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Lilljulafton

Vi går baklänges in i ljuset från Viktor Rydbergs

och Jenny Nyströms små skäggiga gubbar genom 

sagorna och de viskande berättarnas röster

som om allt vi önskar kunde hinna ikapp oss

går vi baklänges in i ljuset, somliga blundande,

andra med vidöppna blickar genom nyhetsflödet,

bilderna, den spruckna jordens torra ögon-

glober som välver sig i barnets ansikte,

går vi baklänges in i löftena, var de än kom ifrån,

rykande tekoppar med kardemumma och ingefära,

mot ett uppehåll i tideräkningen, en stunds vila,

det tunga månsläpet över fur och gran.

Vi andas in avgaser och längtan i korta pustar av tid

i små mellanrum, på hållplatsen med de tunga kassarna i

händerna, vi backar genom det brandgula stadsljuset

återspeglat från den molntunga himlen och

flyktingförläggningarna, härbärgena, det heter fortfarande så,

en hemlös kan tillbringa natten hopkrupen i en låda med

sand för halt vinterväglag; kryper vi sakta och baklänges

in i ljuset, tömmer kontona och frysdiskarna på varuhusen,

tömmer arbetsplatserna och arkaderna och väntrummen,

tömmer perrongerna och väntsalarna, till och med sjukhusen blir

i alla fall nästan tomma, gatorna blir tomma, torgen blir tomma,

portuppgångarna töms till slut, kryper vi baklänges in i ljuset

och ser barnen krypa efter oss med blödande knogar

i lithiumgruvorna och dagbrotten och restaurangköken,

och mellan containrarna på semesterorterna; ett minne vi

fortfarande försöker glömma

backar vi med händerna fulla in från kylan, slasket

de glittrande dekorationerna på gården och gatorna

och i skyltfönstren, in från sångerna och erbjudandena.

Vi backar in i ljuset, uppför trapporna, in i hallen och ropar:

– Kom inte in i köket! Och det luktar hyacint i hela lägenheten,

plastmattor, stearin och blöta ytterkläder, går vi baklänges

genom tiden och ser barnen springa med sina utsträckta händer

genom grindarna uppför flygplanstrappan genom tullen,

in i det skiftande ljuset från teven och rösterna, barnens röster,

de skärrade rösterna från skottlossningen, bombdådet, och tsunamin,

allt hemskt, allt drabbande, kraterljuset, granatljuset, spårljuset

kärnvapenljuset, filmljuset som fladdrar i våra pupiller.

Oförlösta sparkar vi omkring i släkten, med illa dolda ticks

och väl gömda konflikter, backar genom julborden,

gratisbullarna och pepparkakorna och vi är barnen och

värda allt, vi tackar ingen vi

backar in i ljuset och där, vid diskbänken, skrämda

och med tejpen kvar på bordet och med mobilsignalen

ännu ringande i en ficka i hallen och med svetten i pannan

och med hjärtklappning och med ryggen mot väggen

bredvid fönstret i strået, i halmen, i myrran; de spelande

klockorna långt inne i förljugenheten, dessa ömma blickar,

och där möter vi barnens anklagande blickar

som är våra egna anklagande blickar och  

kapitulerar, blir varse den allsmäktiga förlåtelsen

som vi inte tror på men vänder till sist

in i varandras glömda ögonglober och tar prövande

ett steg framåt, den tjugotredje december tjugohundranio.

Mats Söderlund
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dem har tomtar på loftet och hur har de ham-
nat där, tomtarna alltså, och hur har de med 
tomtar på loftet hamnat på de positionerna de 
har? Var går egentligen tomtgränsen? Det är en 
fråga som åtminstone fått mig att ligga vaken 
många nätter och tänka konstiga tankar. 

Detta funderar jag på under tiden som jag 
sicksackar mellan affärernas varmluftsblås inn-
an jag beslutar mig för att gå in på en kaffebar 
och beställa ”en kall latte utan kaffe”. Kaffeblan-
daren tittar med en förvirrad min och jag kan 
naturligtvis inte låta bli att tillägga: ”Nej, det 
är ingen hund, det är en varg, men den är där 
hemma”. Jag möter en blick som får mig att tän-
ka på två konserverade plommon och ett frå-
getecken spritsat av grädde, svävande ovanför 
dennes hårfäste! När jag förklarar att jag bara 
skojade, så andas kaffeblandaren ut och ångar 
bort till maskinen och vrider på dess pysande 
kranar och pressar vattnet genom de malda och 
hårt packade kaffebönorna. 

Väl hemma har julstämningen smugit sig på 
och jag beslutar mig för att börja julsynta med 

min rara gamla ARP Odyssey. I samband 
med detta plockar jag upp lite traditio-

nella hemdekorationsprodukter: saker 
som ljuslyktan ”Snöbollen” från Or-
refors, mormors virkade juldukar 
och minnestallriken med Ingemar 
Stenmark. Julsaker som får mig 
i rätt stämning. Vi har det, trots 
alla tomtar, förhållandevis så bra 
i vårt lilla land att vi faktiskt kan 
ta hand om människor från andra 
länder som flyr från allt de äger och 
har för att rädda sina liv. Ni har väl 

inte redan glömt att julen nalkas med 
allt som därtill hör med budskap om 

givmildhet, gemenskap och kärlek? Nej, 
jag tänkte väl det! Det är vår skyldighet att 

ge människor i nöd en fristad, alltså även de 
som kommer utanför tomtgränsen! Världen är 
föränderlig och orolig, allt kan hända. Det är 
på sin plats att fundera över Bonos rad i den 
enda meningsfulla jullåt 
som någonsin spelats 
in: ”Do They Know It’s 
Christmas”, i vilken han 
sjunger: ”Well tonight 
thank God It’s them, in-
stead of you”. 

God jul på er alla 
givmilda och generösa 
medmänniskor.

Lars Yngve

Och alla julskivor med talanglösa stackare 
som är lika pinsamma som din fulla ingifta 
släkting ”jul-Kurt” som plötsligt brister ut i ge-
nerande högljudd spontansång med sexanspe-
lande texter, och därmed förlorar det lilla an-
seende som personen i fråga eventuellt kunnat 
tillgodoräkna sig innan. 

Hur många tomtar finns det i samhället, i re-
geringen, i partierna, runtom i världen på höga 
positioner, på låga positioner, på alla positioner 
och i alla möjliga positioner? Och hur många av 

Var går Tomtgränsen
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TroTs alla varningar och en försäkran från konkurrenter, om att internet aldrig 

kommer att slå igenom på bred front, har vi nu alltså ödslat tid och pengar på 

att göra en modern hemsida för tidningen. ibland är det liksom nödvändigt att 
gå mot strömmen. alla vet att moderna människor inte läser tidningar på nätet – hur 
skulle det se ut? nåväl: Till alla er som blivit beroende av pappersvarianten av nya 
Upplagan, men av en eller annan anledning inte lyckas få tag på fysiska exemplar, 

kan jag nu med glädje meddela er om att ni nu bara befinner er ett itsy bitsy pyttigt 

musklick borta. Titta in till oss, vet jag, på: www.nyaupplagan.se 
           lars Yngve

Klipp ut denna information och fäst på kylskåpet, 
gärna med en kylskåpsmagnet …

J
ulen nalkas med allt som där-
till hör med budskap om giv-
mildhet, gemenskap och kär-
lek och, höll jag på att glöm-
ma – för Guds skull! – den 
Jesus-relaterade delen. Finns 
det överhuvudtaget någon 
nuförtiden som i första hand 
firar jul till minne av Jesus fö-
delse? Själv kan jag möjligtvis 
sträcka mig till att streama 

Depeche Modes ”Personal Jesus” på Spotify. 
Chockerande, men så ser det ut för många. Man 
har fullt upp med livet. Vad julen handlar om är 
att få de julklappar som man önskat sig, men 
även paketer av den typen som är att betrakta 
som rena förolämpningar – från tomtens säck, 
under granen eller ner-pregade i en strumpa, 
vad din familj nu har för sjuk tradition! Den 
som får flest paketer står gärna ut med den när-
maste omgivningens avundsjuka blickar. 

Och var någonstans i stugan ses granen stå 
så grön och grann, har jag alltid undrat? Inte 
hemma hos mig i alla fall! När jag efter 
mycket jobb med yxan väl fått ner den 
knotiga stammen i julgransfoten och 
har stickmärken i händer och ansik-
te, är det omöjligt att få den att stå 
rak. Detta har jag fiffigt löst genom 
att varje år placera den på samma 
plats i samma dåligt belysta hör-
na, tätt intill väggen vid sidan om 
julkrubban (utan det lilla Jesus-
barnet i krubban, som blivit sön-
dertuggad av en hund) med den 
skabbiga, grenlösa och platta sidan 
mot väggen. Därefter är det bara till 
att börja dekorera granen. Naturligt-
vis borde man inte som normalbegåvad 
vuxen år efter år slita slingan av granjäveln, 
trampa ner sladdhärvan i kartongen, sparka 
in den i garderoben och snabbt stänga dörren 
för att bli av med skiten… det är nämligen då 
lamporna i ljusslingan går sönder. Ändå: same 
procedure every year. De som aldrig befattat 
sig med en ljusslinga till julgranen tänker na-
turligtvis: ”Det är väl bara att byta ut lampan/
lamporna som inte lyser!”. Jo, ta den om tomten 
också! Det fungerar inte så, det vet alla som år 
efter år, tappert och med fara för sin egen hälsa, 
munhuggs och brottas med en ljusslinga. Det 
räcker att en av lamporna inte fungerar för att 
total mörkläggning av ljusslingan ska råda. 
Mörkerseendet förvandlas ganska omgående 
till väldigt mörka tankar.

Vilket får mig att återgå till det där med att 
granen står så grön och grann i stugan! Efter 
fem dagar med granen inomhus behövs det 
bara att man nyser i rummet intill för att bar-
ren ska ramla av. Vems idé är det att man ska ha 
en gran egentligen? Hade man gran när Jesus 
föddes? Det har aldrig funnits någon gran till 
min krubba i alla fall, eller så har även den blivit 
upptuggad, men utan min vetskap. 

Och allt tjat om en vit jul – om det nu inte 
handlar om att inte dricka alkohol, vilket man 
naturligtvis inte ska göra – är förlegat, det 
handlar om G8, klimattänk, utsläppsrätter och 
naturligtvis därför – en grön jul. Vi vill ju dess-
utom att alla klimatbovar ska gå upp i rök, eller 
hur man nu ska säga… Upp genom skorste-
nen, nej, kanske inte, det är ju där tomten ska 
komma ner!
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Städning enligt konstens alla regler
Städning är en aktivitet som männis-
kan sysslat med i alla tider. På olika 
sätt och i olika stor utsträckning. 

Det finns macrostädning och mi-
crostädning. Vid macrostädning 
sprider man ut sitt arbete på en större 
yta. Oftast är det den typen av städ-

ning som man refererar till när man 
hör ordet ’städning’ som i ’göra rent 
i sitt hem’. 

Microstädningen är betydligt roli-
gare. Här handlar det om detaljer och 
ligger väldigt nära ordet ’organisera’. 
Exempel på microstädning är orga-

nisering i väskan, bokhyllan eller be-
sticklådan.

Det finns manlig och kvinnlig 
städning. Främst kvinnlig, om jag ska 
vara ärlig. Det har med våra gener att 
göra; gener som har utvecklats un-
der årtusenden av naturligt urval. De 
kvinnor som var bäst på att städa fick 
ligga och de män som var sämst på att 
städa fick också ligga. Hur det kunde 

bli så är oklart.
Kvinnlig städning är städning i or-

dets rätta bemärkelse. Vi skulle egent-
ligen kunna kalla kvinnlig städning 
för enbart ’städning’. Manlig städning 
handlar om att göra så gott man kan. 
Av någon anledning räcker det.

I vårt individualistiska sam-
hälle är det upp till var och en hur 
mycket man känner för att städa. 

Nästan. Precis som med moral så är 
det medel klassen som dras med de 
striktaste reglerna. Städning ska gö-
ras regelbundet och jämlikt. Man ska 
göra den själv och man ska göra den 
lagom. Har man det för städat så kan 
folk känna obehag och kanske till och 
med skuldkänslor. Att ha ostädat är 
samma sak som att dra vanära över 
sitt namn. Kanske inte något man 

Strax innan hissen öppnar sej fram-
för mej, kommer doktorn i kapp. 

– Följ med tillbaka ber han. Följ 
med så pratar vi igenom allt – vad 
var det som inte blev bra. Han är ro-
sig om kinderna och den vita rocken 
fladdrar efter honom. 

Jag följer med tillbaka. Vi pratar 
igenom saker och ting och han för-
klarar allt för mej. 

Plötsligt går det upp för mej att jag 
är sjuk. Att jag har en kronisk sjuk-

dom att jag alltid, från och med idag, 
kommer bära den med mej. 

– Så orättvis du är doktorn, jag vill 
inte alls vara sjuk jag vill vara frisk – 
inte äta giftig medicin som gör att jag 
blir flinskallig. Vem vill kyssa mej då?

Doktorn skulle du vilja kyssa mej 
om jag var skallig och svålen glänste, 
frågar jag honom. 

Doktorn skruvar lite på sin guld-
ring medan han funderar.

– Du får inte skaffa barn, vet du. 

Om du gör det blir det missbildning-
ar. Du måste berätta för mej om du 
har sådana planer då får vi sätta ut 
medicinen. Lova mej det. 

Jag lovar honom det. Jag ska ändå 
inte ha några ungar. Dom bara skri-
ker och skitar ner. 

Jag lämnar doktor med sin bekymra-
de rynka. Allt känns overkligt nästan 
drömskt. Hissen skjutsar ner mej till 
entréplan där jag går in på apoteket.

Med två överfyllda gröna kassar 

ställer jag mej på busshållsplasten 
utanför och väntar. Men det kommer 
ingen buss så jag får gå. 

När det bara är hundratalet meter 
kvar innan fristaden i hemmet, öpp-
nar sej himmeln och ett mörkt regn 
dränker mej. 

Jag radar upp alla burkar framför 
mej. Läser noga igenom bipacksed-
larna och ordinationerna.

Två kortison varje dag, står det så 
jag sväljer ner två vita piller. Sen sätter 

jag mej framför tv:n och stirrar ner på 
mina fingrar. Ingenting händer. 

Jag går ut i köket och läser igenom 
allt igen. Jag provar att böja fingrarna 
en smula och genast skjuter smärt-
samma pilar genom kroppen. Jag lå-
ter bli att böja dom. 

Sockerpiller, bestämmer jag och 
kastar alla burkar i papperskorgen.

Sen kliver jag upp på cykeln och 
cyklar ut i skogen med min hund.

Nästa dag när jag vaknar är jag pre-

Och vi påminner oss om den stundande 
vanligheten: jul. Om julklappar är aktuella och 
dito hälsningar: de måste vara 
sanna överraskningar, under-
strök Asta, för tillfället med 
strut.

Husse håller med. 
Och undrar om han får 

några intressanta julkort och 
överraskande rim i år?

Thomas Millroth

M
in vän Carl Fredrik Reuterswärd 
konstaterade för länge sedan, att 
”ert uppträdande måste över-
raska er – eller ni det!” 

Jag funderade på det, och körde fast. Fanns 
alltså bara en väg att gå, nämligen att diskutera 
behovet av överraskningar med hunden Asta. 

Hon har vänt den tillfälliga nödvändigheten 
av att ha strut på huvudet på grund av ett min-
dre sår på benet, sådana som flitiga råttehundar 
ådrar sig, till något stort och positivt i konstens 
tjänst. Alltså förvandlade hon sig från Rat Dog 
till Art Dog Asta. Hon var den första att inse hur 
struten blev en parafras på ett känt märke för 
grammofoner och skivor, His Master’s Voice.

Hennes uppenbarelse blev således ett så kal-
lat event, som hon döpte till Her Master’s Noise. 
Och jag undrade förstås varifrån hon fått den 
lysande idén. 

Hon genmälde, att Fluxus ju betytt en del, och 
inte minst George Maciunas envishet att kalla 
sina små enkla framträdande för musikstycken.  

Betraktar hon således sin strut som ett mu-
sikstycke?

Absolut, hävdade hon. Och det var ju också 
en nödvändighet. Hur entonigt lät inte allt skäl-
lande och gnyende. Nu fick det en ny klang. 
Dessutom, hon vände sig klentroget mot mig, 
hur länge skall du envisas med att spela alla 
dessa elektroniska improvisationsverk på gram-
mofonen? Vad tror du egentligen jag menar 
med ”Her Mater’s Noise” förresten. För länge 
sedan betydde experimentell impro något radi-
kalt, för åtskilliga år sedan kunde blandningen 
av akustiska och elektroniska musikinstrument 
överraska. Men nu? För femtielfte gången… 
Hon suckade.

Det är alltså en kritisk kommentar? Undrade 
jag litet oroligt sneglande på travarna av cd-
skivor.

Hon morrade medgivande. 
Och fortsatte. 
Det är viktigt att ständigt överraskas, men 

själva överraskningen kan ju bli en konven-
tion i sig! Frågan är till exempel om det gick att 
framföra John Cages tysta stycke 4’33” mer än 
en gång? 

Det var ju det oväntade i konsertsituationen 
som var överraskningen, som tvingade folk 
lyssna på – var det en koltrast som sjöng utanför 
konsertsalen?!

En överraskning kan aldrig vara en gest. 
Hon morrade menande efter den insikten.
Men Asta, du har ju själv tidigare erfarenheter 

av att framträda, och det var ju i performativa 
situationer, i en tradition alltså, kan du då säga 
att det var överraskningar?

Voff, right so! Då jag spelade uppstoppad räv 
i en föreställning på Mandelmanns trädgår-
dar var ju det överrumplande dels att stycket 
var ganska okänt och dels att jag kom oväntat 
uppskuttande från publiken. Ingen väntade sig 
en söt hund i en så intriktat performance om 

språkligheter. Liksom de inte heller tänkte sig, 
att jag skulle kunnat leda en visning genom 
konstmuseets samlingar, vilket ju skedde under 
Birgit Ramsauers vernissage för några år sedan.

Jag var tvungen hålla med hunden Asta. Det 
kallar jag riktiga överraskningar.

Vad skall vi nu dra för slutsatser av detta? Hur 
det experimentella blir gest och konvention, 
hur det överrumplande sorterar in sig bland de 
vanliga långtråkigheterna?

Så ungefär. Hon viftade eftertryckligt på 
svansen.

Reumatoid artrit, del 2

Asta i ”Her Master´s Noise”, bild och copyright Art Dog Asta.

Överraskningar
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ljudet som av kulsprutepistoler då farfar drog upp 
väggklockan. Som att han sköt tiden framför sig. Han 
satt stilla på sin stol i köket för inget mer hade han att 
göra när ingen såg vad han gjorde. Mamma och fas-
ter Ulla-Britt packade lådor och så flyttade farfar till 
en lägenhet i Bandhagen. Jag förstod aldrig att han var 
ledsen. Jag hade ju en farmor till. I norrland. 

Jag framförde den goda idén att farfar kunde gifta 
sig med farmor i norrland som aldrig hade haft någon 
karl. Aldrig någonsin. Det var dock ingen som snap-
pade upp den idén och gjorde något av den. Farfar fann 
några nya på helt egen hand och på betydligt närmare 
avstånd. Tanter som bodde runt Bandhagen. Aldrig att 
jag skulle komma på idén och säga att han kunde gifta 
sig med mormor. En farfar och en mormor går inte 
ihop och troligtvis skulle han bli bortsopad rätt raskt. 
Nedför trappen. Nedför hällen med honom. Som med 
dom andra karlarna. Mormor var en modern kvinna, 
före sin tid, levde sitt liv på sitt eget sätt hon.

Farfar flyttade igen. Och igen. För var gång blev lä-
genheten mindre. Mamma packar lådor. Pappa tycker 
att det ska slängas. Äsch, säger han. Det är väl inget 
att spara på. Mamma packar. Farfar ställer fram kub-
bar på ett fat. Han vet att jag tycker om kubbar. Sista 
stället var en servicelägenhet i Fruängen. Farfar bjöd 
på ostkaka. Brorsan och jag ville fara hem. Ostkaka 
var grynigt. Allt farfar sa hade blivit förbisprunget av 
tiden. Vi kunde inte förstå. Livet på sjön. Kriget och 

flottan. Kanoner och öst. 
Kol. Farfar skrattade åt 
sina lustigheter. Vi hade 
behövt en tidsmaskin för 
att förstå, min bror och 
jag. Eller lite större intelli-
gens. Ingetdera är det lönt 
att be om. Jag fick farfars 
gamla jobbarskjortor. 
Tunna slitna mjuka rutiga 
flanellskjortor. Tvättade 
och lagade av farmor. För-
sta gången jag skulle vara 
i tv som mig själv, efter de 
två schlagerfestivalerna, i 
Måndagsbörsen 1980 eller 
om det var 81, då hade jag 
farfars rödrutiga skjorta 
på mig. Då hade jag börjat 

förstå. Då hade även jag erfarenheter av de slag som 
kräver en speciell sorts lyssnare för att förstå färg och 
ljus och doft. Det var inte som kriget och kanoner. Mi-
nor och storm på Östersjön. Men ensamheten i vetska-
pen av att vi varit med om något som det nästan inte 
var någon mening att prata om den delade vi. 

Jag var inte hans blod. Han var min farfar. Jag var 
hans barnbarn. Tidigt lärde jag mig förstå väsentlighe-
ter.

Eva Dahlgren 

och varma men det här kan jag leva 
med. Det här är ingen konst för en 
smärtvan som mej. 

Numera går 
morgonbestyren 
på rekordtid och 
jag bär en ständig 
känsla av att ha 
tagit tillbaka mitt 
liv!

Sofia Rapp Johansson

och med hjärtat rusande inom mej.
Det här otroligt det är ett mirakel – 

det finns verkligen en Gud – halleluja 
det finns ett … 

Kortison kommer jag på. 
Jag tog ju kortison igår, kan det 

vara den?

Jag rotar efter burkarna i papperskor-
gen, tar upp dom och tar två till. Sen 
väntar jag. 

Nästa dag är jag lite bättre och dagen 

efter det kan jag nästan gå. Alltefter-
som levern fylls av cellgifter och an-
nat hokuspokus blir jag mjukare och 
följsammare i kroppen. Håret sitter 
lika stadigt i sina rötter som hundens. 
Och om jag hoppas på viktnedgång 
som biverkning är det bara att glöm-
ma. Aldrig förr har aptiten varit så 
glupande som nu. Jag frossar i chok-
ladpraliner och hamburgare. 

Vid det här laget är jag så glad över 
mina nästan smärtfria mornar att 

jag struntar i om det är placebo eller 
sockerpiller – jag struntar i att jag blir 
speedad som en iller av de där tablet-
terna – att vara smärtfri har aldrig 
varit så skönt som nu!

 
Jag skrattar mej till söms om kväl-
larna och när jag vaknar bara några 
timmar senare av att hjärtat hamrar 
och slår i kroppen är jag ju inte direkt 
utvilad men inga leder bultar – och 
det är huvudsaken. 

Visst är dom fortfarande ömma 

strativt innanför dörren.
Jag har nu gjort ett hästjobb åt 

alla eller som står inför 
stor-, flytt- eller julstäd-
ning. Klipp ut krönikan, 
klistra på din eget namn 
– och du har en ursäkt 
for life.

Linnea Uddenmyr

förknippar med 2000-talet. Men så 
är det.

Värst är städning när den dyker 
upp tillsammans med orden: stor, 
flytt, vår eller höst. 

Städning kan även användas i 
andra sammanhang. I samhället och 
politiken dyker den upp varje gång 
man trodde att man aldrig skulle få se 
den mer. Då är det någon som anser 

sig lite bättre måste städa bort män-
niskor som inte passar in. Sverigede-
mokraterna gillar städning.

Kulturen har också fått sin beskära 
del av städning. Artister kan använda 
uttryck som: ”på kommande platta 
har vi städat arrangemanget”. Man 
kan efter ett sådant uttalande dra 
slutsatsen att nästa skiva är skit.

Även i mer festliga sammanhang 

gör sig denna uråldriga sed sig på-
mind. En fest kan ’gå städat till’. Det 
innebär att festen är tråkig. På sin 
höjd har folk blivit salongsberusade 
och ingen i ekipaget ville gå ut – eller 
ha efterfest.

Allt ont i världen kan man mer el-
ler mindre förknippa med städning. 
När gud skickade ut Adam och Eva 
ur lustgården så sa han: ”här ska det 

städas”. Från den dagen gud myntade 
ordet så föddes biologism, kulturell 
urvattning, klassamhället, främlings-
fientlighet och partypoopers. 

Nästa vecka ska jag flytta med allt 
vad det innebär. Efter dessa slutsatser 
ser jag ingen annan utväg än att vän-
da mig mot förtrycket. Jag ska packa, 
skjuta in dammråttorna under soffan 
och lämna denna krönika demon-

cis som vanligt ytterst försiktig med 
högerfoten. Jag vankar ut i köket och 
sätter på kaffebryggaren – vankar mot 
toan men får motorstopp i hallen. 

Kan det vara möjligt?
Jag sätter försiktig ner högerfoten. 

Med den lättaste av alla lätta vikter 
skjuter jag sakta över vikten. Nu har 
jag hela foten i golvet och håller ändå 
inte på att dö av smärta. Jag kan inte 
tro mina ögon – jag kan inte tro mina 
öron heller för jag vare sej skriker eller 
jämrar mej, jag bara står så, försiktigt 

En vers ur låten Juligen med Just D. 
Just det kan man säga. Och att vi nu-
mera drömmer om en Green Christ-
mas. Det är tio år sedan snön föll i 
Helsingfors juletid. Det berättar min 
gode vän, som är uppvuxen på skidor 
i den Finländska huvudstaden. Sådan 
är kapitalismen, ty vår konsumtion 
gör att vi snart kan odla julrosor i 
rabatterna som på Teneriffa. Snyggt, 
men det blir svårt för den nordiska 
julgranen att överleva i barrskogen. 
Man får välja hur man vill ha det.

Jul jul, strålning i jul, kärnkraftsel 
över gröna skogar, himmelens kronor 
med gnistrande ljus, O Helga natt, o 
helga stund för världen. Nä, jag skulle 
personligen inte ha något emot att vi 
backar. Mindre elkonsumtion – min-
dre kärnkraft. Ja det är det som är 
frågan. För när vi tänder våra tusen 
juleljus i jordens alla varuhus, tusen 
tusen stråla ock, på jordens djupblå 
grund. Snyggt, men dyrköpt på sikt 
skulle jag säga. 

Men nu är det jul igen. Och när 
juldagsmorgon glimmar, vi vill till 
stallet gå. Vi vill Rockin’ Around the 
Christmas Tree, vi tänder ett ljus och 
låter det brinna, vi vill ha mer jul, mer 
jul, ge mig mer jul! tusen stjärnor som 
tindrar, glitter så långt jag ser, av jule-
ljus som glimmar, vill jag ha mer. Ja, 
vi vill till stallet gå, och vill vi orden 
förstå?

Pepparkaka. /…/ Ordet, liksom ka-

kan, har sitt ursprung i Tyskland. 

De första pepparkakorna var rejält 

kryddade honungskakor, som såldes 

till medeltida munkar som medi-

cin. Kakorna var dyra, och många 

skuldsatte sig rejält för att komma åt 

dyrgriperna. Att kakan sägs påverka 

humöret beror kanske på dess medi-

cinska historia. Det är ju lättare att 

vara snäll när man mår bra.

Om ett ord Ernerot/Holmström

Fattig. Fattig härrör från forn-

svenskans fatöker. Fatöker betyder 

”den som har litet att ta av”

Liten ordbok för underklassen
Greider/Alstadt

Vi komma, vi komma från Pep-
parkakeland, och vägen vi vandrat 
tillsammans hand i hand. Och julen 
är här, lyser frid på jorden. Glädjen är 
stor, i våra barns klara ögon bor den. 
Och nu är det jul igen, och nu har vi 
ljus här i vårt hus, julen är kommen, 
hopp fa-ra-la-la. Och över stad och 
land i kväll, går julens glada bud, att 
född är Herren Jesus Krist, vår Fräl-
sare och Gud. Tänd ett ljus för allt du 
tror på, för det är den här planeten 
du bor på. Och vi tänder våra ljus i 
advent, vi värmer den som frusen 
är. Och alla som är rädda och fryser 
på vår jord, dom ska få sitta vid vårt 
bord, när vi tänder ett ljus i advent. 
Fred och lugn inatt i mänskoland.

Susanna Alakoski

Jag var fem år då jag träffade min farfar för första 
gången. Han var då i ungefär samma ålder som jag 
är nu. Fast gammal. Sen var han i den åldern ända 

tills han dog massor av år senare. Farmor var också väl-
digt gammal när vi träffades men hon var så gammal 
att hon dog nästan direkt. Vi plockade bara lite hallon 
från de höga täta buskarna på andra sidan gräsmattan 
i den och gröna och varma sommaren sen dog hon. 
Kräftan tog henne sa dom. Skrämmande djur. På by-
rån i vardagsrummet i farfars och farmors trälådevilla 
i Enskede stod sedan farmors begravningsporträtt. I 
sned vinkel mot allt det räta.

– Det här är farmors begravningsporträtt, sa mam-
ma.

– När är det taget, frågade jag. 

Jag minns inte vad mamma svarade men jag förstod 
ju att det måste vara taget efter hon dog. När man är 
fem år ter sig hela världen absurd men att människor-
na skulle vara så bisarra att dom redan innan dom var 
döda gick till fotografen för att ta ett begravningspor-
trätt det förstod jag var att passera en gräns. Så trots 
att farmor på bilden var en död kvinna i svart stram 
klänning, nylagt hår och pärlhalsband såg hon levande 
ut. I skinnet och hållningen. Jag var förbryllad. Leen-
det var en aning ansträngt. Läpparna drogs lite upp åt 
kortets höger men det som var menat som ett leende 
fortsatte aldrig upp till ögonen. Hur jag än tittade. Det 
var beviset på att dom 
hade tagit på henne kläder 
och pallrat upp henne på 
en stol och knäppt kortet 
när hon var död. Och trots 
att jag inte var så gammal 
så förstod jag att fotograf, 
det var ett tungt, ensamt 
och tyst arbete.

Det var tyst i trälådevil-
lan redan innan farmor 
dog. Vissla fick man inte 
göra. Jag tror att det hade 
med Gud att göra. Att 
Gud på nåt sätt skulle må 
dåligt av vissling. Mamma 
och jag var inbitna visslare 
och ibland gick vi ner och 
visslade på den lilla toalet-
ten i källaren där det luktade fukt och urin och man 
fick torka sig med små, små papper som inte sög upp 
någon vätska utan kisset låg istället kvar som i en liten 
pappersskål ända tills man försiktigt välte ut det i toa-
letten. Ofta missade man och kisset hamnade i handen. 
Det kändes varmt och förbjudet och kul på något sätt 
som jag hade svårt att förklara för mig själv. 

När farmor dog blev doften av farfar så tjock i huset 
att inga ljudvågor kunde ta sig fram. Det gick inte ens 
att vissla på toaletten. Inget hördes. Ingenting förutom 

Man menar ju att julen den är till för dom små

Men jag minns när jag var liten, det var en mardröm redan då

Vid fem hade dom väckt en

Och vid tolv kom hela släkten

Min morfar och min faster och hennes man med andedräkten

Dom tvinga en till dans

Och massa annat trams

Sen gräla dom om vikten av att:

Hålla sams

Silent Night, Holy Night Farfars rödrutiga skjorta

foto: Sara Mac Key

foto: Åsa Tällgård
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Bokstavligen

Annika Borg
Bibeln på mitt sätt
Bonnier Existens.

Annika Borg, präst 
och forskare, har 
skrivit en högst 
personlig bok om 
Bibeln. Avsikten 
är att på ett lät-
tillgängligt sätt ge 
kunskap om och väcka intresse för en av hörn-
stenarna i vårt kulturarv.

Författaren skriver på ett personligt sätt om 
sin egen brottning med bibeltexterna – sådana 
som gett henne stöd och tröst, mod och fram-
tidstro, men också sådana texter som ter sig 
motsägelsefulla.

På ett förtroendegivande sätt visar författaren 
hur Bibeln handlar om människors kamp med 
existensens villkor och hur den uppvärderar de 
människor som annars ses som värdelösa.

Men hur förhåller det sig med kvinnorna i 
Bibeln? Författaren förnekar inte att det finns 
texter där kvinnan kan ses som underordnad 
mannen. Men hon menar att män som tolkat 
Bibeln oftast tolkat dessa texter så att kvinnan är 
underordnad eller osynlig. I stället lyfter förfat-
taren fram en rad kvinnor som är allt annat än 
osynliga och som haft viktiga uppgifter i både 
Gamla och Nya testamentet. Hon menar också, 

med rätta, att män ofta tolkat texter om kvin-
nor, i synnerhet Maria, utifrån ett sexuellt per-
spektiv.

Annika Borg presenterar ett antal bibelböck-
er som betyder mycket för henne, utan att för 
den skull vilja utmönstra de andra. Hon är mån 
om att skilja mellan sina kompetensområden 
som forskare och präst, men dessa båda förenas 
i hennes personlighet. Som forskare granskar 
hon texter och tolkar dem, och som präst bifo-
gar hon två av sina predikningar. Dessa kan med 
fördel läsas både av den som redan har en klar 
tro på Kristus och av den som är sökare eller 
famlar efter en tro, eller är agnostiker.

På en punkt finner jag framställningen pro-
blematisk. Å ena sidan kritiserar hon forskare 
och andra som menar att Kristus har upphävt 
de gammaltestamentliga buden och stadgarna, 
å andra sidan tycks hon mena att dessa bud inte 
skall binda människor i allmänhet och kvinnor 
i synnerhet i dag.

Annika Borgs bok förtjänar att bli läst. Den 
blir en hjälp för den som vill trägna in i Bibelns 
värld, men den lyfter också fram Bibeln som en 
kulturskatt som i mångt och mycket burit upp 
vårt samhälle. De nya perspektiv hon för fram 
väcker nyfikenhet och intresse men förmedlar 
också förtröstan och hopp, så som varit förfat-
tarens syfte, utifrån hennes personliga kamp 
och tro.

Gert Nilsson

Anne Liebovitz
På Uppdrag
Max Ström

 
Anne Leibovitz hör till vår tids 
mest uppmärksammade foto-
grafer. Hennes bilder av John 
Lennon, Yoko Ono, Rolling 
Stones och många fler hör till 
tidens ikoner. Är en del av den 
visuella allmänbildningen.

Det är ju därför med viss 
spänning jag läser vad hon själv skrivit. Boken 
är uppdelad i olika upprag. Det rör Rolling 
Stones eller Drottning Elizabeth, Sarajevo el-
ler Rwanda. Med andra ord är det arbete som 
väcker intresse. Och vem skulle kunna berätta 
om detta om inte Leibovitz själv. I början av sin 
karriär plåtade hon för tidningen Rolling Stone, 
och hon skildrar sitt turnerande med bandet. 
Men egentligen gör hon inte det. Ungefär så 
här konstaterar hon: jag gjorde allt man gjorde 
under en sådan turné. Och rapporterade att kil-
larna i bandet verkade ganska vilsna bortanför 
scenen. Punkt slut. Däremot rekapitulerar hon 
själva fotosituationerna ganska väl. Alltså, där 
finns en professionalitet, men den är ganska 
kåserande framställd. Den som ville veta mer 
om Stones eller Schwarzenegger blir besviken. 
Men ändå, det är underhållande om än torftigt 
framställt. Läsvärt visst, i synnerhet i kombina-
tion med fotografier som är mycket fängslande. 

Värre tycker jag det blir då hon 
på liknande vis skildrar krigs-
härdar hon besökt. Här fram-
står hon närmast som iskall. 
Kalla det professionell om ni vill, 
men i förhållande till de ganska 
skakande bilderna blir hennes 
framställning direkt ytlig.

Leibovitz är en fascinerande 
människoskildrare, eller rät-
tare sagt porträttör. Hon förmår 
alltid välja märkliga ögonblick, 

iscensätta situationer där folk rör sig. Där är 
hon bäst och det är kanske därför hennes skild-
ringar av verkliga katastrofer blir så ytliga; dju-
pet framträder först då hon själv får arrangera. 
Och jag kommer inte ifrån att alla porträtten är 
intressanta just för att modellerna är kända. Det 
är roligt att se Mick Jagger i hotellhissen eller 
Tony Curtis och Jack Lemmon som hal vklädda, 
sminkade damer. Just för att de är de. Leibovitz 
är en skildrare av det internationella kändisli-
vet, där också intellektuella ingår, som Susan 
Sontag, Hillary Clinton och en rad konstnärer 
ingår. Som den sortens samtidsskildrare är hon 
strålande. Och har skapat en egen berättelse om 
just dessa personer.

Boken får ses som en ”best of Annie Leibo-
vitz” + ett par kapitel med rena tekniska upplys-
ningar, som torde intressera de fotobitna.

Thomas Millroth

Lennart Persson  
Pet Sounds i våra hjärtan
Bonnier fakta

 
Det är alltid trevligt att läsa något som Lennart 
Persson skrivit, den här gången är det om den 
legendariska skivaffären 
Pet Sounds i Stockholm. 
Alla människor som nå-
gon gång känt den där 
sköna känslan när man 
fingrar på omslaget till 
en nyköpt vinyl skiva el-
ler cd kommer gilla och 
känna igen sig när det 
läser boken. De som bara 
har sin musik på filer 
kanske kommer till insikt 
om att det finns något de 
missat!

Boken inleder några år 
innan Pet Sounds star-
tas och det gör att man 
får en bra insikt i hur 
det såg ut i delar av Stockholms skivvärld, och 
en hel del komiska historier kommer upptill 
ytan. Hela historien om Pet Sounds mer än 25 
år i branschen är kantad av kommentarer från 

musiker och andra kända personer och deras 
förhållande till affären. En sak som nämns flera 
gånger är den tuffa attityden som de som stod 
bakom disken hade. 

Jag var själv där i stort sett varje vecka under 
flera års tid och märkte aldrig av den, tvärtom, 

de var de trevliga och 
hjälpsamma på alla vis. 
Hur som helst så gjorde/
gör Pet Sounds en god 
gärning i att förse hung-
rande rockälskande skiv-
samlare med svåråtkom-
liga skivor och naturligt-
vis även skivor som inte 
var speciellt svåra att få 
tag på. Idag ser ju skiv-
branschen väldigt annor-
lunda ut men man kan 
hoppas att Pet Sounds 
består för det är ju så att 
en människa (skivhand-
laren) alltid vinner över 
maskinen (datorn) i den 

bästa av världar. Det är något som Lennart Pers-
son verkligen får fram i denna bok. 

Janne Falk

Salman Rushdie 
Förtrollerskan från Florens
Albert Bonniers Förlag

Ramen för Salman Rushdies nya 
berättelse är ungefär att en mångfa-
setterad lurendrejare vid flera namn 
(jag håller mig till ett av dem, Mogor 
Dell’Amore) drar en minst sagt om-
fattande rövarhistoria för en indisk 
kejsare. Det här påminner en hel del 
om Tusen och en natt, den fenome-
nala samlingen stories från orienten. Som för 
Sjeherazade i den gäller det för Mogor att hålla 
liv i berättandet men till skillnad från hennes 
belägenhet är det inte helt klart varför vår man 
utsätter sig för knipan. Det finns ett ämne i be-
rättelsen som handlar om konstnären, i det här 
fallet berättarkonstnärens, villkor. Kanske ligger 
motivet där, att klara ett prov under tuffa om-
ständigheter. Kejsaren i fråga har en viss, skall 
vi säga, handlingskraft och vill ha sina stories 
trovärdiga. Det gäller för Mogor att berätta bra 
eller helt enkelt döden dö. 

Nåväl, det börjar fantastiskt med att vår man 
anländer till en sagostad på stranden av en gyl-
lene sjö där orientens alla ingredienser uppträ-
der i en härlig basarstämning i ett sagolikt In-
dien. Vägen till slottet, för till ett slott skall man 
ju och en väg dit skall det naturligtvis finnas, 
går genom en allé av elefantbetar som ”skim-
rar i hettan som en opiumvison”. Ungefär vid 
sidan 16 är man fångad i det här, man gör sig 
beredd på ett hejdundrande äventyr berättat 
med Rushdies sköna språk. Tyvärr visar det sig 

vara något av toppen på äventyret, 
efter den härliga inledningen tap-
pas en del av farten. Berättelsen är 
naturligtvis smart konstruerat, väl-
digt modern, och det är inget tvivel 
om att vi har att göra med en lärd 
fantom som med en hejdundrande 
teknik i bagaget skrivit ett magni-
fikt arbete. Visst blir det en hel del 
tänkvärt om både Indien, Europa, 
makt, skönhet, upplysning i öst 

och väst och inte minst människan. 
Rushdie återkommer t.ex. till ”Detta kan vara 
människosläktets förbannelse”/…/”Inte att vi 
är så olika varandra, utan att vi är så lika” vil-
ket man ju kan grubbla på en stund. Ändock, 
trots det imponerande romanbygget och allt 
det tjusigt litterära så saknas något och magin 
i inledningen klingar av. Det är inte så kul att 
läsa som det borde vara. Det är svårt att säga 
varför, men det vilar lite väl mycket känsla av 
uppvisning över det hela och kanske kommer 
författarens snille lite i vägen för de potentiellt 
intressanta personerna. Den fantastiska dröm-
kvinnan som bokens titel syftar på har precis 
som en serie andra kvinnor i boken, sireners 
egenskaper och förtrollar hela gallerier i be
rättelsen men snärjer inte denne läsaren. Och 
tyvärr lyckas bokens berättare, denne Mogor 
Dell’Amore, bättre med att övertyga sin dag-
drömmande kejsare än denne, den underteck-
nande svensken. 

Fredrik Hellström

Klappat och klart 249:-
En litterär rökare i krysset

0411 - 10036    046 - 148989  0410 - 10011
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Ewa Nilsson  0414-163 56   
ewa.nilsson@nordea.se

Överallt och hela tiden hamnar folk i 
klister, knipa, fel sällskap och Landskrona. 
Då är det lätt att tycka synd om dem. Det är 
många gånger också en smula oförskämt. 
Särskilt om man samtidigt skrattar åt deras 
ryggar. I boken ”Människor det varit synd 
om” utforskar kulturarbetaren Kalle Lind 
den fina gråzonen mellan empati och ska-
deglädje. Den här texten skulle varit med 
om den fått plats.

År 1943 kom sångboken Nu ska vi 
sjunga som fortfarande trycks i nya 
upplagor. Bakom sång och bild stod 

dåtidens barnlitterära giganter: Alice Tegnér 
och Elsa Beskow. Det är en mycket präktig 
bok.

Alice Tegnérs sånger är präglade av en 
trygg övremedelklasstillvaro i Djursholm, 
där blåsipporna stod ordentligt påbyltade 
om fötterna, lammen hade säckarna fulla och 
stygga barn fick gå hem från sockerbagaren 
utan hästagrisarna och pepparkakorna.

Elsa Beskows bilder är lika vattenkammade. 
Tant Brun, Grön och Gredelin har klänningar 
som är så stora och obekväma att dom aldrig 
skulle orka dra av dom för att leka regnbåge 
med farbror Blå. 

Men det är jädrar anacka ingen idyll vi 
möter i texterna. Framför allt är det samhälle 
som tanterna Tegnér och Beskow skildrar ett 
annat samhälle än vårt. Somliga gamla skulle 
säja att det var ett bättre samhälle, men det 
tycker de bara för att de dåförtiden kunde äta 
själv.

För det första har boken en lätt föråldrad 
syn på könen. ”Arbetsbyte” är enligt instruk-
tionerna till pianisten en ”skämtsam” visa om 
huru tokigt det kan gå när pojkarna ska torka 
disken (”Glas och tefat får mamma sopa / för 
det blir skärvor av alltihopa”) och flickorna 
såga ved (”De dra och slita, så svetten lackar/ 
men dumma sågen, den bara hackar”). 

För det andra har boken en lätt föråldrad 
syn på barnarbete. ”Sparman far till läger” 
understryker hur bra barn mår av att jobba 
hårt – ”klippa trädgårns matta, alla gångar 
kratta, springa ärenden varenda dag” – för 
att komma dit dom vill. Och det kanske man 
hade kunnat svälja, om det inte vore för att 
den lille pojken Sparman skaffar sej ischias i 
förtid för att få åka till – ett läger. Med allt 
vad därtill hör av revelj i gryningen, marsch-
erande barn på led och ledarsanktionerade 
gruppvåldtäkter. 

För det tredje har boken en lätt föråldrad 
syn på barnuppfostran. Misshandel är en så 
självklar del av barnens värld att den smyger 
sej in också i deras lekar:

”Goddag min fru, jag ser min fru,

ni lillan har i famnen!”

”O ja min fru, o ja min fru,

jag smäller henne nu.

Oj, oj, oj, oj, oj, oj, ett sånt besvär man har

att smälla och smälla och smälla lillan sin”

Barnen leka mamma och barn

Nu ska dockan sova snäll och rar

och inte skrika på det viset

Sotarn kommer då och dockan tar

och pappa kommer med riset

Majas vaggvisa för dockan

Då och då lämnar Tegnér förstås denna 
pennalistiskt ordnade småstadsvärld för ut-
flykter i fantasi. Pennalistiskt ordnad fantasi, 
ska tilläggas:

Lilla Kalle Kantarell 

slog sin lilla syster. 

– Kalle, kom ska du få smäll, 

talar mamma dyster. 

Kalle, nyss så käck och stolt 

gråter på sin fina kolt.  

Notera ordvalet ”dyster”: fru Kantarell lider 
när hon tvingas prygla sin son till tårar. Men 
samtidigt vet hon så väl att en matsvamp måste 
göra vad en matsvamp måste göra när mat-
svampsbarnen sticker opp. 

För det fjärde har boken en lätt föråldrad 
syn på nationalism. Förr såg man visserligen 
storsvensk fosterlandskärlek och dumdryg 
patriotism som nåt trevligt, men det betyder 
ju inte att det var trevligt. Bland de visor bar-
nen förväntades sjunga fanns ”Du gamla, du 
fria”, ”Kungssången” och ”Jag är så glad att jag 
är svensk”. Sånger om minnen från fornstora 
dar (dvs. när Sverige var i krig) och om hur 
”himlens Herre” livar det nordiska lynnet ”hos 
Sveakungen och hans män”. 

Och då kan man kanske invända att det 
inte är nåt fel på nationalism så länge det bara 
handlar om stolthet över det egna landet och 
inte nåt förakt för andra kulturer. Men – för 
det sjätte har boken en lätt föråldrad syn på ra-
ser. ”Familjen Krokodil” utspelar sej i ett land 
befolkat av slöa primitiva bomullsplockare:

I Niggerland händer ibland

Att man får se på Nilens svarta strand

Herr Krokodil, fru Krokodil

och lille Krokodille-Lilleman

Solen den skiner hett på Niggerlandet ned 

Där ligga de och gäspa käkarna ur led 

Herr Krokodil, Fru Krokodil 

och lille Krokodille Lilleman

Man kan säkert ta den här boken i försvar. 
Det finns antagligen folk som hävdar att or-
det ”nigger” var ett neutralt ord när det begav 
sej, eller att ord som ”slavhandel” och ”rashat” 
rentav hade en positiv klang.

Och så var det kanske. Man måste komma 
ihåg att tiderna var annorlunda 1943, när bo-
ken gavs ut första gången. Liksom dom måste 
ha varit när den gavs ut på nytt 2000. Och när 
skivan med sångerna gavs ut 1973. Och 2003.

I 2004 års upplaga av Nu ska vi sjunga är 
dock ”Niggerland” utbytt mot ”Afrikaland”. 
Så dagens barn får istället lära sej att försöka 
pressa in alldeles för många stavelser på allde-
les för få toner. 

Allt ovanstående är säkert välbekant för 
läsaren. Boken är spridd i åtskilliga upplagor, 
och det är kanske inte heller en överraskning 
för någon att det tidiga nittonhundratalets var 
raska ariska gossar som med slitna ryggar och 
blodiga skinkor dyrkade fosterlandet. 

Och man ska kanske se på den här boken 
som en påminnelse om att det trots allt var 
sämre förr. 

Idag slipper barn få stryk (så länge de inte 
bor i Storbritannien, Frankrike, USA, Asien, 
Afrika och Sydamerika).

Idag slipper barn arbeta (så länge det inte är 
för en särskilt ädel sak, t.ex. billiga gymnastik-
skor).

Idag kallar vi inte Afrika för ”Niggerland” 
(utan för ”kontinenten med könsstympning 
och AIDS”).

Så världen masar sej fram-
åt. Om Alice Tegnér återupp-
stod idag hade hon kanske 
blivit förfärad och fått dån-
dimpen, men det är som tur 
är en ytterst hypotetisk hän-
delse.

Kalle Lind
http://kulturarbete.blogspot.com/

Människor det varit synd om: Barnen på Alice Tegnérs tid

Alice Munro
Nära hem
Översättning: Karin Benecke.

Atlas

I den sista novellen i 
Alice Munros Nära hem 
ger hon en liten pro-
gramförklaring till sitt 
skrivande. En person i 
berättelsen deltar i en skrivarkurs och får kritik 
av handledaren för att hennes text innehåller 
”för många saker”. Hon ska i stället koncentrera 
sig på det som är viktigt. Därefter handlar no-
vellen inte alls om skrivande, och som en tydlig 
protest mot handledarens åsikt låter Munro en 
rad skeenden spela med i novellen, möten med 
en gammal bekant, minnen från en svunnen 
hippiekultur, kärleksäventyr utanför äktenska-
pet…

Så är det i de flesta av Munros ungefär trettio-
sidiga noveller. Efter ett kort anslag som pekar åt 
ett visst håll, drar sedan texten iväg med läsaren 
åt åtskilliga andra håll. Och det är sällan att en 
enda person är berättelsens centrum, om inte 

annat tar andra över i de ofta förekommande 
tillbakablickarna. Resultatet blir ett slags kollek-
tivnoveller, som exempelvis i ”Kalkonfarm”. Där 
skildras en grupp arbetare detaljerat i dödandet, 
plockandet och urtagningen av kalkoner.

Flera gånger påminns vi också om minnets 
förrädiska karaktär. I ”Kärlekens vägar” börjar 
en kvinna tvivla på minnesbilderna från sin 
uppväxt. 

Och ”Miles city” inleds med en persons min-
ne av en drunkningsolycka i barndomen. Men 
vad är upplevt, vad har hon hört berättas? Det 
kopplas senare till ett drama med huvudkarak-
tärens barn som är nära att drunkna i en pool 
under en semesterresa. Men även hågkomsten 
av händelsen nära tiden rymmer osäkerhet i 
fråga om vad som egentligen hände.

Utgivningen på svenska av Alice Munros tex-
ter duggar tätt. För någon månad sedan utkom 
novellsamlingen Kärlek, vänskap, hat i pocket. 
Och snart kommer hennes senaste verk på 
svenska, För mycket lycka. Det skadar inte alls, 
Alice Munro är läsvärd.

Jan Erik Bornlid

Stephen Davis
Welcome to the jungle – 
legenden om Guns N’Roses
Översättning: Linnea Olsson

Guns N’ Roses kom och 
ställde mycket tillrätta då 
rockmusiken och fram-
för allt hårdrocken, bli-
vit utslätad, tandlös som 
en gammal kärring och man inte kunde skilja 
bandet från brudarna i publiken. Jag blev själv 
fullkomligt såld på deras första fuskindieplatta ” 
Live like a fuckin suicide” som var en uppkäftig 

presentation av ett band som bara ville en sak 
och som gjorde det bättre, smartare och upp-
käftigare än Los Angeles alla Pretty Boy Floyds 
tillsammans. I ”Welcome to the jungle” får vi 
följa bandet från deras första stapplande steg 
som fattiga och nästan hemlösa unga män till 
massiv världssuccé och ett liv kantat av mera sex 
och droger än just rock n roll och fram till Slashs 
uppbrott från bandet 1996. Den utmärkta svens-
ka översättningen är gjord av hårdrockskriben-
ten Linnea Olsson som på ett flyhänt sätt fångar 
nerven och flytet i denna sannsaga från både 
rockens bakgård och glittriga fasad. 

Jerry Prütz

Kristian Lundberg,
Yarden
Symposion förlag.

Efter att något årtionde 
mer eller mindre ha slitit sig 
från sitt sociala ursprung, 
klassisk arbetarklass i Mal-
mö, och etablerat sig som 
författare och kvällstid-
ningsskribent har Kristian Lundberg återvänt 
till samhällets botten – åtminstone om man får 
tro hans namne i Yarden. Det har slagit stopp 
i skrivarkarriären och kronofogden är på jakt, 
då gäller det att ta det som bjuds.

Yarden är den plats i Malmös hamn där 
importerade bilar placeras efter lossning från 
fartygen. Arbetet sköts av bemanningsföretag 
som inte känner till vad fast anställning inne-
bär, allra minst för dem som utför arbetet. 
Lynnighet hos anställare och tillgång på arbete 
bestämmer om man får jobb en dag. Är du 
sjuk en dag får du vänta ett bra tag på nästa 
möjlighet.

Lundberg är den ende arbetaren med svensk 

bakgrund på ett geografiskt område som för 
bara ett par decennier sedan utgjorde stommen 
i Malmös näringsliv – Kockums. Nu befinner 
han sig i ett näst intill avtalslöst träsk där arbe-
tarna varje dag konkurrerar med varandra om 
att ändå få utföra ett dagsverke.

Beskrivningen av de tuffa villkoren i hamnen 
varvar Lundberg med bilder från sin uppväxt 
under 70- och 80-talet. En fembarnsfamilj med 
en utflyttad far, som lockats av karriärmöjlig-
heter och förnekar sina avkommor, och en 
paranoid mor flyttar mellan Malmös förorter. 
Kristian slarvar med skola, blir tidigt hasch-
ambassadör och lever i ett halvillegalt tillstånd. 
Men skrivandet lockar och litterär berömmelse 
dröjer inte så länge. Men som sagt, i sinom tid 
växte skulderna, honoraren uteblev.

Yarden handlar om villkor som sällan tar plats 
i media eller i politikers tal. Snarare har det väl 
varit många politikers mål den senaste tiden att 
pressa ut människor i marginalen. Yarden hand-
lar om den tredjedel av oss som hankar sig fram 
på underbetalda ströjobb eller inga jobb alls.

Jan Erik Bornlid
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Många missförhållanden har sina 
förklaringar. Därmed är det också 
möjligt att sätta in åtgärder. Ta 

världssvälten som exempel. Något är det 
som inte står rätt till då en miljard männis-
kor lider av hunger eller kronisk undernä-
ring. Bara i år kommer de extremt fattiga att 
öka med 90 miljoner människor.

År 2000 kom världens länder överens om 
ett Millenniemål om att halvera hungern 
fram till 2015 som delmål; för att helt av-
skaffas till år 2025.

Efter ett misslyckat 1900-tal i hunger och 
i ivern att globalisera världen är det på sin 
plats att ta bort svälten. Förmodligen det 
mest ekonomiskt lönsamma på sikt på flera 
plan. Folk behöver inte fly, så som 1,3 mil-
joner svenskar gjorde mellan åren 1840 till 
1920-talet.

Fattigdomsbekämpning är också ett sätt 
att slå bort en grogrund för terrorism.

Nu har det inte gått så bra med Millen-
niemålet, med tanke på att hungern ökat de 
senaste åren.

Inför det nya decenniet, med fem år kvar 
till halveringsmålet, samlades representan-
ter för 182 länder i Rom, mellan den 16 och 
19 november, för att lägga fram nya strate-
gier för att utplåna hungern.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisa-
tion (FAO) som organiserade Världshung-
ersmötet har den där hoppingivande tonen 
som behövs. Praktiseras bara FAO:s visioner 
är målen möjliga. Ett av löftena från mötet 
blev att behålla målet att halvera hungern i 
världen till 2015. 

Mötesdeltagarna ville dock inte binda sig 
vid ett årtal när den ska vara helt utplånad, 
utan föreslog i stället att det ska göras så fort 
som möjligt. 

Optimisten säger då att det är bra. Då kan 
hungern avskaffas betydligt tidigare efter-
som det är akut bråttom för de mest under-

närda. Var sjätte minut svälter ett barn ihjäl, 
enligt FAO.

Var sjätte minut – visst är det berättigat 
med kraftord för att belysa det horribla. 
Katastrofalt är ett ord bland andra med en 
kraft som det går inflation i, använt i alla 
möjliga struntsammanhang till vardags på 
hemmaplan, långt från verklighetens folk 
utan mat.

Den pessimistiska bilden av Världshung-
ersmötet är att deltagare sätter käppar i 
hjulen och försinkar utrotningen av hung-
ern. Med formuleringar som ”så fort som 
möjligt” utan tidsram, lyser beslutsamheten 
med sin frånvaro. Bollen kastas åter över till 
nästa liknande möte. Deltagare som inte vill 
ro det här i land än, kan därmed återvända 
hem utan besvärliga åtaganden. Den cynis-
ka inställningen blir att länder kan fortsätta 
prioritera mer lönsamma förbindelser med 
handlingskraft på andra områden.

Påven Benedictus XVI sa i sitt tal på mö-
tet att den internationella handeln inte kan 
fortsätta att verka utifrån enbart vinstdri-
vande intressen, om vi ska komma till rätta 
med världshungern.

FAO menar att hungern kan avskaffas till 
2025 med 44 miljarder dollar om året till 
jordbruk och infrastruktur på landsbygden, 
under förutsättning att inte klimatföränd-
ringarna förvärrar läget.

Fortsätter politiken och ekonomin med 
tillhörande människor i samma fotspår som 
hittills, kommer inget att hända för att för-
hindra svält.

Fördela marken till behövande från de 
som glufsar i sig av odlingsbar mark i spe-
kulationssyfte. En annan åtgärd är att sluta 
göra ekonomi av att det bara är att dricka 
sig mätt på mörkbrun läsk då det inte finns 
vatten.

Mikael Håkansson Askaner

illustration: Pär Lundström Gardh

MacSupport.
Allt du 
behöver!
MacSupport. Totalansvar för dina dator- och kommunikationslösningar.
 Naturligtvis är vi oslagbara på Mac-produkter. Men vi kan också 
blandade miljöer.
 Välkommen att testa en partner som gärna effektiviserar även 
ditt företag.

Mac. Helt enkelt smartare.
Du kan göra allt du behöver med en Mac. 
Den är kompatibel med Microsoft Office 
och du kan köra Windows- och Mac-
program samtidigt. En Mac blir oftast 
billigare, då vi byggt in alla de viktigaste 
programmen. Och Mac är säkrare. 
Har du hört talas om en Mac som 
drabbats av virus?
 Ta iMac som exempel. Skärmen 
är datorn! En revolution för 
produktiviteten och arbetsglädjen. 
Bara några minuter efter att du 
öppnat kartongen är du i full, 
kreativ produktivitet. 

Optimisten säger då
att det är bra
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VN

P
er Gessle är den manliga versio-
nen av Anita Transistor, ni vet hon 
som hade för mycket pop i knop-
pen, och skriver nya hits så fort han 
köpt en ny gitarr.

Frågan är dock: hur stämmer han gitarren till 
jul, och gör han det, eller får gitarren nöja sig 
med julstämningen runt omkring? 

Bakar han ”poparkakor” och lutar det åt att 
det blir fisk på julbordet istället för kött?

Hallå Per, du, hur ofta Googlar du ditt 
namn?

– Jag glömmer bort det, men borde göra det 
oftare. Det är kul. 

På tal om kul: hur ofta inträffar det att du 
sitter på styrelsemöten och tänker på topplis-
tor istället för vad som diskuteras på mötet?

Det händer väl att aphjärnan då och då rund-
smörjer den fundamentala kärleksaffären jag 
har med fröken populärkultur… Men att tänka 
på just topplistor har nog aldrig hänt. Jag har 
slutat att vara intresserad av topplistor. Topp-
listor/skivor var roligare förr när det fanns skiv-
omslag. 

Med tanke på hur framgångsrik du är så 
undrar man hur många ”skojare” du sprungit 
på genom åren som velat ha din signatur?

– Jag har klarat mej ganska bra ifrån ”sko-
jare” i mitt liv. Jag lyckades tidigt, redan 1980, 
skaffa mej ett fantastiskt gäng människor som 
jag fortfarande jobbar tillsammans med. Alla 
typer med ”skojar-tendenser” har effektivt och 
skoningslöst kastats ut. 

Vad strävar du efter rent artistiskt numera?
– Jag försöker, precis som jag alltid gjort, 

följa mina låtars egen resa. När jag har tillräck-
ligt många spelar jag in en platta. Kanske solo, 
kanske med Marie, kanske med Gyllene Tider. 
Ingen vet, allra minst jag, förrän det känns så-
där härligt självklart. Allting drivs av den krea-
tiva processen att skriva, att göra en demo och 
att spela in tillsammans med andra. Det är det 
bästa jag vet. 

Vem har gjort den ultimata poplåten och 
vilken är den?

– Precis sånt här diskuterar vi i baren efter 
spelningarna på Rox-Turnén! Omöjligt att sva-
ra på såklart. Det finns en handfull mästare och 
deras små och stora mästerverk: Bacharach/
David, Lennon/McCartney, Holland/Dozier/
Holland, Ellie Greenwich, Goffin/King, Ray Da-
vies, och mitt i alltihop kommer The Buzzcocks 
inspringande med ”Ever fallen in love”. Kan 
nånting bli bättre? 

När hörde du en låt som du tänkte: ”Den 
skulle jag ha skrivit” sist?

Nyss. “Southern Accensts” Med Tom Petty. 
Hans stil är ganska lik min ibland. Antagligen 
är det tvärtom! 

På tal om Tom Petty, har hört att han tydligen 
stod på en balkong och skrek att han gillade The 
Look, när ni låg etta i USA med låten?

Vi gjorde TV ihop i Holland och vi var på nåt 
slott utanför Amsterdam, har jag för mej, och 
helt plötsligt hörde Marie och jag en röst uppi-
från som skrek: ”I love your record”. Vi tittade 
upp och där satt Tom Petty i ett fönster och vin-
kade. Det var fantastiskt kul. Vi skrek ”We love 
your records too”, tillbaka…

Har du någon gång hört en låt och tänkt: 
”Usch, den har jag skrivit”?

– Nej, faktiskt inte. Det har aldrig hänt att 
jag spelat in en låt som jag inte gillar. Ofattbart, 
men sant. 

Har du någon gång, när dina låtar spelas i 
radion, medvetet skruvat ner radion och höjt 
rösten på ett speciellt ställe som du själv aldrig 
varit riktigt nöjd med, då?

– Nej. Det är kul när man hör sin låt på ra-
dion. Det har jag alltid tyckt. Jag blir stolt, eller 
nåt. 

Men visst, det vore kul att vara i samma rum 
som Petty eller McCatrney när en låt blir till. 

Känner du dig någonsin hämmad när du ska 
skriva nya låtar på grund av din låtkatalog?

– Nej, men ibland känns det som man skriver 
samma låt om och om igen. Man har ju sin stil 
och sina favorit-tricks. Det var betydligt lättare 
för 20 år sedan, och man får jobba hårt för att 
nyfikenheten inte ska avta. 

Vad betyder ordet pop, för dig?
Popen och populärkulturen kom in i mitt liv 

när jag var sex-sju år. Jag var en klassisk nör-
dig ensamvarg, småtjock med stora svarta Roy 
Orbison-glasögon. Popen blev min biljett till 
ett universum jag bara kunde drömma om 
med blommiga skjortor, George Harrison-lugg, 
Roger McGuinn-Rickenbacker-tolvor och en 
vansinnigt lockande Andy Warhol-värld därtill. 
Sen den dörren öppnades för mej har den aldrig 
stängts. 

Skiljer sig ditt liv nu från det som beskrivs i 
boken Att vara Per Gessle?

– Vet inte? Det är en ganska vass bok och väl-
digt omfattande. Sven Lindström gjorde ett jät-
tejobb. Jag har bara läst den i små delar i taget. 

Finns det fler tidningar än Nya Upplagan 
som du läser regelbundet?

– Ja, faktiskt! Jag läser motortidningar som 
Evo och Car, jag läser The World (som är min 
favorit), Uncut, Dina Viner och Livets Goda. Jag 
läser Svenska Dagbladet i Stockholm och Hal
landsposten när jag är i Halmstad. Däremot så 
var det läge sedan jag fann nåt nöje i vår kära 
kvällspress, som numera innehåller för mycket 
sport, skvaller och kvasijournalistik. 

Har ni börjat spela in med Roxette?

– Nej, inte än, vi har haft fullt upp med att 
finslipa konserterna. 

Är det du som skrivit allt nytt material eller 
har Marie skrivit någonting?

– Det är bara jag så här långt. 
Kommer det att låta det klassiskt Roxette, 

eller finns det tankar på en annan ljudbild?
– Svårt att säga, men det vore kul att göra 

någonting i Look Sharp-andan med få instru-
ment, ”idiot-tydligt” som Clarence brukar säga. 
Vi får se. 

Per, har det funnits tillfälle under din resa 
då du känt att: ”Nu kommer det inte fler låtar 
från mig”?

– Nej. Jag är lyckligt lottad som känner mig 
motiverad och hungrig allt som oftast. Jag är 
inte klar ännu. 

Du är ju, liksom jag, intresserad av konst, jag 
kan dock själv inte välja mellan Grindslanten i 
korsstygn eller Fiskargubben i olja på masonit, 
vilken föredrar du och varför?

– Fiskargubben i olja på masonit låter som 
mitt i prick i MP’s nya Tits & Ass-studio. Köp! 

Vilken är den bästa julskivan som någonsin 
spelats in tycker du?

– Phil Spectors är ljuvlig fortfarande, men jag 
gillar även ”John & Yokos Happy Xmas (War 
is over)” och Slades ”Merry Xmas Everybody” 
också. Dylans Nya julepos är … hm… småkul 
på nåt sätt. 

Själv föredrar jag alltid Do they now It’s 
Christmas.

– Hjälp, den stinker tycker jag!
Jamen budskapet med skivan passar ihop 

med julen. Men utöver It must have been love, 
så medverkade Gyllene Tider på Glitter, Glögg 
& Rock’n’roll. När ger du ut en renodlad jul-
skiva?

–Ingen dum idé, min käre Watson, ingen 
dum idé alls.

Bakas det pepparkakor (poparkakor) hem-
ma eller blir det en burk på Ica för 19.90?

– Min fru älskar att pilla med gubbarna så det 
blir säkert hembakade pepparkakor i år också. 

Tar du fram gitarren och plinkar julsånger 
på julafton?

– Hahaha....
Har ni grisatassar i gelé på julbordet då?
– Nej, vi äter ytterst lite kött. 
Men lutfisk, då (inte fisk som man går snett 

av).
– Usch, nej. 
Men, en ickelutad lutfisk har formen av en 

gitarr, har du tänkt på det?
– Det kanske är tvärt om? 
Du sjunger att du är en händig man, hugger 

du själv din gran, eller kör du en light-variant 
och köper en förpackad i nät?

– Granen brukar vara på plats när jag dyker 
upp, tack och lov. Jag är bäst i baren. 

Okej, Köper du ny ljusslinga inför varje jul?
– Hahaha, hehehe.
Ärligt nu: av egen årlig erfarenhet vet jag att 

man svettigt balanserar på vansinnets gräns 
när ljusslingan ska appliceras i granen, hur lå-
ter det när du ska placera ljusslingan?

– Hmpff...
Är det du som alltid går och köper kvällstid-

ning när det börjar dra ihop sig till julklapps-
utdelning?

– Det har hänt, ja. Julklappar är otroligt ro-
ligt, tycker jag.

Vilken var den första skivan du fick i 
julklapp?

– Ola & Janglers Surprise Surprise och Hep 
Stars On Stage.

Vad önskar du dig själv i julklapp i år?
– En flaska Ornellaia 2006. Mitt favoritvin i 

ny, spännande årgång.

Lars Yngve

Vad är det mest smickrande du fått höra ge-
nom åren och från vem?

– Spontant tänker jag på det faktum att Marie 
och jag åkt jorden runt ett par gånger och spelat 
för människor i Rio, Lima, Peking, Taipei, Kap-
staden, Sydney, Tokyo, Moskva, Madrid och New 
York. Människor med olika hudfärg, olika språk, 
olika religioner, men alla har de gemensamt att 
de älskar låtar som ”Listen to your heart” och ”It 
must have been love”. Låtar som jag skrivit som 
betyder något för andra som jag aldrig träffat el-
ler känner. Det är väldigt smickrande och häp-
nadsväckande. Fantastiskt overkligt.

Har du räckt tunga åt din gitarr och ignore-
rat den på grund av leda någon gång?

– Ofta. Jag spelar gitarr alldeles för sällan. Å 
andra sidan blir det nästa alltid en ny låt när jag 
börjar plinka. Jag har alldeles för många gitar-
rer. Neil Young sa att man alltid skriver en ny 
bra låt när man skaffat en ny bra gitarr, och så 
är det verkligen för mej. Många av mina bästa 
låtar har skrivits på nya guror på första försöket. 
Shopping är nyttigt och bra för själen.

Hur ofta får du förfrågan från andra artister 
om att skriva låtar till dem? 

– Inte så ofta längre, kanske nån gång i måna-
den. Jag har aldrig varit en låtskrivare typ Max 
Martin eller Desmond Child, jag skriver alltid 
i första hand för mina egna artist-projekt. Och 
det gör ju att de bästa låtarna hamnar hos mej 
själv. Det är ett val jag gjorde tidigt. 

Har du någon önskepartner att skriva en låt 
tillsammans med?

– Nej, jag trivs bäst med att skriva ensam. Jag 
känner mej oftast ganska usel när jag sitter med 
andra musiker och spelar. Så har det alltid varit. 

Popproffset Gessle 

foto: Caroline Roosmark
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En nostalgitripp av rang får man på Dansk 
Design Center (DDC) på HC Andersens 
Boulevard i Köpenhamn, vars perma-

nenta internationella samling Short Cuts  i källar-
planet bjuder på en flott och sammanfattande 
exposé av nittonhundratalets mest betydelse-
fulla och formmässigt vackra designprodukter. 
Det är en kombination av ögonfröjd och nytta 
som bokstavligen trängs i montrarna på ett sätt 
som för tanken till museisamlingarnas barn-
dom, eller varuhusens hyllor, där föremålen 
står tätt packade  – om än elegant belysta.

Här kan man vila blicken så länge man vill 
och låta sig genomkorsas av nostalgiska igen-
känningar, för det man visar är bland det bästa 
av de föremål som fyllt – och fyller – vår var-
dag!

Bland de numera klassiska skapelser som 
lyfts fram märks en tidig Hooverdammsugare 
från 1908, Wagenfelds Bauhauslampa från 
1923, Lázló Birós kulspetspenna Bic från 1938, 
Olivetti skrivmaskiner, Bang Olufsens TV, tele-
fonen Kobra, möbelminiatyrer av Le Corbusier 
med flera, Barbiedockan, Lego, Levi´s jeansmo-
dell 501, Hasselbladkameran, hårtorkar, rakap-
parater, husgeråd och helt moderna in-lines. 
Och utställningen kommer att vidgas med en 
dansk avdelning, inkluderande möbler i fullfor-
mat från Arne Jacobsen och framåt.

Det är ett gott och representativt urval, dock 
med ett stort frågetecken för Barbie!

DDC, som firar tio år i januari, är ett samar-
betsprojekt mellan kultur, industri, turism och 
offentlig sektor med avstamp i den officiella 
danska designpolitik som faller under närings-
livsdepartementets ansvarsområde. Syftet är att 

marknadsföra dansk formgivning och sprida 
kunskap om designtänkandets potential som 
motor för högre tillväxt. Det senare sedan en 
studie av tusen företag visat att de som tillämpar 
designfilosofi i sin verksamhet mer än fördubb-
lat sina bruttoresultat, och i förekommande fall 
ökat sin exportvolym med trettiofyra procent 
på några få år!

Förutom den permanenta samlingen pre-
senteras årligen fjorton tillfälliga utställningar 
i olika format på temat dansk och utländsk de-
sign – med allt från handikappanpassade bilar 
till funktionskläder och säljande förpackningar. 
DDC är också, sedan något år, hopkopplat med 
den danska organisationen INDEX som delar 
ut världens största designpris på en halv miljon 
euro. 

Även själva huset där DDC fyller fem vånings-
plan är en designprodukt signerad arkitekten 
Henning Larsen (f. 1925), som bland annat ri-
tat Saudiarabiens utrikesdepartement i Riyadh, 
delar av stadsbiblioteket i Malmö och den nya 
operan i Köpenhamn.

DDC-huset ligger ett par hundra meter från 
Rådhuspladsen, mellan Tivoli och konstmuseet 
Glyptoteket. Det är öppet alla årets dagar utom 
jul/nyår, och rymmer dessutom designbutik 
och café. 

Någon svensk motsvarighet finns dessvärre, 
och märkligt nog, inte – trots diskussioner un-
der det nationella designåret 2005. Det hade 
annars varit en flott manifestation! I synnerhet 
som Sverige kan visa upp en lång rad av skick-
liga formgivare.

DESIGN: Nostalgi och jubileum 

Tioårsjubilerande Dansk Design Center med sin glasfasad har 
ritats av den danske stjärnarkitekten Henning Larsen

C-J Charpentier
text och foto

Vattumannen
Juletid är julefrid heter det. 
Var hittar man friden någon-
stans? Den lär du få leta 
länge efter. Veckorna innan 
jul kommer du att spendera 
med att springa ut och in i 
affärer letandes efter julk-

lappar morbror till Rolf och faster Signe och… Efter 
jul får du flänga runt i affärer för att byta julklappar 
från morbror Rolf och faster Signe och…

Fiskarna
Den närmaste tiden 
framöver är inget vidare 
för ditt tecken. Du kän-
ner dig precis som sillen 
som ska läggas in nu 
lagom till jul. Sur, lökig 
och urlakad!

Väduren
Då var det dags att plocka 
fram den gamla julbocken 
igen. Den du ärvde efter 
farmor Asta som är så full 
av ohyra och gammalt 
mögel att den är en sanitär 
olägenhet. Men du har 

ärvt den och det blir ingen riktig jul utan farmors 
gamla julbock. Traditioner är till för att hållas!

Oxen
Julen är ingen tid för 
latoxar. Här finns ingen 
tid att vila på gamla 
lagrar då dessa har tagit 
slut. Det är bara att kavla 
upp ärmarna och gå 
in till chefen för att be 

om att få jobba över så mycket det går nu under 
helgerna. Tänk på att den som arbetar syndar icke!

Tvillingarna
Du har i ett svagt 
ögonblick lovat att du ska 
tomta hos alla dina arbet-
skamrater. Ditt stjärnteck-
en har för vana att alltid ta 
sig vatten över huvudet 
och tro att ni klarar av mer 

än en person mäktar med. Du har som sagt 473 
arbetskamrater så börja planera nu!

Kräftan
Kanske åka utrikes över 
julen vore något? Att slip-
pa all jäkt och stress inför 
julen vore väl underbart. 
Men vart åker man vid jul 
för att slippa tsumanisar, 
tornadosar och orkaner. 
Grönland ska vara fint så 
här års har jag hört!

Lejonet
Du har som vanligt glömt att 
tänka på julklappar, utom till 
dig själv förstås. Varför ska du 
ge bort julklappar till andra när 
du aldrig får några av någon an-
nan…? Fundera på det du!

Jungfrun
Ensam jul igen…? Ingen fara 
Kyrkans Mission har julbord för 
såna som dig. Det gäller att hålla 
sig framme bara för det tar fort 
slut. Börja tälta utanför missionen 
den 20:e för att vara på den säkra 
sidan!
 

Vågen
Akta dig för julmaten i år.
Kom ihåg att det brukar bli 
för mycket av det goda. 
Antingen blir du mat-
förgiftad och får spendera 
två veckor på dass eller så går 
du upp åtta kilo på tre dagar. 
Båda alternativen är ungefär 
lika lockande, eller?

Skorpionen
Ditt humör blir om möjligt ännu sämre ju närmare 
julen vi kommer. Du sprider etter och osämja i din 
umgängeskrets. Du kan inte hjälpa 
det, det är sådan du är 
till din natur! Du kan 
åtminstone hjälpa till att 
knäcka nötter till jul så att 
du får något att sysselsätta 
dig med och avreagera dig 
på. Köp hem en 3–4 kilo så 
räcker det länge.

Skytten
Sikta in dig på en lugn jul. Som
belöning för allt ditt 
stressande så kommer 
du att få tillbringa julen på 
långsal med andra likasin-
nade julfirare. Tänk va skönt 
det ska bli att fåslippa skrikiga 
ungar och gnälliga mostrar…

Stenbocken
Det är för din skull julen firas. Du som 
föddes i denna mörkaste av tider 
för att lysa upp tillvaron för de 
vilsna själar som befolka detta 
klot. Vilken lycka att du bara 
finns till. Det är din julgåva till 
resten av mänskligheten. Att 
de får ha dig i sin närhet är den 
största av gåvor!

Horoskopet decemberav O. Rakel

19/2 – 20/3

20/1 – 18/2

21/3 – 19/4

20/4 – 20/5

21/5 – 20/6

21/6 – 22/7

23/7 – 22/8

23/8 – 22/9

23/9 – 22/10

23/10 – 21/11

22/11 – 21/12

22/12 – 19/1
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scen 1
exteriör: brandenburger tor
berlin, november 2009 – natt

Kameran sveper över en skara på flera tusen 
som samlats på Pariser Platz.

Ett irländskt band spelar sin låt ”One” i sam-
ma stad som den skrevs för nästan tjugo år se-
dan. Bandet medverkar i en MTV-utsändning 
för att fira tjugoårsdagen av murens fall. Heli-
kopterkameran glider som en ande genom ar-
kitekturen i denna allra modernaste av städer: 
Regeringskansliet med sin avantgardestil, glas-
kupolen ovanpå riksdagshuset, det renoverade 
Brandenburger Tor. Bilder på dansande män-
niskor i Öst- och Västberlin projiceras på stads-
porten och förvandlar detta minnesmärke för 
freden till en graffitivägg för freden…

Vi zoomar in bandet. Vi kan känna hur de är 
uppfyllda av den högtidliga stämningen. Det 
är inget nytt. Man misstänker att Sångaren 
skulle gå på toaletten med samma självbelåtna 
fåfänga. (Han skriver väl aldrig om sig själv i 
tredje person? Jo det gör han.) På scenen är han 
förutsägbart känslosam. Anledningen i det här 
fallet är att en låt som skrevs för att få hans band 
att hålla ihop och inte falla sönder, på något vis 
har blivit en osentimental hyllning till enighet; i 
det här sammanhanget blir det en sorglustig låt 
för sorglustiga historiska fakta.

Vi fortsätter att förolämpa den fina tanken 
med filmmanus och gör ett klipp till

scen 2
interiör: ett gammalt hus i östberlin
oktober 1990 – förmiddag

Man får känslan av att huset tidigare an-
vänts som tillfällig bostad åt dignitä-

rer på besök från Sovjetunionen (och det har 
det). Kameran panorerar över en säng som 
inte är så praktfull, där Leonid Brezjnev sov en 
gång – gott, hoppas vi – när det var han som 
kontrollerade den näst största kärnvapenarse-
nalen på jorden. Hade han den röda knappen 
på nattygsbordet, bredvid askfatet?

I sängen ligger inte den store och kraftige 
Brezjnev utan en mer otämjd och mindre för-
låtlig storhetsvansinnig typ: en väldigt mycket 
yngre version av Sångaren som vi såg i för-
sta scenen. De vapen han tänker använda är 
massdyrkansvapen, till exempel den perfekta 
poplåten. Han är farlig, men bara för sig själv. 
Egentligen har han världens baksmälla efter 
att ha firat Tysklands återförening hela natten 
med sina bandmedlemmmar, en tilldragelse 
som passar hans egenkärlek och som erbjuder 
ett ypperligt tillfälle att missköta sig själv ”för 
historiens skull”.

När de kom med sista flyget till den delade 
staden Berlin hade han och hans bandmedlem-
mar först tänkt uppleva karnevalsstämningen i 
en stad som prövar sin nya frihet. Men istället 
hade de hängt med ett gäng med dystra uppsy-
ner och grå rockar som gick begravningsmarsch 
till ljudet av ingen musik alls. ”Tyskarna vet 
verkligen hur man festar”, sade en i bandet tyst 
till de andra.

Ja, det visade sig att bandet hade gått på fel 
sida om Potsdamer Platz (och om historien) 
och deltagit i en protestmarsch mot murens fall. 
Det var som ett dåligt irländskt skämt. Killarna 
i bandet tyckte det var kul på ett makabert sätt 
att föreställa sig tidningarna hemma med bilder 
på dem protesterandes mot Michail Gorbatjov 
när han lät järnridån gå upp.

Kameran tar in detaljerna i rummet som i 
vintersolen är en symfoni i brunt: brun matta, 

bruna möbler och otroligt nog också en brun 
stereo som Sångaren i underkläder nu passerar 
i vardagsrummet, i desperat jakt på ett glas vat-
ten. Hans huvud känns som en glödande cigarr 
som behöver släckas.

I trapphallen i denna hyrda villa finner han 
till sin förvåning en tysk familj: en äldre man 
och hans fru, plus en kvinna i trettioårsåldern 
och några barnbarn. Sångaren gnuggar sig i 
ögonen och stirrar klentroget. Han håller halva 
sin oklädda kropp dold bakom dörren.

bono: (sångaren) Eh, kan jag hjälpa till på 
något sätt …?

äldre man: (på engelska med stark bryt-
ning) Nein. Kan jag hjälpa er? Det är mitt hus!

bono: Det stämmer nog inte. Det är inte ert 
hus, det är mitt hus. 

äldre man: Arbetar ni här?
bono: (fortfarande halvnaken) Nej, jag bor 

här.
äldre man: Vem är ansvarig här i huset?
bono: Ingen — jag menar, jag är med i ett 

band. Okej, det är jag, jag är den ansvarige här i 
huset… och det är nog bäst att ni går nu.

äldre man: Gå! Det är ni som ska gå! Det är 
mitt hus och min fars hus! Jag kommer aldrig 
mer att gå härifrån.

bono: (fattar) Jaha. (paus) Jag fattar. (paus) 
Okej, du får tillbaka ditt hus, men kan du kom-
ma tillbaka lite senare? Det är ett rockband här 
som du helst inte ska väcka och jag mår inte 
bra…

scen 3
interiör: hansa studios, vid berlinmuren
en månad senare

Kameran visar insidan av den coola Hansa-
katedralen, en inspelningsstudio som blev 

känd genom namn som David Bowie, Iggy Pop 
och Nick Cave. Tidigare var det ett populärt 
dansställe för nazisterna. Bandmedlemmarna 
har bönemöte för att driva ut demonerna. (På 
allvar.) Men idag är det deras egna personliga 
demoner som spökar.

Killarna i bandet är i övre tjugoårsåldern. De-
ras egon i vuxenstorlek stöter emot varandra. 
De upptäcker att när män blir störst inom sitt 
område så kan de förlora den smidighet som 
krävs för att vara ett band. Den kärlek som krävs 
för att sublimera sitt ego för bandets meta-ego, 
går mer och mer till deras familjer i stället.

Brian Eno, en producent, skojar inte bara när 
han säger till gruppen att ”ägodelar förvandlar 
pengar till problem.” Bandet har fått smaka på 
framgång och, vad som är ännu värre, fått smak 
för smak, och det är rena giftet när man håller 
på med rock’n’roll.

Den drömvärld där låtar görs har fyllts med 
fina hus i behov av konst som inte är så ”fin”. 
Adam Clayton drömmer om Jean-Michel Bas-
quiat, Bono om Louis le Brocquy, Edge om att 
rita möbler, Larry Mullen om att inte vara i 
Berlin.

Edge, zen-presbyterianen, är inte längre en 
studie i självkontroll. Han är förtvivlad, mitt i 
en separation från sin fru; och nu ser han sam-
ma öde drabba bandet. Han försöker skriva ett 
åtta takters stick i en låt som heter ”The Fly”. 
Han skriver två, och när han och Sångaren sät-
ter ihop dem, blir det en ny låt… och ny text 
och en ny melodi kommer ur Sångarens mun… 
orden tar form.

bono: (halvsjunger) We’re one, but we’re not 
the same … we get to carry each other…

larry: (charmig men tjurskallig, sitter bak-
om sitt trumset) Låter smörigt.

bono: Det behöver det inte bli. Jag kan lägga 
in tillräcklig skärpa i verserna för att balansera 
upp refrängen. Det är inget puss-och-kram, 
det är en axelryckning av resignerad optimism. 
Jo, det är precis motsatsen till sådant där hip-
piedravel som man förväntar sig av en titel som 
”One”.

larry: Varför heter den ”One” då? För att 
den ska bli etta?

adam: (med sitt ständigt höjda ögonbryn, 
tänker att de borde sätta igång eftersom detta är 

det första riktigt bra som bandet har gjort på en 
månad) Är inte ”One” en Bob Marley-låt?

edge: (med stenansikte) Det är “One Love”. 
Inte alls samma sak.

adam: Det spelar ingen roll – bara jag kan tro 
på dig när du sjunger den.

daniel lanois: (också en producent) Det 
spelar ingen roll, bara det finns text. Vad hand-
lar den om?

bono: Det vet jag inte än … Eh, om att be-
höva leva tillsammans fast man kanske inte vill. 
Den kan handla om olika saker för olika män-
niskor.

brian eno: Gör det för Guds skull inte till en 
kärlekssång, då spyr jag.

bono: Det är en sång om kärlek, inte en kär-
lekssång.

scen 4
exteriör: heiligendamm, tyskland
juni 2007 – dag

Ett fint gammalt hotell vid Östersjön filmas 
från ett flygplan… man ser också säker-

hetsapparaten runt hotellet – stridsvagnar tittar 
fram mellan buskagen, och så vidare. Ledarna 
för världens åtta största ekonomier går runt på 
innergården som studenter på ett universitets-
område.

Kameran zoomar in George W. Bush, Vladi-
mir Putin, Tony Blair och Nicolas Sarkozy och 
riktas sedan genom ett fönster in i en salong 
på bottenvåningen. Där träffar Tysklands för-
bundskansler Angela Merkel en liten skara akti-
vister för att diskutera om Tyskland ska uppfylla 
löftet som G8 gav två år tidigare: att avsätta mer 
resurser för att undsätta den miljard människor 
som lever på mindre än en dollar om dagen.

Stämningen är spänd, aktivisterna får inte 
höra det de vill. Ledarna får inte heller som de 
vill, nämligen vara ifred för aktivisterna, inklusi-
ve den senegalesiske sångaren Youssou N’Dour, 
Bono och en annan gråsprängd irländsk rock-
are, Bob Geldof, och deras policygrupp från 
One. Organisationen har fått sitt namn efter 
sången – trots upphovsmannens protester. Han 
tänkte att om historien så småningom upprepar 
sig som en fars, så skulle ironin gå förlorad den 
gången och framstå som irriterande uppriktig.

bob: (vars humor och intelligens är mer än 
tillräcklig ursäkt för de osande svordomar som 
han kryddar även de mest formella tillställning-
ar med) Förbundskansler, det som Tyskland har 
gjort är fantastiskt. De senaste tjugo åren har ni 
lagt fyra procent av er BNP på återföreningen 
… och ändå är ni villig att avsätta 0,7 procent 
av BNP till global ekonomisk utveckling. Män-
niskor som ni inte känner kommer att ha er och 
ert beslut att tacka för att de lever … 2008 års 
budget bekräftar detta men världen behöver se 
år 2009 att ni menade allvar.

bono: (avbryter) Riktningen betyder allt. 
Om 2009 blir som 2008, kommer Tyskland att 
visa de andra G8-länderna att de måste lägga 
pengarna på bordet, inte bara komma med fina 
ord.

angela merkel: (som har träffat männen 
förut och har verkat tycka om dessa möten, men 
som idag inte har tålamod med någon som stör 
hennes fina G8-dag) Jag kan inte ge några löften 
för tiden efter 2008. Men naturligtvis ska vi göra 
vårt bästa.

bono: (inte från sin trevligaste sida) Får jag 
bara saga, Fru Förbundskansler, att precis som 
Bob är jag helt överlycklig över det nya Tysk-
land. Femtio tusen har kommit idag för att visa 
solidaritet med världens fattiga. Ni är själv så 
engagerad… regeringen… koalitionen. Och vi 
tror er absolut på ert ord, men om inte de andra 
också visar att de tänker göra något konkret… 
ja ni vet ju att det inte finns något som skapar 
cyniker så fort som när ledare tar åt sig äran för 
löften som de sedan inte håller. Det är väl en sak 
att bryta ett löfte till sig själv, eller till sin egen 
väljarkår, men att bryta sitt löfte till de männis-
kor som är mest utsatta, det är hädiskt.

merkel: (med tyst och lugn röst) Min far 
lärde mig något mycket viktigt när jag var en 

liten flicka i Östtyskland. Han sade ”Var alltid 
mer än den du verkar vara, och verka aldrig vara 
mer än den du är.”

Kameran zoomar in Sångarens ögon. Det blå 
har uppslukats av det svarta. Han är en flugvikt 
i ringen med Muhammed Ali. Han var inte ens 
beredd på något sådant. Hon har just beskrivit 
hela hans liv, i den sista delen av sitt eget person-
liga ordspråk.

Vi klipper barmhärtigt till

scen 5
interiör: en restaurang i berlin
november 2009 – natt

Tjugo år efter att han råkade hamna i fel 
parad (och det var inte sista gången) är 

Sångaren tillbaka i Berlin för konserten vid 
Brandenburger Tor. Efter spelningen äter han 
middag med den tyske regissören Wim Wen-
ders och hans fru, fotografen Donata Wenders. 
De kommer med intryck från ett Tyskland som 
är utan mur, men fortfarande delat ekonomiskt 
och ideologiskt, och oense om vilken roll landet 
ska ha i världen. Enandet blev inte automatiskt 
enighet.

Bono är eld och lågor över att Merkel har lovat 
för lite och nu levererat mer stöd än hon sade att 
hon skulle göra. Hon har talat med eftertryck 
om att den ekonomiska tillbakagången i värl-
den inte får bli en ursäkt för västvärlden att inte 
ge humanitärt bistånd och investeringar som 
kan rädda så många från extrem fattigdom.

bono: Hon kan bli den som ändrar spelets 
regler… Det kanske är för att hon växte upp i 
Östtyskland… hon är en sådan ovanlig bland-
ning av vetenskap och gammaldags moral. Jag 
tror att hennes pappa var präst. Hon har ett så 
koncist, osentimentalt språk men man märker 
ändå hennes rättvisekänsla och empati, är det 
väl. Och jag var så dum i huvudet …

wim: Det är ditt jobb att vara det. Hon visste 
det och hon visste också att ju närmare Tyskland 
kommer Europa och resten av världen, ju min-
dre roll spelar våra inre meningsskiljaktigheter. 
Hur som helst, innan muren revs och långt inn-
an Internet var allestädes närvarande så var det 
filmer och musik, och MTV-generationen som 
inte uppmärksammade det. Du kan aldrig skilja 
politiken från kulturen. Sånger, filmer, dikter 
och böcker handlar till stor del om att skapa 
minnen och att bevara dem – det som var och 
det som kan bli, om vi är ärliga med vilka vi är.

bono: (närmar sig veritas in vino) Det är det 
svåraste för en artist, ärlighet.

wim: Och för politiker
donata: (försiktigt men hoppfullt) För oss 

alla. Men vet ni: trots det som skiljer oss åt, så 
har vi ändå kommit så här långt. Nu kan vi åt-
minstone se vad som finns på andra sidan mu-
ren, och bakom ridån.

© 2009 Bono/The New York Times

Översättning:
Lotta Askaner Bergström

Bono är sångare i U2 och har varit med att grunda 
kampanjerna ONE och (product) RED. Han är ko-
lumnist i The New York Times.

BONO
BAKOM
SCENEN
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Ö. Vemmerlöv 7
Tfn/Fax 0414-233 87

Anita och Lars Norrman

Tryde
Spettkaks-

bageri

Vill du 
se & synas

Titta in 
till oss

Vi på Glasögon 
Huset önskar alla 
våra kunder en 
riktigt God Jul & 
ett riktigt 
Gott Nytt År!

Möt våren på Österlen!

Fler paket och erbjudanden hittar du på www.hotelsvea.se | 0414 41 17 20

 MAT  &  JUL

MARKNAD

13  DEC

 kl  13 – 17

Med skånska matproducenter

Välkomna !

Vi öppnar till Påsk igen

Nu är jag åter hyfsat fit for fight, och 
ser fram mot att få delge er alla 
diverse funderingar om vin, livet, 

diverse annat som dykt upp samt något att 
djävlas med Hr redaktör med. Förra numret 
missade jag tyvärr, då jag numera har haft 
den inte alltför stora äran att för första gång-
en i mitt liv ha haft ischias i 5 veckor. Lagom 
till förra numret då det var som värst fick jag 
lov att ta uppehåll av Hr redaktör, dock gi-
vetvis med en liten snäsning om att kultur-
upplevelser för läsarna allt gick före diverse 
småkrämpor, speciellt om dessa inte innehöll 
blod, och då helst blod i ordentliga mängder. 
Hans jämförelse med hur det kunde se ut när 
man i nattens mörker törnat in i en eller an-
nan lyktstolpe skall jag bespara läsekretsen, 
men ni kan säkert själva tänka er Hr redaktör 
gående/raglande en sen natt…

Nåväl, vad har uppmärksammats från min 
nordliga horisont sedan sist?

1. Dan Brown har släppt sin senaste bäst-
säljare. Köpte den direkt på engelska i en bok-
handel i Hamburg av alla ställen och plöjde, 
förväntansfull. Resultatet blir följande recen-
sion: SKIT. Undvikes noga. Däremot, har ni 
inte läst Änglar och demoner så läs den, den 
är den egentligen enda läsvärda av alla hans 
böcker enligt min uppfattning.

2. Spotify vilken läcker produkt. När till 
och med en oteknisk typ som undertecknad 
skarpt njuter av att bläddra sig fram bland 
musikens olika delar så är det något speciellt 
och med trevligt enkel hantering.

3. Egyptiska mumifierade katter. I ett av de 
sista numren av National Geographic så är det 
en huvudartikel om mumifierade egyptiska 
djur. Dessa är av fler sorter än de flesta tror 
inklusive lejon, elefanter, krokodiler, fåglar 
samt katter. Idag tar man noga hand om 
varje fynd man gör, så var det tyvärr tydli-
gen inte på det glada 1800-talet. Då hittades 
ett gravområde med hundratusentals katter. 
Vad gjorde man då med dessa? Jo, de skyffla-
des upp, lastades på ett fartyg och skeppades 
till England för att bli gödningsmedel i trak-
ten av Liverpool. Vilket innebär att de glada 
pojkarna i The Beatles antagligen under sin 
uppväxt ätit engelskt bröd med ett icke för-
aktligt antal gamla egyptiska molekyler i.

4. Apropå katter, så vet ni vad en Grimalkin 
är? Bra, trodde väl att detta var klart för stör-
re delen av läsekretsen. För Hr redaktör kan 
jag väl då avslöja att det är en beteckning för 
en elak gammal katt, och mer specifikt då en 
som ägs av en häxa. Anses då vara en reinkar-
nation av äldre kvinnlig släkting, lär betyda 
old Maud. Det nämns även att den gamle 
Nostardamus hade en sådan, och att den dök 
upp i litteraturen i William Baldwins bok 
Beware the cat, utgiven 1570. För den mer 
modernt associerande publiken så kan det 
nämnas att den har en moder n efterföljare 
i figuren Graymalkin i X-men.

5. Som moderna och sociala personer så 
är vi många som funderar på vad vi skall 
ta med till värdinnan och värden när vi blir 
bortbjudna. Standard för många är givetvis 
en blomma, alternativt en hemgjord mar-
melad eller dylikt. En flaska vin är också 
frekvent förekommande för att inte glömma 
chokladasken. Denna finns i sin tur i två mo-
deller, vanligen en nyligen inköpt men i en 
del kretsar så är det alltid samma allt äldre 
ask som vandrar runt. Ända tills någon inte 
förstått detta och då öppnar asken och hit-
tar en samling vita intorkade och föråldrade 
praliner. Hade precis läst om detta, trodde 
det var en skröna tills vi tyvärr själv öppnade 
en ask och hittade precis vad jag nyss beskri-
vit! Personligen skall jag om ett tag besöka en 
gammal jaktintresserad veterinärkollega. Jag 
blev av en ren slump för några veckor sedan 
skänkt ett par kartonger gamla böcker (du 
brukar ju vilja ha sådan här gammal sk…) 
och från dessa kommer jag att med stor gläd-
je medföra 3 kg gamla inbundna Svensk Jakt 
från tidigt 40-tal. Dock slår detta inte vad en 
bekant lantbrukare fick av en annan kollega 
för ett tag sedan här. När de trädde in genom 
dörren så överräcktes istället för en snygg 
blomma en stor kartong 3-tumsspik.

6. Det lackar mot jul och glöggen börjar 
värmas på många håll. Dagens tips är att säga 
att ni skall hålla er till Blossas starkvinsglögg, 
den slår alla andra mer eller mindre fantasi-
rikt utformade konkurrentprodukter.

Varma hälsningar från Falköping

Per Arnesson

Katter är inte alltid grå
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Den enda bank du behöver.
Kundtjänst 0415-173 00, www.fofspar.se

Det är klokt att spara.
Några hundra i månaden räcker längre än du tror. 
Men hur hittar man rätt? Hur väljer man när risker 
och utbud knappt går att överblicka. 

Fråga oss så hjälper vi dig!

NaturbegåvNiNgeN edda

L
andets mest originella och nyskapande artist 
debuterar äntligen med sin självbetitlade siva. 
Att beskriva Eddas musik är oerhört kul, men 
svårt. Den är vilsam, fantasieggande, drömsk, 
småjazzig, lättillgänglig men ställer vissa krav 
på ett engagemang av lyssnaren – gör man det 
blir belöningen stor och man förlorar sig lätt i 

ett tidigare outforskat musikaliskt landskap. 
Att vara originell och nyskapande är inte lätt när det numera 

främst handlar om att vara känd, är man bara känd så har man 
en potential karriär på gång. 

Kan man inte sjunga, inga problem, låt någon annan dra det 
lasset. Kan man inte skriva musik eller framträda! Inga problem, 
låt andra ta hand om den saken. Det handlar om att förpacka en 
produkt och kränga skivor. 

Så dyker det plötsligt någon som ställer allt på kant och har en 
lyskraft och en musikalitet som i det närmsta bör fridlysas. Jag 
tänker på storheter som Kate Bush och Björk, Edda har samma 
naturliga originalitet som dessa två giganter. 

Hon är en flyhänt pianist med melodier som bubblar av infall, 
och när man tror sig sitta säkert och kunna melodin, viker den 
plötsligt av och tar en anan väg. Edda är en naturbegåvning som 
började sin musikaliska bana genom att börja plinka fram melo-
dier på det ostämda pianot i hemmet. 

Första gången jag såg och hörde Edda var på Konstmuseet i 
Ystad, hon var inte så gammal men trollband alla närvarande. 
Vi träffas på Maria konditoriet i Ystad och hon ler och minns 
fortfarande att jag skrev om henne.

– Jag spelade tillsamman med tre andra musiker från Ystad. 
Thomas Millroth satte verkligen Ystad Konstmuseum på kartan 
med sitt kunnande, sina ständigt spännande arrangemang och 
sitt nytänkande, det är sådana människor som behövs och är 
viktiga. Människor som tänker lite längre, har visioner och som 
vågar vara personliga.

Som du och din musik
– Ja, men även Nya Upplagan! Jag blir så glad av tidningen och 

jag ser den överallt i Malmö och Lund. 
Nu har du skivkontrakt med statligt ägda Caprice, som van-

ligtvis är kända för att ge ut jazz och klassisk musik.
– De gav mig fullständig artistisk frihet från början och skivan 

spelades in live i Nybrokajens konsertlokal. Det var odramatiskt: 
lokalen mickades upp och därefter spelade vi in, rakt upp och 
ner. Jag ville ha det så, och till och med sången är från tagning-
arna. Det var smärtsamt men nyttigt för mig att släppa på perfek-
tionen… inspelningen fångade ögonblicket. Jag spelade på stans 
bästa Steinwayflygel, det var mäktigt. Vi har förvisso lagt på en 
del små saker som klockor och elbas på något ställe, men i stort 
sett låter det som det gjorde vid inspelningstillfället. 

Det du beskriver är nästan en utrotningshotad inspelnings-
teknik.

– Kanske i popsammanhang, men i jazz och klassisk musik är 
det väl comme il faut att göra så. Jag tycker själv det är roligt att 
sitta och pilla med smågrejer och klippa och klistra. Jag hade en 
portastudio som jag drog med mig under hela tonåren. Jag var 
helt fascinerad av den och jag spelade in allt möjligt hela tiden. 
Men när den gick sönder kastade jag bort den och återvände till 
pianot igen. 

Du gillar det genuina.
– Vi serverar en resa i fantasin, men istället för Ecstasy bjuder 

vi på Dumleklubba”. Det är en bra beskrivning på vad jag vill 
åstadkomma live. 

Men vilken musik har du blivit mest inspirerade av själv?

– Hm… Det låter kanske lite un-
derligt, men… jag är ganska påverkad 
av barnprograms musik från 70- och 
80-talet, och till en viss del även svensk 
instrumentalmusik. Men det finns för-
modligen även inslag av den kommu-
nala musikskolan någonstans, haha…

Kommer melodin eller musiken 
först?

– Väldigt varierande och det finns 
liksom ingen regel, Jag har aldrig haft 
någon ide om att jag ska blanda genrer, 
det måste komma intuitivt.  

På så vis är du egen genre, ett musi-
kaliskt Mont Blanc-pussel!

– Tack, det var snällt sagt.
Kan man säga att din musik är me-

lankolisk.
– Absolut. Jag får ”vårkänslor” av 

höst och vinter, däremot har jag har 
aldrig varit speciellt förtjust i som-
maren. 

Vad tror du att det beror på att du 
låter som du gör? 

– Jag har ju aldrig spelat med blu-
esband eller liknande, jag har suttit 
mycket själv och fått spela ostörd på 
mitt eget vis, så jag har aldrig tänkt i 
bandkollektiva banor. Jag gick på en 
tonsättarskola på Gotland, där jag no-
sade lite på modernkonstmusik, men 
efter ett tag tyckte jag det blev långtrå-
kigt. ens uttryck blir ju en summering 
av vad man medvetet eller omedvetet 
tagit till sig under åren.

När man lyssnar på dina texter 
så inbillar jag mig att du lika gärna 
skulle kunna skriva poesi som musik. 
Håller du med?

– Absolut. Jag tycker det är kul med 
ord. texterna är lika viktiga som mu-
siken även om de ibland är väldigt 
enkla. 

Har du någon artist du skulle vilja jobba tillsammans med?
– Ackordionisten Minna Weurlander. Hon är helt fantastisk, 

det finns hur många som helst som jag vill jobba med. I övrigt 
så är jag där jag vill vara rent musikaliskt. Jag har alltid skrivit 
ensam men det är först nu som jag känner mig tillräckligt mogen 
att skriva tillsammans med andra musiker. Har börjat samarbeta 
med en violinisten som även spelar på skivan, jag spelar in och 
skickar det till honom och låter honom lägga till sitt och så ser vi 
varthän det barkar, spännande.

Spelar din isländska bakgrund någon roll rent musikaliskt, 
tror du?

– Visst har jag blivit påverkad av tillexempel min farmor som 
sjöng väldigt fint, men jag vet inte om det är för att hon var is-
ländska. Jag var där första gången då jag fyllt nio. Men jag har 
spenderat många somrar där och jobbat.

Vad har du då jobbat med?
– Sålt mjukglass, hyrt ut filmer och jobbat på bensinmack.
Väldigt exotiskt, typiskt Isländskt måste jag säga!
– Haha. 

Skivan släpps nästa år i slutet av januari, vad ska du göra 
fram tills dess?

– Vi ska spela in en video till första singeln. Jag håller även på 
att tillverka rekvisita till det.

Va? Ska du själv göra den?
– Ja, just nu håller jag på att virka en lampskärm, som ska bli 

ett lamphus. skratt…
Virka en lampskärm? Vilken lysande idé!
– När vi gjort videon klar så ska jag fortsätta att skriva nytt 

material, och förhoppningsvis så kommer jag ut och spelar en 
hel del nästa år. 

Är du en julmänniska?
– Jag är vare sig för eller emot, jag tycker att julen är helt okej.
Skiljer sig det isländska julfirandet från det traditionella 

svenska?
– Inte speciellt, mer än att man äter lamm istället för skinka.

Lars Yngve

foto: Erland Lundin
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Landet Brasilien har varit på tapeten i 
vår familj sedan några år tillbaka. Det 
beror på att vår äldste son har gift sig 
med en brasilianska och bosatt sig i 
Saõ Paulos utkanter. Resten av famil-
jen har besökt dem, några i taget. Det 
var min och vår yngsta dotters tur 
denna höst och efter två veckor där, 
kom vi hem i förrgår. 

Vi blev inte rånade en enda gång, 
trots allas varningar.  Föreställningen 

om de båda storstädernas, Saõ Paulo och Rio de Janeiro, far-
lighet är ganska missvisande, i alla fall när det gäller Saõ Paulo. 
Staden är både vänlig och vacker. Sonen och svärdottern bor i 
en ganska ruffig förstad, Itaquera, men där möttes vi av charm 
och hjälpsamhet. Vi kunde pendla obehindrat med buss, tåg 
och metro fram och tillbaka mellan Itaquera och de centrala 
stadsdelarna. Jag tyckte Saõ Paulos centrum var betydligt 
trevligare och vackrare med sina höghus, luftiga skywalks och 
gröna träd än exempelvis Malmö. Visst finns det fulhet, våld, 
kriminalitet och avgaser i denna femtonmiljonersstad men jag 
kände mig hemma i SP, som Saõ Paulo-borna själva kallar sin 
stad. 

Vi åkte till Rio på ett kortare besök. Rio har under lång tid 
varit Brasiliens huvudstad och största stad. Båda dessa ledar-
roller försvann när Saõ Paulo under 1900-talets andra hälft 
växte om, och man av någon obegriplig anledning byggde en 
ny konstgjord stad, Brasilia.  Rio anses emellertid fortfarande 
utgöra kulturcentrum. Där bor landets intellektuella elit och 
alla kändisar inom TV- och musikvärlden. I SP, å andra sidan, 
frodas företagsamheten, och här finns bankerna och indu-
strikoncernernas högkvarter. Men det är Rio som får all upp-
märksamhet från resten av världen och staden kammade hem 
både fotbolls-VM 2014 och OS 2016. 

Sonen och svärdottern är utpräglade ”paulistas”. En pau-
lista är en SP-bo som håller på sin stad i alla väder i den eviga 
kampen mellan Rio och Saõ Paulo. De som håller på Rio kallas 
”cariocas”. För paulistorna är cariocas de brasilianska motsva-
righeterna till svenska ”nollåttor”, d.v.s. malliga, tillgjorda och 
överdrivet hippa. Och medan paulistorna är behärskat kon-
trollerade är cariocas ofta aggressiva.

Jag ska berätta vad som hände när vi åkte buss mellan Rio 
och Saõ Paulo en lördag. Bussen var fylld till sista stol och 
resan tar 7 timmar. Vi fyra hamnade längst bak och alldeles 
framför oss satt tre fullblods-cariocas.  Två tonåriga tjejer 

med märkeskläder satt med huvudena tätt ihop och spelade 
musik för varandra direkt ur sina telefoner, dvs utan hörlurar. 
Med HÖÖÖG volym. Det var definitivt inte min sorts musik, 
och inte heller ungdomarnas eller min 17-åriga dotters. Den 
tredje var en 35-årig man med Cristiano Ronaldo-frisyr (hå-
ret blonderat i strimmor och vaxat så att det står rakt upp i en 
ås mitt på hjässan). Han pratade högljutt i sin mobiltelefon 
hela tiden. När min son bad tjejerna att lyssna med hörlurar, 
blev dom istället ilsket tillsagda av mannen med fotbollsfrisy-
ren att höja volymen.

Det blev ett ställningskrig: vi protesterade gång på gång: 
hövligt, men bestämt. Våra antagonister, å sin sida, spelade 
demonstrativt plågsamt dålig musik och höjde volymen då 
och då. Varför vädjade vi inte till de högre makterna, d.v.s. 
chauffören och konduktören? Det hade inte varit någon ide, 
enligt sonen och svärdottern, eftersom man i sådana här sam-
manhang i Brasilien vare sig har några regler eller om man har 
sådana, inte följer dom. Det är alltid djungelns lag som gäller, 
dvs starkast vinner. 

När bussen gjorde ett uppehåll efter halva resan slussades 
passagerarna in i ett värdshus med en sorts buffét som betalas 
efter att maten vägdes. Vi satte oss vid ett bord och diskute-
rade vårt dilemma. Vi hade märkt att våra plågoandar från Rio 
umgicks med ett tiotal av de andra passagerarna på bussen 
under upphållet. Det var alltså ingen ide att försöka gå ihop 
med resten av bussen och få tyst på våra Rio-cariocas-vänner 
genom ett demokratiskt fattat majoritetsbeslut. Sonen, dot-
tern och svärdottern kokade av ilska över deras arrogans och 
försökte komma på något sätt att få tyst på dom. Själv höll jag 
mig lugn och ansåg att det inte gick att göra något åt saken – 
man har ju efter ett långt liv med svenska nollåttor lärt sig ett 
och annat. 

Jag fick rätt; bussresan fortsatte med hög musik avbrutet 
av höga skratt, menade och triumfatoriska blickar på oss. Vi 
kom fram uttröttade, glömde i yrseln våra väskor, fick jaga 
ifatt dessa med taxi till bussens ändhållplats.  Det var näst-
sista dagen. Sista dagen njöt vi av lugnet och den civiliserade 
atmosfären i SP.

Fördomar lär bygga på enstaka observationer och anekdo-
ter – det tror jag inte alls på. Efter mina 14 dagar i Brasilien vet 
jag hur det är. Det blir inget Rio-OS för mig. Men jag kommer 
nog att hälsa på sonen och svärdottern i Saõ Paolo istället.

Bo Åkerström

Vi försäkrar 
det du 

är rädd om.

Smått eller stort, det mesta kan du försäkra 
hos oss. Enligt Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning har vi dessutom de mest nöjda 
kunderna av alla försäkringsbolag – för fjärde 
året i rad.  
Vi tackar för förtroendet och passar samtidigt 
på att hälsa nya kunder välkomna.

Sveriges 
nöjdaste 
kunder –
i år igen!

Höör 0413-559 790 • Lund 046-590 3110 

www.dina.se/skane                

Del 1Nollåttor och cariocas

vi har 
grus 
för 
alla 

behov!

www.sofielust-se 0414-287 80
öppet mån - fre 6.30 - 15 30

livstids garanti

Kom till oss så löser 
vi era problem, vi har 
ett brett kontaktnät 
av entreprenörer 
som utför alla typer 
av arbete.
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DEN LOKALA KRAFTEN
www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

Tjuskraft 
på Österlen!

Första advent tänds den vackra 
granen i hamnen i Simrishamn. 
Det är nästan magiskt när den 
svävar på vattnet!  

Vad vore julen utan ljusen och 
alla vackra juldekorationer. 
Tänd ett extra ljus du också 
och gör det mysigt omkring dig, 
då står man bättre ut med den 
mörka årstiden. 
Vi på Österlens Kraft önskar 
alla våra kunder en riktigt God 
jul och ett Gott nytt år.  

 Sail ing  •  Forever Young  •  Hot legS  •  reaSon to believe  •  tonigHt’S tHe nigHt
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proudly present&

Aktuellt album
ute nu!

Malmö Stadion 18/6
Live Nation.se, Kulturbolaget.se, Eventim.se samt  
Eventims callcenter 0771-651 000. Billetnet 70 15 65 65.

Köp dina biljetter på 
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fantasy-opera 
för hela familjen

Urpremiär 19 december 

Spelas t o m 6 januari

Biljetter  
040-20 85 00, 0775-700 400
www.malmoopera.se

jUlklappStipS!
FamiljeBiljett Från 200 kr 
Barn 75 kr  ∙  vuxen 175 kr
rekommenderas fr 6 år

ST
R

EC
K

 i K
A

N
T

EN



Nya Upplagan december 2009 nummer 41Nya Upplagan 19Nya Upplagan

H
oppet om fred och utsik-
terna för fred går inte sida 
vid sida – de är inte ens i 
närheten av varandra. Den 
stora uppgiften är att föra 
dem närmare samman. 
Det var förmodligen det 

som var den norska Nobelkommitténs avsikt 
när de valde Barack Obama.

Priset ”verkade vara en bön och en uppma-
ning från kommittén om framtida insatser och 
ett mer enat amerikanskt ledarskap”, skrev Ste-
ven Erlanger och Shirley Gay Stolberg i New 
York Times.

Hur det går med de bönerna och uppma-
ningarna, om de kröns av framgång, kommer 
att vara direkt beroende av hur det går med 
övergången från Bush till Obama.

Nobelkommitténs oro var befogad. De tog 
fasta på Obamas uttalanden om minskning av 
kärnvapenarsenalen.

För närvarande är det Irans nukleära ambi-
tioner som dominerar rubrikerna. Man varnar 
för att Iran kan dölja något för det Internatio-
nella atomenergiorganet IAEA och bryta mot 
FN:s säkerhetsråds resolution 1887 som antogs 
förra månaden, och sågs som en seger för Oba-
mas försök att behärska Iran.

Samtidigt pågår en debatt om Obamas beslut 
att förändra missilförsvarssystemet i Europa. Är 
det en eftergift till Ryssland eller en pragmatisk 
åtgärd för att försvara västvärlden mot en iransk 
kärnvapenattack?

Tystnad kan ofta vara mer talande än stora 
ord, så låt oss se vad det är som inte sägs.

Samtidigt som vi var bestörta över Irans dub-
belspel, antog IAEA en resolution som krävde 
att Israel skulle ansluta sig till ickespridningsav-
talet och öppna sina nukleära anläggningar för 
inspektion.

USA och Europa försökte stoppa IAEA:s re-
solution men den antogs i alla fall. I pressen sågs 
eller hördes inte mycket om saken.

USA försäkrade Israel om att de skulle stödja 
Israels vägran att följa resolutionen – och där-
med bekräftade man ännu en gång det hemliga 
samförstånd som gör det möjligt för Israel att 
ha en kärnvapenarsenal som inte är öppen för 
internationell inspektion, enligt tjänstemän 
som har kännedom om samförståndet. Och 
pressen var tyst igen.

I Indien reagerade man på FN:s resolu-
tion 1887 med att meddela att Indien ”nu kan 
bygga kärnvapen som har lika stor destruktiv 
kraft som liknande vapen hos världens största 
kärnvapenmakter”, rapporterade The Financial 
Times.

Både Indien och Pakistan utökar sitt kärnva-
penprogram. Två gånger har de varit farligt nära 
kärnvapenkrig. Och den konflikt som nästan 
utlöste krig då är fortfarande väldigt aktuell.

Obamas reaktion på Resolution 1887 var en 
annan. Dagen innan han fick Nobelpriset för 
sitt inspirerande arbete för fred, meddelade 
Pentagon att de skulle påskynda leveransen av 
de mest dödliga konventionella vapnen i sin 
arsenal: 13-tonsbomber för stealth-flygplanen 
B-2 och B-52 med kapacitet att förstöra bunk-
rar dolda under fem ton armerad betong.

Det är ingen hemlighet att bunkerbombarna 
skulle kunna användas mot Iran.

Planeringen för detta ”massiva projektil-
artilleri” började under Bush-åren men drog ut 
på tiden tills Obama tillträdde ämbetet. Då be-
gärde han snabb utveckling och framställning 
av bomberna.

Resolution 1887 antogs enhälligt och i den 

till en position där de kunde attackera Iran – 
det har de ”oinskränkt rätt” att göra, enligt den 
amerikanska vicepresidenten Joe Biden.

Det är inte första gången som något tystas 
ner här, som skulle ha fått förstasidesrubriker i 
andra samhällen som värdesätter sin frihet och 
engagerar sig i vilket öde världen går till mötes.

Den iranska regimen är våldsam och för-
tryckande, och ingen vän av människosläktet 
vill väl att Iran – eller något annat land – skall 
ha kärnvapen. Men lite ärlighet hade inte skadat 
när man skriver om problematiken.

Nobels fredspris handlar förstås inte bara om 
oro för kärnvapenkrig utan snarare om krig i 
allmänhet, och rustande för krig. Ur den syn-
vinkeln har valet av Obama som pristagare fått 
många att höja på ögonbrynen, inte minst i Iran 
som är omgärdat av USA:s ockupationsarméer.

Vid Irans gräns mot Afghanistan och i Pakis-
tan har Obama trappat upp president Bush krig 
och det är troligt att han fortsätter åt det hållet, 
kanske ända tills det blir skarpt läge.

Obama har tydligt och klart visat att USA har 
för avsikt att hålla sig kvar i stor skala och under 
lång tid i den regionen. Om inget annat så sig-
naleras det av den enorma staden i staden som 
kallas ”Bagdads ambassad”. Den liknar ingen 
annan ambassad i världen.

Obama har också beslutat om att jätte-am-
bassader skall byggas i Islamabad och Kabul, 
och stora konsulatbyggnader i bland annat Pe-
shawar.

Opartiska övervakare inom budgets- och sä-
kerhetsfrågor rapporterar i månadstidningen 
Government Executive att ”administrationen 
har begärt 538 miljarder dollar till Försvarsde-
partementet för räkenskapsåret 2010. Adminis-
trationens uttalade avsikt är också att fortsätta 
avsätta stora summor för samma ändamål un-
der kommande år. Det betyder att presidenten 
kommer att spendera mer pengar på försvaret 
än någon annan president har gjort under en 
mandatperiod sedan andra världskriget, om-
räknat till dagens penningvärde. Och då har vi 
inte räknat med de 130 miljarder dollar som ad-
ministrationen vill ha för att finansiera krigen 
i Irak och Afghanistan nästa år. Och ännu mer 
ekonomiska medel är vikta för krigföring under 
kommande år.”

Nobelkommittén hade annars kunnat välja 
någon som verkligen var värd fredspriset, inte 
minst den fantastiska afghanska aktivisten Ma-
lalai Joya.

Denna modiga kvinna har överlevt både rys-
sarna och sedan också de radikala islamisterna 
(som var så våldsamma och brutala att befolk-
ningen välkomnade talibanerna). Joya har trot-
sat talibanerna och nu krigsherrarnas återkomst 
under Karzais regering.

Joya har hela tiden arbetat framgångsrikt för 
mänskliga rättigheter, framför allt för kvinnor. 
Hon valdes in i parlamentet och sedan uteslöts 
hon när hon fortsatte att kritisera de grymheter 
som krigsherrarna har på sitt samvete. Nu le-
ver hon på hemlig ort och måste omge sig med 
vakter. Men hon fortsätter att kämpa, både med 
ord och handlingar. Genom sådana modiga 
gärningar, som utförs överallt där det är möjligt 
och efter vår bästa förmåga, kommer utsikterna 
till fred att närma sig vårt hopp.

Krig, fred och Obamas Nobelpris

© Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times 2009

Översättare
Lotta Askaner Bergström

Noam Chomsky

Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik och filosofi vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge.

krävs ett slut på hot om våld, och att alla län-
der skriver på ickespridningsavtalet, vilket Iran 
har gjort för länge sedan. De som inte skrivit 
på ickespridningsavtalet är Indien, Israel och 
Pakistan. Alla dessa tre länder har framställt 
kärnvapen med hjälp från USA, i strid mot ick-
espridningsavtalet.

Iran har inte invaderat något land på flera 
hundra år – i motsats till USA, Israel och Indien 
(som ockuperar Kashmir med brutalt våld).

Hotet från Iran är näst intill obefintligt. Om 
Iran hade haft kärnvapen och kunnat avfyra 
dem, och varit beredda att använda dem, så 
skulle landet förintas.

Att tro att Iran kommer att använda kärn-
vapen för att attackera Israel, eller något annat 
land, ”är detsamma som att säga att Irans ledare 
är sinnessjuka” och att de ser fram emot att bli 
förvandlade till ”radioaktivt damm”, skriver den 
strategiska analytikern Leonard Weiss, och til-
lägger att Israels kärnvapenbestyckade ubåtar i 
princip är immuna mot avskräckande militära 
aktioner, för att inte tala om den enorma ameri-
kanska vapenarsenalen.

Under manövrar i juli skickade den israeliska 
flottan sina Dolphin-ubåtar, som har kapacitet 
för kärnvapen, genom Suezkanalen till Röda 
havet. Ibland följde krigsfartyg med. De tog sig 

”Den iranska regimen är våldsam 
och förtryckande, och ingen vän av 
människosläktet vill väl att Iran – eller 
något annat land – skall ha kärnvapen. 
Men lite ärlighet hade inte skadat
när man skriver om problematiken.”
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Den som inte får nog av 
julstämning med Kalle 

Anka, Musse Pigg, Janne Långben och 
… ja, Benjamin Syrsa etc. på julafton 
skulle ju kunna ta sej en titt på en 
lite annorlunda julfilm, som kanske 
är lite mer modern än just Kalle etc. 
och It’s a Wonderful Life med James 
Stewart och andra familjära julmys-
filmer, nämligen Big Business. Bara 
titeln är rykande aktuell; tankarna 
söker sej naturligtvis omedelbart till 
finanskriser, entreprenörskap och 
sluga bonusdirektörer. Betänker man 
sedan att filmen till sin form är gjord 
i en avancerad dogma-stil i bästa von 
Trieranda, utan onödiga krusiduller 
som dialog, ljud eller förljuget färg-
foto, då ligger produktionen verk-
ligen väl till i tiden. Ja, till och med 
manus saknas, skulle man kunna säja. 
Det manus som ändå går att urskilja 
är snarare en idé; ett frö som sås och 
sedan växer av egen kraft med ra-
sande fart till ett pandemonium i 
bästa Norénstil där alla ger sej på alla 
i en ständigt upptrappad sekvens av 
nedrigheter. Till skillnad från Norén 
är det dock inte familjemedlemmars 
och släkt och vänners själsliv som 
vänds ut och in och trampas på, utan 
snarare de mer materiella värdena, 
som vi sätter ännu större värde på: en 
normal, säkert överbelånad, villa och 
en förstklassig bil, inte en stadsjeep, 
men väl en pick-up av märket Ford.

Dramat inleds med att de två en-
treprenörerna Mr. Laurel och Mr. 
Hardy kommit över ett förvånansvärt 
fräscht restlager av julgranar. Platsen 
är Hollywood och tiden är mitten 
av juli. Just det, denna kronologiska 
inkongruens står i bjärt kontrast till 
den uppenbara självsäkerhet, som ju 
kännetecknar varje sann entreprenör, 
varmed de två säljarna närmar sej sin 
första kund in spe – eller kanske of-
fer? 

Nå, kunden, som för övrigt spelas 
av den brittiske karaktärsskådespela-
ren James Finlayson, avböjer kanske 
inte så oväntat erbjudandet av en 
fräsch julgran mitt i sommaren. Ett 

halvår för sent eller för tidigt. Allting 
är relativt och åtminstone i det senare 
fallet är ju en affär teoretiskt sätt fullt 
möjlig. Det hade säkert entrepre-
nörsgurun, Staël von Holstein, tyckt 
om han tillfrågats. Men som sagt, 
icke. Oförstående måste de två ändå 
acceptera situationen och får som 
lök på laxen uppleva dörren igensla-
gen mitt i sina ansikten. Här kunde 
historien ha slutat, som det heter i 
”Uppdrag granskning” och alla andra 
ödesmättade reportage i svensk tele-
viserad massmedia av grävande typ. 
Men filmens dramaturg, som hittills 
inte haft mycket att göra, ser nu till 
att få fart på handlingen – och sprutt 
på dramat, naturligtvis. Trots den 
lätt optimistiska atmosfären vilar ett 
svagt orosmoln av otvetydig finans-
kristyp över filmens inledning. Ett 
moln som ska svartna och brista ut i 
blixtrande tordön. 

När försäljarna svalt förtreten över 
det misslyckade affärserbjudandet 
och ska återvända till firmabilen visar 
det sig att granen fastnat i den nyss 
igensmällda dörren. 

Det blir alltså till att ringa på igen, 
vilket i den här situationen är full-
komligt livsfarligt. Det vet varje dörr-
knackande försäljare med någorlunda 
omdöme, även om nu dörrknackare 
övergått till den betydligt säkrare och 
fegare metoden att trakassera folk per 
telefon istället. Och inte har de bättre 
produkter att erbjuda heller, för den 
delen. Men granen måste räddas och 
ett bestämt pekfinger sätts på ring-
klockeknappen.

När Finlayson öppnar dörren igen 
förstår man att helvetet nu ska bryta 
ut, att juleljusen ska slockna och en 
pust ur avgrundens djup ska lägga sej 
över scenen i bästa Shakespeare-anda. 
Oförätt ska besvaras med hämnd och 
hämnd med oförätt. ”Tit for tat” som 
det heter inom dramaturgin. 

Det är i detta skede intressant att 
lägga märke till hur man drar sej 
för att utöva rent fysiskt våld mot 
varandra i form av smockor och 
knivhuggningar, för att inte tala om 
avsaknaden av skottlossning, som är 
så frekvent förekommande i andra 
våldsorgier på film. Nä, här är det 
mer subtilt. Som påpekades inled-
ningsvis är det saker och ting som får 
ta stryk istället. En djävulsk insikt blir 
uppenbar: ta ifrån en människa hans 

världsliga tillgångar och han falnar 
bort som ett dammoln. Finlayson 
börjar alltså med att stampa sönder 
Mr. Hardy’s armbandsur, naturligtvis 
efter att först ha konstaterat att den 
fungerar och är någorlunda värd att 
förstöras. Mr. Hardy gör inga större 
åthävor för att försvara sin egendom 
utan iakttar vad som sker och verkar 
i princip lika nyfiken på armbandsu-
rets eventuella värde och framförallt 
vad som egentligen ska hända även 
om han har sina aningar, kan man 
förstå. Det är intelligent skådespeleri 
på mycket hög nivå.

Med djävulsk precision och logik 
bygger regissören, James Horne, upp 
sitt ödesdrama. Det oskyldiga huset 
utgör fond för de agerandes vansinne. 
Hur länge får det stå orört? Ska det ri-
vas ned sten för sten i en symboltyngd 
ragnarök? Eller ska kontrahenterna 
besinna sej och vända sina aggressio-
ner åt annat håll – inåt kanske, som 
man gör i Norrland? Vad ska man 
tro, när Laurel kastar ut porslinsfö-
remål, som Knutte Knutsson skulle 
ha värderat till astronomiska belopp 
i ”Antikrundan”, och Hardy, som med 
ett slagträ av en lossriven dörrpost, 
krossar föremålen likt en batter i en 
baseballmatch på liv och död. Eller 
när Laurel föser ut husets piano och 
går lös på det med en yxa, som en per-
formance i bästa John Cage-stil. Pia-
not är som vi vet en återkommande 
symbol i duons filmer. De släpar ett 
piano uppför en smal, brant trappa i 
Beverly Hills backigaste och mest ku-
perade område. När de äntligen pres-
sat både sej själva och pianot ända 
upp till sista trappsteget rasar natur-
ligtvis det satans pianot ner för hela 
trappan igen. De baxar ett piano över 
ett bråddjup i de schweiziska alperna; 
en surrealism som Agee beskriver så 
här: ”Laurel och Hardy balanserar 
med ett piano på en skranglig häng-
bro över en avgrund i de schweiziska 

Underhållningsvåld på julafton

Alperna. Halvvägs ut på den smala 
bron möter de en gorilla.” Här lär till 
och med Samuel Beckett ha fått nog 
och omedelbart gått hem och skrivit 
sin mest berömda teaterpjäs, I väntan 
på Godot. Slit och släp till ingen nytta, 
men i alla fall i förhoppning om nå-
got bättre.

Big Business balanserar på randen 
till katastrof, men den uteblir i sista 
sekunden. Istället för att riva huset 
blir naturen(!) nästa måltavla för 
ödeläggelsen. När Laurel kopplar 
ett mördande grepp på ett till synes 
nyplanterat äppelträd är symboliken 
uppenbar men ändå sofistikerad i 
all sin råhet. En bild som kunde be-
skrivas som naturens slutgiltiga un-
dergång, nu i dessa koldioxidtider, 
vänds till sin motsats när det sega 
virket slår tillbaka som ett piskrapp. 
Samma sak när Finlayson i det som 
kunde varit filmens slutscen ger sej in 
i närkamp med restlagret av julgranar 
på firmabilens lastflak. Precis som i 
Shakespeare’s Macbeth får granarna 
emellertid liv och motstår den hys-
teriskt brottande Finlaysons attacker 
och är nära att förgöra honom. Där 
kunde som sagt var filmen slutat, men 
det gör den inte. Istället utgörs slut-
scenen av ett plötsligt försök till ko-

mik då parterna under skenheliga le-
enden sluter fred. Polis har nämligen 
dykt upp på platsen. Ja, det kanske ska 
tilläggas att den fredscigarr Hardy ge-
neröst överlämnar till den häpne Fin-
layson naturligtvis exploderar mitt i 
nyllet på honom. Finlayson, alltså. Big 
Business måste ses som ett idédrama 
där regissören vill utforska vådan av 
att leva ut sina konflikter. Även om 
mycket i filmens form och innehåll 
påminner om en klassisk katastrof-
film som t.ex. Skyskrapan brinner 
eller Krakatau – en vulkan vaknar så 
får man nog ändå betrakta den som 
ett betydligt mer nertonat drama. En 
uppföljare till Big Business är däre-
mot en tvättäkta katastroffilm. The 
Battle of the Century heter den och 
skildrar hur downtown Los Angeles 
drabbas av gigantiska pajkastnings-
kravaller. Äppelpajer, gräddpajer och 
en och annan kladdig pizza, som kan 
förstöra en välsittande Armanikos-
tym på bråkdelen av en sekund, fly-
ger omkring i något som kan liknas 
vid jordens undergång. Den kanske 
dyker upp på Göteborgs filmfestival 
framemot våren. Det vore en riktig 
julafton för en sann filmvän.

Björn Walde
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www.sparbankensyd.se

Grattis Ystad till 
Stora Turism-
priset 2009!

Sparbanken Syd har hela tiden varit övertygade om att vår del av Skåne 

har en stor potential som fi lmcentrum och vi fortsätter att stötta den 

långsiktiga satsningen på fi lmen i Ystad.
 

Här är några exempel på vad Sparbanken Syd och bankens 

två stiftelser har bidragit till hittills:

2003: 1 mkr till Film i Skåne

2006: 1,3 mkr till Cineteket

2007–2010: 3,5 mkr till FilmUniversitetet

2009: 1 mkr till den Filmfond som är under bildande

Vi vill gärna instämma i juryns lovord över Ystads kommuns 
mycket framgångsrika och målmedvetna arbete med 
fi lmturismen. Det är satsningar som lönat sig och 
som har satt Ystad och Österlen på Europakartan.
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kring granen i en fejkad 
Disneymiljö. Precis så här 
inbillar jag mig att det låter 
när barnaskaran i familjen 
Von Trapp sitter framför 
granen i sina gardinkläder 
och trallar, tindrar och 
över skalor och utför andra 
musikaliska kullebyttor 
med sina små röster. 

Lars Yngve 

Skivor – som vi gillar

fingrarna med sin röst och 
sina släpiga/coola country 
versioner av klassikerna. Med 
sitt eget Mexico/Texas-stuk 
blir det bra driv i låtarna 
som känns mer tufft och 
rebelliskt än Elvis tycker jag. 
Stackars Jim Reeves, han har 
varit i undanskymd för länge 
och är klart underskattad. 
En riktig kanonskiva. 

Johan Stenström

Julklassiker

Jim Reeves
12 songs of christmas
RCA

 
OK, jag vet, 
Elvis Julskiva 
är nog den 
bästa, och 
den går alltid 

hem i slott 
och koja, och hos punkaren 
såväl som hårdrockaren 
eller syntare. Men Jim 
Reeves slår faktiskt Elvis på 

kunde han. Var hade vi varit 
idag om inte the ”Wall of 
sound” hade kommit till 
oss? Ronettes, Crystals eller 
Ramones plattan ”End of the 
century”? Det Spectorska 
ljudet är omisskännligt.
Denna skiva tröttnar man 
inte på förrän efter jul och 
låter lika fräsch nästa igen. 
Ungefär som julmaten.
 

Johan Stenström

Julklassiker

Phil Spector
Phil Spectors 
Christmas Album
 

Säga vad 
man vill 
om gamle 
pistolviftaren 
och 

galningen Phil Spector, 
men producera musik och 
nosa upp spännande band 
med fingertoppskänsla det 

charmas av hans gläfsande. 
En dubbel-live från fjolårets 
turné där han varvar bisarra 
berättelser och intar rollen 
som den barpianist han en 
gång startade sin karriär 
som. En del irriterar sig på 
hans personliga och skruvade 
mellansnack, själv får jag 
inte nog av det. Glitter and 
doom, varvar gammalt och 
nytt och är först och främst 
för oss redan frälsta. Har man 
en gång hittat in i Tom Waits 
skeva värld vill man aldrig 
lämna den, de som ännu inte 
hajat fortsätter att undra: 
”What’s he building in there”. 

Lars Yngve

roCk

Tom Waits
Glitter and doom
Anti/BAM

Jovisst stånkar 
och stönar 
och puffar 
och flåsar 
han som 

en gammal ångmaskin, 
och när det skramlar som 
mest så låter det som om 
en galen maskinist går lös 
på rörledningarna nere 
i motorrummet på ett 
lastfartyg. Men Waits han 
gör det med en elegans, 
personlighet och med en 
sådan stor portion humor 
att man inte kan annat än att 

förbannat. Det är på många 
vis en modig samling med 
lika delar pianobaserade 
ballader som skramlig rock. 
Hade man aldrig lyssnat 
på Thåström tidigare hade 
man fått en helt annan bild 
av artisten och rebellen 
genom denna låtsamling 
där eftertänksamhet och 
betraktande är viktigare 
än attityd och energi. Om 
inget annat så blir man 
oerhört sugen på en dos av 
välbehövligt industriellt 
slammer med Peace, Love 
& Pitbulls, efter att ha Be-
bop-a-lulat med Thåström 
hela jävla dan, och Gene 
Vincent ler garanterat 
uppe ifrån sin himmel.

Lars Yngve

roCk

Thåström
Be-bop-a-lula hela jävla dan
Universal

Jag högaktar 
musiker 
som Olle 
Ljungström 
och 

Thåström, de gör allt på 
sina egna villkor, de skiter 
fullständigt i att gå i det 
mediala ledbandet och alla 
kommersiella krav på att 
ständigt vara tillgängliga. De 
tillhör er utrotningshotad 
artistisk art som omges av 
mystik och rykten som de 
inte bemödar sig med att 
vare sig dementera eller 
bekräfta, de låter folk och 
medier spekulera bäst fan 
de vill. De gör de helt rätt i. 
Och tänk, de har en publik lik 

till en lite varmare julkänsla 
tack vare deras surf stuk. Lite 
för stökigt för att bli en hit 
hos svärföräldrarna, men 
de kommer inte heller att 
skrika att man ska stänga av 
den. Lite av Ramones-känsla 
hos Los Straitjackets, de är 
alltid bra och du vet vad du 
får. Surfs Up även till jul.

Janne Falk

JulroCk

Los Straitjackets
Yuletide Beat
YepRoc Records

 
De ligger inte 
på latsidan Los 
Straitjackets. 
Egna plattor 
och solo 

projekt har kommit i en strid 
ström i år. Nu har även tiden 
kommit att fira jul. Klassiska 
jullåtar i ny tappning för att få 

kul att Frank JR, (som faktiskt 
hatade sin pappa) är med och 
att Tina Sinatra, den ”icke 
kända” systern gör sina enda 
sånginspelningar här. 
Hon sjunger ”Santa Claus 
is coming to town” själv 
och gör en duett med 
Nancy till ”O Bambino”.
Man kan däremot undra 
över om, eller hur trevliga 
deras jular var?
 

Johan Stenström

Julklassiker

The Sinatra Family
The Sinatra family wish 
you a merry christmas 
Reprise records

 
(nästan)
Hela familjen 
Sinatra 
samlade, där 

de både gör solo, duetter och 
allsång i klassiska versioner, 
orkestrerad av Nelson Riddle. 
Inte den bästa julskivan, men 
stämningsfull och kul för fans 
av Nancy eller Frank. Extra 

Hennes musik är 
underfundig blandning 
mellan pop och jazz, 
hon själv en egensinnig 
singer-songwriter man 
inte glömmer. Texterna är 
vardagliga, aldrig ytliga. Alla 
stycken fastnar i minnet. 
Och dessutom är hon ju en 
utomordentligt personlig 
pianist. Produktionen är 
mycket bra med hennes 
röst och spel i centrum. 

Thomas Millroth

PoP/klassiskt/Jazz

Edda Magnason
Edda Magnason
Caprice

Alla vi som 
hört Edda 
Magnason på 
scen under 
många år: en 

glädje att detta album kommit 
ut. Alla andra för vilka 
hon ännu är en hemlighet: 
måtte de lyssna till denna 
speciella, klara, starka röst 
som ciselerar musiken som 
den skickligaste guldsmed. 

och Kurt Vile) precis innan 
de slår igenom. Cold Cave 
låter ungefär som om ni 
tänker er att Ian Curtis varit 
sångare i Human League 
1981. Lager av analoga syntar 
svävar runt programmerade 
beat, med små doser av 
elektroniskt mörker och lite 
välgörande digitalt raster.

Lars Yngve

symtPoP

Cold Cave
Love comes close
Matador/Playground

Matador 
framstår mer 
och mer som 
den fräckaste 
etiketten som 

finns just nu, de signar band 
på band av ren kärlek till 
pop/rock (tidigare i år Girls 

nådde de visserligen redan 
1986 med Reign in blood 
och det är alltid därifrån 
de jämförs. Word painted 
blood är på inte sett dålig 
utan den innehåller drygt 40 
minuters hårt piskande av 
dina hörselgångar däremot 
kan man kanske ana en viss 
trötthet och några av låtarna 
känns lite som en upprepning 
av det de gjort förr men om 
man ställer vilket jämnårigt 
band som helst bredvid Slayer 
så framstår Kerry King, Tom 
Araya, Jeff Hanneman och 
Dave Lombardo som ett gäng 
hormonstinna tonåringar.

Jerry Prütz

metal

Slayer
Word painted blood
American

Slayer är 
utan tvekan 
ett av de 
mest kontro-
versiella, 

aggressiva och brutala band 
som existerat. Visst finns det 
pandasminkade tuffingar 
som sjunger om hur ond 
skogen är men det är ändå 
Slayer som är äldst, tuffast 
och brutalast. Sedan starten 
1981 har de, i likhet med 
AC/DC, knappt utvecklats 
alls utan bara förfinat sitt 
utryck. Sin kreativa topp 

och de andra jullirarna i 
ett högre tempo än vanligt. 
Om det smyger in sig några 
gäspningar så sitter den här 
plattan lika bra som senap 
på julskinkan. Se bara till 
att julgranen har en säker 
fot så den inte välter när 
det börjar att dansas.
 

Janne Falk

JulroCk

Reverend Horton Heat
We Three Kings
Yep Roc Records

 
Tycker du att 
jultempot 
är lite för 
lågt. Då har 
Reverend 

Horton Heat det rätta 
receptet. Han drar iväg Rudolf 

Free improvisation started in 
the late 60s as a modern pro-
ject with parallells in sound- 
and textart. The language was 
torn into pieces and examined 
in order to leave it for new 
ways of expression. Since then 
many new sounds have been 
established, including unheard 
ways of using the instruments. 
Instead of deconstructing you 
shold today rather talk about 
reconstructing. During the last 
decades the electronic sound 
has played quite an important 
role, also when talking about 
acoustic instruments. The 
trumpet has come to play a 
new role in improvisation. Im-
provisors such as Axel Dörner, 
Sabine Ercklentz, Ruth Barberán, 
Mazen Kerbaj, Masafumi Ezaki 
and Birgit Ulher are constantly 
finding new individual ways of 
using their instruments. 
    Ulher lives in Hamburg. Her 
holistic soundscapes are built 
by small fragments. They fit 
together like individual parts of 
a landscape you never entered 
before. Her way of playing is 
both spatial and physical. She 

balances sounds and silence 
and uses the meeting between 
air and the matter of the trum-
pet in a way that could be best 
described as a choreography, 
which is very obvious in
Radio Silence No More, where
she also uses radio sounds 
beside the trumpet. The music 
is moving spatially in a way 
that good sound art does. The 
sounds escape and interplay 
in a way that makes the room 
of the music utterly instabile, 
constantly changing. The paral-
lells to dance and other visual 
arts are obvious. 
    Today´s improvised music 
has both followed the tradition 
of its pioneers and left it. I 
would not be surprised if in the 
future our contemporary impro-
visers would be looked upon as 
having the same qualities and 
importance as the ones in the 
late 60s. And I am sure that one 
important chapter will be about 
the change of the sound and 
role of the trumpet.

Thomas Millroth

Birgit Ulher   Radio Silence No More

Birgit Ulher trumpet, radio, mutes and speaker
Recorded in Ulher´s apartment July/August 2007
Final mix by Hrólfur Vagnsson
All music by Birgit Ulher GEMA
Photos by Birgit Ulher
Graphic work by Karin Almlöf
Produced by OlofBright and Birgit Ulher
www.birgit-ulher.de
www.olofbright.com 
OlofBright OBCD 22

Längstwelle 4:23
Millimeterwelle 4:03
Kurzwelle 4:29
Dezimeterwelle 7:25         
Mittelwelle 3:59
Ultrakurzwelle 8:13
Langwelle 5:55
Zentimeterwelle 2:05
Mikrometerwelle 5:10
                Total time: 45:50
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to Lennart 

Nilsson

2,58

Recorded and mixed in august 2008
by Olof Madsen at Blue Tower Studios, Gärsnäs

All compositions by Mats Gustafsson (STIM / NcB)

45 rmp      Olof Bright     OBEP 24

Mats Gustafsson 

tenor sax

Soundfood
LEDAListen  Eat  DrinkOlof Bright EP 24

OBEP 24
Mats Gustafsson / Lennart Nilsson
SOUNDFOOD
LED (Listen Eat Drink)

SIDE I  Three Courses by Lennart Nilsson  3,43
SIDE II  Three Courses to Lennart Nilsson  2,58

Mats Gustafson – tenor sax
Recorded and mixed in august 2008 
by Olof Madsen at Blue Tower Studios, Gärsnäs
All compositions by Mats Gustafsson (STIM / NcB)

Design Karin Almlöf
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  Sofia Jernberg  Lene Grenager      

olofbright obcd 25

Grenager & Jernberg is a 
Norwegian/Swedish improvising 
duo, existing since 2007. Lene 
Grenager (1969) is a cellist and 
composer from Norway, inter-
nationally well known from the 
ensembles SPUNK and Lemur. 
Swedish singer and composer 
Sofia Jernberg (1983) is mainly 
a soloist, but she also works with 
different groups, The New Song, 
Paavo, Yun Kan 10. 

Unexpected sounds have 
always been of great importance 
in improvised music. More than 
thirty years ago improvised 
music had its period of Sturm 
und Drang. Some musicians 
reached the climax of ecstasy 
by blowing everything into pie-
ces while others tore it into the 
smallest possible parts. This was 
but a process to stay alert in 
the very spontaneous moment 
of  spontaneous creation. This 
world of sounds leads directly 

to the explorations of Grenager 
& Jernberg. Theirs is a sounds-
cape between raw expression and 
contemplative minimalism. They 
create – compose - in the flux of 
the moment, where one sugges-
tion of a sound immediately leads 
to another one. Really, the limits 
of this music is not to be found in 
the musicians themselves. Once 
they improvise together the pos-
siblities open up. The cello is 
treated as unconventionally as 
the voice tastes the different qua-
lities of words and other sounds. 
Improvising together the double 
exposure of timbres, tones and 
other parameters create a new 
body of music and sound. Ever 
new discoveries in their room 
constructed of musical sounds 
seem to be never ending. This 
duo is not 1 + 1 = 2gether; no, 
Grenager + Jernberg = infinite. 

Thomas Millroth

Lene Grenager & Sofia Jernberg
         Crochet

1. Tempo 56… 3:57

2. Lichen…6:05

3. The melody…2:29

4. Shiver…4:18

5. Point and line…4:49

6. The other melody…7:38

7. Made of glass…6:15

8. Excess…2:48

9. Whistle…5:49

            Total time 44:14

”Searching and examining the smallest sounds in a large context these two skillful musicians take 
music forwards.” Mats Gustafsson, saxophonist, curator of New Perspectives, Västerås, 2009.

”The richness of associations is central Sofia Jernberg’s and Lene Grenager’s music. Since the 
two were brought together by Mats Gustafsson in March 2007 they have created many masterly, 
playful improvisations, which can be described as an endless examination of sound, time and 
meaning.”  Ida Habbestad, writer.

Lene Grenager, cello
Sofia Jernberg, voice

All compositions©Grenager/Jernberg.
Recorded at SAMI by Göran Stegborn March 
2008 and January 2009
Mixed at SAMI by Göran Stegborn, Lene 
Grenager, Sofia Jernberg
Mastered at Cosmos Mastering 
by Sören von Malmborg
Graphic design and logo 
by Karin Almlöf
Painting by Bertil Almlöf
Produced with support from The Swedish 
National Council of Cultural Affairs

www.grenager.no
www.myspace.com/sofiajernberg
www.olofbright.com
OBCD 25
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Olof Bright & 
    Karin Almlöfs förlag

i samarbete

latino klang. Det är både 
bra och underhållande så 
detta är en skiva som alla 
borde ha i sitt hem. Risken 
att du tröttnar på julen 
minskar drastiskt med 
denna snurrande lite då 
och då. Feliz Navidad.

Janne Falk

JulroCk

Elvez
Snow-Way José
Graciasland Record

 
Här kommer det en massa 
klassiska julsånger på ett 
lite annorlunda sätt. Det 
är nämligen The Mexican 
Elvis som står för tonerna så 
låtarna har fått både ny text 
och en annan mer mexikansk/

Julmusik

Andrea Bocelli
My Christmas
Universal

Detta är 
proffsigt och 
oklanderligt 
framfört – 
naturligtvis, 

men istället för snö och 
gemytligt julmys tänker jag 
bara på en stel Hasse Aro med 
mjäll på kragen, dansandes 
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att detta är nyskapande och modigt 
animerat, men det skiter jag i – det ser 
ut som fan.

Men vad som är ännu värre, är att 
den är mördande tråkig. Berättandet 
är lika stelt som animeringen, det är 
pretentiöst, och jag kom ofta på mig 
själv med att sitta och tänka på an-
nat.

Som jag brukar säga: tråkig film är 
alltid sämre än dålig film. Metropia är 
både tråkig och dålig. Det här är en 
typisk filmfestivalfilm. Den kommer 
säkert att uppskattas av de som tror 
att man måste gilla sådant här.

Själv tycker jag att filmen bör 
steglas offentligt på Stortorget.

Synd på folk som Udo Kier.
”News anchor” är felstavat i efter-

texterna. Lotta Bromé gör rösten till 
en sådan.

Pidde Andersson

Filmen består alltså av en rad epi-
soder i vilka de umgås- och konfron-
teras med mer eller mindre bisarra 
människor i deras hem och städer. 
Vissa av dessa episoder är hysteriskt 
roliga, som hemma hos den utstude-
rat flummiga Maggie Jyllenhaal och 
hennes familj, där alla beter sig otro-
ligt mystiskt och där man absolut inte 
får använda en sulky att rulla runt 
sina barn i (”Tror du jag vill skjuta 
min son iväg från mig?”).

Det hälsas även på hos en riktigt 
trashig familj, vilket leder till en del 
sanslösa repliker och situationer, men 
när Burt och Verona hamnar hos mer 
sansade vänner, är det förstås inte 
lika kul, och resultatet gör att filmen 
känns lite för ojämn.

Away We Go är väldigt trevlig och 
mysig hela vägen, men jag hade nog 
gärna sett att den bestämde sig för att 
vara en rak komedi eller ett uppslup-
pet drama.

Pidde Andersson

massa andra barbröstade 
varulvskillar, och gissa 
vad: ja, det ser alla ut som 
Hulken. Vad är det här? 
Jösses, det här känns som 
en hyllning till gayikonen 
och konstnären Tom of 
Finland!

Det blir fler vansin-
nigheter. I flera scener 
går Edward i slowmo-
tion mot kameran, och 
det finns en kort flash-
forward, där Bella och 
Edward springer i sko-

gen i slowmotion. New Moon ligger 
osannolikt nära kalkongränsen. Den 
är också dödsallvarlig, här finns inga 
försök till medveten humor (vilket 
förvisso är komiskt), förutom en sek-
vens på en biograf – och de datora-
nimerade varulvarna är FRUKTANS-

VÄRDA. Om du någon gång velat se 
en film där kakmonstret brottas med 
en vampyr, tja, här har du den!

Jag hörde att Edward knappt med-
verkar i boken på vilken filmen byg-
ger. Och ja, han sticker ganska tidigt i 
filmen. Men hallå, publiken vill ju se 
Robert Pattinson! Han MÅSTE vara 
med! Hur löste filmskaparna detta 
problem? Jo, så här: Edward dyker 
upp som ett spöke lite då och då och 
spottar ur sig visdomsord – jepp, han 
har blivit Obi-wan Kenobi.

Twilight var kass, men den gick att 
titta på. New Moon är fruktansvärd. 
Det enda jag gillade i filmen, var Billy 
Burke som Bellas farsa. I synnerhet 
som han har mustasch.

Pidde Andersson

Svensk, animerad framtidsdystopi på 
engelska med kända skådespelare till 
rösterna. Det är inte den vanligaste 
typen av film här i landet. Eller någon 
annanstans.

Efter att ha sett Metropia får det 
gärna fortsätta vara en ovanlig typ av 
film.

Redan när jag första gången hörde 
talas om filmen, läste vad den skulle 
handla om och såg bilder ur den, fick 
jag onda aningar. Jag fick 70-talsvib-
bar. Korta, konstnärliga seriedystopier 
i Métal Hurlant. De där som alltid var 
tråkiga. Och handlingsmässigt kan vi 
gå ännu längre tillbaka. Till Orwells 
1984. Troligen ännu längre.

Tarik Saleh har regisserat ett manus 
författat av honom själv, Stig Larsson, 
Fredrik Edin och Martin Hultman. 
År 2024 har Europa blivit en totali-
tär stat där alla länder sammanbinds 
av ett gigantiskt tunnelbanenätverk. 
Allting är grått och trist. Stora, kalla 
byggnader, öde värld.

I centrum står Roger, vars röst görs 
av Vincent Gallo. Han misstror T-ba-
nan och cyklar istället, trots att det är 
förbjudet. Han har lite problem med 
förhållandet med sin sambo Anna 
(Sofia Helin). En dag träffar Roger 
på den mystiska Nina (Juliette Lewis) 
som är modell på en schampo-etikett. 
Samtidigt börjar Roger höra en röst 
inne i sitt huvud. Det visar sig att alla 

Film

medborgare kontrolleras av 
folk, anställda av jätteföreta-
get Trexx, styrt av Ivan Bahn 
(Udo Kier). Killen som över-
vakar Roger heter Stefan, rös-
ten görs av Alexander Skars-
gård – och Stellan Skarsgård 
bidrar med rösten till Bahns 
hantlangare Ralph.

Roger och Nina ger sig iväg 
för att stoppa Trexx kontroll-
samhälle.

Handlingsmässigt är Me
tropia väldigt ooriginell. Så-
dant här har vi sett otaliga gånger för-
ut. Det är det gamla vanliga; storebror 
ser dig, folk lever i ett dött samhälle 
och en handfull rebeller slår tillbaka 
på något sätt. Jag har inget emot filmer 
där man sett allting förut, som i prin-
cip alla Westerns eller actionfilmer. Så 
länge det är underhållande. Men det är 
inte Metropia.

Estetiskt tilltalas jag inte alls av Sa-
lehs film. Den datoranimerade filmen 
är gjord med en ny teknik utvecklad av 
bolaget Atmo, och de får gärna behålla 
sin teknik. Alla figurer har stora hu-
vuden, typ vattenskallar, förkrympta 
kroppar, och uppenbarligen ledgångs-
reumatism; de går som i Kalles Klät
terträd och rör sig hela tiden aningen 
för långsamt. Alla är likbleka, pratar 
lite sömnigt, och filmens färger är så 
nedtonade att det i princip är svart-
vitt. Personligen tycker jag att det ser 
för jävligt ut. Fult som stryk. Jag kan 
ge mig fan på att en och annan hävdar 

away We go

Jepp. De är tillbaka, 
och det är väl det 
hela. Jag skulle fak-
tiskt kunna avsluta 
min recension här, 
eftersom det absolut 
inte händer någon-
ting i New Moon. 
Filmen är som en 
tvåtimmarsepisod 
av Hem Till Gården 
med vampyrer och 
varulvar, och det är 
en tråkfest utan like.

Av någon anled-
ning kommer Edward på att han inte 
kan vara med Bella längre, så tillsam-
mans med sin snälla vampyrfamilj 
lämnar han byn de bor i. Bella är led-
sen i flera månader. Men, hennes in-
diankompis Jake Black är kär i henne, 
och hon vet inte riktigt hur hon ska 
hantera det hela.

De onda vampyrerna från första 
filmen återkommer, men kors i röven 
om inte Jake visar sig vara en varulv 
som beskyddar Bella! Men även Jake 
beslutar sig för att överge Bella till 
förmån för att bo i en stuga i skogen 
tillsammans med sin vargflock.

Samtidigt har den deprimerade 
Edward åk till Italien för att begå 
självmord, där finns nämligen några 
gamla, mäktiga vampyrer med hock-
eyfrilla, och de spenderar dagarna 
med att sitta på tronar, och ibland 
dyker Dakota Fanning upp som liten 
vampyrflicka, och de här har alltså 
makten att döda andra vampyrer. De 
är ungefär som Idoljuryn på tv. Så 
Bella tvingas åka till Italien, och så… 

Ja, jag vet, jag vet – jag tillhör inte 
målgruppen. Jag är 25 år för gammal 

och man. Men det spelar ingen roll. 
Den unga publiken kommer troligen 
att slicka i sig det här, när de istället 
borde kräva något bättre än denna illa 
gjorda film.

The Twilight Saga: New Moon är 
en förolämpning. Den håller på i all 
evighet; dessa 131 minuter rullar på in 
långsammast möjliga takt. Större de-
len av speltiden består av illa skriven, 
genant dialog. Här finns knappt någon 
action och nästan ingen handling. Och 
det hela är lite konstigt och förvirran-
de, eftersom Twilights mytologi är en 
enda röra.

Och sedan har vi vargflocken. Her-
regud, vaffan ska jag säga om den? Av 
någon anledning som aldrig förklaras, 
börjar den muskulöse Jake gå omkring 
med bar överkropp, bär väldigt korta 
jeans ser ut som Lou Ferrigno som den 
otrolige Hulken. Han har också skaf-
fat sig en tatuering (föreställande en 
pizza?) på höger överarm. Varför? Var-
för går han omkring halvnaken? Fråga 
inte mig! Och det är ju vinter! Och det 
är inte allt: som tidigare nämnts, flyt-
tade Jake in i en stuga i skogen med en 

the twilight saga: New moon 

Det var inte så längesedan Revolutio
nary Road kom, tycker jag, men redan 
nu är Sam Mendes tillbaka, den här 
gången med en komedi vars till större 
delen tecknade filmaffisch skriker 
”American Independent”, och vars 
estetik och genomförande också ba-
sunerar ut samma term – ni vet, det är 
oftast gråruggigt och täckjackor. 

John Krasinski och Maya Rudolph 
spelar Burt och Verona, som bor i en 
fallfärdig kåk någonstans på vischan 
där det är grått och trist. De konstate-
rar att Maya är gravid, men när de be-
rättar detta för Burts lagom spejsade 
föräldrar Jeff Daniels och Catherine 
O’Hara, berättar föräldrarna i sin tur 
glatt att de tänker flytta utomlands 
och inte kommer att kunna se ungen.

Burt och Verona blir helt ställda. 
De känner att de inte kan stanna 
kvar där de bor, så de börjar turnera 
USA runt och hälsa på släktingar och 
vänner för att hitta en ny ort som är 
lämplig att bo på (oftast flyger paret 
till de olika staterna, undrar hur de 
har råd med det, då de ska föreställa 
rätt panka). metropia
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kartan till rymskippen som kufen 
hade å han lyckas hela tiden komma 
unnan allt helvette. Dom ska ti Kina. 
Fy fan va häftia sener de e i denna 
film när städer rasar å havet spolar 
över allt lann. Man blir helt matt. Ti 
sist klara di sej i ett sånt skipp å Afrika 
e de enda som finns kvar. Såset slut 
men effektorna coooola!!!

Lutfisk är en maträtt som består av torrfisk (fiskarnas 
svar på kanslist) som lagts i lut [den står på sned] vil-
ket inte minst syns på fiskebåtarna som anländer med 
kraftig slagsida efter att ha fångat den. Fisken används 
även till att avluta möbler med [se allmoge] genom 
att gnida den försiktigt i riktning med träets ådring. 
Den är allmänt ansedd som den elektriska gitarrens 
anfader då den torkade lutfisken har formen av en 
gitarr, och dessutom är släkt med tonfisken, nämligen 
gitarrens fördomsfria lillasyster den s.k Lutan. Lutan 
finns i ett stort antal utföranden och kan spåras ända 
tillbaka till 1347 f.Kr då Lutankhamun spelade högt 
som själve farao, vilket gjorde att en annan khamun 
härsknade [läs; surströmming] till och tog en stenbit 
och slog i huvudet på Lutankhamun. Efter en rönt-
genundersökning av mumien avslöjades ett stenfrag-
ment i bakhuvudet, som kan ha orsakats av trubbigt 
våld mot faraons huvud (sten sture den trubbiga). En 
av de högst misstänkta till mordet är faraons efterträ-
dare Eje som namnades efter sin uppväxt vid ett fis-
keleje. Lutfisken har dessutom inspirerat formgivare 
och arkitekter genom historien och den mest kända 
av alla byggnader är det Lutande tornet i Pisa, allt 
efter devisen: ”Lid på ving gör ingenting, för mycket 
på sne, kan alla se”. Tornet började byggas 1173 och 
tog 187 år att bygga, denna tid inkluderar många och 
långa kaffepauser, arbetarna hördes ofta sjungandes 
[ Melodi; Mormors lilla kråka]: ”Än slank han hit… 
och än slank han dit… och än slank han in på fiket…”. 
Fika är både verb och substantiv i svenskan med en 
bred definition. Fika är också en social institution i 
Sverige. Det innebär att man tar en paus från en ak-
tivitet för att dricka kaffe eller någon annan dryck 
med vänner, familj eller bekanta. Denna tradition av 
en kaffepaus med något tilltugg är centralt i svensk 
kultur, med svenskar som en av världens främsta kaf-
fekonsumenter.

– Vet du vad tomtens fru heter?

Bu
rs

pr
åk

et
Efter GI, Fem-steg, Paleolitism, Tao, Budda, och allt vad det nu heter lanserar vi det senaste i västerländsk filosofi: Lattjo!

Hej Irene. Nu när det är julmånad så undrar jag hur 
du gör för att sätta mys på tillvaron. Stöper du ljus 
eller bara i backen? Rullar du marsipancigaretter 
och snor julklapparna från din granne (som du 
alltid tyckt är en riktig tomte)? Eller vad gör du 
egentligen under hela julen bakom dina ned-
dragna persienner?

Yngve. 
Jul är som alla andra skithögtider. Jag är emot 

den. Det enda positiva med den är dom där kal-
endrarna med tysk choklad i. Det är fantamej den 
godaste choklad som finns. Jag köper ett hundratal 
på Lidl sen klipper jag opp dom med kökssaxen och 
sätter mig i min skönaste ställning i snurrfåtöljen 
och bara ploppar ut dom och njuter. Jag har sparat 
nageln på långfingret så att man lätt kan få opp 
dom. Det är jul för mig. Lång nagel, tysk choklad, 
duntofflor och Renegade på dvd:n. Sen får väl 
andra göra vad fan dom vill. Jag skiter i dom. Dom 
kan sitta där med sin jävla kål och sitt jävla pynt och 
känna sig ursprungliga. Kom icke hem till mej på 
juldagarna. Då åker du på en propp. 

Hej då.
Irene Gren 

www.sistahjalpen.se

fran oss alla, till er alla...

Den fullständigt felaktiga encyklopedin
Icke-pediA

Asså denna fimlen hannlar om en 
snubbe Jackson som ska ha semester 
me sina ungar i en sån nationalpark 
men där fick dom ente va för mil-
letären å en kufi snubbe som sajer att 
de finns rymskipp gömda nånstans 
å jorden ska gå unner för det har 
Mayaindeanorna sagt (Röka nog 
mycke maja dom). Rymskippen ska 
annvännas till å rädda mänskliheten. 
Sen brakar helvettet lös allt går åt 
helvette! Men han jackson letar etter 

Ha det! / Jack-Åke
ständig praktikant

jack_ake99@hotmail.com

– Ja, Mary Christmas…

2012
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Julaftons helgd

Den lilla gråa tanten skramlar
med skeden i koppen medan
hon väntar på eftermiddagsdosen
av sina mediciner, som biträdet
snart kommer springande med.
I rummet bredvid sitter en äldre 
herre i stickad kofta, en julgåva
från hans sedan länge bortgångna
hustru, tittandes på en brusande TV.
Korridoren utanför vrålar av tystnad,
den tomma ensamhetens oväsen.
De gamla har sedan länge dumpats
på denna livets sista utpost, saknade 
av ingen, älskade av inga, omhändertagna
av barmhärtighetens änglar i vita rockar.
Någon tänder ett ljus för de gamla, ett
ljus som snart ska släckas igen…
Det är julafton på äldreboendet Stalingrad.

S.Kald

A ti stilla… Jau sto å slabba me vann nårr jau 
bårja tänka pu ha jau skulle ge Sweinhungen i 
julklapp. Vi ska ju fira jul ihuppa så nudd får 
man vell ha me si ti’en. Han skulle behöva nya 
klär ettårsåm han alltid luor runt med slubbeda 
båjsor å udsliddna å slarveda skortår, men di 
vill han nock ente hau. Di e ju ente lynnt å 
ödeläggja pangar på sunt såm han ente bler glau 
forr. Jau to cykeln ing ti staun å örlade runt i 
affärorna, men hitta ente nudd roled. Jau kumm 
ing i en affär å där som sto en flased å tjorrvill 
käring å älte om granna kalsonger ti sin karr. 
Jau e ente forrvidden å vill ente jau höra sunt 
dravvel, jau vill skytta mi selle.  Käringen 
gick liavell bagette mi runt i affären och älte 
om kalsongårna å jau ble le au-ed å sa ti na: ”E 
de ente bättår ad du gillar gubben så kan han ju 
hau hossebåjsor iställed!”. Då sa hon: ” Hade 
jau hatt en karlsatång så skulle jau knivved di 
i nejsan så hade du nåck tied stilla med di å 
ente vadd så stor i hackan”. 
”Töpp igin foderluckan å tau dina kalsongår å 

lådd mi varra med fre, å sta me di”, sau jau. 
”Monnas tro di! O, se pu han , han e pyssen”, 

sa käringen å bägge käringårna bårjade grina 
håjjt ådd mi. 
Jajaja, nu e’ed nåck. Jau ska tjeva nudd ti 

Swenis å skulle villa hau lid hjälp, kan man få 

di? 
”Ha vill han hau fårr nudd?”
Ja, ente vidd jau, men en hynsakadurra ti å 

hau pu hoed nårr de bler kalt ude e vell ente 
så dumt? 
”En fiskaretråjja å itt par ungårbåjsår au 

kamelhår tror jau ad han bler myed glau forr”.
Då tar jau di, sau jau, betalte å körde him 

igin.
De varrsta e å julastäda, itt forbannat arbajj, 

men di e gutt me risengröd, men di ejdor jau åred 
runt ettåorsåm man kan tjeva sunna plastkorvar 
fylla me gröd alltfrejt. Men barra jau täntjår på 
fittia grisaskånkar så bårjar jau å saggla. 
Unnras tro ha Sweinis har tjevt ti maj? 
Men jau vidd ju hur dölled han har de å sau 

ad han ente behövde udan de viktia fårr maj e 
ad vi e di bäste vännorna å ad vi har nun å fira 
jul ihuppa me, tänk pu all di som siddår selle 
pu julattan. 
Nels-Per-Jins sönnakvinga har bled sälle 

ettesåm hinnas gubbe e dö forr tillfälled, så 
jau ska bjuda me na så ad den stackaren osså får 
lide stuevarme å lid risengröd. Man ska ente 
behöva å sidda selle åm man ente tvunged vill. 
Tanjk nu pu di å hau en redet go jul å ed nu 

ente pu tosingavis så ni bler så bugasprangda ad 
ni siddår å sömmnar ettår juklappsudelningen.
Vi ses nästa år åm jau ente farr ti värs med 

raketårna pu nyår.

Hej mina kära läsare!

Som vanligt kommer jag 
att fly landet snarast efter 
jag skrivit detta då jag inte 
är särskilt julsentimental av 
mig. Men innan jag packar 
väskan med det nödvändi-
gaste (solkräm, massageol-
ja, osv…) ska jag tipsa mina 
kära medsystrar om några 

julklappar man inte kan vara utan i år. 
Först av allt så har mammas små gulle-ponkar E.M.D. kommit 

ut med en liten julskiva, Välkommen hem (Sony). De är ju för 
bedårande! En perfekt platta att sitta uppkurad i soffhörnan 
med brasan tänd och en rykande kopp te, insvept i en gosig filt, 
och bara insupa ”Stilla natt” och andra julhits på löpande band. 
Bättre julmys än så här går inte att få!

Nästa lilla julklapp är Henrik Fexeus (också en pudding) nya 
bok, Alla får ligga (Forum). En bok full med tips att tänka på i 
flirtandets och förförelsens stora konst. I denna bok får du tips 
på hur kan du vässa dina strategier när det kommer till flirtande 
för att nå dit du vill och, ej att förglömma, tips på hur lätt du 
kan genomskåda männens taffliga, patetiska och tafatta försök 
att få just din uppmärksamhet. Glöm inte att träna extra på 
mördarblicken för sådana tillfällen.

Sist men inte minst ska jag ge er en liten gåta:
– Hur gör man om en diskmaskin till en snöslunga…?
– Ge gubbskrället en snöskyffel i julklapp!
Tills vi ses nästa gång önskar jag er alla

God Jul och Gott Nytt År önskar Kära Hjärtanes!

 Nils-Ude                           

Lika sant som det är sagt, är det lätt hänt. Någon drager sig even-
tuellt till minnes att jag varit på jakt efter en ny mobiltelefon? Om 
inte, så kan jag härmed meddela att jag under gårdagens senare 
hälft var på jakt efter ny mobiltelefon. *Snabbspolning* Slutli-
gen fastnade jag för en Nokia N96. Fråga mig icke varför, ty den 
är nåt så infernaliskt komplicerad att använda att det fordras en 
dryg tuggummituggande tonåring för att intuitivt navigera runt 
i menyerna. Så illa är det!

Under morgonen då jag skulle ackvirera en lättare begagnad 
piassavakvast på annons lyckades jag i ett kort ögonblick av geni-
alitet knappa in rätt adress på Nokians inbyggda GPS. Fråga mig 
icke hur jag lyckades med den bedriften, skulle knappast kunna 
göra om det ånyo. Gav mig därefter iväg med mobilen i högsta 
hugg genom snöstormen och med min strävhåriga tax Serenius i 
släptåg. Blott ett kvarter åstad ringde någon påflugen bilförsäljare 
som ville bjuda in mig på VIP-kväll. Som om jag inte hade annat 
för mig än att gå på VIP-kvällar hos bilföretag för att äta laxsnit-
tar och smutta alkoholfri cider? I alla fall så försvann GPS:en från 
skärmen då samtalet avslutats. Jag förbannade min otur.

Turligt nog befann jag mig icke långt ifrån en läroanstalt. Hela 
närområdet var således nerlusat med mobiltelefongalna fjorti-
sar. En fjortistös komplett med nedlåtande ton, multikolorerat 
hår, udda klädsel och alldeles för mycket rouge fixade på tio röda 
fram gps:en igen. Med en gammal mans rätt räckte jag som tack 
för hjälpen över en hopvikt tjuga tillsammans med en sträng för-
maning att icke spendera hela summan på snask. Ibland får man 
bjuda lite på sig själv. Även jag vet väl att man vid denna ålder 
helst drar i sig tveksamma kemiska substanser, utöver lösgodis 
alltså. I alla tider haver ju äldre generationer vördigt överräckt 
den minsta sedeln till de yngre med uppamningen att icke brän-
na hela sedeln på stubinen.

Med mig på promenaden hade jag även en påse färgade glas-
flaskor då jag i förbifarten avsåg bevista inuitlägret eller glasigloo-
campingen som jag föredrager att benämna stället. Ty, vad kallar 
man egentligen en drös glasigloor? Om man nu inte önskar be-

Man skall icke
kasta mobil i glasigloo

gagna uttrycket återvinningsstation. För egna öron låter återvin-
ningsstation påskina någon form av industriell hantering. Gla-
sigloocamping avser mer en hoper övergivna glasigloor utanför 
en affär eller stående i ett passivt hörn av en större fordonspar-
kering. Glasigloor, visst låter det väl litet som smeknamnet på en 
eskimå med flaskbottenglasögon?

Nåja, då jag droppat ner sista flaskan hos glasigloor fick jag 
av någon outgrundlig anledning ett infall att nyttja N96:ans 
inbyggda bloggfunktion. Åsyftade knäppa en bild genom öpp-
ningen på igloon i ett försök att illustrera dagens aktivitet med 
en bild. Men då kameraknappen inte satt där jag förmodade blev 
det ingen bild tagen. När jag efter tio minuters alltmer upprört 
fumlande med mobilen lyckades knäppa en suddig bild genom 
öppningen så slant fanskapet slutligen rätt ner i gluggen. Rädd-
ningsaktionen tog nästintill hela dagen i anspråk. Spenderade 
timtal i telefonkö hos kommunen som gång på gång hänvisade 
mig till en snubbe vars kontor bestod av en lastbilshytt med en 
mobiltelefon denne konsekvent vägrade svara i. Hade jag bara 
kommit på idén med elektromagneten från början hade jag 
sluppit en massa drygt käbbel med allehanda växeltelefonister. 
Notera att jag icke avser kasta träck på växeltelefonister i allmän-
het, det är bara det att det är väldigt sällan det är själva växelte-
lefonisten i sig man önskar konversera med just då. Dock tycks 
det som om det endast äro dessa individer som vet hur en telefon 
fungerar runt om på företag och myndigheter.

Avslutningsvis kan jag meddela att jag nyss erhållit beskedet 
att gubben med piassavakvasten precis sålt fanskapet till en an-
nan spekulant då han antog att jag ångrat mig. Allt som fattas nu 
för att göra dagen fullständigt komplett är att jag dragit på mig 
parkeringsböter alternativt att proppskåpet brinner upp. Ser att 
Nokian nu låst sig i någon procedur angående sökande 
efter WLAN. Känns symptomatiskt på något vis.

Nej, nu skall jag rycka upp mig genom att läsa nå-
gon av Herman Lindqvists ”Historieböcker”. Det är 
Astrid Lindgren för vuxna det!

Med påklistrat leende men ändock lyft cylinder-
hatt.

Historia 1:

Bonden säger till sin gris 
någon månad före jul: 
– Det är bäst att du får din 
julklapp nu för jag tror inte att 
du överlever julen!!

Analys:

Så mycket af lifvets sanningar 
ryms i denna lilla anekdot. 
Ingalunda hvara det någon 
nyhet för bådadera att lifvet 
komma hmed sina öfverras-
kningar. Månne det hvara den 
behryktade svininfluensan 
som åsyftas ovan? Hur som 
helst: ”Livet är hårt”, sade 
bonden. ”Grymt”, sade grisen.

Historia 2:

De tre barnen frågar sin 
mamma. 
– Vad önskar du dig i julklapp 
mamma? 
– Jag önskar mig tre snälla 
barn. 
– Jipii, vi skall få syskon.
 
Analys:

Fertiliteten hos dagen quin-
nor slå alla rekord enligt 
ofvan stående historiett. 
Undertecknad hafver hört om 
en quinna som hafver frama-
fvlat åttlingar. Så få vi icke 
hoppas att det gå för barnens 
moder ofvan. Men hur som 
hafver önska hvi familjen och 
alla hläsare

Godh Hjul och Gotth Nytth Åhr från eder ödmjukaste tjänare
Test-Fnisse

Test-Fnisse analyserar

Ibland fattar jag inte varför jag 
över huvud taget lät mig över-
talas att övervaka händelseut-
vecklingen i Smedstorps kom-
mun.

Skulle någon ha lust att ta över pennan vore jag glad. Redak-
tionsrum med dubbla lås på utsidan ingår, så någon grävande 
journalistik är inte att tänka på.  Nåväl, det är väl bara att plita 
ner dekreten. (Red:s anm.)

Utnämningen av Årets Tomte har återigen fallit i knäet på 
juryn, eftersom alltför få valt att kandidera.

Därför har vår kommunordförande Mange Munther lyck-
ats bli vår genom tiderna populäraste tomte, eftersom det blir 
fjärde gången i rad.

Övriga kommunfullmäktige följer således också med, om än 
motvilligt, som tomtenissar och tärnor.  Ordföranden försökte 
få genom förslaget att frun skulle få agera Lucia, genom ett ex-

Grefve Fågelsparre

JULTOMTEN KOMMER FRÅN SMEDSTORP

Oppositionen medverkar också!

trainkallat styrelsemöte, men förslaget negligerades eftersom 
alla ledamöter utom frun satt i andra måltidsmöten.

– Jag tycker absolut att Lucia ska vara blondin. Det var ju 
därför italienarna tyckte att hon lyste upp i tillvaron, sådant är 
ovanligt i Italien, har jag för mig. Nu måste vi tillåta att någon 
invandrad Simrishamnare blir utnämnd, men jag får väl ge 
mig på den punkten. Vi har ju trots allt behövt hämta de tre 
vise männen från Hammenhög, så där gick min julharmoni 
ändå.

Vår käre kommunordförande, som nyligen råkat i hybris 
och därför numera kallar sig Kung Zlatan, försöker låta vänlig 
på tonen när han på tomtevis utlovar ordentliga julklappar till 
alla snälla i Smedstorp, inget krafs!

Förslag på klappar efter behov emottas gladeligen i tomtens 
knä första advent. Enligt källa från vår insider ska Kung Zla-
tan vid nyåret deklarera att de dåliga tiderna har framtvingat 
väsentligt högre skatter.

Kåge Klang

Kära Hjärtanes
 julklappstips
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(barnvagnsburen ungdom) lär sig ord genom 
att lyssna på vad de vuxna (ofta liktydigt med 
föräldrar, ofta av olika kön) säger. Vissa ord, 
t.ex. ”fastighetsskatt” och ”finanskris” begriper 
emellertid ej de små.

Förklaringen är sannolikt att det är svårt att 
illustrera dessa begrepp konkret på det sätt man 
kan göra med barnets nappflaska eller mammas 
golfklubbor.

Min slutsats blev att tänder inte är nödvän-
diga för ett vårdat tal. Dock hjälper de om man 
exempelvis vill säga D, T, eller S. Här kan jag 
hänvisa till min uppsats D, T eller S – viktiga ljud 
på vägen mot ett begripligt tal (Svensk universi-
tetslitteratur, 2006, 599:-kr).

Vi går vidare till tungan. Alla människans 
kroppsdelar har minst två funktioner. Se min 
bok Dubbel kompetens – människans oupp
täckta talanger (Norstedts, 2002, 499:-kr). Pek-
fingret kan både användas att hötta med och att 
avsmaka pepparrotssås med.

Vi kan använda tungan både till att avsmaka 
pepparrotssås och till att formulera meningar 
som ”vi får inte glömma bort att det är väldigt 
viktigt med kunskap”, dock inte samtidigt.

Nästa gång ska vi ta upp en tredje viktig kom-
ponent för talet. Den börjar också på T.

Tanken.

Nu är det 37 dagar, 14 tim-
mar, 29 minuter och 4 sek-
under kvar till Julafton

Men det är bara 36 dagar, 
14 timmar, 26 minuter och 35 sekunder kvar 
till att jag och min härliga familj, åker till fan-
tastiska och underbara Thailand. Men vem 
håller räkningen på sådant?

Jag ska nu räkna upp lite saker som jag inte 
ska göra, eftersom vi inte ska fira jul i Sve-
rige:

Jag ska inte trassla med gamla elsladdar 
till julgransbelysning och dylikt; och därmed 
inte; panikåka till Bo Ohlsson i Tomelilla, 
trängas med folk och få men för pengarna, 
för att komplettera ljusarsenalen.

Jag ska inte heller köpa en massa dyra 
julklappar, som sedan måste bytas på An-
nandagen, för att de inte fungerar eller pas-
sar. Inte heller kommer jag att upptäcka att 
samma DVD-spelare som jag nu byter kostar 
hälften så mycket 2 dagar efter Julafton och 
det får jag ingen kompensation för. Jag be-
höver heller inte fundera över om vi ska fira 
en traditionell jul med all julmat (skinka, 7 
sorters sill, (helst hemmagjord) julkorv, rev-
ben, 3 sorters lax, rögad ål, Janssons frestelse 
köttbullar, prinskorv, rödkål, brunkål, lång-
kål, lutfisk, dopp i grytan, leverpastej, press- 
och kalvsylta, plus allt julgodis, som självklart 
måste vara himmalagat) eller en nertonad jul, 
med försök till sparsamhet eller kanske till 
och med en asketisk jul, med hopplösa försök 
att banta ner förväntningarna på både jul-
bord och klappar. Eller varför inte en alterna-
tiv jul, med ”multikulti”-inslag på julbordet 
och; ”Vi ska inte titta så mycket på tv och bara 
spela spel”.

Inget av detta ska jag göra, men det ska ni!
Ni ska få panikångest för att ni måste um-

gås med er halvdöva faster ifrån Örebro el-
ler er onödigt framgångsrika svägerska, som 
alltid försöker sätta er på plats. Ni ska också 
umgås med små bortskämda barn, som sliter 
upp julklapparna i ett löpandeband liknande 
tempo utan ett endaste tack eller julefridslik-
nande glitter i ögonen. 

Ni ska tänka: Nästa år; då åker vi iväg nå-
gonstans…

Det var så det började för oss: Min fru sa; 
inte ett år till med att förlänga Lucialinnen.

Glömde jag nämna; julstädning, pep-
parkakshusbak, glöggdrickningspartyn, jul-
bordsbuffeér (med tillhörande uppenbar risk 
för matförgiftning), julköande, julträngsel, 
julfylla, och Julyrsel. Har svininfluensan nå-
gonting att göra med julskinkan?

Jag själv ska sitta i ett gathörn i Bangkok 
på Julafton, med en Changöl, lite Thailänd-
ska delikatesser och kanske en liten Sangsom 
(Thailändsk Rom/Whisky). Jag ska tänka på 
Jesus (visste ni att vissa firar Julen till minne 
av honom?), Buddha (annan klok kille!) och 
Jultomten (han skulle nog också vilja åka till 
Thailand!) och tänka; ”Det var en välsignad 
jul!”.

Innan detta ska jag raka av mig min Mus-
tasch! Den ska av! Den ska läggas upp, snyggt 
på ett papper och vaccumpaketeras och sedan 
utauktioneras på E-bay. 

Nästa gång ni hör av mig blir det från Thai-
land. Jag kommer att rapportera om allt! Ju 
konstigare och annorlunda det är, desto bätt-
re. Det kommer inte att handla om snöstorm, 
elavbrott eller ens snödroppar. Jag återvänder 
med Våren, solen och värmen!

En synnerligen God jul önskar jag er!

Jonas Falang rak Thai Jonasson

Kära läsare,
Jag förhåller mig kritiskt avvaktande till folk 

som inte kan ge belägg för vad de säger.
De gamla romarna tyckte att man skulle ha 

tre belägg för sin tes. Men ack, hur ofta saknas 
inte det? Och nu tänker jag inte bara på Göran 
Skytte i Svenska Dagbladet.

Av detta skäl har jag valt att ägna många år åt 
forskning för att vaska fram belägg till de teser, 
som jag på ett avspänt och charmerande sätt för 
fram på cock-tail-parties och middagsbanket-
ter. Så kan yrkeslivet och privatlivet befrukta 
varandra.

Jag har länge haft synpunkter på det mänsk-
liga talet och hur vi från början utvecklar vårt 
språk. Under rubriken ”tand, tunga, tal” har jag 
sammanfattat mina teorier om hur människor-
na (och också politikerna) använder tungor och 
tänder för att åstadkomma tal.

I min första avhandling The whole tooth and 
nothing but the tooth (Freud & Garlic, New York, 
1999, 699:-kr) har jag genom enkäter granskat 
650.000 spädbarns (“babies”) ofta löjeväckande 
sätt att börja försöka tala, kanske ofta bara i be-
sittning av en enda tand.

Det visade sig att detta klientel hade ytterst 
svårt att på ett meningsfullt sätt fylla i enkäten. I 
många fall åt de istället upp den, vilket förorsa-
kade mig både besvär och kostnader.

Jag kunde dock efter omfattande gransk-
ningar konstatera, att så pass unga individer 

Nu är det bara…

Tand, tunga, tal
Jonas Hallberg

Hundexpo

Bortglömda. Sent på.
Nerdragna.
24 djur reser sig
synkroniserat 
och uppfinner
någon form av ljus
med dialekt.
Den enkla förklaringen
ignoreras 
och ersätts
av tankar 
gjutna i tenn & plast.
Med röd doft.

Olle Ljungström

Akvarell av Hans Larsson
Printades på Hahnemühle 

White Etching papper

Du hittar fler referenser på
digitaldesignosterlen.se

KONSTNÄRER
och alla andra som vill ha 

professionella utskrifter

Den 15 nov 
öppnar jag min 
studio för Foto & 

Gicléetryck i
Per Helsas gård 
gågatan, Ystad

Gicléetryck med 
arkivbeständigt bläck 

på Fine Art Print 
papper. Jag använ-
der bara papper av 

hög kvalitet som Hah-
nemühle eller Epson. 
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laget kan vara digitalt 
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graferar jag av dina 

verk.

digitaldesignosterlen.se
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Foto/Akvarell 
av Ingrid Astbo
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WWW.BOIYSTAD.NU
På Kåsebergaåsen och Ales stenar möts stranden, skogen, fälten och det böljande landskapet. Men oavsett om 
du är intresserad av naturens stillhet och historiens mystik eller stadslivets glada myller kan du hitta ditt dröm-
boende i Ystad med omnejd. Just nu har vi lediga tomter utan kö i Källesjö, Nybrostrand och Köpingebro.  
Välkommen att kontakta oss för mer information. 
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Bullshit Blues
En vintrig lördagmorgon från Sprängkullen 21
Tog jag alla trapporna mot värmen ganska lätt
Däruppe på kullen mötte jag Nicke Ström
Håret stod åt alla håll, han såg ut som en dröm
Mammorna och papporna
Sprang upp och ner i trapporna
Och barnen som på nåt sätt gjorde allting rätt

Solen Skiner satt där också,
dom kör sin egen rockgrej
Nicke nicka’ åt killarna och vände sig till mig
”Hej och tack för bussen,
du ska ha trettonhundra spänn
Kom till Smålands ikväll, så får du dom igen
Jag sätter dig på listan”,
det var ofelbart det visste han
Jag knäppte på gitarren och tänkte på en tjej

Det regna’ hela kvällen,
det var kö när jag kom fram
Det kändes lite taskigt,
när jag viskade mitt namn
Därute stod folk, huttrade och muttrade surt
Vem fan tror den där han är, 
han borde sparkas ut
Jag rusa’ upp för alla trapporna, 
blanda’ mig med massorna
Därinne var det trångt
och varmt och alla lukta’ öl

Jag själv var så pass nykter,
att jag spela’ dum och full
Krama’ några tjejer för att inte trilla kull
Extasen låg och vänta’, luften tuggade hetta
Gitarren flippa’ ut ibland
och ställde allt till rätta
Trummorna och basen,
vi blev ännu mer i gasen
Några grät för politikens skull

Vi svepte alla flaskorna och drunkna’ i musiken
Totta sjöng Bob Dylan och dansa’ för publiken
Jag ville upp på scenen och Bullshit hängde på
Vi körde Dust My Blues
och jag var Hal Som En Ål
Det var en bra idé att dra en blues i G
Nån annan slog av strömmen 
och gjorde mig besviken

En tidig söndagmorgon gick jag ensam därifrån
Tänkte på en tjej
som bodde långt, långt hemifrån
Gick ner till stationen för att ta en ledig taxi
Trettonhundra spänn på fickan 
och på fyllan var jag kaxig
Jag köpte en biljett, har man pengar är det lätt
Dom var visserligen inte mina, 
men jag tog mig ett lån

Jag vänta’ på stationen och tuggade choklad
Sjöng och störde folk och så fick det inte va’
Satt bland några alkisar, tillfälliga kamrater
Dom sa jag var en snorunge, 
men det var bara fylleprat
Sen lämna’ vi varandra
och ingen kan väl klandra
Att jag somnade på tåget och 
drömde allt var bra

Hur denna sång ska sluta
får framtiden bestämma
Jag irrar gärna runt en stund 
med spetsen av min penna
Och försöker att fördriva
alla dumma gamla minnen
Med orden som nycklar ska 
jag öppna nya sinnen
Jag lever i minuter,
nåt annat står jag inte ut med
Det är skönt att komma bort ett 
tag från allt därhemma
Och sjunga bullshit blues…

Gunnar Danielsson

Tongångarna är skrämmande lika 30-talets  
Tyskland: Syndabockar skall pekas ut. Och 
detta gnäll från skånska kommuner som vägrar 
ta emot ensamma flyktingbarn, som Vellinge, 
Klippan och Helsingborg. Jag spyr.

Illamåendet kommer vid åsynen av verklig-
heten, såhär ser det faktiskt ut. Många svenskar 
vill stoppa invandringen, ha dödsstraffet till-
baka och hårdare tag i rättsväsende och i skola. 
Den tunna humanistiska polityren går så lätt att 
skrapa av.

Det var en gång ett litet land. Det ville vara ett 
sagorike med blanka bilar och fest varenda dag. 
Det skulle aldrig finnas någon brist och inga 
sjukdomar. Alla skulle njuta och tänka på sig 
själv. Skulle alla vara lika rika? Nej, snarare var 
det en bättre ordning om en liten skara var rik 
och resten en fattigare grupp, som utförde alla 
trista och smutsiga sysslor.

Landet beslöt att bygga en mur runt gränser-

KONST
och nya kartor

Tekoppen ryker, rummet är dammsuget, 
stormen har dragit förbi. Jag har slagit 
mig ner i mitt lilla vardagsrum i det mil-

da novemberljuset med min nya bärbara dator. 
Jag sitter i farmors gamla bröllopssoffa, och på 
cd:n rullar nu Verdis ouvertyr till La Traviata. 
Wow, vilken upptakt. Och vad ska jag nu skriva 
om? Fingrarna hoppar av otålighet.

Nya kartor.
Varje dag skrivs tillvarons karta om.
Min granne, nybliven änka, har fått känna på 

detta högst bokstavligt. Sorgens översvämmade 
landskap är ett hav av tårar, först sticker bara 
några små öar av fast mark upp ur det, sedan 
blir det flera. Med tiden växer den torrlagda 
markens yta och vattnet drar sig långsamt un-
dan. Tills det en dag bara återstår några sjöar 
av sorg i ett landskap av land och fält, som är 
möjligt att gå på. 

Livet förändras. Tillhörigheter spricker. Nya 
band knyts. Jobb tar slut. Hopp dör. Obekanta 
situationer föds, rädslor sticker upp som nya 
berg att bestiga. Och världen förändras, den 
lilla men också den stora. Tänk på Europas nya 
kartbild, så fort det gått. Och den ekonomiska 
maktens nya världskarta, aldrig mer blir något 
som förut.

– Mai piu! sjunger sopranen hjärtslitande i 
Verdis opera Aida.

Att följa med i alla förändringar kostar på, det 
är smärtsamt och utmanande, det är livet. Men 
det måste gå. 

Nä, nu får jag sluta med halvkvädna visor, jag 
är heligt förbannad alltså.

På mitt land Sverige. Den senaste tiden har 
vi sett alltmer av främlingsfientlighet, som Sve-
rigedemokraterna iskallt manipulerat fram. 

na för att inte några icke-önskvärda 
trashankar skulle störa utsikten ifrån 
de vackra verandorna i paradiset.

Trots att de välbeställda medbor-
garna hade fått det så gott och be-
kvämt, kände de sällan någon riktig 
lycka. Det fanns alltid något som 
skuggade deras soldränkta strän-
der. Oro. Rädslan låg alltid bakom 
hörnet. Mystiska ljud hördes bakom 
muren på nätterna. Det gnisslade, 
det gnällde, det brusade, det smällde. 
Det skrapade och knastrade, brölade 
och tjöt. Det väste och mullrade. Det 
pågick ständigt ett skrämmande 
oväsen.

Fastän invånarna i landet skaffade 
öronproppar för att kunna sova, 
fortsatte de störande ljuden inne i 
huvudet på dem.

Under tiden rör sig kontinenterna 
i natten. Isbergen seglar åt fel håll ut 
i tropiska hav, och måsar korsar sig 

snart med papegojor. 
Och svensken Dawit Isaak, som suttit fängslad 

i Eritrea i åtta år utan rättegång är offrad på den 
eritreanska diktaturens och den svenska feghe-
tens altare. Under det svenska ordförandeska-
pets period i EU beviljar man en miljard i eko-
nomiskt stöd till landet utan att ställa villkor på 
frigivande av politiska fångar. Är det månne de 
ekonomiska intressena av Eritreas fyndigheter 
av guld, zink och koppar som styr? Alltmedan 
vi bekvämt lever vidare i vårt lugna välfärds-
samhälle, som vid närmare granskning bygger 
på orättfärdighet och våld såväl idag som i det 
förflutna, berövas våra systrar 
och bröder sina mänskliga 
friheter. Hur länge ska denna 
ordning bestå? När släpper vi 
fram vår vrede

– och ritar om kartan?
Gittan Jönsson

Text och illustration

Det trycker på. Behöver lossa på trycket. Vet inte 
om jag hinner. Det lurar märkliga ting i vas-
sen… Ser mig om. Der verkar lugnt. Ställer mig 
redo att släppa min last. 

Ett ljud (!). Tystnad. Även den flygande gamla 
draken tystnar. Tystnad.

Försöker igen. Trycker på med ordentligt 
magstöd.

WABAM! Där kom den. SCHLAFFFFF ner på 
mossan! Vaxad och fin ligger den där. Nosar lite 
undersökande. Lukt och konsistens är ok.

Pheeuww… mycket bra! Fortsätter mitt le-
tande efter föda och undvikande av de stora 
bjässarna. Det är ingen lek att vara dinosaurie. 
Det är alltid någon som är större och att lägga 
en kabel i lugn och ro kan ibland vara ett riktigt 
spektakel och förenat med livsfara! Men idag är 
en bra dag. Det känns betryggande att kunna 
konstatera att form, färg och konsistens är vad 
den ska!

Ca 100 miljoner år senare.
Undertecknad vandrar omkring 

på Naturhistoriska Riksmuseet i 
huvudstaden med min då 8-åriga 
dotter Alva. Vi besöker en geologisk 
mässa med MASSOR av stenar och 
relaterade ting. En väldig massa fre-
aks och nördar är på plats. Det känns 
på något sätt väldigt bekant för en 
hopplös diskaholik som jag. Män 
som samlar på ting beter sig ofta på 
likartade sätt… (bara två gånger har 
jag träffat skivsamlande kvinnor som 
brinner för vinyl: historiska upp-
levelser!). Alva hittar en del intres-
santa fossiler hos en specialist som 
hon gärna vill köpa. Han är en typisk 
”professortyp”. Håret på ända, kosty-
men lite skrynklig och ingen ordning 

på priser eller sortiment. Men ytterst trevlig och 
tillmötesgående.

Alva skriker till! ”Pappa, de har bajset från 
Bollibompa!”. Det eminenta svenska barnpro-
grammet Bollibompa har under en tid haft en 
tävling ”gissa bajset” som varit en veritabel succé 
för barn i ALLA åldrar, mig undertecknad. Typ 
gissa vilket djur som släppt denna skit… Och 
mycket riktigt så ligger en fossiliserad (heter det 
så?) brakskit på ett bord med SVT:s logga. Den 
vänlige professorn förklarar att han hyr ut baj-
set ibland. Just till SVT t.ex.

Mest på skämt undrar jag om han något mer 
bajs vi kan titta på . Det känns lätt absurt att frå-
ga ”Har ni något mera bajs?” till en vuxen man. 
Men döm om vår förvåning när han tankspritt 
rotar bland stenar och annat i en låda och hit-
tar en vacker, välvaxad dinusariebajs!!! ”Det är 
ju ingen som frågat förr…”, säger han försiktigt. 
Jag hugger som en kobra (vis av erfarenheter av 
att missa ovärderliga skivobjekt i affärer eller på 
skivmässor) och frågar ”Har bajset något pris?”

Jag vet inte vad jag hoppas på med denna 
impulsgärning, men innerst inne känner jag att 
vi BEHÖVER detta bajs i vårt hus! Jag gör mig 
beredd på en ofantligt hög summa. Maaaaan, 
detta bajs är ju mer än 100 miljoner år gammalt! 
Fatta grejen!

– Du kan ta den för 500 spänn, så får dottern 
lite dinusarietänder på köpet, säger han till en 
gravt förstummad pappa!

Wham Bam Thank you, Mam, tänker jag och 
betalar skyndsamt.

Vi beger oss lyckliga och spralliga hem med 
vårt fantastiska fynd!

Detta bajs har följt med oss i 10 år nu. Den har 
väl en lätt fetischliknande position i vår familj. 
Beskyddar och tar hand om oss på något vis an-
tar jag.

Jag älskar att titta på detta bajs och att hålla 
det i båda händerna. På något sätt kopplar jag 
vad som hänt detta välformade objekt till min 
konstnärliga gärning. Vad är oddsen att en di-

nusarie skall släppa en skit just då, på 
just denna plats. Att den dessutom 
bevaras intakt och sedan efter 100 
miljoner fuckins år hittas av någon 
humanoid? Vad är oddsen? Det går 
utanför alla skalor tror jag!!!

Denna osannolikhet ligger nära 
oddsen för vilka toner som följer på 
varann i ett fritt improviserat mu-
sikverk. Varje improvisation är unik. 
Varje skit är unik. Något att vara rädd 
om!!! Sådant sitter jag och funderar 
på när vinden blåser runt knutarna i 
halv orkan mest hela tiden i vårt kära 
Österlen…

Dags att släppa en egen, måhända?

Mats Gustafsson
Gärsnäs

En mycket gammal skit!

foto Olof Madsen
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Vi har alla våra olika jultraditioner. Min gode 
vän Tobias – mera känd som ”Snusktobbe” – 
brukar exempelvis har en bild av ovantecknad 
som togs när jag för flera år sedan poserade 
på en bilaga till Östgöta Corren iklädd tom-
tedräkt med en motorsåg i högsta hugg likt en 
rödklädd Leatherface, uppsatt i sitt kök. Ingen 
Jul utan Jerry, brukar han säga. I samma bila-
ga pyntade jag förövrigt en grungegran kom-
plett med svart isoleringstejp (ni kommer väl 
ihåg kampanjen ”bär svart för hårdrocken”?), 
trasiga flaskor och repiga cd:s. Som sagt, vi har 
alla våra olika traditioner och är man hård-
rockare kan man välja två olika spår i sitt fi-
rande. Man kan ta det traditionella spåret och 
köra hela racet med klappar, gröt och julotta 
eller så kan man skapa sig sina egna ritualer 
och traditioner. Till exempel kan man istäl-
let för Jesu tillblivelse fira Ronnie James Dio:s 
födelse. Han och Jesus är ju nästan årsbarn så 
det är ju egentligen ingen större skillnad i vart 
fall vad det gäller ålder. Eller också byter man 
ut den traditionella tomten mot just Ronnie 
James Dio. Längden är densamma i alla fall, 
bara vissa saker i klädedräkten som behöver 
justeras så smått. Glöggen spetas med för-
del med Jack Daniels, Lutfisken ger man till 

katten och istället ber man nyfrälste Blackie 
Lawless läsa Julevangeliet samtidigt som han 
skär upp en blodig rostbiff. Julklapparna de-
lar man ut på Sweden Rock Festival eller om 
man inte kan vänta till juni på Close Up Bå-
ten i februari. Vill man vara riktigt radikal så
f l y t t a r man hela sitt julfirande till Sweden 
Rock Festival då detta är rena julafton för en 
sann och riktig hårdrockare. Man kan också, 
självklart, fira Jul på Metaltown eller om man 
är ett riktigt Julfreak så väljer man självklart 
båda. Vill man ha en gran så kan man låta sin 
musiksmak skina igenom. Är man glamrock-
are blir det självklart en glammig och glittrig 
gran i rosa och silver. En Black Metal gran är 
självklart totalt svart, dekorerad med upp och 
nervända kors och med lite vitt corpse paint 
i toppen. Gillar du AC/DC och annan klassik 
hårdrock klär du självklart din gran i skinn-
jacka, gympaskor och jeans. Själv tänker jag 
fira en ganska traditionell Jul med skinka, 
klappar och gran men det är en helt annan 
historia. God Jul och ett hårt Nytt År på er 
mina vänner!

Jerry Prütz
Bor i Motala, jobbar i Linköping och är hårdrockare 24 – 7. 

Jakob GranqvistInte sen 100-års-
jubileet 2002 har intresset för Sten 
Broman varit så stort som nu. 2009 
dök plötsligt Göran Thulin upp 
med två utställningar, dels på sitt 
Österlen-galleri på Vallebergaslätt, 
dels på hans nya galleri mitt i Lund 
(Bytaregränd). I Lund uppmärk-
sammades Broman även i Ekska 
huset, och en Sten Broman-afton 
arrangerades på Kulturen.

Bland nya böcker, i vilka Broman 
porträtteras, får vi inte glömma 
förra stripteasedansösen ”Gunilla 
af Halmstads” aktuella memo-
arbok, i vilken hon inträngande 
skriver om sin vänskap med Sten 
Broman.

Upplever vi rentav en Sten Bro-
man-renässans?

Det finns de som hävdar att Bro-
man aldrig hade en tråkig stund. 
Nä, det kanske stämmer, men en och annan 
gång var han i alla fall skakad – t.ex. när hans 
doktorsavhandling underkändes 1927. Ett de-
bacle vi ska, med facit i hand, vara glada över. 
För hade han fått en docentur i Lund, hade han 
försvunnit in i den akademiska pseudovärlden.

Nu blev Broman kuggad och fick söka sig 
andra vägar; en av dessa vägar gjorde honom till 
en av alla tiders främsta propagandister för den 
klassiska musiken. Tack för det!

Sten Broman hade många fobier. En var tand-
läkare, en annan – stockholmare.

– Jag e ju född i Uppsala, men det kunde vatt 
värre. Jag kunde vatt född i Stockholm...

Eller ”Stockkonservativholm” som han gärna 
kallade vår vackra huvudstad.

Det är svårt att veta varifrån det antistock-
holmska kom. Mina arkivstudier (i KvP/SDS-
arkivet) visar att han redan på 30-talet hade en 
fullt utvecklad antipati, då alldeles särskilt mot 
jazzorkestrar som Arne Hülphers från Stock-
holm. Vita jazzlirare var, med få undantag, av 
ondo i Bromans värld. Skivorna var usla, och 
Hülphers dirigeringskonst avfärdade Broman 
i en klassisk Sydsvenskan-recesion som - ”ridi-
kyl”!

– Stockholmare är som fiskmåsar, sa han en 
gång. 

– ?
– De är så satans skrikiga och så skitar de ner.
Östermalmaren Kar de Mumma, alias Erik 

Zetterström, sprang en gång på Sten Broman på 
Strandvägen.

Kar de Mumma försökte fjäska in sig.
– Dom säger att du ska vara en rolig jävel, 

Sten Broman.
Broman:
– Det säger dom  om dig också, Kar de Mum-

ma. Men folk snackar så mycket skit, så det ska 
du inte bry dig om...

Kar de Mumma dröp.
Helt lyckad var nu inte Bromans stockholm-

ska antipati. Även om han själv, när han var på 
uppdrag i utlandet, gärna pläderade för nyskri-
ven svensk konstmusik, var han själv effektivt 

(undan)stoppad i Sveriges Radio (= Stockholms 
Radio). I radions klassiska avdelning regerade 
Karl-Birger Blomdahl och hans kompisar i den 
så kallade ”Måndagsklubben”, och de släppte 
ingen jäkel över bron. Läs Erland von Kochs 
memoarer!

Sten Broman dog i början av 80-talet, han 
blev varken hedersdoktor i Lund, vilket han 
kunde blivit, eller fick av regeringen professors 
rang och värdighet, vilket han borde fått.

Min egen minnesbild av Sten Broman? En ge-
nomsnäll människa, så långt borta från den me-
diala bilden av en cyniker som vi kan komma. 
Och naturligtvis var han (för det mesta) rolig. 
Som i Luaksgillet, där hans parentationer över 
de bortgångna gubbarna gjorde att vi gärna fick 
”tårna i ögonen”.

Lundaspexaren Ulf Alfredson kom att bli 
en av Bromans allra närmaste vänner och han 
berättade i somras hur vänskapen började. De 
träffades på Grand, och Broman inspekterade 
kritiskt den unge advokaten Ulf upp och ner. 
Och fick ögonen på näsduken i Ulfs bröstficka.

– Vet du vad det första är man tänker på när 
man ser dig?, frågade Broman.

– Nä, det visste inte Alfredson.
– Snor!
Klädsnobben Broman hade avskaffat bröst-

fickor med tillhörande näsdukar tidigt i sin gar-
derob, om jag säger så.

Tonsättare, kritiker, Sydsvenskan-journalist 
i 45 år, radio- och tv-personlighet, gastronom, 
sportvän (tennis!!!), boksamlare... Broman var 
mycket. Och han kunde ju även skriva ”förfat-
tare” på vitt visitkort, för till historien om denne 
fantastiske lundensare hör att han skrev en säll-
synt dålig halverotisk roman med titeln ”Farväl 
kött”.

Romanen som sådan kan vi glömma men 
inte Bromans förord, där han varnade läsarna:

– Denna roman får på inga villkor läsas av ve-
getarianer eller konfirmander!

Ulf R Johansson

Hårdrockande jultraditioner

Sten Broman
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2000 spelade ett då ganska okänt Göte-
borgsband som hette In Flames på Skyl-
ten i Linköping. Det var första gången 
gitarristen (och den tidigare trummi-
sen) Björn Gelotte och Nya Upplagans 
hårdaste tangentbord Jerry Prütz träf-
fades första gången. Sedan dess har det 
blivit många samtal om hårdrock, gi-
tarrer och GAIS men denna gång ringer 
Jerry upp Björn för att prata Julfirande 
och hårdrock. Bland annat…

Grattis! In Flames fick just en guld-
platta för senaste plattan A sense of 
purpose! Hur känns det, för att tala i 
sporttermer?

– Det känns skitbra. Vissa utmärkel-
ser är det ju jurys och andra som ger 
men detta är skivköparnas sätt att visa 
att de tror på det vi gör. Och när man 
spelar så extrem musik som oss så är 
det självklart extra roligt att få en guld-
platta.

Jesper Strömblad, bandets andra gi-
tarrist har ju stått över mycket av tur-
nerandet den senaste tiden och lagt in sig på 
rehab för att komma till rätta med sitt drick-
ande. Hur är det med Jesper?

– Vad jag förstår så är det mycket bättre. Var 
ett tag sedan jag pratade med honom men jag 
vet att han håller på med musik och har bland 
annat hjälpt All Ends med deras nya platta. 
Faktum är att jag längtar efter att få sätta mig 
ner med honom och börja skriva nya låtar till 
In Flames. 

Hur brukar du fira jul?
– Jag gillar Julen och ser det som ett tillfälle 

att samla släkt och vänner. När jag är borta så 
pass mycket som jag är, In Flames är ju ett hårt 
turnerade band, så är julen lite helig för mig. 
Dessutom så har jag ju små barn och dem vill 
man ju ge en jul att minnas. Sedan tycker jag 

att traditioner är viktiga och julen är ett tillfälle 
att få vara ledigt. Jag gillar julens budskap även 
om jag inte är religiös. Julmat är även något jag 
uppskattar.

– Nästa år ska vi ta det lite lugnare och jobba 
med en ny platta i vår studio och som jag sa ti-
digare så hoppas jag att Jeppe och jag snart kan 
sätta oss med en koppel nya riff och ta fram en 
ny platta.

Då får jag önska dej en God Jul och ett hårt 
2010…

– Tack detsamma, men vi ses väl på vår gigg 
i Stockholm den 11 december.

Självklart…

Jerr t Prütz

Björn Gelotte från In Flames
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Samtidigt som jag ser dig lyfta blicken undrar 
jag om det kan vara av värde att jag sänker min.
Ner ner under bordet, linoleum, 
kvalster, betong.
Finns det en mysig vrå för mig där?
Har jag äntligen pajat det här paradiset?
Har jag äntligen fått det bevisat att 
inget är till för en vardag som min?
Ja e verkligen ledsen för det här.
Och förstår inget.
Om du gör det, berätta för mig.

Jag gick på lina nej trottoarkant och föreställde 
mig asfalten tvåhundra meter ner.
Självsäkra steg, rasande fart. 

Det är så svårt att tala utan att krossa.
Jag försökte men trampade herregud på glas!
Hur var det tänkt att med djupröd blödande 
fot ens jag skulle kunna fortsätta?
Pokeransiktad?
Kan nån sånt?
Jag tror jag försökte.
Det blev pölsa och piss. Javisst.

Framme vid macken undrade jag 
varför han inte överöste.

Glasbiten skavde snällt mot benet.
Det gick bra.
Det kändes skönt.
Det vet du.
Mm.
Men också fel.
Mot.
Naturlagarna.
Att inte påtala lugnet var rubbat.
Så jag gick till Sabbatsberg.
Och jag gick därifrån.
Ingen ringde.
Ett kort sms framåt natten sen:
”Jag har ont och saknar dig. Puss.”
Det betydde så vitt jag kunde förstå jag 
har träffat en annan som e bättre än du.
Jag orkar inte se dig orkar inte höra din röst 
vill inte veta känner att du tar mig åt fel håll.
Så bör det ha varit tolkbart.
Mhhm.

Det är inte att jag inte tycker om dig.
Det gör jag ju och är bättre efter dig.
Men du skrämmer vettet ur mig.
Hjärtklappning och diarré paniska tankar.
Det måste sorteras bort, för svårt ta till kaffet.
Fast det är bra för anorexin.
Kanske inte kan vinna dem alla.

Mamma, vem var din stjärna?
Mamma vem ville du lysas upp av?
Härmar jag dig?

Min pappa förklarade en gång att med 
den flickan gick det inte att leva
– hon ville jag skulle vara hennes far. Sa han.
Går sådant i arv?
Hur svamlig e den här texten?
Skärp dig Anna. Var en man. 

Man märker ibland att brudarna så 
ofta hänger på och e så sorgliga.
Men vet du jag har aldrig varit 
så glad som utan en man.
Saknade den.
Mannen.
Men var glad.
Skrattade mycket MYCKET massor. 
Avslappnade ansiktsdrag.
Som aldrig för jag tänkte alltid sån e inte jag.
Mer än före och även senare.
Och skratt blandat med avslappnade 
kinder och panna e ingen dum combo.
Boh boh.
De gulligt mot den egna själen.
Det vet jag.
Så känslomässiga band.
Vad e de bra för?
Binda upp. Känsligheter.
Som snärjer trycker ger håravfall 
och ångest och törst. Nej.
Räcker så.
Kan det inte få räcka så…
Utan att livet blir grådask.
Utan att man börjar sakna knark sprit och får 
så ont runt omkring hjärtat att varje morgon 
är tankar som: det är ju faktiskt jag som väljer.

Den första stjärnan jag träffade stod jag 
bredvid vid kallskuretdisken på lyxhotellet 
på Boulevarden i Helsingfors.
Det var maj.
Klockan två på natten vi hade spelat.
I smskontakt hade han bekräftat mig:
”Du kommer att göra så många underbara 
skivor, Anna” hade min stjärna sagt.
Och så stod vi med hamburgertallrikar 
och bestick på svartvitrutigt kakelgolv 
och en av oss svajade lätt. ”…jag skulle 
verkligen vilja ha din autograf…” sa jag.
”Nej, Anna, det gååår inte.
Vi kommer skratta så mycket åt det här.
Var e min gaffel?” sa han.
Sen var det över. 

Bodil Malmsten.
För ett år sen stod jag så nära henne.
November.
Kallt och fint på Östermalm.
Hon minimal.
Med cigarett.
I svart.
Jag tittar bort, fnissar inuti, gud, hon.
Jag ällllskar ju. Sen.
Vänder mig tillbaka för att se sista 
skymten av rock passera Frippes hörn.
Slut.

Jag gillar inte mat.
Ändå fanns det ett matlagningsprogram, 
ett enda som jag tyckte om att titta på.
Så när han kom emot mig i korridoren ville 
jag verkligen berätta det för matlagaren.
Tord?
Murkel?
Nåt hette han.
Som jag tänkte var rar för han 
hade rodnande kinder.
Hah de va kul.
Jag blev inte omtyckt tillbaka.
”Det går vällldigt mycket influensa” sa 
han när jag sträckte fram handen.
Fan de borde jag ha tänkt på.
Vad ska jag med hans baciller till?
Men nej då kvinna vidrigt ord. 

Undrar om Niklas Strömstedt tycker 
det är befogat att det står om honom 
”stjärnan indragen i miljonsvindel”.
På löpsedel igår.
Den som känner sig bekväm med 
titeln stjärna räcker upp en hand. 

Man kan väl i alla fall sammanfatta 
det här med att de celebriteter jag 
velat le mot och få ett leende tillbaka 
av ganska hårt har ignorerat mig.
Alla utom en. Om du vill kan du använda 

Stjärnor finns dom?
det emot mig. Ändå stämmer det ju inte.
Vissa av dem älskar jag ändå på min himmel.
Vissa av dem slocknade i 
avvisningsögonblicket.
Kan det inte åtminstone finnas 
nån logik i det här?
Varför har jag så svårt för din mjukhet?
Mia, hjälp. 

Jag heter Anna jag ville kanske stanna.
Ville jag det? Njae.
Inte säkert.
Men ville inte vara ensam.
Längtar efter bekant hud bli varm vara 
nära sex e roligt nog våga kanske kanske.
Man kan ju ta helgen i Paris röka passera 
fetman dricka kaffesorter för dollars.
Man kan ju bygga luftslott men 
måste hjälpas åt va?
Vill du?
Ärevärte?
Ska man testa?

Nej. Nog inte. 

Jag var inte gammal när jag märkte skillnaden 
mellan en fast hand och motsatsen.
Motsatsen va utan intresse utan 
närvaro utan blick i min.
Ingen aning fet hängande slapp.
Den slapp mig alltid.
Jag kan inte låta bli släppa den.
Som i Uppsala 93.
Du ville ju gifta oss.
Hur menar du att jag skulle kunna 
hänga med en som inte kan.
Hålla.
Hårt.
I mig?
Som har så snälla ögon att jag fylls av hat 
och endast kan se min fot hårt i magen?
Hur menar du att det skulle kunna gå. 

Troligen är det bara så att du är bättre än jag
Du kan snällhet.
Du kan tilltro.
Du behöver inte konstant bekräftelse.
Din mamma och din pappa 
gjorde ett bättre jobb.
Och jag e fucked for life.
Förlåt. Jag ville.
Kan inte.

Du lyfter blicken.
Och jag avskyr att du gör det så sent.
Får jag skylla på det?
Får jag skylla på dig?
Så får du skylla tillbaka?

Anna Järvinen.

foto: Jakob Granqvist
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SKURUP • YSTAD • SIMRISHAMN

Öppet: vardag 7–18, lördag 9 –13, söndag 10 –13  (endast i Ystad)      
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SMART + ENKELT = PRESENTKORT
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