden frin Ka-
nada, Australien och Namibia, medan Shin-
kolobwegruvan i Demokratiska Republiken
Kongo (Kongo Kinshasa) ar stiingd.

Ddremot finns det mycket kvar att gtira ndr
det giiller att fundera pe varifrfln vd.ra kemis-
ka resurser kommer och hur de utvinns, men
6ven det 6r en historia som i mycket 6r oskri-
ven eftersom det kriivs att historiker och na-
turvetare arbetar tillsammans. Det kan geilla
bflde enskilda grunddmnen som kobolt, dar
Kongo Kinshasa stflr f6r huvuddelen av utvin-
ningen (59 procent 2}L}),tantal diir oriktiga
uppgifter ld"nge cirkulerat om att landet skulle
ha 80 procent av vdrldsreserverna (sanningen
verkar vara ndrmare 10 procent), helium som
har en spdnnande historia liksom kemikalier
som gummi frin gummitretd. Vad gdller
helium iir ridet frin en kemist att inte ktipa
heliumballonger till barnen, det rider ndmli-
gen global heliumbrist, trots att en nyligen
upptitckt stor kalla tTanzania gjort ltiget

' betydligt ljusare.
Fdr Botswana, som i hcistas firade sitt fem-

tio Arsj ubileum s om sj tilvstrindig nation, blev
det framf6r allt ett grttnddmne som kom att
mdjliggdra ftirvandlingen frAn ett av vdrldens
fattigaste ldnder till ett medelinkomstland
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och Afrikas mest stabila demokrati: kol. Men
inte kol som briinsle utan i form av diamanter!
Ibland kan dock resurser vara en ftirbannelse
om de inte fltfriljs av gott ledarskap (Kongo
Kinshasa 6r ett typiskt faII), och har satte
Seretse Khama som Botswanas fdrste presi-
dent ett exempel. Detta illustreras vd"l av ett
citat frfln Seretse i filmens borjan:

Jag sciger er, det finns ett Afrika som inte be-
hiiuer handla om att utesluta suarta eller uita
- ett Afrika som handlar orn sarnrnanhd,ll-
ning ... inkludering ochjcirnlikhet. a

Den siste alkemisten i Paris
och andra egendomliga
episode r ur det periodiska
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Fri Tanke 2015

Spies in the Congo: The
race f or the ore that built the
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Hurst Publishers20l6

Colour bar: The triumph
of Seretse Khama and his
nation
Av Susan Williams
Peng uin 2007
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Ledare:
Pessimismeller
optimism?

M&nga svenskar uppleverjust nu en p6taglig
frustration med anledning dels av de populis-
tiska opinionskantringarna i viktiga ltinder,
dels av en kdnsla att mflnga omr&den i sam-
hiillet utvecklas &t fel hAtl: skolan, polisen,
sjukv&rden, kriminaliteten, arbetsmark-
naden, bo stadsbristen, s dkerhetslfiget, kli-
matet osv.

Detta nummer av Sans har inget utsagt
tema, men det finns 6nd& en viss fdrhopp-
ningsfull samsttimmighet mellan flera av
artiklarna. Tydligast dr Charlotta Sj iistedts
text om Johan Norbergs bok Framsteg, men
faktum iir att inte mindre d.n tre artiklar
n6mner Steven Pinker, Harvardpsykologen
vars bok The better angels of our nature visar
att v&ldet i viirlden lEinge har varit pfl vtig att
minska.

I tvfl andra texter i numret talas om trans-
humanism, detvill siiga anviindandet av
teknik fdr att frirbrittra och ut6ka mdnni-
skans mentala och fysiska egenskaper. Och
d& handlar det inte om pacemakers och tand-
implantat, utan om betydligt mer kontrover-
siella ingrepp som avser att fdrbiittra v6.ra
kognitiva ftirm&gor, exempelvis problem-
l6sning, inldrning och minne.

Och inte fdrre etn fyra artiklar i detta num-
mer ndmner det som frir somliga framst&r
som den slutgiltiga lycksaligheten: evigt liv.
De som tror pfl evigt liv i himlen ser nog det
som enbart positivt, men evigt - eller fitmins-
tone mflngfaldigt frirliingt - liv pijorden iir
kanske inte lika sjiilvklart tilltalande, vare
sig frir individen sjiilv eller ftir den samhdlle-
liga sammanh&llningen.

Ar det liige f6r pessimism eller optimism?
Ltis och fundera!

- e.,6nN FJ.IESTAD, vERKsrAuamDE REDArr6n
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