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Nya Upplagan

Arbetets söner, fläsk och bruna bönor! Ingen lär 
väl ha missat det faktum att Mona Sahlin pose-
rat med en röd Louis Vuitton-väska av modell 
Antigua Cabas på gruppbild med de övriga parti-
ledarna? Detta har fått vänsterskribenten Göran 
Greider (vars efternamn för övrigt betyder att 
man är ledsen, på skånska) att se rött. Han me-
nar att väskan rentav utgör ett hot mot socialde-
mokratin och att den ”pekar rakt på det största 
problem som västvärlden har: konsumism”.

Alltså inte kommunism, utan konsumism. 
Men visst, muren står stadigt; på ena sidan 

handlar de rika och på andra sidan de fattiga. 
Själv vet jag inte om jag ska skratta eller 

Greider? Jag väljer att skratta eftersom ett så-
dant påstående tyder på en stor portionsför-
packad humor. 

Om jag har förstått hela saken rätt så har det 
inte – hittills – framkommit några belägg för att 
Monas väska är så pass farlig att det helt utan 
förvarning plötsligt, från ingenstans, dyker upp 
kommandosoldater nedhissade från en flaxan-
de helikopter och utför en stadskupp och, efter 
att ha säkrat området, går in, tar väskan med sig 
och byter registreringsskyltar på den, smugg-
lar ut den ur landet och säljer den till Mahmoud 
Ahmadinejad i Iran som bygger om den till kärn-
vapen och därefter placerar den på en avfyr-
ningsramp och hotar att bränna av den mot den 
svenska socialdemokratin. 

Det tror jag naturligtvis inte heller att Grei-
der menar, men dessa fantasier är ju fullt i klass 
med allt tramsande kring Monas väska. 

Undrar hur man hade tolkat det om hon haft 
en plastkasse med sig på bilden? Vilka fanta-
sier, fast i en annan riktning, hade inte en plast-
kasse satt fart på? 

Konspirationsteorier i all ära, men detta är ju 
rent löjeväckande!

Mona är vuxen; hon arbetar och tjänar sina 
pengar själv, må så vara med skattemedel som 
även Greider är med och betalar till. Men, och 
det är viktigt att komma ihåg, Mona får faktiskt 
lov att spendera sina pengar på precis vad hon 
vill – inom lagens gränser. Och väskan har hon 
dessutom fått som present. 

Det har ju gnällts spaltmeter om Monas trå-

kiga klädstil tidigare. När hon nu passar på att 
sätta lite färg på en ganska färglös bild så tolkas 
detta som ett hot.

När det gäller just konsumismens fara så är 
förmodligen lågprisvaruhusen ett större hot.

Och kan man i något annat land tänka sig en 
stor debatt om att politiker är för fint klädda?

För visst vore det väl ändå lite opassande om 
Mona med andra kollegor i riksdagen plötsligt 
hade fått för sig att anamma Lars Lagerbäcks 
fotbollsledarklädsel och åkt till riksdagen med 
sportbag och fritidskläder. Och frågan kan natur-
ligtvis diskuteras huruvida hon blivit en bättre po-
litiker om hon klätt sig i noppriga joggingkläder 
med hängande knän och slapp resår i midjan? 

Själv är jag inte helt övertygad om att man ska 
döma folk efter deras kläder, på samma sätt som 
jag lärt mig att aldrig döma hunden efter håren. 

Nu är det väl bara en tidsfråga innan någon 
dammar av Nationalteaterns gamla påstående 
om att det var omoraliskt att medverka i schla-
gerfestivalen, och målar upp ett mörkt hot? Kri-
tiken mot schlagerfestivalen är ju en folklighets-
hets utan gränser – och jag tror inte ens Forbes, 
med sin pistolformade gitarr från 1977, kan an-
ses vara farliga eller rentav hota oss från sin 
schlagerkarusell: ”Beatles gav ju sin musik…” 
Lennon skrev dessutom att ”Happiness is a 
warm gun”, och kanske var det just detta Forbes 
tog fasta på när de avlossade sina skarpladdade 
ackord 1977?

Allting är fritt fram för att tolkas hur som helst.
Nej, vi lägger ner alla vapen och öppnar grän-

serna, och inför Bagism och dricker red, red 
wine förpackat i bag-in-box.

Lars Yngve
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– Den var rätt bra, jag fick uppleva 
att jag bröt ifrån det som höll fast mig.

Stack du ut från mängden?
– I början gjorde jag väl det. Efter-

som jag alltid tänkt väldigt politiskt så 
har jag haft svårt att nöja mig med att 
vara på ett visst sätt. Jag kan inte vara 
den där snygga eller smarta tjejen och 
klä mig som man förväntas göra då. 
Jag kan inte göra så, jag försökte hitta 
något eget och vara fri. Grupperingar 
gör bara att man begränsar sig själv, 
man lär sig ingenting om man bara 
ska syssla med självbeskådning ge-
nom att bara umgås med likasinnade 
hela tiden.

Själv gick jag igenom många olika 
perioder, jag hängde med en mas-
sa olika slags människor, punka-
re, hårdrockare och hippieaktiga 
typer. Jag hade kompisar överallt 
men sedan hände den stora, per-
sonliga revolutionen när man star-
tade band. Jag bildade ett band 
med några killar och då spelade 
ingenting annat någon roll, plötsligt 

var det bara musiken som gällde 
och det var väl där som jag hittade 
fram till mig själv. Hela min bak-
grund är ganska komplicerad. Jag 
är uppväxt i Sovjet och bara det 
säger någonting. Mina föräldrar 
var revolutionärer på flykt från sitt 
hemland. De hade varit politiska 
fångar och flytt från hemska fäng-
elser och hela faderullan, så ett 
splittrat ”jag” är inte bara befogat 
utan också roligt. 

Vad har du själv för kontakt med 
den persiska kulturen?

– Nu följer jag de persiska nyhe-
terna så gott jag kan. Jag är väldigt 
intresserad av vad som sker i Iran. Jag 
tillbringade tre månader där när jag 
var 19 och det var som att lära känna 
sina föräldrar på nytt. Jag har mycket 
släkt kvar där. De som flydde var de 
som var politiskt engagerade. 

Känner du till Marjane Satrapis 
Persepolis?

– Ja! Filmen var ju klockren! Jag har 
sett den många gånger. Om det är nå-
gon kompis som inte har sett den så 

känner jag mig tvungen att visa den för dem. Jag kän-
de verkligen igen mig i den och fick flera wow-upple-
velser. Serierna är mer episodiska och tar upp kortare 
ämnen men de är också bra.

Hur många språk kan du egentligen?
– Oj. Ja, nu är det väl egentligen bara svenska och 

persiska. Och engelska då, det är de som är flytande. 
Men jag har kvar en del av ryskan också och min tid i 
Östberlin har gett mig en förkärlek till tyskan. Vi bodde 
där ett år när jag var barn så för mig är tyskan ett hem-
trevligt språk, även om jag inte förstår så mycket läng-
re. Jag tror att jag ersatte tyskan med svenskan på nå-
got sätt, det blev för mycket nya språk efter varandra. 
När vi kom till Sverige så lärde jag mig språket väldigt 
snabbt och det tror jag beror på tyskan, språken är ju 
ganska lika. Jag formulerade om vissa saker i huvudet 
och helt plötsligt kunde jag ett nytt språk. Det tog bara 
elva dagar innan jag fick gå i en vanlig skolklass. Nu för 
tiden kan jag ha på en tysk tv-kanal som bakgrunds-
ljud när jag gör något annat.

Vad sker härnäst, vad är nästa projekt?
– Nu leker jag med en tanke på att spela in musik 

på ett nytt sätt. Vi får se hur det går. Jag vill hela tiden 
hitta nya vägar, utveckling är viktigt om man inte vill 
förlora hjärnceller. 

“Tyvärr kommer jag nog aldrig kunna bli 
en rejält hjärntvättad religiös typ och det 
kan man avundas ibland.”

Laleh Pourkarim gör en av de mest diskreta en-
tréer jag någonsin skådat. Försiktigt smyger hon 
sig fram ur ridån vid sidan av scenen. När åskå-
darna får syn på henne hälsas hon med en app-
låd som tycks leva sitt eget liv. Utan att säga ett 
ord tassar hon sedan glatt leende upp på sce-
nen, greppar en gitarr och inleder så kvällens 
trollbindande föreställning. Sällan har jag sett 
en så blandad publik; här finns allt från exalte-
rade tonårsflickor till pensionärspar som leende 
trallar med i melodierna. Vid scenkanten står 
två vältränade killar i åtsittande t-shirts. De hål-
ler båda mobilkamerorna i högsta hugg och ser 
mycket nöjda ut. Efter första låten börjar Laleh 
tala till publiken, avbryter sig själv för att ta av sig 
skorna och börjar sedan prata om något helt an-
nat. Få artister kommer undan med sådant. La-
leh gör det med bravur. 

Dagen efter sitter jag öga mot öga med henne 
i en hotellobby. Hon är längre än vad jag före-
ställt mig, men det vågar jag inte säga till henne. 
Vi lutar oss båda bekvämt tillbaka i soffan och 
jag gör mitt bästa för att inte drunkna i hennes 
mörka ögon. 

Hur har ditt 2009 varit?
– Jo tack, det har varit bra. Jag släppte en skiva i 

början av året och så har jag turnerat en hel del. Ofta 
blir det ganska stressigt mellan spelningar i olika 
städer så det är sällan som jag får tid att sitta ner 
och prata med någon så här. Du har tur, jag kan ta 
det lite coolt idag. 

När andra flyttar till Stockholm för att bättra på 
sitt kändisskap gjorde du tvärtom och lämnade 
huvudstaden till förmån för det mer stillsamma 
Skellefteå.

– Ja, det stämmer. Nu har jag bott där sedan 
2007 och funderar på vart jag ska ta vägen härnäst. 
Skellefteå var en bra plats att skriva musik på. 

Hur går ditt skrivande till?
– Det är sällan jag bestämmer temat innan jag går in 

i studion för att göra en låt. Jag vill inte tvinga fram musi-
ken, den måste komma av sig själv. Precis som ”Bjurö 
Klubb” som dök upp i huvudet när jag promenerade 
där och såg en klippa som stack fram ur vattnet. Bjurö-
klubb är ett naturreservat med en vacker strand.

Laleh Pourkarim
Är du en rastlös person? Känner du 
ett behov att röra på dig?

– Nu kom jag på en sak! Jag har ju 
skrivit en låt om det här! 

Ibland är det så att jag kommer på 
i efterhand varför jag skrivit en låt. 
”Fairytale light” är en ny låt som jag 
precis har skrivit. 

Laleh drar upp benen i soffan och 
börjar sjunga melodin för sig själv. 
Då jag aldrig fått en fråga besvarad 
med en sång förut lutar jag mig till-
baka och njuter av ögonblicket. 

– Den handlar precis om det där; 
There’s a fairytale light on us, I´ll be on 
my way for the rest of my life. The last 
home is where I go. Just den attityden 
till livet stämmer ganska bra in på mig. 
Det är svårt för mig att uttrycka sånt i 
ord så det är väl därför jag skriver låtar 
tror jag. 

Musik är inte ditt enda uttrycksme-
del, jag vet att du tecknar också.

– Ja, det stämmer, jag tycker att det 
är roligt. Och dessutom är det hälso-
samt. Jag förstår inte hur man kan kla-
ra sig utan att teckna, eller skriva för 
delen. Oftast tycker jag att de som på-
står att de inte kan teckna är de som 
gör de roligaste teckningarna. Om de 
plötsligt ska måla någonting så är det 
precis som att de gör det för första 
gången, det blir så uttrycksfullt.

Något som jag tycker är väldigt bra 
med dig är att du inte verkar vara in-
tresserad av att synas i media bara 
för sakens skull. Man ser knappast 
dig i några fåniga tv-program som 
”Fråga Olle” eller liknande.

– Nej, det är jag inte intresserad 
av, det är musiken som är det viktiga 
för mig. När jag bott i Norrland så 
har jag inte haft någon tv så jag har 
egentligen ingen koll på sådana där 
program. Jag lite har svårt att slå på 

tv:n och anpassa mig efter vad som 
visas där. Om man inte tar till sig väs-
terländsk kultur som tv-program och 
sånt där så kallas det ofta att man är 
världsfrånvänd, men det stämmer ju 
inte, det vet ju du också. Världen är så 
mycket mer än det som vi konsume-
rar i tv:n. Nu har jag tv igen men det 
är inte särskilt ofta jag hinner titta på 
den. När jag väl gör det så blir det allt 
från BBC till persiska kanaler. Jag vill 
gärna ha ett brett perspektiv och inte 
låsa mig vid någonting. Det är lätt att 
bli insnöad annars. Då blir det precis 
som när man gick på högstadiet och 
hela världen kretsade kring skolan 
och kompisarna i klassen. Sånt tän-
kande skapar bara ett slags instängd-
het som göra att folk mår dåligt. Att 
självdestruktiva handlingar ökar tror 
jag beror på att vi stänger in oss allt 
mer. Jag vet inte vad jag har för tro 
men jag har en längtan efter den här 
tråden som för människor samman. Oj 
vad det här blev ett långt och filoso-
fiskt svar.

Är vi inne på teologi nu?
– Ja! Teologi, denna härliga bland-

ning av trams, fascism och kärlek! Tro 
ska komma från okunnighet. Jag är lite 
av en vetenskap-teolog-fantast. Tyvärr 
kommer jag nog aldrig kunna bli en 
rejält hjärntvättad religiös typ och det 
kan man avundas ibland. Fast jag gil-
lar Jesus eller Yoshua som han också 
heter och jag tycker att han är missför-
stådd. Hur som helst, när det kommer 
till kritan och man studerar männis-
kan och apsläktet vi härstammar ifrån 
rent vetenskapligt, så har vår fram-
gång kommit ifrån samarbete. Det är 
det som bidragit till vår utveckling. 
Utveckling är samarbete, samarbete 
kanske också är en form av religion 
och något heligt, äh jag vet inte.
Hur är du själv att samarbeta med? 

– Även om jag har en chefsroll, vil-

ket jag ibland glömmer bort, så tycker 
jag att bara folk känner till avsikterna 
med det man gör så slipper man peka 
med hela handen. Det har gått väldigt 
bra, även om det var lite nervöst i bör-
jan. Kommunicerar man så går det 
bra, det är så det funkar. Först trodde 
jag att det skulle vara svårare. På för-
sta skivan spelade jag alla instrument 
själv, förutom på ”Storebror” som var 
en liveupptagning. Med tiden har jag 
släppt in fler och fler musiker. På den 
senaste skivan har jag tagit in musi-
ker på i princip varje låt, det blir fler 
och fler.

När du gjorde låten ”Snö” så sam-
arbetade du med Londons sym-
foniorkester. Det måste vara en 
enorm kick att ha en hel orkester 
som framför något som just du har 
skrivit. 

– Det var så häftigt, jag blev allde-
les berörd av det. Speciellt när jag fick 
höra stråkpartierna mot slutet av lå-
ten, det var magiskt. Att höra det kom-
ma till liv på riktigt och inte bara i min 
dator var jättehäftigt. 

Musikerna var så gulliga. Tydligen 
är det så att kompositörer vanligt-
vis brukar vara femtioåriga gubbar 
så när jag blev presenterad för dem 
trodde de först att jag var en assis-
tent. Jag hade precis sprungit runt i 
London för att hitta fram och var lite 
andfådd med håret på ända. När 
de fick noterna visste först de inte 
vad de skulle tro men så började de 
spela och förtroendet oss emellan 
började byggas upp. Först trodde 
de nog inte att jag hade en aning 
om vad jag sysslade med men de 
ändrade snabbt uppfattning. 

Du nämnde högstadiet tidigare, 
en period av mitt liv som jag fortfa-
rande kan drömma mardrömmar 
om. Hur var din egen skolgång? 

Text och Bild Jimmy Wallin

När vi skiljs åt traskar jag hemåt 
med ett leende på läpparna. Det är 
svårt att inte bli charmad av Laleh 
och hennes positiva livssyn. Hon 
må vara något av en udda fågel i 
Musiksverige, men hon är samti-
digt en av de vackraste.
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Susanna
ut avgaser. De ställer den fina frågan, 
måste jag ha dessa prylar, eller kan 
jag vara utan. Oftast kan vi vara utan. 
Miljöaktiva strävar efter ett långsam-
mare samhälle, tror jag. Och det är en 
bra sak, då kanske det långsamma 
samtalet också slår rot igen? Vi kan-
ske till och med får tillbaka ”potatis-
gubben” som säljer sin egenhändigt 
odlade potatis genom dörrknackning!

Snabba Cash, leder ju uteslutande 
till fängelse, blir man bättre av   
att sitta i fängelse tror du?

– Nej, tror jag inte. Inte om det inte 
är kopplat till meningsfull vård och 
behandling. Alla ska följa lagen i det 
land den bor i, och grova brottsling-
ar måste nog ha ”specialhus” att bo i. 
Men själva tanken, att bura in tämligen 
vanligt folk, som av olika anledning-
ar kommit på glid, ungdomar t.ex., på 
några kvadratmeter, och låta ruljan-
sen skötas av uniformerad perso-
nal, tror jag kommer att bli som med 
tvångssteriliseringarna. Vi kommer att 
förundras över att idén som sådan alls 
kunde existera. Och framtidens poli-
tiker kommer att behöva be om ursäkt 
för tiden vi lever i nu.  Jag tror på ett 
samhälle som vågar ställa frågor om 
varför folks liv går åt helvete. Se filmen 
Fish tank, så fattar du.

Ge ett exempel på hur din bak-
grund präglat dina egna värde-
ringar.

– På alla sätt. Inget har varit själv-
klart i mitt liv. Det har gjort mig genuint 
intresserad av samhällsfrågor. Ge-
nom den klassresa jag gjort så kan jag 
idag se skillnader på liv och liv, och 
förstå orsak och verkan, på ett sätt 
som kanske inte alla gör. Det är jäkligt 
jobbigt, men samtidigt berikande. En 
stark uppfattning jag har är att sam-
hället måste fungera som en ”utvid-
gad familj”, det vill säga, att det måste 
finnas en grundtrygghet för männis-
kor, som går att lita på.  Man ska inte 
behöva ”ha tur” för att kunna få hjälp 
med ett socialt problem, som att råka 
bo i en kommun där det finns en kvin-
nojour eller inte.

Är alla alltid värda en ny chans hur 
många gånger personen än har   
svikit sina löften?

– Det finns såklart gränser för allt. 
Men så länge en människa visar vilja 
att förändras så tycker jag att den 
människan ska ha en chans.  
 

Susanna Alakoski är aktuell med Håpas du trifs i 
fengelset, uppföljaren till sin hyllade Augustbe-
lönade debutroman Svinalängorna. Dessutom 
har svinalängorna blivit både teater och film som 
får biopremiär till hösten.

Känner du någon prestationsångest inför att föl-
ja upp Svinalängorna?  

– Näpps, ingen prestationsångest. Har inte för-
sökt skriva Svinalängorna en gång till. Lika lite som 
en bildkonstnär försöker måla samma tavla två 
gånger, försöker jag skriva samma bok två gånger. 
Håpas du trifs bra i fengelset är en helt annan bok. 
Det är en annan berättarröst, andra perspektiv. 
Men visst, ämnena connectar. Också denna roman 
handlar om sociala problem, men av något annan 
karaktär. I centrum finns en syskonrelation. Håpas 
du trifs bra i fengelset är väldigt mycket en kärleks-
roman. 

 
När du skrev Svinalängorna, skrev du på många 
smålappar när du åkte  buss, har du frångått 
bussåkande och lappskrivandet?
– Näpps, jag skriver fortfarande på lappar. På bus-
sen. På tåg. Det är som att det har blivit ett system i 
mig, den där tiden på 90-talet. Jag mår aldrig så bra 
som när jag åker tåg. Fragmentariska tankar löper 
amok.

Finns det, som du ser det, alltid glädje, även i 
sorg?

– Oftast är det så. Om inte omedelbart, så ofta i 
anslutning till, före eller efter. Men det är svårt att se 
glädje i Haiti just nu, att den någonsin ska kunna fin-
nas igen. Men det kommer den att göra, något annat 
går inte att tänka.

Svinalängorna var fylld med tragikomik, skulle 
du kunna skriva en renodlad komedi?

– Tror faktiskt det. Har inte prövat, men tror det. 
Jag kan vara sjukt rolig. Men, om jag tänker efter, nå-
gon eftertanke skulle nog finnas med… Eller minst 
ett vredesutbrott…

Kan man kapa sina blodsband utan att känna 
saknad, tror du?

– Nej, det tror jag inte.

Kan man förlåta, glömma och gå vidare, oavsett 
vad som hänt en under  livets gång?

– Det finns saker som är oförlåtliga. Men ändå, 
människor som utsatts för de mest hemska saker 
har förmågan att förlåta. Försonas.  Gå vidare. Det 
är en stark kraft, det där. Jag vill inte ställa mig till 
doms över vad som är förlåtligt, eller oförlåtligt. Men 
själv drivs jag inte av känslor som exempelvis hat. 
Det leder bara till mera hat. Jag kan förlåta.

Klimatet i Samhället blir hårdare och hårdare, de 
svaga får det   
svårare. Hur ska vi kunna vända den trenden, då 
och se att det finns   
andra värden än bara pengar?

– De unga, som är aktiva i miljörörelsen, är ett bra 
exempel. De tror på ett annat samhälle, som inte 
drivs av mer och mer pengar, fler och fler prylar. De 
ser sammanhang, vill förändra. Det är hoppfullt. Fis-
ken dör om jag spolar ut mitt smink i badvattnet lik-
som. Fisken dör om jag kör motorcross och släpper 

Text Lars Yngve

Alakoski
Sophie

Zelmani
Du har ryskt påbrå, ger detta sig till 
känna med någon speciell egen-
skap?

– Vad tänker du på då?

Har du aldrig funderat på att åka till 
Ryssland och spela?

– Nej, det är inget som lockar.

Handen på hjärtat: har du en rysk 
pälsmössa?

– Nej, men jag skulle gärna vilja ha 
en.

Du verkar vara svag för hattar, hur 
många har du?

– Du har rätt i att jag tycker om att 
ha något på huvudet. Men jag har inte 
så många hattar, faktiskt. Fast jag 
köpte en ny på Tradera igår!

En av låtarna på nya plattan heter 
”The years betray me now”. Du fyl-
ler snart 40, är det någon form av 
kris som pågår framför spegeln el-
ler är det existentiella tankar det 
handlar om?

– Spegeln är verkligen ingen kom-
pis numera men det där handlar nog 
mer om sådant som tycks hålla sig vid 
liv, som ständigt är, och som ständigt 
följer med en fast det skulle bli bättre 
av att lämnas bakom.

Tänker du på livet och döden? 
Båda ofrånkomliga…

– Alltid. Framför allt på hur härligt 
det är få leva. Men även på hur döden 
står tätt intill.

Har du funderat på att läsa Bibeln 
någon gång? Själv har jag av ren 
nyfikenhet försökt men ”hittar inte 
in” i den och jag är inte religiös alls.

 – Vad tror du på då? 

Jag vet att det finns gott och ont i 
världen, och jag tror på den goda 
människan, men att koppla det-
ta till sådana saker som jungfru-
födsel, att Gud skapade jorden, 
revbensincidenten och liknande 
känns synnerligen verklighets-
främmande för mig, rent av löjligt. 
Och religionens vansinne matas 
man med dagligen på tv. 

– Det är väl meningen att man ska 
bli hjälpt eller tröstad av en tro?

publiken att skriva i. Det är fantastiskt 
vad de kan skriva och berätta om sig 
själva. Det är fint och något jag låter 
mig ta till mig, just efteråt i alla fall.

Du är båtägare och låten ”Ready” 
handlar väl om båten!

– Tror du det? Bland annat och på 
ett visst sätt gör den det.

Finns det tillstymmelse till att bli 
sjösjuk, eller trivs du som en fiska-
re på båten?

– När det är lugnt är det en ljuvlig 
plats att vara på, men i vågor är jag 
ingen att luta mig emot. Då vill jag mot 
land.

Av någon anledning så har jag fått 
för mig att du gärna handarbetar, 
har jag fel?

– Jag stickar eller broderar inte di-
rekt men pysslar lite med andra ma-
terial. Men det blir mest lite slarvigt, 
fumligt och ofärdigt.

Men det gör gott för humöret. 
Din syster syr dina scenkläder, li-

tar du blint på henne och tar på dig 
vad hon än sytt?

– Vi spånar tillsammans och är 
överens innan något blir sytt. Det har 
blivit en sorts ritual som känns viktig. 
Roligt och tryggt.

Vad är det för text som blir ”over-
headad” på dig och väggen på om-
slaget?

– Det är utdrag från någon av lå-
tarna.

Man har ju vant sig vid Anton Corbi-
jns bilder men den nya fotografen 
påminner mycket om Corbijn. Var-
för valde du ny fotograf?

– Ja, det kanske hon gör . Hon är 
väldigt duktig. Jag kan ju inte fråga 
Anton varje gång. Så jag lät bli den 
tanken helt enkelt.

Har du avbrutit samarbetet med 
Corbijn?

– Det finns nog inget att avbryta. 
Händer det igen så får det gärna göra 
det. Allt har sin plats och tid. Men jag 
ska skicka skivan till honom så får vi 
se vad han tycker.

Du har gjort två duetter på svenska, 

I tider då många tycks göra allt – och då menar 
jag verkligen ALLT – för att synas och höras, fort-
sätter Sophie Zelmani att framföra sin lågmäl-
da pop som blivit hennes signum, och skaran av 
fans växer stadigt. 

Frågan är om Sophies musik någonsin varit 
viktigare än nu, i dessa tider då formulär 1A-mu-
sik massproduceras till formstöpta artister? 

Sophies rofyllda och eftertänksamma musik 
har haft samma sound på hennes tidigare åtta 
album och hon har inga planer på att förändra 
sin stil. Och varför skulle hon det?

På hennes aktuella och nionde album I’m the 
rain är det den ständige vapendragaren Lars Ha-
lapi som producerat, som alltid sparsamt, fin-
stämt och med fingertoppskänsla.

Uppföljaren till The Ocean and me skulle, om jag 
förstått det hela rätt, dröja något år till? 

– Ja, men låtarna rann till. Och när de gör det får 
man ju passa på. Kan känna att den här skivan var 
nödvändig att göra just nu. Men så känns det ju alltid 
när det är dags!

Var det någon speciell händelse som satte fart 
på inspirationen?

– Jag tror det.

Vad säger du om jag påstår att du gör soulmu-
sik? Jag menar, dina texter tycks komma rakt 
från din själ!

– Det var väldigt snällt sagt av dig!

Om jag påstår att du och din musik utstrålar 
återhållsamhet, förstår du hur jag tänker?

– Vet inte riktigt vad jag ska svara på det.

Hur beskriver du själv din musik?
– Jag brukar nog säga att det är på engelska, lug-

na låtar och gitarr.

Är du en sådan som söker inspiration eller låter 
du den bara komma till dig?

– Jag undrar ibland om inte hjärtat jävlas onödigt 
mycket med mig? Som om det jagar inspiration. 
Och jag som tror att det är lugnt och stilla medan jag 
väntar på att en bris av mild skrivarlust ska svepa för-
bi (jag vet faktiskt inte längre hur det är!).

Vilka känslor vill du förmedla med din musik?
– Det är mina egna jag vill få ut och sätta ord på. 

Musik får nog i allmänhet människor att känna saker. 
Men vad det kan vara beror väl på var mans behov 
om man kan säga så.

Du har sällsynt trogna fans, vad säger de till dig?
– Det är jag som borde säga högt och oftare hur 

mycket jag uppskattar dem. Och tacka. Ibland har 
jag tagit med mig en gästbok till spelningarna för 

får vi höra mer av dig på svenska 
framöver?

– Inte vad jag vet just nu.

Din röst är mjuk som persikofjun 
och så tyst att man tvingar sig själv 
till att stanna upp och lyssna. Det 
känns mycket mer effektivt än att 
höra någon som vrålar – eftersom 
alla gör det numera!

– Om jag hade röst skulle jag nog 
kvittra, sjunga och vråla allt vad jag 
kunde men jag är glad att den räcker 
till att uttala orden!

När vrålar du, föresten?
– Kanske när jag blir ordentligt pro-

vocerad?

Är du en sådan som far i luften och 
ryter eller går du in och surar när du 
anser att du blivit felbehandlad?

– Oftast blir jag nog osynligt upp-
rörd, det beror på vilka jag har om-
kring mig. Jag blir så arg, och då kan 
jag inte tänka eller svara något vettigt.

Själv känner jag ett lugn av att lyss-
na på din musik!

– Tack, det tar jag som en kompli-
mang.

Bilden av dig är en blyg musiker 
med scenskräck, men det finns en 
annan sida av dig också. 

– Jag tror jag är blyg, och jag har re-
jäl scenskräck. Kanske för att det är lätt 
att tvivla på vad man har att göra där.

Vad får dig att skratta?
– Det vet man aldrig.

Kan du inte dra en vits du tycker är 
rolig, skulle vara kul att få höra? Jo, 
kom igen!

– Jag kan ingen och brukar inte 
skratta åt sådana historier. Jag är mer 
en sådan som skrattar åt att till exem-
pel min syster gått ut med galgen kvar 
i kappan. Och åt hur det kan tänkas ha 
känts för henne när någon vid buss-
hållplatsen försiktigt påpekade det.

”Interior design” har lite ”do-dodo-
dodo-do-dodo-do-dodo”-känsla, 
är det “Take a walk on the wild side” 
som inspirerat?

– Nä, mer att orden inte var så vik-
tiga, bara själva drömmen.

Text: Lars Yngve
Foto: Severus Tenenbaum 

Någon gång ska jag ge mig på att 
läsa Bibeln för att se vad den har 
att säga. Jag hoppas på att den ska 
vara spännande.

Har religion haft någon som helst 
betydelse för dig?

– Nej, inte än.

Jag tror faktiskt att det skulle vara 
väldigt stämningsfullt med en kon-
sert med dig i en kyrka, har du tänkt 
i de banorna?

– Vi spelade en gång i en kyrka i 
Berlin. Det var speciellt. Och jag tyck-
er inte att det är fel plats för musik och 
konserter överhuvud taget. Det var 
en bra idé. Ska tänka på det till nästa 
gång.

Hur ofta tänker du på din pappa?
– Inte varje dag. Inte varje vecka. 

Han har med tro och hopp att göra nu-
mera. Har en känsla av att han hjälper 
mig. Så jag söker nog upp tanken på 
honom ganska ofta ändå.

Har man en fysisk och en mental ål-
der, tycker du?

– Absolut. Den mentala åldern be-
stäms nog av hur man låter sig formas 
av sin egen drivkraft, syn på livet och 
”inre” regler. 

Tycker du att livet blev som du hade 
förväntat dig?

– Livet pågår. Det jag hoppas på är 
att det finns tid för att följa efter dröm-
marna och målen som går framför en. 
Jag är nöjd med att livet är svårt och 
lika underbart.

Hade du några ambitioner av att 
göra någonting annat innan du val-
de att satsa helhjärtat på musiken?

– Inte direkt, det var kanske lite tur 
att det löste sig på det sättet.

Som artist håller du en ganska låg 
profil; tänk vilken uppståndelse det 
blivit om du tackade ja till att med-
verka i Let’s dance! Skulle du kun-
na tänka dig att dansa i tv?

– Nej, jag skulle förstås inte våga 
sätta mig i den situationen. Vilken 
press. Men tänk vad de får lära sig!

Får du någon gång den typen av 
förfrågningar?

– Nej.

Efter regn kommer solsken, som 
Rolandz sjunger. För din del hand-
lar det om turné. Du är populär i 
Schweiz, Österrike och Tyskland. 
Skiljer sig den publiken från din 
svenska publik, åldersmässigt?

– Jag har sett både unga och äldre 
i publiken där också. Det är nog ingen 
större skillnad.

Vad är det finaste någon sagt om 
dig och din musik?

– Det är ofta svårt att ta till sig det 
fina, men jag tackar och tar emot när 
någon säger att den är tidlös.

Hur hade du reagerat om någon 
i publiken uppfört sig störigt och 
suttit och skrikit under ditt framträ-
dande?

– Det kan hända. Försöker nog 
bara koncentrera mig och hoppas nå-
gon gör något åt saken...

Man kan väl påstå att du har en 
lyssnande publik!

– Det känns oftast så.

Det slogs ju på stora PR-trumman 
när ”Always you” var med i Min 
bäste väns bröllop, men du drog 
i handbromsen. Har du någonsin 
ångrat detta?

– Jag var så skadad (i själen) då, så 
jag hade inte orkat ändå. Och det be-
tydde heller inget för mig. Så jag kan 
inte ångra det, och det hade säkert 
inte funkat. 

Har du fått fler förfrågningar om att 
din musik ska medverka i filmer?

– Det var ett tag sedan. Hoppas 
igen.

Kan du tänka dig att medverka i en 
stor lansering i USA om du får en 
förfrågan igen?

– Frågan idag skulle kännas lite 
som ett frieri på ett brev som anlänt 
50 år försent. Men jag skulle nog läsa 
brevet ett par gånger i min gungstol, 
och drömma lite…
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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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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

Haitis huvudstad Port-au-Prince 
ligger i ruiner. Överallt kaos och 
hunger. Föräldralösa barn och hän-
der som sträcker sig efter den otill-
räckliga nödhjälp som trots allt når 
fram.

Katastrofen är oöverskådlig. Li-
dandet ofattbart.

Varje dag ser jag människor runt 
omkring mig som vill hjälpa. Män-
niskor som skickar en hundring 
med mobiltelefonen, som avrundar 
uppåt i affären.

Unga representanter för Läkare 
utan gränser står i timmar på stan 
mitt i den värsta vinterkylan och 
försöker få oss att stanna upp och 
dela med oss.

De flesta av oss vill utan tvekan 
agera när vi ser medmänniskor i 
svår nöd. Vi känner uppriktig för-
tvivlan och ett djupt liggande behov 
av att lindra plågorna. Det är inte 
vår mänsklighet det är fel på. Inte 
heller solidariteten. 

Men hjälpinsatserna för Hai-
tis folk har snabbt förvandlats till 
ett välgörenhetsjippo. Alla vill vara 
med och få en del av kakan. Kvälls-
tidningarna kör kampanjer. Tv kör 
kändisgalor med höga tittarsiffror. 
Företag och makthavare tävlar om 
vem som kan skänka mest.

Redaktionen för SVT:s morgon-
program bjuder in kulturentrepre-
nören Thomas Gylling. Passande 
nog har han precis dragit igång en 
ny klubb på Mosebacke i Stock-
holm och berättar hur han tänker 
skänka biljettintäkterna från den 
första helgen till olika välgören-
hetsorganisationer. Han vill ge nå-
got tillbaka till Haiti, eftersom vi i 
Europa har fått så mycket av vårt 
välstånd från Västindien. 

Stulit, skulle jag vilja säga. Det 
är knappast någon slump att män-

niskorna i Haiti är fattiga eller att 
husen i Port-au-Prince har svårt att 
stå emot en jordbävning. Sekler av 
kolonialt förtryck och imperialism 
sätter sina spår.

När katastrofen är ett faktum 
lyckas västvärlden till och med att 
profitera på lidandet. Hur mycket 
är gratisreklamen i SVT värd för 
en man som Thomas Gylling? Hur 
många fler besökare får han på sin 
klubb? Hur många företag stärker 
sina varumärken i välgörenhetens 
namn?

USA släpper ner paket med för-
nödenheter över Haitis folk och 
stiger sedan i land med fler solda-
ter för att, som det heter, förhindra 
kravaller och plundring. Världens 
största imperialistmakt utnyttjar 
katastrofen för att stärka greppet 
om sin koloni. 

I Sverige fortsätter vi att skicka 
pengar till någon av alla otaliga 
välgörenhetsorganisationer som 
också lever på katastrofen. Organi-
sationer med högavlönade direk-
törer och enorma administrativa 
kostnader. 

Vi hoppas att hjälpen ändå ska 
nå fram. Att vi på något sätt ska 
kunna minska lidandet för våra 
medmänniskor. 

Utan att välja det själva blir vi en 
del av välgörenhetsjippot. Vår med-
mänsklighet säljs ut, och världen 
har inte blivit ett dugg mer rättvis.

göra

väl

Text av Jenny Tedjeza

The murder
of my sweet 

Text av Peter Eliasson

Text av Jerry PrützAmerikanerna har Evanescence, Holland Within 
Temptation, Finland Nightwish, och nu har vi i 
Sverige The Murder Of My Sweet. Fast associera 
helst inte de sistnämnda till den av allt att döma 
aldrig sinande gothmetalvågen. Det är denna 
Stockholmskvartett enligt egen utsago alldeles 
för musikaliskt breda för. Å andra sidan med-
ger sångerskan Angelica Rylin gärna att det är 
smickrande att jämföras med ovanämnda stor-
heter.

– Ja, vi har i alla fall absolut inget emot det, kom-
menterar hon. Det är stora band med en otrolig “fol-
lowing”, så det är kul att läggas i samma klass som 
dem. Men jag hoppas också folk ska upptäcka nå-
got mer hos oss. Bara för att en tjej frontar betyder 
det inte att det vi gör är gotiskt.

Sedan framhåller sångerskan bandets förkär-
lek för filmmusik. Influenserna från soundtracks 
är så tydliga att fansen på nätet börjat kalla ban-
dets musik för cinematisk metal, ett faktum hon 
lika nöjt som skämtsamt tolkar som att The Mur-
der Of My Sweet har nyskapande kvaliteter.

– Men jag var mest en mainstream radiolyssnare 
innan jag gick med i bandet, så djupare än så blev 
det aldrig då. Men när killarna sitter och namedrop-
par en massa namn måste man kunna hänga med 
eftersom alla har olika bakgrund.

En av dessa “killar” är hjärnan och gruppens 
grundare Daniel Flores. Denne musikaliska 
mångsysslare är mest känd för sitt proggrock-
band Mind´s Eye, men har under årens lopp ar-
betat med otaliga artister inom framförallt clas-
sic rockgenren, däribland Beach Boys tidigare 
turnésångare Philip Bardowell, tyska Bonfires 
ex-vokalist Michael Bormann och hårdrockstje-
jerna i Crucified Barbara. Fast de senaste åren 
har livet förstås I första hand kretsat kring The 
Murder Of My Sweet och den nu färdiga debuten 
Divanity

– Från början hade Daniel en del låtar på lager 
och coola killar som ville vara med. Däremot hade 
han ingen som kunde sjunga. Men så hörde han ryk-
ten på stan om att jag både kunde det och var söt 
och trevlig, så han blev nyfiken. Den kombinationen 
är ju svår att hitta.

Vad hände då?
– Daniel ringde mig och sade att han skrivit en 

låt som han ville jag skulle testa i studion. Det var så 
jäkla kul. Jag hade aldrig sjungit den typen av mu-
sik förr, men jag blev störtförälskad. Det var hösten 
2007. Sedan dess har vi jobbat dygnet runt. 

Skinkan är sedan länge uppäten, glöggen ur-
drucken och de sista raketerna uppskjutna. Kort 
sagt, nu är det slut på helger och annat som av-
brutit den ordinarie verksamheten men först lite 
om nyårslöften.

För visst har du, sanna och äkta hårdrockare, 
lovat att vara ”true” och ”metal to the bone”, även 
under 2010?

Det finns nu en massa måsten 2010 precis 
som alltid och som i vilken religion eller annan 
kulturyttring som helst. Bland annat måste man 
vallfärda till Sweden Rock Festival 9 – 12 juni 
och/ eller till Sonisphere 7 augusti då Iron Mai-
den, Mötley Crüe, Heaven & Hell med flera kom-
mer till Stora Skuggan i Stockholm. Har du svårt 
att ta dej till Norje och/eller Stockholm så finns 
ju alltid Metaltown i Göteborg.  18 – 19 juni blir 
det hårda bananer på Bananpiren i Göteborg.

Besöker du en av dessa festivaler så uppfyl-
ler du mer än väl ditt löfte om en vallfärd i hård-
rockens tecken. Och det är ju så att hårdrock ska 
avnjutas tillsammans med likasinnade och livs 
levande med ett band på scenen som ger allt. På 
så sätt uppnås nirvana (sinnestillståndet alltså – 
inte bandet)

Att avge nyårslöften som att sluta röka, börja 
träna eller gå ner i vikt brukar hålla i någon vecka 
sedan bryts de precis som smålandsskogsbe-
stånd under stormen Gudrun och blir till intet. 
Bättre är då att lova att köpa mera skivor, gå på 
flera konserter, ha en hårdrockstshirt på sig var-
je dag och att resa sig upp från stolen och förkla-
ra, precis som i Twisted Sister-videon till ” I wan-
na rock”, att allt man vill göra är rocka hårt. 

Sedan är det ganska lätt att hålla löften som 
att köpa mer plattor, gå på flera konserter, tipsa 
polare om nya band, köpa minst en bandtröjja 
per konsert, stötta ditt lokala heavy metal band.

Angelica berättar att hon kastades in i arbetet direkt. Efter-
som Daniel hade påbörjat många av melodierna föll det sig 
naturligt att hon i egenskap av sångerska skrev texterna. Vis-
serligen saknade hon erfarenhet på området, men det var 
knappast något hinder.

– Nej, efterhand som tiden gick kom jag in mer i det och till slut 
blev det jag och Daniel som  själva stod för låtskrivandet. Sedan 
fick de andra komma in med tunga gitarriff och coola keyboardin-
pass. Det funkade jättebra och gav oss glöd och inspiration att 
vilja fortsätta. 

Ni testade visst att skriva med andra också?
– Ja, vi skrev bland annat med med In Flames gitarrist Jesper 
Strömblad, Matti Alfonzetti (Poodles, David Lee Roth) och Peter 
Kvint, men de låtarna kom inte med på plattan Fast på ett eller an-
nat sätt ska vi få ut dom också. 

Det ser vi fram emot. Men hur känns det att äntligen få släppa 
ut albumet efter att ha arbetat på det så länge?

– Jättespännande. Jag går som på nålar. Det kommer att bli un-
derbart. Jag tror plattan kommer att bli väl mottagen. Responsen 
på MySpace har varit jättebra.

Samtidigt verkar det positivt att ni lanseras på bred front av 
ert bolag Frontiers, även om de nu mest ger ut FM-rock och 
hårmetall I vanliga fall?

– Ja, men det är kul att de vågar tänka utanför boxen. Det bidrar 
till att de vill få det att funka. Därför har de också velat gå några 
steg längre för oss, så hittills är vi jäkligt nöjda med dem.

Hur hårt satsar ni själva på det här då?
– Hundra procent, tror jag. Vi satsar all vaken tid. Vi tycker ban-

det är det viktigaste just nu. Inget får stå ivägen. Det är ganska 
osvenskt att satsa tid och pengar både på att både låta och se bra 
ut. Det är inget slarv med det här bandet. Svenska musiker är ofta 
duktiga, men de står som pinnar på scen när de spelar live.

Hur stora kan ni bli?
– Svår fråga. Vi nådde en fjortondeplats på topplistan med för-

stasingeln Bleed Me Dry, så jag vet inte vad jag ska tro. Jag har 
nog mer förhoppningar och drömmar än förväntningar, och de är 
gigantiska. Men det är viktigt att folk verkligen supportar band de 
gillar och köper skivorna. Annars finns det inga medel att fortsätta 
i längden.
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Bono

Om det är något vi har fått för mycket av under 
julhelgen, så inte är det skinka eller amerikansk 
fotboll, utan topp tio-listor. De står oss upp i hal-
sen. Inte ens i denna behärskade publikation 
har man lyckats undvika decennie-summeringar 
av de tio bästa det ena och de tio sämsta… fyll i 
önskat alternativ.

Och här kommer jag i sann utsvävande rock-
stjärnestil med en till.
Om vi nu ska hitta någon skillnad mellan min lista 
och de andra, så är det att denna blickar framåt, inte 
bakåt. Här är alltså tio idéer som kan göra de kom-
mande tio åren intressantare, hälsosammare, mera 
civiliserade. Delvis banalt, delvis grundläggande. 
De har inget inbördes gemensamt utom det faktum 
att jag tycker de är spännande och känner att de har 
potential att förändra vår värld.

Skapare av upphovsrättsskyddat material
Varning! Det enda som skyddar film och tv-indu-
strin från det öde som drabbat musiken och även 
tidningsvärlden är filernas storlek. De oåterkalleli-
ga lagarna om bandbredd säger oss att det inte tar 
många år innan vi kan ladda ner en hel säsong av 
”24” på 24 sekunder. Och många kommer att vilja 
ha det gratis.

Efter ett decennium av fildelning och filstöld står 
det klart att de som drabbas är skaparna – i detta 
fall de unga, just flygfärdiga låtskrivarna som inte 
kan livnära sig på biljett- och t-shirtsintäkter i mot-
sats till de minst sympatiska bland oss – och de som 
gynnas av denna omvända Robin Hood-kupp är de 
som levererar tjänsterna; de rika vars svällande pro-
fit står i direkt motsvarighet till musikbranschens för-
lorade kvitton.

”Vi bara förmedlar”, säger de. Hur ska vi kunna 
veta vad som finns i de bruna paketen? Fast vi vet, 
från USA:s hjältemodiga försök att stoppa barn-
pornografi och också från Kinas inte fullt så hjälte-
modiga försök att förtrycka oliktänkande, att det 
är fullt möjligt att spåra innehållet. Kanske tv-mo-
gulerna kan lyckas där musiker och deras moguler 
har misslyckats hittills, och få USA att försvara värl-
dens mest kreativa ekonomi där musik, film, tv och 
dataspel svarar för nästan fyra procent av BNP. 
Ett Obs! till mig själv: Låt inte överbetalda rock- el-
ler filmstjärnor förmedla detta budskap; hitta nästa 
Cole Porter. Om han inte redan hoppat av för att 
skriva reklamjinglar.

Bilen som sexobjekt kommer igen
Hur kan det komma sig att landet som fick oss att 
älska bilen har misslyckats (med några få undan-
tag) med att producera en enda familjebil av sedan-
modell med samma stil, humor och elegans som 
bilarna från 40-, 50- och 60-talen hade? Det kvittar 
om vi kallar modellerna för manliga (alltså längre, 
lägre och bredare, Herr Freud) eller kvinnliga (mju-
ka, kurviga linjer och – naturligtvis – strålkastarna). 
Alla hade de sex appeal. (I 70-talets Irland var det 
Jaguar E-type som gjorde puberteten meningsfull.) 
Idag har vi ett trist äktenskap med kombibilar och 
stadsjeepar, och ett långvarigt förhållande med bilar 
i mellanklassen som alla är något tunga där bak, om 
uttrycket tillåts.

Är det aerodynamikens fel? Eller ekonomins? El-
ler är det för att de flesta amerikanska designers 
jobbar i team? Det känns inte bra att säga så om en 
demokrati (vilket jag är väl medveten om, för mitt 
band är en demokrati) men det är mycket sällan som 
ett majoritetsstyre har skapat något riktigt vackert.

Och därför borde Obamas administration – med-
an de fortfarande har nycklarna till de stora bilfabri-
kanterna – ansluta några stilfascister i gänget; ge-
nier som formgivaren Marc Newson… Steve Jobs 
och Jonny Ive från Apple… arkitekten Frank Gehry 
och konstnären Jeff Koons. Sätt framstående indu-
stridesigners i framsätet, tillsammans med ett sunt 
ekonomiskt styre: ju grönare, renare och elakare 

mot fossila bränslen, desto sexigare 
för mig. Titta på elsportbilen Tesla el-
ler hybriden Fisker Karma, som rita-
des av samma team som gav världen 
Aston Martin.

Abrahamsfestival
Det skulle aldrig kunna ha hänt på 
nollnolltalet, men kanske det blir möj-
ligt på det nya tjugo- eller tiotalet; 
om det sker ett genombrott i freds-
processen i Mellanöstern. Tanken är 
att ha en konstfestival som firar ur-
sprunget till de tre abrahamitiska reli-
gionerna: judendom, kristendom och 
islam. Varje år kunde man ha den på 
ett nytt ställe men Jerusalem vore väl 
en bra början.

När ”the Troubles” pågick som 
värst i Irland sade man att det bara 
fanns ett sätt att lösa problemet med 
rabiata sekterister; nämligen att låta 
tusen punkrockband blomma. Mu-
siken skapade en fristad för dialog 
(med hög volym). Alltså äger inga po-
litiker tillträde. Endast för artister.

Lika rätt att förorena (och principen 
”förorenaren betalar”)
Det kom inte som någon överrask-
ning i klimatdiskussionerna i Köpen-
hamn nyligen, att utvecklingsländerna 
inte ville lätta på pedalen till sin egen 
koldioxidbemängda tillväxt. Det var ju 
heller inte främst de som byggde det 
gigantiska problem av typen igenkor-
kad åttafilig motorväg som vi står in-
för nu.

Jag har hört ett intelligent förslag, 
ett slags riff på handeln med ut-
släppsrätter: Var och en har lika rätt 
att förorena och det kan, på något 
sätt, finnas en möjlighet att omsätta 
den rätten i pengar. Med den princi-
pen kan en genomsnittsetiopier sälja 
sin underförorenande livsstil (unge-
fär 0,1 ton koldioxid per år) till en ge-
nomsnittsamerikan (cirka 20 ton per 
år) och använda överskottet till att ta 
itu med klimatförändringarnas verk-
ningar (till exempel torka) eller utbilda 
sina barn och skicka dem till univer-
sitet. (Lita på kapitalismen – vi kom-
mer att hitta metoder för detta.) Som 
milt grön gillar jag idén, även om den 
anses kontroversiell i khakigröna, mi-
litanta fästen. Visst skulle realekono-
mer hellre vilja beskatta koldioxiden 
där den produceras, men det finns 
ännu inte någon politisk vilja till det. 
Jag skulle ha slagit till innan utveck-
lingsländerna vill ha det här retroak-
tivt.

En människa (Doktor William Li) 
och ett ord (Angiogenes)
Angiogenes är en process där nya 
blodkärl bildas. Det är ju bra – utom 
när det är väldigt dåligt, som när can-
certumörer bildas. Blodkärlen tjänar 
som leverantörer. Doktor William Li 
från Angiogenesis Foundation har 
kallat forskningen inom detta områ-
de för ”det tjugoförsta århundradets 
första medicinska revolution”. Och 
han borde veta; inte jag, med tanke 
på mina dåliga medicinska kunska-
per. En av mina bandmedlemmar, the 
Edge, som stödjer stiftelsen, berätta-
de det här för mig. Utveckling av angi-

ogeneshämmare är spjutspetsforsk-
ning. När vi idag inte vet om världen 
har råd med sjukvård är framgångar 
inom preventiv medicin av högsta 
värde.

Intressant att veta: Cancersjukdo-
mar börjar som små härvor av maligna 
celler som inte blir fler förrän de ge-
nom nya blodkärl får syre och näring; 
då kan en cancer föröka sig 16.000 
gånger på bara två veckor.

Bekämpa rotavirus
Det finns faktiskt vaccin mot rotavi-
rus; det är inte bara ett hopp för fram-
tiden, som vaccin mot aids. En av de 
bästa nyheterna 2009 var att rotavi-
rusvaccin har visat sig verka inte bara 
i länder med låg barnadödlighet utan 
också i de fattigaste länderna där di-
arré (som inte är dödligt hos oss) or-
sakad av rotavirus tar livet av 500.000 
barn varje år. I somras kom Världshäl-
soorganisationen WHO med en stark 
rekommendation att rotavirusvaccin 
ska ingå i varje lands immuniserings-
program. Ur den synvinkeln artar sig 
nästa decennium riktigt bra.

Materia är materialistiskt
Gud är tydligen trekkie (Gud be-
vare oss).
Doktor Anton Zeilinger, en österrikisk 
fysiker, har blivit vetenskaplig rock-
stjärna genom sitt arbete inom kvant-
mekanik och teleportering, som jag 
verkligen inte känner till mycket om 
men nog lyckades med backstage i 
Berlin, tidigt 1990-tal. Det verkade i 
alla fall vara något med teleportering 
av egenskaper eller information, inte 
av konkreta föremål. Doktor Zeiling-
er avsäger sig alla Star Trek-tricks, 
men hans forskning har ändå fängslat 
många inom den ovetenskapliga värl-
den just för att den verkar så metafy-
siskt spännande. Hans egen version 
av E=mc2 har en kosmisk knorr; infor-
mation är mer materiellt än materia.

Gud kanske är en nörd?

Folkets makt och den upp- och 
nervända pyramiden
Vi är många som har sett och upplevt 
förra århundradets organisationsdia-
gram, där makt och inflytande (kyr-
kans, statens eller företagens) kon-
centreras till den översta toppen av 
pyramiden. Förtrycket utövas neråt. 
Men i det nya seklet, och särskilt i ut-
vecklingsländerna, är pyramiden vänd 
upp och ner. Det har skrivits mycket 
om vilka vinster som kan göras längst 
ner i pyramiden, men inte så myck-
et om den politiska potentialen som 
finns där. Allt oftare sitter massorna i 
toppen och deras vikt – via mobilte-
lefoner och nätet som befrämjar det 
civila samhället och demokrati – är 
kännbar för dem som traditionellt haft 
makten. Idag tynger det ännu mer, när 
de få är korrupta eller inte håller de 
löften som de gav för att få makten. 
Världen lägger märke till förändringar-
na. På sin senaste resa till Afrika valde 
USA:s utrikesminister Hillary Rodham 
Clinton att istället för regeringstjäns-
temän träffa representanter för själv-
ständiga grupper som inte stöds av 
regeringen. De blir allt bättre organi-

serade och samarbetar sinsemellan. 
Ett exempel är Twaweza, en medbor-
garrättsorganisation som förgrenar 
sig i Östafrika och hjälper människor 
att ställa tjänstemän till svars för bud-
get och utförande av samhällstjäns-
ter. (På swahili betyder Twaweza ”Vi 
kan göra det!”). Leve (den oblodiga) 
revolutionen!

“Jag står här som en direkt följd 
av Doktor Kings livsgärning”, sade 
president Obama i sitt tal då han mot-
tog Nobels fredspris. ”Jag är ett le-
vande bevis på icke-våldets mora-
liska kraft.”

Han kunde ha tillagt att tyskarna 
och östeuropeerna som firade mu-
rens fall för några månader sedan 
också är ett bevis på den moraliska 
kraften i icke-våld. Samma sak med 
de modiga iranierna som demonstre-
rar på gatorna fast de med säkerhet 
vet att det blir brutalt efterspel. Precis 
som Neda Agha Soltan är de levande 
(och blödande och döende) bevis.

Det nya decenniet borde vara en 
hoppfull tid – inte den där bräckliga 
sorten utan hopp som härdats i stri-
den, smitts i vår tids bistra, målmed-
vetna anda. Mitt hopp sätter jag till 
möjligheten – fast den känns avläg-
sen just nu – att regeringarna i Nord-
korea, Burma och på andra ställen 
inte glömmer hur mycket en uppre-
tad befolkning kan ställa till för tyran-
nerna, och att människor som bor där 
vrede och förtvivlan är förhärskande, 
till exempel i de palestinska område-
na, snart hittar sin Gandhi, sin King, 
sin Aung San Suu Kyi.

En avspark för det afrikanska de-
cenniet
Det börjar bli lättare att få amerika-
ner att förstå vilken stor händelse 
fotbolls-VM är – särskilt för Afrika där 
turneringen hålls i sommar. För några 
år sedan höll Elfenbenskusten på att 
splittras; de var mitt i ett inbördeskrig 
när deras landslag kvalade in i VM 
2006. Gensvaret var så extatiskt att 
kriget mer eller mindre kom på undan-
tag eftersom något mycket viktigare 
än en dödlig strid var på gång, näm-
ligen en fotbollsmatch. Landslaget 
blev en symbol för hur de olika stam-
marna kunde samsas, även efter tur-
neringen.

Inför VM 2010 trodde pessimis-
terna inte att Sydafrika skulle kunna 
bygga arenor som blev färdiga i tid. 
Hoppas de rodnar klädsamt nu. Syd-
afrikas imponerande förberedelser vi-
sar på en förändring i kontinenten där 
fem procents tillväxt har varit snittet 
under senare år. Prognoserna visar 
på en fortsatt ökning av tillväxten un-
der det kommande decenniet. Listiga 
investerare kommer att placera sitt 
kapital där. Och det kommer i sin tur 
att stötta upp kontinentens unga öm-
tåliga demokratier.
Så passande det vore om Nelson 
Mandela, som har gjort mer än nå-
gon annan enskild person för Afrika, 
fick sparka igång öppningsceremo-
nin. Om han kommer dit skulle världen 
gråta av ren glädje.

Bono
Bono är sångare i U2 och har varit med att 
grunda kampanjerna ONE och RED.
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Tio bud för tiotalet

Översättning: Lotta Askaner Bergström

Jag skulle vilja berätta om en platta 
som betyder mycket för mig.

En skiva som representerar nöd-
vändighet. Och motstånd!

Denna skiva får mig att le och 
dansa. Den är inspelad och utgi-
ven av Bengt Nordström i mitten 
av 60- talet.

BENGT ”FRIPPE” NORDSTRÖM – 
WHEN WILL THE BLUES LEAVE / 
BIRD NOTES EP B1

Bengt Nordström blev en kär vän 
och kollega till mig, när jag som 
19-åring flyttade ner till huvudsta-
den från ett vintrigt och musikaliskt 
dränerat Umeå (HC – vågen med 
Refused och andra var ännu flera 
år borta). 

Frippe utmanade mig på alla de 
sätt, såväl musikaliskt såsom i det 
privata. Jag är honom mycket skyl-
dig och därtill tacksam! Han öpp-
nade perspektiven!

Otaliga gånger har vi spelat 
ihop, men framförallt diskuterat 
musik – både upprört samt in-
stämmande… många långa ener-
verande samtal över telefonen, så-
väl natt som dag…

Frippe gick ur tiden för 10 år se-
dan och jag saknar honom rejält 
fortfarande! I dessa tider av in-
ställsam kultur så är det mer än 
viktigt att komma ihåg och låta sig 
påverkas av Frippes gärning. Han 
var den ensamma konstnären som 
stod upp emot de olika etablisse-
mangen, men en övertygelse och 
ett brinn av sällan skådat slag. En 
av de första att helt på egen hand 
ge ut egen musik på ett eget bolag, 
Bird Notes, med denna form av mu-
sikaliska uttryck (kanske bara före-
gången av Sun Ra och hans Saturn 
Records?). Att som honom stå upp 
för sin egen konst på ett okuvat, 

kompromisslöst sätt, har få efter-
följare i vår kultur. En jazz- anar-
kist? En avig revolutionär? Jag tror 
inte det, Bengt var framförallt sin 
egen, och sin egen musik trogen, 
med en stor dos kärlek och dedi-
kation tog han sig an jazzhistorien 
på sitt alldeles egna sätt. Det per-
sonliga uttrycket i en opersonlig 
jazztid…

Den mest udda och samtidigt 
kanske den mest signifikativa ut-
gåvan på hans Bird Notes är en 7” 
vinyl- ep som vi kan kalla ”When 
will the blues leave, med objuden 
gäst”. Denna lilla raritet i enbart 10 
pressade exemplar speglar Bengts 
opportunistiska personlighet på 
ett alldeles förträffligt sätt. Inspel-
ningen är gjord 1962 i det Nord-
strömska hemmet, där mikrofoner 
satts upp framför hemmastereon 
och där Ornette Colemans klassis-
ka mästerverk ”Something Else” 
snurrar på skivspelaren.

Givetvis noterar den intresserade 
att just på originalomslaget av den-
na Contemporary LP sitter Ornette 
Coleman med en vit plastsax i sitt 
knä. Samma modell av märket Graf-
ton som Bengt skulle komma att an-
vända under en lång tid framöver.

Låten är den hårt svängande 
”When will the blues leave”. Bengts 
ide´ var helt enkelt att spela med 
gruppen så fort som Ornette och 
Don hade gjort sitt. En form av ti-
dig play-a-long? Bengt sätter helt 
enkelt på bandspelaren och sätter 
saxen till sina läppar så fort som 
rytmsektionen skall till att göra 
sina musikaliska insatser. Denna 
gång med en objuden gäst som 
”solist”! Och nu utan konkurrens 
från Ornette och Don.

Det som gör det hela så fantas-
tiskt är att denna sjutums vinyl 
innehåller hela 4 olika tagningar av 
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denna fantastiska ide´!
Och på det sätt som Bengt ge-

nomför detta.
HELT MAKALÖST!
Med en otvungen iver låter han 

sina solo- insatser punktuera mu-
siken. Små utbrott av melodiska 
explosioner. Aviga, bångstyriga 
och obekväma kommentarer av 
smått genialisk karaktär… jag är 
ett enda stort leende varje gång 
som jag lyssnar på detta!

Det är bara så vansinnigt befri-
ande! 

Ett sökande.
Ett brutalt självutlämnande sö-

kande.
Frippe spelar med en oefter-

härmlig timing på alla tagningar-
na. Kompet svänger… men Frip-
pes eget spel svänger så att det 
SVARTNAR! 

Detta är JAZZ för mig!
Motstånd och improvisation är 

ju, enligt min egen mening, vad det 
handlar om när det gäller jazzmusik.

Motstånd och improvisation.
Frippe var den bästa läraren.
Jag har mycket svårt att sitta still 

när jag hör detta, vill mest bara upp 
och ta några trippande Frippe steg.

Denna singel utan omslag och 
med enbart en vit label är JAZZ!

Den avslutande tagningen av Or-
nettes bluesiga tema spelas slutli-
gen i typiskt ”Frippe-unisont” ma-
nér. Det blir inte bättre än så här. 
Bengt spelandes temat tillsam-
mans med två av sina hjältar, Don 
Cherry och Ornette Coleman.

Att Bengt givetvis kniper det 
sista ordet är en självklarhet i sann 
Nordströmsk anda.

Nödvändighet
Motstånd

Jag ska såklart inte spy galla. Det känns osnyggt 
i det här fallet och skulle lätt kunna tolkas som 
avundsjuka.  Jag vill bara orientera i ämnet. En 
fördjupning av ytligheten.

Hur man lägger sina hårstrån har större bety-
delse än vad man kan tro. Mycket större. Frisyrer 
kommer och går – färger, former och längder – 
men inget är en så tydlig tidsmarkör som rikting-
en på hårstråna. 

Två exempel är backslick (bakåt) och pop-
lugg (framåt). Båda dessa har de senaste åren 
dragit lite åt höger eller lite åt vänster. Är man 
inte snaggad så måste man förr eller senare be-
stämma sig: Ska jag hålla det till sidan eller ska 
jag dela håret rättvist mitt på skalpen? Sidbena 
eller mittbena.

Jag hade hoppats att jag aldrig skulle få se 
den igen. Jag hade en tanke om att 90-talet skul-
le ta mittbenan med sig i graven. Men inte. 

På ett smygande sätt kom den över oss. Infil-
trerade vårt samhälle. 

För två år sedan kunde vi se de första förvir-
rade försöken i mode- och kultursfären. Långa 
raka 70-talshår delades på mitten. När sånger-
skan Lykke Li slutligen släppte ut sin balettknut 
så var det som om bomben sprängdes. Varje mo-
debloggerska gick man ur huse för att köpa sig 
en kam och dela håret på mitt. Därmed spred sig 
trenden som en löpeld över vårt förlovade land.

Kvar stod jag med min ondulerade sidbena 
och bävade inför fakta. Plötsligt var jag bland de 
efterblivna. Vi som inte förstod det fulsnygga. 

Vi talar om ett paradigmskifte utan like. Mer 
eller mindre, i alla fall. Som i början av 90-talet 
när yuppiens 80-talsvåg i pannan förvandlades 
till en tvådelad mutlikulti-frilla. Lågkonjunktur 
och hippiehår.

Den här gången är det annorlunda. Det är en 
överlägsen, fisförnäm, mittbena som drar över 
oss. Till råga på allt är trenden fortfarande köns-
diskriminerande. Ännu har jag inte sett hur de 
manliga modeikonerna förvandlas till medlem-
mar ur gruppen Hanson.

Stopp, stopp, stopp, tänker du som orkat läsa 
så här långt. Nu har hon tagit sig extremt mycket 
vatten över huvudet.

Det blir lätt så när man fastnat i uppgivenhe-
tens bojor. 

Jag kan inte förklara det bättre än att jag ser 
ut som en svamp. Mitt huvud förvandlas till hat-
ten på en murkla i denna frisyr! Min ansiktsfärg 
blir grå och kinderna avlånga. Jag ser ut som en 
blandning av E-type, Lisa Ekdahl och John Bau-
ers troll. Sådant går inte att ignorera. JAG KAN 
INTE HA MITTBENA.

Kanske blir jag för alltid kvar på 00-talet. År 
2010 finns det inte en plats för sådana som mig. 
Vi är förpassade att leva i det fördolda. 2014 
kommer jag att visas upp på marknader likt 
Skäggiga damen.

 Allt mitt hopp finns nu hos 90-talets största 
pojkband. Nick Carter-frillan – den enda mittbe-
nan jag inte testat. 

En platta

Fena på mittbena

I skåpet

Där är grejorna, sa Judas
— ”Tyst” —
Mitt i boken hade någon skrivit
”päls”…
Och jag vaknar till
Och tänker –
Det här har med djur att göra!
Sen fick jag syn på en snigel
i min sminkspegel
Nu är det Torbjörns

Dikt av Olle Ljungström
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departementet till Pentagon och 
på så vis finns det varken tillgång till 
mänskliga rättigheter eller demo-
krati som då man arbetade under 
kongressens överinseende. Visser-
ligen talade alltid både de mänsk-
liga rättigheterna och demokratin 
med svag röst, men de hade åt-
minstone en viss avskräckande ef-
fekt på de allra värsta illdåden.

USA:s fjärde flotta, som upplös-
tes 1950, återinsattes 2008, kort 
efter Colombias invasion av Ecua-
dor. Fjärde flottan har Karibiska ha-
vet, Central- och Sydamerika och 
vattnen däromkring som sitt an-
svarsområde.

Fjärde flottan utför ”olika opera-
tioner   bland andra bekämpande 
av olaglig droghandel, säkerhets-
samarbete, interaktion mellan mi-
litära styrkor, samt bilateral och 
multinationell utbildning�, enligt ett 
officiellt uttalande.

Militariseringen av Sydamerika 
är en del av en mycket större plan. 
I Irak är informationen om vad som 
ska hända med de enorma ame-
rikanska militärbaserna i landet 
praktiskt taget lika med noll. Man 
kan ju förmoda att de kommer att 
finnas kvar till insatsstyrkor. Kost-
naden för den gigantiska ambas-
saden, en stad i staden, i Bagdad 
kommer att stiga till 1,8 miljarder 
dollar per år. Man hade budgeterat 
för 1,5 miljarder dollar.

Obama bygger också enorma 
ambassader i Pakistan och Afgha-
nistan.

USA och Storbritannien kräver 
att den amerikanska militärbasen 
på Diego Garcia i Indiska oceanen 
skall undantas från den planera-
de kärnvapenfria zonen i Afrika, på 
samma sätt som USA:s baser är 
undantagna från liknande zoner i 
Stillahavsområdet.

Kort sagt så kan inte åtgärderna 
som vidtagits mot en värld i fred” 
räknas in i den förändring som du 
kan tro på�, som Obama hade som 
slogan i sin valkampanj.

Amerikas förenta stater grundades 
som ett ”gryende imperium”, som 
George Washington kallade det. 
Att erövra landets territorium var 
ett storslaget imperialistiskt före-
tag. Ända från nationens tidigaste 
dagar har det varit ett viktigt mål att 
kontrollera det västra halvklotet.

Latinamerika har fortfarande 
högsta prioritet i USA:s globala 
strategi. Om man inte har kontroll 
över Latinamerika, kan man inte 
heller vänta sig att uppnå en fung-
erande ordning på andra ställen i 
världen�, konstaterade president 
Richard M. Nixons nationella säker-
hetsråd 1971, när den amerikan-
ska regeringen planerade att störta 
Salvador Allendes regering i Chile.

På sista tiden har USA:s bekym-
mer för västra halvklotet blivit allt 
större. Integrationen i Sydamerika 
ökar, en grundläggande förutsätt-
ning för oberoende. Fler interna-
tionella kontakter har knutits då 
Sydamerika tagit itu med sina sto-
ra interna problem. Det största av 
dem är den rika, europeiserade mi-
noritet som styr över en ocean av 
elände och lidande.

Saken drevs till sin spets för ett 
år sedan i Bolivia, Sydamerikas 
fattigaste land, där ursprungsbe-
folkningen år 2005 röstade fram 
en president från sina egna led, 
Evo Morales.

I augusti 2008, när Morales seg-
rat i en förtroendeomröstning, tog 
oppositionen, den USA-stödda eli-
ten, till våld. Det ledde till en mas-
saker på inte mindre än 30 reger-
ingstrogna.

Den nyligen bildade Sydameri-
kanska unionen (UNASUR) kall-
lade då till ett toppmöte. Deltagare 
var representanter från alla länder 
i Sydamerika och de förklarade att 
de fullt och fast stödde president 
Evo Morales konstitutionella reger-
ing. En övervägande majoritet till-
erkände honom fullt mandat.

För första gången i Sydamerikas 
historia beslutar länderna i regio-
nen själva hur problem skall lösas, 
utan inblandning från USA�, obser-
verade Morales.

Noam Chomsky

Noam Chomsky är professor emeritus i ling-
vistik och filosofi vid Massachusetts Institute 
of Technology i Cambridge, Mass.

Ännu en manifestation: Ecuadors president 
Rafael Correa har lovat att den amerikanska mi-
litärbasen i staden Manta skall stängas. Det är 
den sista militära basen i sitt slag som är öppen 
för USA i Sydamerika.

I juli beslöt USA och Colombia i en hemlig 
överenskommelse att USA får använda sju mili-
tära baser i Colombia.

Det officiella syftet med överenskommelsen 
är att bekämpa narkotikahandeln och terrorism, 
men högt uppsatta colombianska militära och 
civila ämbetsmän som har erfarenhet av för-
handlingar har sagt till nyhetsbyrån AP att avsik-
ten är att göra Colombia till ett regionalt centrum 
för Pentagons verksamhet.�

Överenskommelsen uppges innebära att Co-
lombia får tillgång till amerikanskt krigsmateri-
el. Colombia är redan den största mottagaren av 
amerikanskt militärt bistånd (bortsett från Isra-
el – Egypten, som är en kategori för sig).

Colombia innehar utan konkurrens västra 
halvklotets rekord i brott mot mänskliga rättig-
heter, efter krigen i Centralamerika på 1980-ta-
let. Samhällsforskare har länge noterat sam-
bandet mellan bistånd från USA och brott mot 
mänskliga rättigheter.

AP citerade också ett dokument från april i 
år där USA:s Kommando för strategisk luft-
transport föreslår att basen i Palanquero i Co-
lombia skulle kunna bli en plats för säkerhet i 
samarbete.�

Enligt dokumentet ”kan nästan halva konti-
nenten nås från Palanquero med ett C-17-plan 
(militär transport) utan påfyllning av nytt bräns-
le”. Detta skulle kunna vara en del av en global 
strategi för mellanlandning som bidrar till att 
uppnå USA:s mål i regionen och hjälper till med 
lufttransporterna till Afrika.�

Den 28 augusti hade Sydamerikanska unio-
nen ett möte i Bariloche i Argentina för att disku-
tera amerikanska militärbaser i Colombia.

Efter en intensiv debatt sammanfattades mö-
tet med en deklaration att Sydamerika måste 
bevaras som ”en region i fred” och att främman-
de militär inte får hota suveräniteten eller inte-
griteten i något av Sydamerikas länder. Man gav 
också det sydamerikanska Försvarsrådet i upp-
drag att granska dokumentet från Kommandot 
för strategisk lufttransport.

Det officiella syftet med militärbaserna har 
kritiserats. Morales sade att han har sett ame-
rikanska soldater tillsammans med bolivianska 
trupper öppna eld mot medlemmar i hans fack-
förbund för koka-odlare.

�Så nu heter det att vi är knarkterrorister�, fort-
satte han. När de inte kan kalla oss kommunister 

längre, säger de att vi är upprors-
makare, sedan narkotikahand-
lare och, efter 11 september-at-
tackerna, terrorister. Han varnade 
för att historien om Latinamerika 
upprepas.�

Det yttersta ansvaret för vål-
det i Latinamerika ligger hos dem i 
USA som använder olagliga droger, 
sade Morales: ”Tänk om Sydameri-
kanska unionen skulle skicka mili-
tära trupper till USA för att kontrol-
lera användandet av droger. Hade 
de accepterat det? Knappast.”

Att USA:s rättfärdigande för sin 
drogpolitik utomlands ens tas upp 
till diskussion visar återigen hur 
djupt den imperialistiska mentali-
teten är rotad.

I februari publicerade Latiname-
rikanska kommissionen för droger 
och demokrati sin analys av USA:s 
krig mot drogerna under de senas-
te decennierna.

Kommissionens leds av de före 
detta presidenterna Fernando 
Cardoso (Brasilien), Ernesto Zedillo 
(Mexico) och Cesar Gaviria (Co-
lombia). I analysen konstateras att 
kriget mot drogerna varit ett totalt 
misslyckande och man yrkade på en 
radikal förändring i inställningen till 
problemet. Man vill komma bort från 
våldsaktioner, både hemma och ut-
omlands, och i stället vidta mycket 
billigare och mer effektiva åtgär-
der – förebygga och behandla.

Kommissionens rapport, pre-
cis som tidigare studier och his-
toriska fakta, hade ingen märk-
bar verkan. Frånvaron av gensvar 
bekräftar den självklara slutsat-
sen att drogbekämpning�, pre-
cis som brottsbekämpning och 
terroristbekämpning�, har andra 
mål än dem man officiellt angett. 
Följderna bevisar detta.

Under de senaste tio åren har 
USA ökat sitt militära stöd och sin 
utbildning av latinamerikanska of-
ficerare i lätt infanteritaktik i syfte 
att kväsa radikal populism – ett ut-
tryck som i latinamerikanska sam-
manhang får en att rysa.

Den militära utbildningen har 
flyttats från amerikanska utrikes-

militariseras
Några år efter revolutionen i mitt hemland Iran 
betraktades kvinnokroppen som något  
djävulen använde för att förföra män med. Det 
var syndigt att visa håret, syndigt att visa krop-
pen för män och allra mest syndigt att förföra 
män med hjälp av brösten. Så det är inte bara i 
Bibeln som vi kvinnor bär på arvsynden, för ock-
så i mitt land blev plötsligt kvinnan källan till allt 
som ansågs djävulskt. 

Vi fick helt enkelt inte tänka på vår kropp från 
halsen och ner. Vi fick inte ens idrotta eftersom 
”oskulden” då riskerade att gå förlorad. Hur 
skulle man kunna bevisa att det var under gym-
nastiken som det tunna membran som kallas 
mödomshinna hade spräckts  
och inte i samband med en man? Vilken kille vil-
le ha en sådan tjej, ta en sådan chansning?  
Man skulle bli märkt för livet. Sköka.  
   Vi fick börja bära burka i skolan och vår religi-
onslärare sa till oss att ta korta steg ”Så att ni 
inte gungar med kroppen, för kvinnokroppen är 
så syndig att den frestar män till och med under 
burkan”. Jag fick en armbåge av min klasskam-
rat som satt bredvid mig. Hon sa: ”Men du behö-
ver väl inte oroa dig Plankan, du har ju inget som 
kan fresta och gunga”.  
Jag bet ihop ännu en gång, jag ville inte störa 
klassen, men medan läraren pratade på om den 
syndiga kvinnokroppen började jag inse vilken 
makt vi kvinnor har, om det var sant att vi med 
bara vår kropp kan leda män till helvetet. På väg 
hem tänkte jag att det kanske  
inte alls var så farligt att bli kallad Plankan, men 
samtidigt var jag ändå lite ledsen.  
   Hemma satte jag mig på verandan och njöt av 
fågelsången och solskenet. Här i hemmets  
lugna vrå behövde jag inte ha burka på mig, jag 
var väl skyddad av de långa murarna kring går-
den. Svanarna simmade glatt i sin damm och 
en ny sommar var på väg till mitt hem i den lilla 
staden Sari. Men jag hade svårt att glömma det 
där med mina bröst, eller rättare sagt frånvaron 
av dem.  
   Jag tänkte att mormor har det, mamma har 
det, till och med farbror har större än mina, fast 
jag ville ju inte ha lika håriga bröst som han. Jag 
undrade när mina egna bröst skulle dyka upp, 
dessa mäktiga skapelser som kunde leda stora 
starka karlar i fördärvet. Jag kände mig djävulskt 
mäktigt. Från den dagen började jag intressera 
mig mer och mer för bröst. Jag kommer ihåg att 
när jag kom till skolan för första gången och de 
ropade ut mitt namn Zinat al Sadat Pirzadeh så 
kollade jag om det var någon annan som hette 
det, för hemma var det ingen som kallade mig 
Zinat, där var jag Shohreh med allt och alla. Men 

nu blev jag inte kallad Zinat ens i 
skolan längre, nu var jag plötsligt 
Plankan.  
   Att jag var några år yngre än mina 
klasskamrater var det ingen som 
tog hänsyn till. I mitt land vet ingen 
hur gamla människor egentligen är, 
kanske har de blivit mer noggran-
na i dag, men inte när jag föddes. 
Om man frågar mina föräldrar när 
jag föddes blir pappa glad och sä-
ger: ja det var ju då jag fick min för-
sta flicka efter fyra pojkar, Gud vad 
glad jag var, jag hade ju precis köpt 
min stora mörkblå bil, kommer du 
ihåg det? Nej, men när köpte du bi-
len då? Ja det var då när vi köpte två 
vita getter också, det var en vacker 
vår, blommorna hade spirat tidiga-
re än alla andra år som jag kommer 
ihåg. Jag ville kalla dig för Minou, 
men mamma hade läst den där 
konstiga arabiska boken om tjejen 
Zinat som var en jobbig kvinna med 
en massa hemska egna idéer och 
som ville förändra världen. 
Och du vet ju vem som härskar i vårt 
hem, så du fick heta Zinat. Fast vi 
kallar ju dig alltid Shohreh förstås.  
   Men åren gick och jag tog slutli-
gen studenten. Strax därefter, när 
jag var knappt sexton år gammal, 
blev jag bortgift mot min vilja. Jag 
kommer ihåg inköpet av brudklän-
ningen som en Lars Norén-pjäs där 
hela tjocka släkten ville tvinga mig 
in i en klänning som var  
mycket större än jag, för att min 
magra flickkropp skulle se så mo-
gen och kvinnlig ut  
som möjligt. Jag kommer ihåg att 
jag hörde min kusins röst: men hon 
har ju inga bröst som håller upp 
klänningen! Sen kom min stora 
starka faster med sina gigantiska 
bröst fram och sa: Det löser vi en-
kelt, vi får använda en massa nylon-
strumpor för att fylla ut klänningen. 
Hon är liten ännu, kommer ni ihåg 
mig, jag kunde inte heller bära min 
klänning när jag gifte mig, men titta 
nu då, sa hon och pekade stolt på 
sina jättemeloner. 

Medan alla kvinnorna som var 
med satte igång en het diskussion 
om sin bröstutveckling tänkte jag 

herregud, hur många femton-sex-
tonåringar har egentligen så stora 
hyllor att dom håller upp en hel 
brudklänning? Den där klänningen 
skulle ärligt talat ha passat min far-
bror med de håriga brösten mycket 
bättre, han skulle säkert kunnat 
bära upp den. Där stod jag som en 
liten docka och försökte fantisera 
mig bort från den hemska affären 
med alla kläder som såg ut som  
tjugovåningsgräddtårtor, så 
mycket rysch och plysch och pär-
lor, klänningen var så tung att jag 
knappt kunde bära den. Så det är 
så man serverar oskulder till rika 
män, tänkte. 

Senare fick jag en liknande re-
aktion av min make. Oj, tydligen 
köpte jag grisen i säcken sa han, 
det där med burka är väl ganska 
bra för er tjejer. Då vet vi män ju 
knappast vem som är under tyget 
och hur hon ser ut. Att det var han 
som bett om min hand av mina för-
äldrar minst 10 gånger och till slut 
tvingat fram giftermål var en an-
nan femma. Fast efter två år när 
jag hade fyllt arton eller kanske 17 
var jag varken planka eller den lilla 
hustru som han hade gift sig med, 
jag var till och med flera centime-
ter längre än honom. Men det var 
faktiskt först när jag fick min lille 
son som jag upptäckte den verk-
liga magin med bröst. De var ju mitt 
barns mjölkbar! Att amma barn var 
deras egentliga syfte, inte att för-
leda män. 1991 flydde jag till Sve-
rige med min son. Det är en lång 
historia som jag lämnar till din fan-
tasi. Farligt var det, men ändå värt 
att åka. Här behövde man inte bära 
burka längre, men jag upptäckte 
snart att också svenska män led av 
svaghet för sköna bröst. Ofta ver-
kade de hellre vilja tala med ens 
bröst än med mig.  
   Ibland har jag allvarligt övervägt 
att bära burka även här för att slip-
pa sådant, men efter många år un-
der burkan är det kanske i alla fall 
bättre att låta bli. Här i mitt nya land 
upptäckte jag också att tidningar-
na var och fortfarande är prydda av 
flickor med jättelika bröst, större 

bröst än huvuden faktiskt. Och så 
småningom upptäckte jag att här 
i väst fanns det kvinnor som hade 
byggt hela sin karriär på brösten, 
i Hollywood, musikbranschen, ja 
nästan överallt. Nyligen hörde jag 
på radio att det har gått så långt att 
man nu till och med vill dra av sina 
bröstoperationer på skatten, då de 
borde klassas som arbetsredskap. 
Jag är nästan beredd att hålla med 
om man tittar på alla tjejer som har 
blivit kända som modeller, pro-
gramledare och artister tack vare 
sina nyinskaffade bröst. Bröst fas-
cinerar visst män i länder. Jag tän-
ker att hyckleriet kring kvinnorollen 
och kvinnokroppen förvisso inte 
känner några gränser, men jag trivs 
personligen bäst i Landet Lagom, 
d.v.s. i Sverige. När det kommer till 
kritan går kvinnans intelligens och 
kompetens ofta före storleken på 
brösten, men glöm inte att jag sa 
ofta, inte alltid. 

Text av Zinat Pirzadeh 

burka

Bröst

och
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Borde ha tänkt mig för redan från början. Inte 
varit storstursk, litat på turen, räknat med fett 
flyt eller att det skulle ordna sig. Äsch, man får 
väl våga lite – taram tam tam! Hellre lyss till den 
sträng som brast än att aldrig spänna… så är det 
ju. Swing it för fan!

Ständigt får folk göra bort sig i tv. Själva grundi-
dén i majoriteten av program går ut på att man 
ska försvinna, slås ut, stå där med lång näsa el-
ler helt enkelt få bank. Och då pratar vi inte rejält 
sparkonto eller bättre utdelning på fonderna. 

Rutan är full av fiollådor: Lyxfällan, Uppdrag 
granskning, Plus, Debatt, Agenda och Sporten. 
Av alla lag som spelar match förlorar hälften. 
Ändå, schyssta odds om man jämför med Va-
saloppet. En vinner – 15 899 blir rökta. Riktigt 
otäcka är Robinson, Paradise Hotel, Big Brother, 
Bonde söker fru, Grannfejden, Idol och allt det 
andra i mobbing-, gråt- och loserbranschen.

”Ska du inte vara med i tv igen?” stod det i 
mailet. Sure, tänkte jag och anmälde mig. Har 
aldrig vunnit men gått till final ett par gånger och 
hållit flaggan högt. Lite lek i frågeprogram kan 
väl aldrig skada. Kul kul.

Elände redan på tåget upp. SJ körde fram ett 
s.k. Intercitytåg som liknade en.. ehh.. rälsbuss. 
Biljetten utlovade plats vid gång samt bord. Fint, 
kan jobba lite i datorn. Men nej nej, no way. Bor-
det visade sig vara en löjlig liten halvrund skiva 
under fönstret. Inget mer, inget jobb. 

Blunda sova då. Helvete heller. Folk vällde in 
i vagnen och skulle sitta i knäet på mej. SJ hade 
dubbelbokat; två pers i varje stol. Tills någon 
upptäckte att vagn 4 var fylld även med samtliga 
passagerare till vagn 14 – som inte hade någon 
fungerande nummerskylt. Sardin, sardin, vad du 
får lida pin. Är SJ ute efter att göra en Ryanair?

Framme i Göteborg. Till hotellet, hungrig. Ho-
tellrestaurangen inte öppen, ännu. ”Vet du nå-
gon trevlig krog med god mat häromkring”, sa 
jag så lent jag kunde till servitrisen som öppnat 
den låsta glasdörren för att berätta att den min-
sann skulle fortsätta vara låst. Hon pekade ut 
genom fönstret: ”Där!”

Liten italiensk sylta med namn efter en portu-
gisisk stad på Algarvekusten hade happy hour. 
En kort natt senare upp i ottan. Men ”så tidigt 
serverar vi ingen frukost”. Skulle fås i tv-huset. 
Två timmar senare blev det meterfralla, fusk-
smör, slafsskinka, plastiga ostskivor och sur 
mjölk i kaffet. På det skulle man se glad ut och 
vara skärpt i både knoppen och rutan. Du anar 
hur det gick.

Två frågor per pers. Kunde alla svar, utom 
på mina frågor. Har du sett en stum torsk nån 
gång? Det var då jag började fundera över hur 
det måste kännas då Janne Josefsson kör upp 
micken. Eller när man pippat bimbos i direkt-
sändning, men ändå blir utröstad. Bortdribb-
lad i tv. Så nu får det nog vara nog. Eller, man får 
lära sig att först skölja, och sen svälja. För det är 
tydligt att alla har en uppgift här i världen. Även i 
sändning. Gluurp!

En granne från porten bredvid hade 
inför förra helgen placerat ett an-
slag i min trappuppgång i syfte att 
upplysa och be om intillboendes 
förståelse för en högljudd fest. 
Detta ljudliga gästabud avsågs en-
ligt anslaget gå av stapeln i lapp-
skrivarens bostad under lördags-
kvällen.

 Av detta hörde jag med facit i 
hand noll och intet. Inte ens när jag 
under Serenius kvällsrunda passe-
rade förbi partyhuset runt 23-dra-
get. Det enda jag då kunde förnim-
ma var ett svagt mummel genom 
det öppna köksfönstret. Vadan det-
ta, ska man hålla på och sätta upp 
lappar i folks trappuppgångar är 
det väl minsta man kan begära att 
det skall höras åtminstone ett pip 
eller två?

Var var musiken?
Var var dansen?
Var var fylleskrålet?

Var var folket med gummivris-
terna som alltid brukar vackla runt 
utomhus huttrandes för att röka vid 
midnatts sena timma då mestadels 
tomtar och hundägare äro vakna?

Jag tycker detta var dåligt, på 
gränsen till effektsökeri faktiskt. 
Varpå självaste djävulen flög i mig 
och jag lutade mig över en slarvigt 
fickparkerad Audi av nyare årsmo-
dell. Knackade lite lätt på Audins 
framruta på det att billarmet genast 
gick igång. Lite oljud får man för-
vänta sig när det hålles fest i områ-
det, det har alltid varit och kommer 
alltid vara min paroll.

 Således ämnar undertecknad 
omgående medelst velociped be-
gifva sig till den närbelägna ICA-
affären. Detta i syfte att på den för 
allmänheten upplåtna anslagstav-
lan anbringa en papperslapp inne-
hållande en förvarnande text där 
det med all önskvärd tydlighet till-
kännagives att Grefve Fågelsparre 
ämnar spisa gamla Zarah Lean-
der-stenkakor på trattgrammofo-
nen utrustad med en för ändamå-
let överdimensionerad fyrtiotums 
bakelittratt under hela lördagskväl-
len fram till småtimmarna, d.v.s. 
runt 21.50 då sjö och väderrappor-
ten går av stapeln i Sveriges radio 
P1. Uppehåller ni er i trakterna, 
så håll för guds skull i hatten. Det 
kommer att svänga mer än den 
gamla nordslingan på Nürburgring, 
det vill säga utav bara den! Om 
mina Glenn Miller-plattor kommer 
fram gör ni bäst i att springa åt an-
dra hållet, annars kommer ni bli för-
kylda av draget…

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

Pennsylvania 6-5000 Förnedring I TV. Eller:
den jävla resan till Göteborg.

Vitahavskanalen/Belomorkanal: Rökt Ryss

Varje gång jag besökte Mosk-
va, eller passerade staden, köpte 
jag alltid två paket av den stali-
nistiska propagandacigarretten 
Беломорканал – utläst Belomor-
kanal  (Vitahavskanalen) – i kios-
ken på Vitryska Stationen.

Kiosken var struken i ljusgrönt 
och damerna som turades om 
bakom den immiga glasluckan var 
ständigt sura – irriterade över att bli 
störda av något så ovidkommande 
som en kund där de satt i sina vin-
tagekappor och luktade kålsoppa. 
Aldrig ett leende, aldrig en över-
flödig glosa. Dessutom var de ofta 
svårt överviktiga.

 Vitahavskanalen! Blotta namnet 
fyllde mig med en skräckblandad 
fascination, ty endast den maktfull-
komlige dåren döper ett rökverk ef-
ter en farled byggd i tidigt trettiotal 
av hundratusentals lägerfångar un-
der omänskliga förhållanden.

 Stalin var för övrigt både död 
och omvärderad sedan länge men 
papphylsorna med ett par centi-
meter tobak levde vidare, liksom 
kartongen med sina stilmässiga 
influenser från klassisk konstruk-
tivism och funkis. Och cigarretten 
finns fortfarande, och det är näs-
tan lika makabert som om tyskarna 
valt att producera giftpinnar med 
namn som Ravensbrück och Buch-
enwald.

Att jag rökte Vitahavskanalen 
under mina nedslag i Sovjetunio-
nen sammanhänger med ett barn-
domsminne. Hemstaden hade 
just blivit med oljehamn, och när 
tankfartygen kom kunde man se 
klungor med ryska sjömän i hamn-
området, och de rökte alla Belo-
morkanal. Det var iskallt femtiotal, 
och i skolan fick vi lära oss hur man 
skulle skydda sig om kriget kom.

Således uppmanades alla hus-
håll att lägga upp ett reservförråd 
med socker, mjöl, stearinljus  och 
konserver, samt att fylla badkaren 
med vatten vid en eventuell evaku-
ering. Om cigarretter inför ofärden 
sades däremot inget.

Det satt evakueringskartor i var-
enda trappuppgång, parat med 
hurtfriska meddelanden som att 
”lyssna bara på de radioutsänd-
ningar du brukar lyssna på” och 
”sprid inga rykten”. Jämte den 
bombastiska slutklämmen: ”Sve-

rige kan försvara sig, vill försvara 
sig och skall försvara sig – varje 
rykte om att Sverige kapitulerat är 
falskt!”

Fienden var givetvis identisk 
med Sovjetunionen, och i det läget 
var det extra spännande att smyg-
röka Vitahavskanalen, som vi bytt 
till oss mot vykort, frimärken och 
tändsticksetiketter.

Några decennier senare upp-
löstes Sovjetstaten, ersattes av en 
egenartad rysk demokrati som i 
mångt och mycket blott trampar på 
i kritikkänslighetens och våldets 
fotspår.

Sista gången jag rökte Vitahavs-
kanalen höll verkligen på att bli just 
sista gången. Det var i en gerillabas 
på gränsen mellan Afghanistan och 
Pakistan, dit jag kommit från Mosk-
va via Karachi och Peshawar. Kriget 
mot de sovjetiska ockupanterna ra-
sade, och i väst hyllades massmör-
daren Gorbatjov.

 Jag minns fortfarande blickar-
na och händerna på vapnen, när 
jag utan att tänka mig för tog fram 
en ask med kyrilliska bokstäver ur 
ränseln. Det kunde gått mycket illa, 
krävde långa förklarande utlägg-
ningar på dari. Sedan kom skratten 
när mujahidin efter ockulärbesikt-
ning och provrökning glatt kunde 
konstatera att den lede fi inte ens 
hade råd att fylla sina cigarretter 
fullt ut med tobak. Dessutom sma-
kade dessa så kallade papyrosser 
fan, och om man inte fimpade i tid 
eller vek munstycket konstfärdigt 
kunde man få glöden på tungan.

Cigarrettmärken har för övrigt en 
märklig tendens att överleva, om 
än ej i Sverige: Gauloises och Gi-
tanes i Frankrike, Belga i Belgien, 
Mary Long i Schweiz, Hellas i Grek-
land, DDR-fimparna F6 och Juwel i 
östra Tyskland, Nazionale i Italien, 
och så vidare.

 Själv pläderar jag hårt för ett 
återinförande av Ritz, Bill, Boy, 
Chessman, Fairfax, Robin Hood, 
Cavalla, Star, Kim, Winner och Car-
mencita. Plus Troja och Florida – 
Sveriges enda motsvarigheter till 
Vitahavskanalen, sedan Bridge slu-
tade att tillverkas 1942.

 Det bästa cigarrettnamnet hitta-
de jag slutligen i Västafrika: Idrot-
tens Hus.

Text av Leif 829 JohanssonText av Grefve FågelsparreText av C-J Charpentier Foto: Halibutt, Wikipedia

Tvivlaren skulle följa med mig till konstnärsdriv-
na projekt i Malmö, Göteborg, Västerås för att 
få syn för sägen. Eller bläddra i skriften Svensk 
Bokhandel, eller ännu hellre gå in i närmsta bok-
låda och hoppas att där finns mängder av de 
fantastiska böckerna från småförlagen: Vertigo, 
Ellerström, Rosenlarv, Thorén och Lindskog, Pe-
quod och allt vad de heter. Här finns en uppsjö 
av läsning från klassisk pornografi till tyska be-
rättare, saker som få stora förlag bekymrar sig 
om. Om man önskar sinnlighet, finns svindlan-
de matupplevelse i ett originellt dubbelband av 
å ena sidan Georges Perec och å andra sidan 
Harry Matthews på Pequod/Rámus (”Lantlig 
kokkonst” kopplad med ”81 lättlagade recept 
för nybörjare”, jag lovar en typografisk design-
upplevelse i den absoluta kulinariska vinterga-
tan). Den mer påtagliga sinnligheten i den kult-
förklarade pornografin har jag kanske inte läst 
så mycket av, även om jag nog kan rekommen-
dera Aragons kortroman ”Irenes fitta” utgiven 
av Vertigo. Hellre talar jag då om mitt intresse för 
tysk litteratur. Nu senast Uwe Timms fullstän-
digt förföriska skröna ”Upptäckten av curry-
wursten” (översättning Jörn Lindskog) utgiven i 
serien ”tysk litteratur på svenska” av Thorén och 
Lindskog. I floden av översatt anglosaxisk lit-
teratur gläds jag över denna ö att fly till. Skröna 
förresten?! Vem vet hur mycket den gode förfat-
taren Uwe Timm skarvar, när han berättar om 
Frau Brückners korvkiosk på Grossneumarkt 
i hemstaden Hamburg. Det var nämligen hon 
som efter kriget uppfann currywursten enligt 
författaren. Allt tal om att denna tyska delikatess 
kom till världen på 60-talet är således nys. Cur-
rywurst? Ja det är förstås en vit kalvkorv skuren 
i bitar stekt i en blandning av ketchup och curry. 
Jag har ätit makalösa currywurstar i gamla Öst-
berlin, närmare bestämt på Prenzlauer Allee. Jag 
är säker på att ni har liknande upplevelse av den-
na sötsura småstarka delikatess. Och de ställen 
där man ätit god currywurst minns man. Timm 
sätter igång berättarspelet om Frau Brückner, 
hur hon gömde en tysk soldat som försummade 
sin plikt för kärleksens spel i hennes säng under 
krigets sista skälvande dagar. Freden kom och 
hon höll kvar sin unge älskare med en massa 
ursäkter tills han genomskådade det hela. En 
litet bitterljuv berättelse som samtidigt ger oss 
en skildring av ett avgörande skede tysk histo-
ria. I alla fall. Frau Brückner dras med i bytesaf-
färer och svarta börshandel som många andra. 
Hon byter den förrymde älskarens medaljer mot 
matvaror för att öppna korvkiosk. Leveransen är 
bristfällig, korvarna kommer, ketchupen också 

Små förlag, små gallerier, 
konsthallar och museer utan-
för Stockholm spelar en stor 
roll. Ja, tyvärr är det inte ett 
onödigt påstående. 

Att uppfinna korven

men annat saknas och istället får hon en burk 
curry. Dyster bär hon upp paketet för husets 
trappor, snubblar, curry och ketchup blandas, 
men hon kan ju lika gärna steka eländet som att 
kasta det. Och upptäcker så currywursten! En 
succé är född. 

I kulturlivet lurar många sådana currywurstar. 
Eller skrönor om ni vill. Men vad är egentligen 
sant?

Ogärna vill jag ännu berätta om tiden som 
chef för Ystads konstmuseum. Men apropå alla 
småförlag och utställningslokaler måste jag 
ändå tala om ett nyhetsbrev jag fick från ett av 
Stockholms bättre gallerier. För första gången 
skulle nya verk av danske målaren Per Kirkeby 
visas på 2000-talet i Sverige, stod det. Naturligt-
vis mailade jag tillbaka för att berätta, att redan 
över julen 2007-08 samarbetade Ystads konst-
museum med Kirkeby, som valde att ställa ut 
en ny svit stora monotypier, alltså helt nya verk. 
Villkoret var att vi gjorde en katalog över dem. 
En sådan trycktes och över julen kunde vi alla 
glädjas åt dessa monumentala skildringar av 
träd. Nå, inte svarade galleriet i Stockholm på 
min rättelse. Inte en enda rad nådde mig. Och 
jag tänkte, att nå, både Stockholm och Sverige 
börjar ju på bokstaven S, det är lätt att förblanda 
förhållande och geografi. Och Ystad förresten… 
vem bryr sig om det? Tänkte man nog däruppe. 
Men då vet de inte vad de talar om. För där har 
vi visat både Martin Kippenberger, Rosemarie 
Trockel, Sonic Youthh, Christian Marclay och en 
hel radda unga åtråvärda konstnärer, som aldrig 
satt sin fot på det där galleriet i Stockholm. Men, 
det här skulle jag ju inte skriva om.

Bättre fundera på om jag skall gå in i närms-
ta boklåda och nu äntligen beställa några nya 
nummer i Vertigos härliga serie med erotiska 
klassiker. Markis de Sades �Juliette� till exem-
pel. Eller fördjupa mig i förlaget Rosenlarvs nya 
böcker. För många år sedan fascinerades jag av 
1800-talsförfattaren Anne Charlotte Leffler. Nu 
finns hennes �Kvinnlighet och erotik� återutgi-
ven.

Som avskedskyss för januari lämnar jag föl-
jande meddelande: upptäck den stora samtids-
konsten på Abandoned Gallery i Malmö. I prin-
cip bara öppet på vernissagedagen. Eller låt er 
omslutas av Astrid Svangren � känd från Ystads 
konstmuseum förresten � och hennes målningar 
med tyll, rött och rosa och glänsande speglar på 
Moderna Museet i Malmö.

Puss på er! Alla gallerier och förlag som gör li-
vet glatt!

Text av Thomas Millroth 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                

Wikipedia kommenterar:
Vitahavskanalen (ryska: Беломорско-
Балтийский канал, Belomorsko-Baltiyskiy 
Kanal; BBK), är en rysk kanal som förbinder 
Östersjön med Vita havet. Kanalen byggdes 
under omänskliga förhållanden av slavarbeta-
re ur Gulag, de sovjetiska strafflägren. Enligt 
författaren Aleksandr Solzjenitsyns bedöm-
ning omkom 250 000 arbetare under bygget.

Kanalen går från sjön Onega via Vygozero-
sjön till Vita havet. Dess längd är 227 km. Det 
ursprungliga namnet (till 1961) var Belomor-
sko-Baltiyskiy Kanal imeni Stalina (ung: Stalin 
Vita havet-Östersjökanalen). Kanalen, som 
har 19 slussar, invigdes den 2 augusti 1933 
efter endast 20 månaders byggtid. Kanalen 
har idag endast ringa trafik, 10-40 båtar/dag. 
Dess ekonomiska nytta är mycket liten, efter-
som kanalen endast är 3-4 meter djup och är 
istäckt mellan oktober och juni.
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Text av Gittan Jönsson

Konst och hopp

Gryningsmörker Text av Gunnar Danielsson

Österlen lyser – inte.
Vintern har varit ovanligt mörk och 
solfattig hittills, lågtryckena har 
legat tungt över oss. Snökaos och 
bandvagnar. Inställda flyg. Snö-
skottning och vedeldning. Storm-
byar och förhöjt vattenstånd. Havet 
gnager argsint sina skummande 
vita käftar mot stränderna och äter 
på dem som för att bekräfta klimat-
spådomarna. 

Men idag lyser solen för första 
gången i år, TACK. 

Det gäller att vara tacksam för 
det man fått, det man har.  Livet till 
exempel. 

Barnen. Hälsan. Välfärden. Vat-
tenklosetter och elektricitet. Ett 
demokratiskt samhälle. Kulturpo-
litik. Det finns konsthallar och teat-
rar, muséer och symfoniorkestrar, 
sådant som gör livet mer njutbart. 
Som VI betalar av våra skattepeng-
ar.

Men i Simrishamn, denna lilla 
kulturmetropol, finns inte längre 
någon kommunal konsthall. Galleri 
Valfisken är stängt av ekonomis-
ka skäl, ändå är det en mycket liten 
besparing.. Bilden går inte ihop. Ty 
samtidigt yvs turistbroschyrerna 
över alla konstnärer som finns här 
och lockar med Kulturturism. Upp-
skattar man konstens värde håller 
man öppet i konsthallen och ger 
människor upplevelser av konst!

Vi är många som ser kulturen 
som själva luften vi andas, som den 
näring som behövs för att klara av 
livhanken. Ett andningshål för sjä-
len. En frizon för tanken, som visar 
att det omöjliga är möjligt. Som ger 
barn redskap att utveckla sin fan-
tasi och växa till individer. Som ger 
sjuka hopp. Som ger utbyte och 
kunskap som flätar samman män-
niskor. Som ger oss berättelser att 
leva i.

Den kulturpolitik som alliansen 
har fört under sina fyra år vid mak-
ten har varit en hårdsmält medi-
cin på många sätt. Även om det har 
satsats på kulturhistoriska bygg-
nader…Men för utövarna, för dem 
som skapar konsten, musiken och 
dikterna idag har det blivit hårdare 
och – hungrigare.                                                   

Vargarnas sorgliga öde på det 
nya året genom masslakten i 
Frostavallens djurpark och Norr-
lands vargjakt, vad är det tecken 
för? Att det är slut med toleran-
sen för det vilda ursprungliga i vårt 
samhälle? Då är konsten snart ock-
så hotad, för den har öppna kanaler 
ner till det svårstyrda, otämjda men 
ändå så värdefulla undermedvetna.

Måtte den överleva, konsten och 
vargen.

Kanske genom att det är valår – 
för det ser ut som om kulturen blir 
en valfråga. Oppositionen har sig-
nalerat att man vill slåss för kultur-
politiken, återinföra gratis inträde 
på muséerna och ge konstnärerna 
bättre villkor. Vad blir motbuden 
från alliansen?

– Vi behöver en ÄRRAD GALT till 
församlingens ledning. Så tyckte 
en komminister i Övertorneå, som 
inte ville bli efterträdd av en kvin-
na., när han skulle pensioneras.

Han menade väl en orädd kaxig 
typ som kan stå fast när det stor-
mar och gungar. Men galten i gri-

sens värld är inte inne på att en-
gagera sig och ta ansvar, – det är 
suggan som är social. Galten vill 
bara syssla med en enda fråga, den 
om betäckning...Nej, låt det komma 
en ärrad sugga till församlingen! 

I Simrishamn har det dykt upp 
nya spännande grisperspektiv in-
för valet.

Krister Akej försvinner antagli-
gen upp till moderaterna i riksda-
gen. Här får vi kanske ett par ärrade 
suggor i maktposition, nämligen 
Birgitta Englander för Socialdemo-
kraterna och Gudrun Schyman för 
Feministiskt Initiativ. Kanske får vi 
nu en politik med innehåll. Som vill 
styra in mot jämställdhet på alla ni-
våer. Som vill sprida kulturen och 
satsa på nya framtidsprojekt. An-
vända konstnärerna och ge dem 
betalt. Det behövs något nytt i det 
politiska livet. Yngre krafter med 
visioner, som kan vidga vyerna och 
sätta in vår lilla idyllvärld i ett större 
sammanhang. Vi lever i en omvärld 
med ett nytt Europa. Vi ska över-
brygga gränser och beblanda oss 
med andra, också med andra kultu-
rer, det berikar och ger nytt hopp. 

Vad galtarna än säger. 

Se genom fönstret, en scen som du vill se
Ett band spelar tradjazz, någon tutar i trumpet                                                                    
Kan va’ il Duce, det kan va’ vem som helst
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Han har talets alla gåvor, han är mycket ambitiös
Känner till varenda kärlekssång, från nu till Hedenhös
Det goda kan va’ djävulskt, det friska kan va’ smittat med pest
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Först är han bakom dig, sen är han där fram
Försvinner på ett ögonblick i ett moln av damm
Ingen kan spåra honom, inte ens polis till häst
Ibland kommer satan som en civilklädd präst
Han fångar dig i flykten när du ger honom en blick
Han ser till dina svagheter och prövar så ett trick
Han kan stå tätt intill dig, se ut som folk gör mest
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Han kan va helt bedårande, han kan va en idiot
Han kan åka nerför Niagarafallen i din skalles tunna klot
Jag kan känna doft av mat, jag kan lova att det ska bli fest
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Han är en stor filantrop, han är en stor humanist
Vet precis hur han ska röra dig och hur du vill bli kysst
Han lägger armarna om dig, du faller med en uppgiven gest
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Den galna kråkan kraxar och den långe ormen ler
Träd som stått i tusen år faller plötsligt ner
Vill du gifta dig gör det nu, i morgon går solen upp i väst
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Nånstans gråter mamma för sin blåögde son
Hon håller hårt hans nallebjörn, han är långt hemifrån
Han följer sin stjärna på den väg han känner allra bäst
Ibland kommer satan som en civilklädd präst

Natten kryper sakta fram. Jag sitter 
lutad över rummets enda ljuskäl-
la. En uppfälld laptop. Jag kan inte 
sova, vill inte lägga mig ner, inte 
blunda. 

Två saker måste man i livet, man 
måste välja och man måste dö. När 
solen slocknar för gott har vi åtta 
minuter på oss. Den tid som det tar 
för de livsviktiga strålarna att nå 
vårt dödsdömda klot. Nu menar de 
som vet, att allt det här ligger långt 
in i framtiden. 

Själv kämpar jag med det jag 
enda, lilla jag kan, ta kontroll över 
mitt eget liv. Försöka komma i säng 
och somna innan det ljusnar, om så 
där åtta minuter. 

Möt våren på Österlen!

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

Kära läsare, Kanske minns du Sel-
ma Lagerlöf (eller Semla Sago-
löf som Blandaren en gång skrev). 
Hon var en av svensk litteraturs 
skickligaste berättare. Du får tro 
mig på mitt ord.
Hon började ofta sina berättelser 
med ”Det var en präst etc.” och inte 
”Det var en gång en präst etc.” Så-
där tänker jag också göra nu. Då 
kanske jag blir lika stor berättare 
som Selma Lagerlöf (eller Samla 
Wermeland som man ytterst sällan 
sa på den tiden).

Vi drar igång!
Det var en björn som var ute och 
strövade i terrängen strax söder 
om bokstaven U i Storuman. Det 
var kallt. Snön gnistrade i den ned-
gående kvällssolen och fjällen i 
fjärran liknade långa havsvågor 
(fast större).

Björnen tänkte: Hmm, det är 
kallt. Snön gnistrar i den nedgåen-
de kvällssolen.

Fjällen i fjärran liknar långa havs-
vågor (fast större). Jag undrar vil-
ken vecka det är.

Nu mötte björnen en fjällräv, vars 
kritvita päls kunde tävla med den 
dyraste minks.

Vad är det för vecka? öppnade 
björnen samtalet på sitt litet bryska 
sätt.

Det är vecka sexton  år 2010, sva-
rade fjällräven, ty han hade reda 
på sig.

Va! röt björnen, då ska jag ju lig-
ga och sova i ide! Jag har antingen 
gått upp för tidigt,

eller helt enkelt glömt att krypa 
till kojs. Vad är din gissning, fjäll-
räv?

 Jag tror att bror björn har missat 
taptot, formulerade sig fjällräven. 
Hopp i säng, tillade han med en 
känd föräldraförmaning.

Och björnen till att gräva sig ett 
ide så det stod härliga till! Det yrde 

snö och granrötter      och myr-
stackar! Till sist hade han tillrett sig 
ett mysigt vinteride och drog upp 
snötäcket ända upp till hakan.

Dagen därpå lyste den starkas-
te vårsol, och han var tvungen att 
lämna idet.

Gissa om han kände sig utsövd!

Nu undrar du säkert: Vad är slutsat-
sen eller moralen av denna vinter-
saga? Kan vi lära oss något? Jag 
tror att vi kan formulera moralen 
såhär: ”Om du inte vet vilken vecka 
det är, så är det inte någon idé att 
gå i ide.”

Det var en kamel som strövade 
omkring på den skånska slätten ej 
långt från Kivik (inte heller särskilt 
långt från Simrishamn).

Tjenare, tvåpucklare, ropade en 
oförskämd svartvit ko som stod 
och betade i en hage.

Varför ser du inte ut som på ci-
garrettpaketen? fortsatte hon allt 
under det att hon idisslade det 
gröna gräs som en gång skulle för-
vandlas till vit mjölk.

Listen, you milk-shake, svarade 
kamelen, ty han behärskade alla nu 
levande språk. 

På cigarrettpaketen för märket 
CAMEL avbildas en dromedar. Själv 
är jag kamel och

helt rökfri.
Kon (som hette Kreatrice) tänkte 

i sitt stilla sinne (det sjätte): ”Det 
här ska jag berätta

för ARLA, när de kommer och vill 
ha textmaterial till sina mjölkkar-
tonger.”

Vad kan vi lära oss nu då?
Jo, att alltid berätta för multinatio-
nella storföretag om vi hör något 
klurigt.

Och så lägger vi på locket till sa-
gokistan (med en smäll)  för denna 
gång.

Text av Jonas Hallberg 

Vintersagor för internet 
(och papper) 

Aentligen aer vi haer. Vi har nu lan-
dat baade bokstavligt talat och 
emotionelt.Vi landade i Bangkok 
aakte vidare till Koh chang: vaar 
aelskade favorit o. Som ni ser, har 
de fortfarande inte uppfunnit aa, 
ae och o, haer. Jag taenkte bera-
etta lite om trafiken i Thailand. Ni 
vet saa daer som de gor paa ra-
dio Kristanstad. Vi har faat inn en 
rapport om hund som aer los paa 
riksvaeg det och det, trafikplats det 
och det och vi uppmanar trafikan-
ter det och det. Motsvarigheten till 
p4 heter Radio rot tit och betyder 
«radio rusningstrafik». De pratar 
om vardagliga bekymmer och ab-
solut inte om trafiken, for det kan 
man inte gora saa mycket aat aen-
daa. Naer det gaeller losspring-
ande hundar, saa aer det bara i un-
dantagsfall som det inte springer, 
linkar, ligger eller strosar runt hun-
dar. Av naagon underlig anled-
ning, saa klarar sig hundarna gan-
ska vael. Sedan kommer vi till, det 
daer med att skjutsa paa moppe. 
Haer aer det vanligast att man aa-
ker minst 5 personer paa moppen, 
samtigt som alla aeter och pratar 
i mobiltelefon. Jag vet inte riktigt 
hur det gaar till, men det funkar fak-
tiskt.Aelgfaran aer vaeldigt liten 
haer, men elefanter som attack-
erar bilar aer ganska vanligt. Det 
finns 2 olika saett att kora paa. Det 
ena som aer vanligt i Sverige aer 
inte saa populaert haer: «pop gun». 
D.v.s: anvaenda bilbaelten och 
saadant tjafs. Nae det vanligas-
te: «pop pong», innebaer att man 
haenger upp lyckoamuletter och 
kransar och gudabilder paa back-
spegeln. Detta funkar! Gor man det 
raett, saa intre bara skyddar man 
sig sjaelv och passagerarna, utan 
dem andra bilarna faar sitt straff. 
Detta kan aeven funka i ett blivan-
de slagsmaal. Om den ena killen 

Trafikinformation: 
Rot tit=rusningstrafik 
Text av Jonas Jonasson

har en mycket storre tatuering eller amulett, saa 
ger den andre upp omedelbart, utan blodspillan. 
Han vet att han inte har naagon chans. Sedan 
finns det gaangrusningtrafik. Detta sker i China-
town. Haer aer det saa mycket folk i graender att 
det faar «Apgraend» i Ystad att likna Autobahn 
med maenskliga trafikstockningar. Naer det aer 
som tjockast med folk brukar det aeven dyka up 
en motorcykel. Paa tal om motoercyklar: Haer 
aer det vaeldigt vanligt att man saeljer mat fraan 
just motorcyklar. Men att man kan faa plats med 
saa mycket mat ( taenk er Kaaseberga fisk hela 
roksortiment paa en moppe!)och dessutom 
kan kora den utan att trilla, aer for mig otroligt. 
Vi promenerar ofta och mycket. Naer vi aer ute 
och gaar, saa aer det vanligt att man faar en « lif-
tarhund» med paa faerden. Den foljer med och 
kan daermed gaa over andra hundars territo-
rier, i skydd av maeniskan. Ett tu tre, saa far den 
in i djungeln, paa jakt efter naagra apor. Att faa 
vara med om och se saadanna haer saker, gor 
att man blir ganska odmjuk och framfor allt: JAG 
KOR INTE BIL ELLER MOTORCYKEL! 

Glom nu inte att gaa in paa youtube och kolla 
in min raka av sig mustaschenfilm:

 
«Moustache good buy» gaa sedan in och kop 
den paa ebay! 

Jag körde bil hem från Malmö  i den 
legendariska snöstormen sent 
den 19 december 2009. Mitt i den 
skräckblandat surrealistiska upp-
levelsen att köra E65an genom 
vad Tv4s meteorologer kallar ”en 
snökanon”(man ser ingenting för-
utom tusentals snöflingor, stora 
som tennisbollar) i 30km/h, hade 
jag en mycket intressant och upp-
lyftande lyssningsupplevelse. Jag 
lyssnade på P1 och programmet 
konflikt. En av gästerna var den so-
cialdemokratiske före detta kultur-
ministern Bengt Göransson.

Jag tror att många med mig har 
känt att vi som befinner oss till vän-
ster gått vilse i den politiska debat-
ten . Vi har tappat initiativ, argu-
ment, analys och i slutändan språk 
och riktning. Liberalernas ekono-
mism har haft sådant genomslag 
att vi andra finner oss diskutera på 

Ett litet lyssningstips

deras villkor och med deras ter-
mer. Nivåer och procent. Dessa 
nivåer och procent är fruktansvärt 
kännbara för stora grupper i vårt 
samhälle men för att bemöta och 
stoppa den olyckliga samhällsom-
daning borgarna (och tyvärr social-
demokratiska regeringar före den) 
håller på att fullborda, så behöver vi 
också diskutera ideologi och män-
niskosyn. Vad vi vill att samhället 
ska vara och politiken ska åstad-
komma, inte bara hur vi, till minima-
la kostnader, kan tillhandahålla ett 
antal tjänster.

Bengt Göransson bjöd på glas-
klar analys och nyskapande språk 
kring dagens Sverige och vår poli-
tiska situation. Jag rekommende-
rar varmt att gå in på www.sr.se och 
klicka fram till ”Konflikt” från 19 
dec 2009.

Text av Lars Halapi   
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sätt fått i sig en obotlig dos av Jillis-
men. För obotlig

är den – har man en gång läst för-
sta Jill-boken, eller fått sig denna 
lära inpräntad – så är och förblir 
man en jobbig  omutbar fan, en 
som måste hållas på mattan.

Se bilden framför er; en pipan-
de plasthammare, ett antal huvud 
som allt-i-mellan poppar upp med 
ett starkt skränande 

oljud ur den tivolimålade play-
woodskivan. Det är bara att dräm-
ma till och få poäng – inte ens sär-
skilt brutalt kan tyckas eftersom 
det hela tiden kommer två nya upp 
när man slår ner den ena… Men 
njutningen av att fått slå en Jillist 
i huvudet, bildligt och bokstavli-
gen, tycks vara så stor och vanebil-
dande och enkel, att även den som 
säger sig ogilla den nya exklude-
ringsmodellen – den allområdande 
rädslan för att bli utröstad – verkar 
bli beroende av känslan.

Kommer det att finnas några Jil-
lister kvar om femtio år? Eller om 
tjugo år? Eller kommer befolkning-
en endast att bestå av 

å ena sidan utröstade olyckliga, 
å andra sidan jury- eller nämnde-
män vars meriter finns att skåda 
på det lilla lokala samhällstivoliets 
neonlysande poängtavla? Kommer 
det att finnas plats för kvinnor som 
står upp och pinkar? Eller kommer 
barnen att lära sig rabbla ramsor 
i skolan om ”Flickan som såg allt 
från den ljusa sidan” och ”Att tala är 
silver, att tiga är guld”?

dust from an old house

up late again
w blind willie
hand me my 
familiar position
 
chairbound
strange relation 
cut circles
foreign stories
 
pianos keyed to a chord
once upon a room
 
hands and faces
tacked on mirrors
young and forward
further, further
 
an ancient door
the sky brightening
dark leaves 
a long alley
 
yr hand gentle 
hips touching
things we never tried 
 
i remember you now

Poem by Lee Ranaldo 
(Sonic Youth) 

06.30: Jag vaknar till ljudet av min 
mobiltelefon som spelar glad-mis-
ty-morgon-fallera. Jag ligger en 
god stund och funderar på hur jag 
ska kunna lura min elvaårige son 
till att skolka. Han och jag är en-
samma hemma hela veckan och 
det skulle vara mysigt om vi två 
bara kunde skrota runt hemma i 
våra nattkläder hela dagen, läsa 
böcker, spela World of Warcraft el-
ler bara gå en liten promenad i sko-
gen som för tillfället är full med snö. 
Men han vägrar.... Otroligt vilket 
plikttroget barn en gammal skol-
kare som jag har uppfostrat! ”Frö-
ken Elsa säger att man inte får 
skolka…” Och hör sen! Det är bara 
att gå upp och göra gröt med mo-
sad banan, äppelmos och ome-
ga3-piller. ”Mamma, har du skrivit 
på pappret som jag hade med mig 
hem om föräldrasamtalet med frö-
ken Elsa?” Just det ja!

07.20: Skjutsar min son till sta-
tionen, iklädd mina pyjamasbyx-
or, gula moonboots och en skönt 
nopprig gammal mössa. ”Du ser ut 
som en galen typ, så när jag går in 
och köper kuponger får du inte lov 
att följa med, okej!”. Inte det, nej! 
Det är, trots min klädsel, dock helt 
okej att jag vinkar av honom, men 
han himlar med sina ögon när jag 
utbrister: ”God natt!” istället för 
”Hejhej!”.

09.30: Har jag plockat ut alla mina 
böcker från bokhyllorna och blir på-
mind om hur få av dem jag faktiskt 
läst. För att råda bot på detta börjar 
jag med den som ser mest intres-
sant ut och som verkar vara en lätt-
läst bok, som jag dessutom köpte 
till min son för tre år sedan. Jag in-
ser direkt att det är något haikulik-
nande av den japanske författaren 
Murakami och tröttnar omgående, 
slår ihop boken och bestämmer 
mig istället för att sätta tänderna i 
en stor bilderbok av David La Cha-
pelle. En bok där man får mycket 
för pengarna.

11.00: gör jag rent i Nollans bur. 
Nollan är en åtta månader gam-
mal sibirisk dvärghamster som jag 
köpte till barnen men som jag nu 
har blivit så fäst vid att jag ser den 
helt och hållet som min. Jag har in-
vesterat en förmögenhet i vitamin-
droppar, motionshjul, kryprör och 
grottor tillverkade i ätbar kartong. 
Djurhandlaren lyser upp av glädje 
varje gång jag kommer in genom 
dörren med mitt Gold Mastercard. 

12.30: Jag älskar musiken de spe-
lar på radion: Rihanna, Diana Ross, 
Duffy, John Mayer, Dr. Dre och 
Eminem och SnoopDogg, Kent, 
The Storm och Amy Winehouse. 
Jag dansar runt till tonerna av The 
Cures ”Friday I`m in Love” med en 

Mitt liv är djupt präglat av hästböckerna om ”Jill”, 
som jag läste strax innan inträdet av tonåren. 
Där har min verklighetsuppfattning, min moral 
och en viss gnutta humor haft sin skitiga mylla 
att gro i. Till skillnad från andra hästböcker, så 
var historierna om Jill inte rakt igenom puttinut-
tiga eller fantastiska eller handlade enkom om 
oklanderligt väluppfostrade flickor som löste 
mysterier eller vann hästtävlingar – jo, det ock-
så, men det sållades liksom bort i de något bittra 
beskrivningarna av de läskigt bortskämda ku-
sinerna, den ensamstående mammans tunna 
plånbok eller irritationen kring den prudentliga 
”flickan som såg allt från den ljusa sidan”. Jills 
mamma var en ensamstående, fattig författare 
och ”flickan som såg

allt från den ljusa sidan” var hennes romanfigur.
Jag är fortfarande en Jill-hästflicka. När jag 

träffar andra hästflickor i vuxen ålder, brukar jag 
kontrollfråga vilka hästböcker de läste när de 
var små. Om de läst Jill-böckerna, så vet jag att 
de fått en  livsåskådning som synkar med min 
egen. Jag vet då också att de har samma humor 
som jag, är lika kompromisslöst

irriterade på bortskämdingar och elakingar 
och att de aldrig kan förlika sig med tillrop som 
”Ryck upp dig!” eller ”Det blir nog bättre ska du 
se!” eller ännu värre: ”Det kunde varit värre!”... 
Eller det allra VÄRSTA: ”Efter regn kommer sol-
sken”. 

Ett återkommande tema i Jillböckerna, är ock-
så de oblamerade föraktet för bristen på ”råg i 
ryggen”, att inte stå upp för saker som man tror 
på, att inte ta ställning för det man med bara ett 
litet uns sunt förnuft vet är rätt egentligen. Eller 
som en god vän sa häromdagen; ”Män som sit-
ter ner när de pinkar, för att de saknar ryggrad.” 
Och när vi då talar om sunt förnuft, 

så är min definition av detta begrepp unge-
fär motsatsen till vad Sverigedemokrater anser 
vara sunt förnuft.

Ja, faktiskt – jag tycker ungefär tvärtemot Sve-
rigedemokraterna i allt. Och det står jag för. Allt 
annat är att inte använda sitt sunda förnuft.

Detta – att vara moraliskt präglad av JIll-böck-
erna – är ingalunda något som gör livet lättare. 
Det var inte lätt för Jill heller....men ändå...allt 
blev plötsligt möjligt. Det GÅR att STÅ FÖR DEN 
MAN ÄR, även om priset i vissa avseenden är 
knasigt högt.

Att hålla sig till Jill-teorin även som vuxen 
innebär också att inte ge efter för hycklare, trots 
att man med största sannolikhet skulle vara be-
tydligt populärare och för all del också rikare om 
man fjäskade, höll med, slickade uppåt och slog 
nedåt. 

Detta, att sakna ryggrad är säkert också ett 
ständigt svårt balanserande 

och krävande förhållningssätt, har jag förstått, 
eller sakta kvävande. Men det är givetvis inte så 
kostsamt, som att stå upp och pinka... speciellt 
inte som tjej.

Det är svårt för icke-Jillister att förhålla sig till 
Jillister; ska de nonchaleras, frysas ut, smädas, 
stenas eller helt sonika låsas in? När de väl gått 
hädan kan man ju sortera bland deras insatser – 
sålla i bråten – och lyfta fram det som är lämpligt 
respektive olämpligt, allt beroende på i vilken 
omgivning man befinner sig i.

Jag tror att konststudenten som fejkade själv-
mordet är en Jillist – oavsett om hon läst böcker-
na eller präglats av dem genom en mamma som 
läst dem. Jag tror också att andra påfrestande, 
högljudda, obändliga individer i det utbredande 
”sittpinkande” samhället också på ett eller annat 

macka med jordnötssmör i ena 
handen och ett glas äppeljuice 
svingande i den andra, när de plöts-
ligt börjar spela Rammstein! I pa-
nik springer jag mot radion för att 
skruva ner och halkar på David La 
Chapelles bok som ligger uppsla-
gen på golvet, och spiller juice över 
hela golvet och kletar ner mig själv 
med jordnötssmör. Allt detta på 
grund av att de spelar Rammstein. 
Jag hatar Rammstein. 

12.45: Böcker har en tendens till att 
inte själva ställa sig tillbaka i bok-
hyllan igen…  

14.00: Facebook är världens femte 
största nation, men när ska vi träf-
fas? Facebooken och min mail är 
öppen hela dagen lång, jag är lite 
på Facebook men fördriver den 
mesta av tiden på Farmville där jag 
passar en förkyld ananas och har 
hand om en säng som är fylld med 
bomull. 

16.30: Vaknar upp helt förvirrad på 
soffan efter att ha tagit en tupplur. 
Kanske beror mitt förvirrade upp-
vaknande till viss del på att jag tidi-
gare tänt en brasa som ryker betyd-
ligt mer än den värmer? Skyndar 
mig upp för att öppna dörren och 
vädra ut röken och släppa in åtta 
minusgrader. Brrr… En av våra gra-
nar i trädgården är full av små fåg-
lar som huttrande sitter och trycker 
intill varandra. Försöker vifta ut lite 
värme från elden och kastar ut en 
gammal bulle som de kan äta. 

17.00: Det är dags att handla. 
Iklädd mina trasiga gula moon-
boots och min lilla noppriga mössa 
tar jag bilen och beger mig in till 
centrum. På Super Best står jag i 
kö framför en bastant kvinna med 
en baby på armen. En hemlös man 
ställer sig plötsligt vid sidan om 
henne och börjar tralla högt: ”TRA-
LALALALLALALLLAAAAA”. Det är 
ingen specifik melodi, han trallar 
helt enkelt för att han tycks vara på 
ett osedvanligt gott humör. Hans 
korg är till brädden fylld med Ele-
fantöl och FF: are. Plötsligt lyfter 
han upp sin korg på rullbandet och 
börjar packa upp sina buteljer när 
den feta damen säger ”Du, du får 
vänta på din tur, jag stod faktiskt 
före!” Hon ser sur och samtidigt 
lite rädd ut när hon radar upp alla 
sina 100 % ekologiska produkter 
på bandet. Hon placerar sina varor 
så att de inte på något vis rör vid, 
eller kan blandas ihop med, man-
nens öl. ”Regler är till för att följas” 
trallar mannen och fortsätter: ”Jag 
skulle inte heller accepterat att nå-
gon som jag hade trängt sig före 
i kön.” Samtidigt som han säger 
detta gör han en knasig grimas till 
babyn så att den börjar skratta. Då 
trycker damen barnet hårdare intill 

sig, för att liksom skydda det. ”Är 
du en liten skratt-Maja?”, skrock-
ar mannen glatt till babyn och tar 
sikte med sitt smutsiga pekfing-
er för att peta till babyn i magen. 
Men just som han ska till att peta 
till babyn på magen ändrar han rikt-
ning på sitt finger och pekar den 
tjocka ekodamen i magen istället! 
Hon skruvar först lite besvärat på 
sig men fnissar snart generat, och 
därefter börjar vi skratta tillsam-
mans allihop. Nu är mannen i sitt 
esse och får syn på mig. ”Hey!” ro-
par han till mig: ”Dig har jag träffat 
hemma hos Yx-Ole!” ”Ja ... jag kän-
ner inte till någon som kallas för Yx-
Ole, men du har kanske sett mig på 
tv” piper jag.

”Tv?” skriker mannen, ”ser jag ut 
som någon som har tv?”

Nej, det gör han inte… 
”Ska du hänga med ner och ta en 

öl? Röda Ulla och Sven sitter där-
nere”, frågar han mig.

Jag tackar för erbjudandet men 
avböjer. Men innan jag hinner vän-
da mig om tycker mannen att jag 
behöver en kram av honom, och 
så säger han att han ska hälsa från 
mig till alla dem som sitter på bän-
karna. Allt väl…

Efter kramen tar jag mina varor 
och går till min bil – som faktiskt 
mycket väl periodvis kan se ut som 
om någon bor i den – då jag får syn 
på min spegelbild i bilrutan och för-
står plötsligt varför Herr Hemlös 
trodde han hade träffat mig hemma 
hos Yx-Ole. 

19.30: Min son ska sova över hos 
en kompis så jag tar en varm dusch 
och värmer mat till mig själv som 
är på gränsen till smaklös. Jag har 
aldrig varit mycket till kock. 

22.00: Kryper ner i sängen, knäp-
per på tv:n och tittar på ett pro-
gram av DR Kultur där ett antal 
arkeologer undersöker Nefertitis 
byst och kommer fram till att den 
är en förfalskning, samtidigt som 
jag ströbläddrar i David La Chapel-
les bok. Släcker ljuset och somnar 
och drömmer om Pamela Ander-
son och en bisexuell man som står 
naken på toppen av Cheopspyra-
miden och skriker ”Beauty is here! 
Skönheten har anlänt!” medan den 
hemlöse mannen går mot dem, ler 
och vinkar åt alla håll. 

En inte fullt så glamorös dag
i mitt filmstjärneliv

Om att vara Jillist eller
Kill Jill…

Text av Iben Hjejle Text av Jill Jönsson
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Ibland går folk för långt. Ibland brer folk på. Ib-
land tar folk i. Ibland blir det liksom för mycket, 
för lite, för stort, för ogenomtänkt och för fnos-
kigt. I april kommer boken ”Människor som gått 
till överdrift”, där Kalle Lind lyfter fram en skara 
människor som gått längre än nån bett dem om.

Den tyske regissören Werner Herzog hade ett 
fruktbart samarbete med den polsk-tyske skå-
despelaren Klaus Kinski. Under femton år pro-
ducerade de sex filmer, alla hyllade av den typ av 
cineaster som gillar långsamma filmer om galna 
män. Men inte nog med det: samarbetet ledde 
också till åtskilliga timmar av gräl, skrik, skälls-
ord och mordhot. Vilket i sin tur ledde till att Kin-
ski kunde fylla halva sin memoarbok med tarv-
ligheter om Herzog och Herzog kunde göra en 
hel dokumentär om den vansinnige Kinski (”Min 
bäste ovän”).

  Utan examen i psykologi vågar jag ändå kon-
statera att båda två hade drag av galenskap. Är 
det sant som Herzog påstår att Kinski en gång 
låste in sej på en toalett i 48 timmar för att i vre-
desmod slå sönder varenda pinal så att allt – 
porslin, kakel, tandborstar – ”gick att sila genom 
en tennisracket” – ja, då var nog Kinski något 
överhettad. Är det inte sant så är Herzog å andra 
sidan mytoman.

   Sanningen ligger troligen nånstans mitte-
mellan galenskapen och lögnen.

   I sina memoarer ägnar Kinski tre sidor åt att 
berätta om sitt första möte med Herzog. Egent-
ligen handlar det väldigt lite om själva mötet och 
desto mer om hur gränslöst illa Kinski tycker om 
Herzog. Han beskriver sin blivande regissör som 
en ”babbelmaskin utan avstängningsknapp”: 
”Om så hans stämband vore skurna i skivor, 
skulle han fortsätta att prata som en buktalar-
docka”. 

   Man kan fråga sej varför Kinski köpte den 
idé Herzog kom med: att åka till Perus oländiga 
djungler för att på minimal budget spela in en 
okommersiell film under fruktansvärda förhål-
landen. Var det manus han gick igång på? Nja – 
”manuset var oläsligt och primitivt”. Tyckte han 
att Herzog trots allt var en spännande regissör? 
Åter igen nja – ”han har inte den minsta susning 
om hur man gör film”. 

   Det enda rimliga svaret är att Kinski var ga-
len.

   Hursomhelst: efter denna något trevande 
inledning på bekantskapen drog de alltså åstad 
till Peru. Filmen de skulle göra hette ”Aguirre – 
Guds vrede” och handlar om en tokig spanjor 

som på 1500-talet åkte kanot på Amazonas med 
en pyttearmé för att finna El Dorado. Det enda 
sättet att gestalta det var enligt Herzog att låta 
en galen polack åka kanot på Amazonas med ett 
pytteteam. I vecka efter vecka. 

   Som regissör var Herzog nämligen besatt 
av Sanningen. Allt skulle vara på riktigt. Flera 
av hans filmer bygger på verkliga historier och 
Herzog var synnerligen mån om att det skulle 
kännas – inte bara för publiken, utan också för 
skådespelarna. Det bästa sättet att få någon 
att spela utsvulten är naturligtvis att stjäla hans 
mat. Det bästa sättet att visa att ett djur lider är 
att plåga ett djur. 

   Denna sanningslidelse gick naturligtvis stick 
i stäv med att Herzogs mytomani. Hans film 
”Fitzcarraldo” handlar om en galen irländare 
som låter släpa en stor jävla atlantångare med 
ett stort jävla operahus över ett stort jävla berg 
i regnskogen. Eftersom detta hade skett på rik-
tigt och nu skulle skildras på film, tvingade Her-
zog så klart ett gäng indianer att också i verklig-
heten släpa en 340-tonsbåt över ett berg.

   En inte helt ovidkommande detalj i samman-
hanget är att den verklige Fitzcarraldo så klart 
lät plocka sönder sin båt innan den skulle slä-
pas. Somliga galningar kan trots allt sätta grän-
ser. 

   Åter till ”Aguirre – Guds vrede” och inled-
ningen på en något trasslig relation mellan två 
gränslösa egon. De något spartanska inspel-
ningsförhållandena – enligt Kinski levde teamet 
”som grisar” och åt ”sopor stekta i fett” – tärde 
väl en smula på den goda stämningen, och till 
slut fick Kinski nog och hotade att lämna fil-
men. Herzog gör då vad vilken mentalpatient 
som helst skulle göra: hotar med att skjuta ihjäl 
Kinski. ”Åtta kulor till dej och den nionde till mej 
själv!” 

   Kinski kommenterar i sin bok med ett hån-
fullt: ”Vem har nånsin hört om en pistol med nio 
kulor?” 

   Herzog kommenterar i sin film: ”Han ropade 
på polis. Närmsta polisstation låg fyra mil bort. 
Och för tjugo dollar skulle de ha intygat att det 
var en jaktolycka”.

   Det är svårt att fyrti år senare försöka pussla 
ihop vem som egentligen hade rätt. Låt oss för 
enkelhetens skull konstatera att bägge hade fel.

   Varken Herzog eller Kinski har särskilt myck-
et gott att säja om den andre. Båda vill dessutom 
gärna själva framstå som oskyldiga i samman-
hanget. Men mellan raderna i Kinskis bok kan vi 
väl konstatera att Kinski inte verkar helt lätt att 

Text av Kalle Lind
Cornelis hade gillat den här texten.Människor som gått till överdrift

Jörgen Söderberg  0414-163 54  
jorgen.soderberg@nordea.se

samarbeta med: ”Om han vill göra en andra tag-
ning för att han, som de flesta regissörer, är osä-
ker ber jag honom dra åt helvete”. 

   En intressant detalj dock är att Herzog i sin 
film kommenterar Kinskis memoarer och de lätt 
nedsättande omdömena om honom själv (”det 
är ganska uppenbart att jag aldrig i livet mött nån 
så tråkig, humorlös, spänd, pompös, själlös, de-
primerande, självtillräcklig och skrytsam män-
niska”). Herzog hävdar med bestämdhet att han 
och Kinski skrev de kapitlen i samråd.

   Vilket skulle kunna vara en lögn. Eftersom 
Kinski hade varit död i åtta år när Herzog påstod 
det, är det hur som haver svårt att säja emot ho-
nom.

   Det är ett beprövat sätt att leda saker i be-
vis: att hänvisa till döingar. På samma vis påstod 
hjärntrusten i Sverigedemokraterna häromsis-
tens att Astrid Lindgren skulle tycka som de om 
hon bara hade levt.

   Cornelis Vreeswijk hade förresten älskat den 
här texten. Tage Danielsson också. Och Jesus. 
Och alla andra döda som nånsin levt. Utom Hit-
ler förstås.

 WERNER HERZOG

www.nyaupplagan.se

www.albertbonniersforlag.se
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Heaven – I’m in heaven,
And my heart beats so that I can hardly speak,
and I seem to find the happiness I seek
when we’re out together dancing cheek to cheek
– Irving Berlin

Dans är frihet. Att röra kroppen till musik är den totala förlösningen.
– Madonna

Den 23 februari 1933, bara en knapp månad ef-
ter att Hitler tagit makten i Tyskland, hade Lloyd 
Bacons musikfilm 42:a gatan premiär i USA. 
Den skildrar hur en Broadwayproducent sät-
ter upp en stor musik- och dansshow mitt under 
den värsta depressionen, och vi får följa kärleks-
livet bakom kulisserna, oändliga och mödosam-
ma repetitioner, vi får se hur producenterna an-
litar gangsters för att rädda föreställningen och 
ta del av deras problem och konflikter med sho-
wens nyckfulle finansiär, en stupid miljonär som 
hotar att dra in sitt stöd om inte showens kvinn-
liga stjärna gör honom till viljes. Vi får också lära 
känna balettflickoma, en samling självständiga 
och snabbkäftade unga damer som har fullt upp 
med att hålla tafsande dansare och scenarbeta-
re ifrån sig (“You got the busiest hands!”).

42:a gatan har blivit berömd för sin (förhål-
landevis) realistiska beskrivning av det moder-
na storstadslivet i allmänhet och teatervärlden i 
synnerhet. Det är en påfallande skillnad mellan 
42:a gatan, som var en Warner Brothers-film, 
och de romantiska technicolordrömmar som 
MGM skulle komma att producera något decen-
nium senare. Det realistiska anslaget kommer 
till uttryck framför allt i det faktum att det inte fö-
rekommer några dansnummer utanför filmens 
scenföreställning – ingen tillåts brista ut i sång 
på gator och torg eller något annat osannolikt 
ställe (Jfr Singin’ in the rain). I andra avseenden 
är filmen mer konventionell: en okänd balett-
flicka (spelad av den underbara Ruby Keeler) 
får sin stora chans när showens stjärna vrickar 
foten bara några timmar före premiären – en av 
showfilmens mest älskade klichéer.

I filmen får vi se tre nummer från showens 
premiärföreställning; alla har det gemensamt 
att de handlar om moderna levnadsmönster 
med tonvikt på förhållandet mellan könen. Det 
första numret, “Shuffle off to Buffalo”, visar ett 
nygift par som kliver på ett tåg för att ge sig av 
på smekmånad.  Den romantiska stämning-
en punkteras dock med besked av Ginger Ro-
gers och Una Merkel som sittande i en sovkupé 
sjunger om sin bristande tilltro till äktenskapet:

Matrimotiy is baloney,
She´ll be wanting alimony
in a year or so…
When she knows as much as we know
She´ll be on her way to Reno
While she still has dough

Äktenskap är bara larv, sjunger de, snart kom-
mer hon att ta ut skilsmässa och kräva sin man 
på underhåll. Ingenting i detta nummer tycks tala 
emot flickornas skepsis, t o m saxofonema hån-
skrattar åt det nygifta parets naiva framtidsdröm-
mar. Numret slutar dock med att paret försvinner 
in bakom sovvagnskupéns förhängen – allt är inte 
bara elände i äktenskapet, får man förmoda.

I det följande numret handlar det inte om äk-
tenskap längre, utan om sex, Dick Powell be-
sjunger en vacker flicka och kan inte finna nog 
med eufemismer för sina kroppsliga begär:

I’m young and healthy,
and you’ve got charms. 
It would really be a sin
not to have you in my arms.

Till bensprattlets lov
If I could hate you,
I´d keep away.
But it ain´t my nature,
I’m full of Vitamin A, say,
  
I’m young and healthy,
so lets be bold,
in a year or two or three
maybe we will be too old.

Budskapet kan knappast bli tyd-
ligare: en ung och frisk man, full 
av A-vitaminer, vad skulle inte han 
kunna åstadkomma om bara den 
unga damen ville släppa till någon 
gång ( han tycks dock inte ha nå-
gon större tilltro till sin mannakraft: 
om 1 – 3 år är vi nog för gamla, 
sjunger han lite uppgivet). Till skill-
nad från det föregående numret 
finns här inga ironiska glidningar 
eller satiriska slängar. Den utom-
äktenskapliga kärleken framställs 
som något alltigenom gott.

Så kommer till slut showens, 
och tillika filmens, stora final – ti-
telsången “42nd Street”. Det är ett 
suggestivt musik- och dansnum-
mer, mästerligt iscensatt av den 
legendariske koreografen Busby 
Berkeley. “Hear the beat / of dan-
cing feet”, sjunger Ruby Keeler och 
tar oss med till 42:a gatan, New 
Yorks nöjescentrum på 30-talet. 
Hela numret har en jagad och hek-
tisk stämning, vi hör skott, bilhorn, 
polissirener, vi ser en mor smiska 
sitt barn i takt med musiken, vi pas-
serar en tidningspojke med sen-
sationsrubriker om det senaste 
mordet. En kvinna blir överfallen 
av en man i sin lägenhet, hon flyr 
ut genom fönstret, medan mannen 
skjuter ett par skott efter henne. 
Kvinnan fångas upp av en ung man 
som tar några danssteg med hen-
ne innan den försmådde älskaren 
rusar fram och knivhugger henne i 
ryggen.

“It’s a rhapsody of laughter and 
tears”, sjunger ensemblen till slut, 
“naughty, bawdy, gaudy, sporty, 
42nd Street”. Fräcka, osedliga, prå-
liga 42:a gatan!

Det är ett märkligt dansnummer, 
inte minst därför att det roman-
tiserar livet på 42:a gatan, sam-
tidigt som det visar upp bilder av 
våld, fylla och kriminalitet. Men vad 
som hyllas här är inte våldet, utan 
snarare stadens mångfald, myllret 
av människor, gyttret, friheten på 
gott och ont. Hela numret är ett väl 
koreograferat kaos, där jättar och 
dvärgar, svarta och vita, män och 
kvinnor dansar omkring varandra.

42:a gatan är en apoteos över 
jazzåldern och de nya ideal som 
växte fram i USA efter första 
världskriget. Det var Scott Fitzge-
rald som myntade begreppet “jazz-

åldern” för att beteckna 20-talet 
– en tid som i likhet med musiken 
hade högt tempo, var improviserad 
(inga färdiga scheman, inga fast-
lagda slutmål) och individualistisk 
(stort utrymme för solister). Sång-
textema i 42:a gatan är ironiska, 
tvetydiga, genomskådande. De be-
skriver inte bara en kroppens frihet, 
utan en friare livsstil överhuvudta-
get. Men den starka och mycket på-
tagliga frihetskänsla som finns i de 
gamla Hollywoodmusicalerna har 
naturligtvis mindre med sångtex-
terna att göra och mer med musi-
ken, rytmerna, de lätta dansstegen, 
kamerarörelsema. När Ruby Keeler 
steppar på taket till en taxibil i fina-
len till 42:a gatan, gör hon det för 
sitt eget höga nöjes skull, hon är 
skamlöst onyttig, hennes dans är 
ett självändamål och uttrycker ing-
enting annat än glädjen att finnas 
till. Hon tar ett steg åt sidan, glöm-
mer plikterna och hänger sig åt 
sina drömmar. Hollywoods show-
filmer tycks ansluta sig till George 
Orwells insiktsfulla tanke att “på 
det hela taget vill människorna vara 
goda, men inte för goda, och inte 
hela tiden”.

Men dansfilmema går mycket 
längre än så – i sina bästa stunder 
upplöser de den tunga verklighe-
tens tröghet och begränsningar. 
Det kan ske på många sätt, t ex ge-
nom Fred Astaire och Gene Kelly, 
vars fjärilslätta danssteg tycks 
upphäva tyngdlagen. I finalen till 
42:a gatan spränger Busby Berke-
ley alla gränser. Med de avslutande 
dansnumren lämnar han filmens 
realism bakom sig och ger sig ut 
i en vildsint bildfantasi. Filmens 
dansnummer ska föreställa fram-
föras på en teaterscen, men det 
vi ser är sådant som bara kan gö-
ras på film. Vi är inte längre kvar på 
Broadwayscenen, på 42: a gatan 
eller i New York, vi är inte ens kvar i 
verkligheten. Vi befinner oss istäl-
let i en värld där dansens frihet mö-
ter filmens.

Berkeley är här i sitt esse. Han 
placerar kameran i taket eller nere 
vid dansarnas fötter, allt för att ge 
maximal skönhetsupplevelse. Sce-
nen roterar, höjs och sänks, balett-
flickoma dansar runt i geometriskt 
avancerade formationer. Denna 
koreografiska skönhet kan dock 
bara avnjutas av biopubliken. Den 
teaterpublik som enligt filmens fik-
tion sitter i salongen lämnas helt 
utanför.  Detta är en filmisk upple-
velse och ingenting annat.

I filmens finalnummer kan bio-
publiken aldrig vara säker på att 
någonting är vad det från bör-
jan verkar. Ruby Keeler dansar på 
scengolvet, som dock omärkligt 

förvandlas till taket på en taxibil.  
En folktom gata kryllar helt plöts-
ligt av människor. Kameran glider 
omkring bland kulisserna och tar 
vägen in genom ett fönster, där vi 
ser en kvinna bli överfallen. Hos 
Berkeley är scenrummet ofta upp-
byggt som kinesiska askar. Hans 
dansnummer kan göra åskådaren 
lätt sjösjuk, de skapar en känsla av 
att nothing is real. Och mycket rik-
tigt: i likhet med Disneys Fantasia 
blev Berkeleys filmer kultförklara-
de av 60-talets psykedeliska gene-
ration. “Ungdomarna tycker om att 
se dina filmer och bli höga på ma-
rijuana”, förklarade en Broadway-
producent för Berkeley på 60-talet.

Så här frispråkig och öppen 
kunde man alltså vara i Hollywood 
i början på 30-talet, innan en stark 
opinion tvingade filmbolagen till en 
mycket sträng självcensur. 42:a ga-
tan hade knappast kunnat bli gjord 
bara ett år senare. 1934 var året då 
Hollywoods egen censurbyrå Hays 
Office började tillämpa den s k pro-
duktionskoden på allvar. Denna 
kod var en regelsamling som detal-
jerat beskrev hur brottslighet, våld, 
religion och sex skulle skildras 
på film. Bland dessa regler fanns 
också angivet hur dans lämpligast 
skulle filmas:

Danser som antyder eller repre-
senterar sexuella handlingar eller 
osedliga passioner är.förbjudna. 
/.. / Danser där oanständiga rörel-
ser betonas ska betraktas som ob-
scena. Danskostymer avsedda att 
möjliggöra otillbörligt blottande el-
ler oanständiga rörelser i dansen 
är förbjudna. Danser avsedda att 
hetsa upp publiken .. danser med 
överdrivna kroppsrörelser där föt-
terna förblir stillastående, kränker 
anständigheten och är felaktiga.

De musicaler som gjordes efter 
kodens införande var följaktligen 
inte alls så djärva som 42:a gatan. 
40-talets MGM-musicaler var min-
dre spretiga och mer farniljeanpas-
sade. Det gjorde nu inte så mycket. 
De sexuella anspelningarna för-
svann (eller gjordes mer sublima), 
men danserna uttryckte fortfaran-
de samma starka frihetslängtan. 
Och t o m i en så oskuldsfull famil-
jefilm som Butik med musik från 
1949 kunde Judy Garland brista ut i 
följande lätt anarkistiska sång:

I don’t care!  I don’t care!
When it comes to happiness I 
want my share.
Don’t try to rearrange me,
there’s nothing that can change 
me, ‘cause I DON’T CARE!

Text av Martin Kristenson
Illustration av Patrik Evereus
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Wow! Har ni någonsin sett en 
tuffare adelsman? Han bryr 
sig inte ens om att ställa ner 
sin nyförvärvade krigsma-
skin på marken innan han tar 
den i bruk. En sån där pjäs 
lär väl väga sina modiga ki-
lon (och hur är det med re-
kylen?). I bakgrunden ser vi 
Tarzans djuriske bundsför-
vant Jad-bal-ja som även han 
är på sitt allra mest krigiska 
humör. Man muckar inte 
med någon som viftar med 
kulsprutor och dessutom 
umgås med lejon. Rambo 
hade kissat i byxorna av 
skräck.

Djungelns konung fightas 
med en Triceratops under 
vatten! Som alla säkert för-
står (eller borde förstå), är 
detta antagligen det bästa 
sättet att bekämpa just Tri-
ceratopser, man måste ta 
dem ur deras naturliga miljö 
för att få ett övertag. Tarzan 
är i sanning en slug jägare!

Här tycks Lord Greystoke vara in en rejäl kni-
pa. Under en våldsam kamp mot en argsint 
vildman har de båda kombatanterna lyckats 
snubbla över bergskanten. I en sådan här si-
tuation hade de flesta drabbats av panik och 
koncentrerat sig på att krossas mot klippväg-
gen men inte Tarzan, han tänker besegra sin 
fiende först. Det där med att störta mot sin 
oundvikliga död kan han ta i itu med senare.

Är du fortfarande inte över-
tygad om att John Clayton III 
är din överman? Skulle du 
kanske klara av att svinga 
dig i lian med en arm samti-
digt som du med den andra 
bekämpar inte mindre än tre 
blodtörstiga primater som 
klättrar runt på din kropp? 
Nej, jag tänkte väl det! Så-
dant är bara för stora poj-
kar, som Tarzan eller Björn 
Ranelid.
Tarzan är inte bara världshis-
toriens tuffaste hjälte, han 
får dessutom ett enkelt höft-
skynke att kännas som värl-
dens coolaste plagg.

När Edgar Rice Burroughs 1912 skrev sin 
första bok om Tarzan visade han verkli-
gen var skåpet skulle stå. Berättelserna 
om den adlige vildmannen blev genast 
en enorm succé. Den listige författaren 
insåg tidigt figurens potential och gjorde 
ett genidrag genom att se till att överföra 
sin hjälte till så många medier som möj-
ligt. Snart fanns Tarzan överallt, inte bara 
i de vältummade pulpmagasinen utan 
även i fullsatta biosalonger och på dags-
tidningarnas seriesidor. Och det är så 
de flesta känner figuren idag, från olika 
filmer och serieversioner. Tyvärr är det i 
dagens skruvade samhälle inte alla som 
inser hur tuff den lättklädde aristokraten 
faktiskt är, tvärtom stöter jag ibland på 
personer (framför allt ur den yngre ge-
nerationen) som använder Tarzan som 
en måttstock för hur dåligt någonting 
kan vara. De kunde inte ha mer fel! Det är 
dags att ge den gamle pulphjälten upp-
rätelse och jag anser mig vara rätt man 
för jobbet! Till min hjälp har jag ett antal 
underbart vackra tidningsomslag från 
det amerikanska serieförlaget Gold Key. 
Så hämta nu en kopp kaffe och en rejäl 
bit spiddekaga, luta er bekvämt tillbaka 
i favoritfotöljen, nu är det dags för kultur 
på hög nivå! 

TAR ZAN
Tarzan går som bekant under tillnamnet 
“apornas son” då han uppfostrades av den 
för vetenskapen okända arten Mangani. Detta 
innebär inte bara att han var den coolaste kil-
len på föräldramötena (om han nu hade gått 
i skolan vill säga), denna minst sagt speciella 
uppväxt har gett honom förmågan att kom-
municera med djur. Som apornas konung kan 
han dessutom beordra sina stamfränder att 
göra olika saker för honom. Här ser vi honom 
och några av hans tappra apsoldater i vild 
kamp mot en vargflock. Jag gillar verkligen 
detaljen med apan som vrider nacken av var-
gen i bakgrunden. 

Världens tuffaste snubbe!

Just det här temat med “ur askan i el-
den” är ett ofta återkommande tema 
bland Gold Keys omslag. Den gigan-
tiska ormen har tydligen anfallit Tarzan 
då han och hans apbekante fridfullt 
svingat sig runt bland trädtopparna. 
Att ormens grepp är det enda som 
hindrar apornas son från att handlöst 
störta ner i det forsande vattenfallet 
bekymrar honom inte det minsta.

Av Jimmy “Jungle-boy” Wallin
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World of Warcraft, X-box, Wii, 3D-spel och andra 
högteknologiska spel som går ut på att försöka 
att undkomma en virtuell död på en skärm, kan 
dra något gammalt över sig! Det är nämligen 
inte på långa tider lika farligt att sitta framför en 
skärm och låtsasskjuta med kulspruta som att 
använda en fysisk Klick-Klack. Det handlar alltså 
om leksaken som till sist ansågs så farlig att den 
förbjöds. Inte på grund av att den var beroende-
framkallande eller på tok för rolig, utan helt en-
kelt på grund av att den orsakade stora skador. 

Två kulor, ett snöre och en liten plastbit att hål-
la i. Till dem som tycker denna leksak verkar trå-
kig, säger jag bara: �Sola tandköttet!�.

På skolgården kunde man snabbt se vem som 
inte behärskade konsten att använda Klick-
Klack. Hur kunde man se det, undrar vän av ord-
ning? Enkelt: De som hade väldigt svullna och 
väldigt ömma handleder var helt enkelt värdelö-
sa på Klick-Klack. För dem som inte vet kan jag 
avslöja att båda kulorna var stenhårda, och för 
varje gång en av dessa – i sämsta fallet, båda två 
– träffade handleden blev man oändligt myck-
et ömmare. Kort sagt: Efter en misslyckad dag 
med Klick-Klack på skolgården tålde man inte 
Tusen nålar. Gissa om man imponerades av dem 
som fick sin Klick-Klack att låta som en hack-
spett. 

Jag hittade mina Klick-Klack i en låda på vin-
den och fick naturligtvis ett återfall. Om någon 
undrar så har jag för tillfället en väldigt svullen 
handled, en oförstående omgivning och ett in-
bokat läkarbesök. Ropen de skalla, Klick-Klack 
åt alla. Revival?

Lars Yngve

Klick-Klack

Vägen

Apokalypsen var bättre på 1980-talet. När Jor-
den gick under i ett atomkrig eller liknande, för-
vandlades världen till ett actionpackat äventyrs-
landskap, där alla körde modifierade bilar och 
motorcyklar, och alla anammade något slags 
punklook med klara drag av 80-talspopstjärne-
look. Trasiga kläder, MEN, fluffig frisyr och färg-
glatt smink. Och alla tillbringade dagarna med 
att slå varandra på käften i jakt på bensin, olja, 
vatten och mat. Jag förstod aldrig varför hela 
mänskligheten blev våldsamma punkare efter 
katastrofen; varför de inte bara fortsatte att klä- 
och bete sig som förr, trots att världen låg i rui-
ner?

Jag har inte läst fattaren Cormac McCarthys 
bok som Vägen bygger på, men här går världen 
under av oklar anledning. En natt står världen i 
brand, enligt en kort flashback. Viggo Morten-
sens namnlöse huvudperson är gift med en 
namnlös kvinna spelad av Charlize Theron. Hon 
är gravid, och föder i en flashback en namnlös 
son. I en annan flashback lämnar Theron sin fa-
milj för att gå in i den mörka natten och dö. Mer-
parten av Vägen, består av att Mortensen och 
son, som nu är i tolvårsåldern, traskar omkring i 
vad som ser ut som en polsk skog vintertid. De 
släpar med sig en gammal kundvagn fylld med 
deras trasiga ägodelar. Viggo blir allt skitigare 
och får större skägg, även om han på ett par stäl-
len badar, och i en scen visar han pungen, den 
spjuvern.

De har med sig en pickadoll laddad med två 
skott, så att de kan skjuta sig om så behövs. Men 
det händer att de stöter på andra människor, 
onda människor. Katastrofen har drivit de över-
levande till att bli kannibaler. Och då kan de två 
skotten behövas till annat. 

Ibland stöter far och son Mortensen även på 
vänliga människor - men de litar inte på någon. 
Alla försöker knycka mat, dryck, skor och even-
tuellt bränsle. En del färdas i bilar, men de flesta 
promenerar.

Jag tycker att Vägen är fullkomligt poänglös. 
Visst kan man göra engagerande filmer om två 
människor som måste överleva mot alla odds. 
Det går ju till och med att göra spännande filmer 
en ensam kille på en öde ö! Men Vägen är inte 
det minsta spännande. Filmen saknar ordentliga 
konflikter (mer än att det är farligt därute) och 
det finns ingen dramatik i berättandet. 

Och sonens repliker består mest av att han 
säger “Papa!” om och om igen. Jag förstår alltså 
inte all uppståndelse och Oscarssnack. 
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Daybreakers

Vampyrer, vampyrer, överallt dessa vampyrer... 
True Blood, Twilight och allt vad det är. Och det 
är sällan vampyrer som jag vill ha dem. Vampy-
rism ska inte vara en metafor för tonåringars 
alienation, och de ska definitivt inte vara veka, 
mjäkiga, struliga, snälla och egentligen bara 
missförstådda. 

Alla dessa unga Twilight-fans borde tvingas 
att se Daybreakers. Förvisso har de tyska brö-
derna Michael och Peter Spierig, vilka likt brö-
derna Coen står bakom både manus och regi, 
gjort vissa smärre justeringar vad gäller sin ver-
sion av mytologin, men i grunden har vi här elaka 
jävlar som är våldsamma och måste ha männis-
koblod för att kunna överleva. De saknar spegel-
bild och minsann om de inte även kan bli flad-
dermöss, verkar det som...

Det är 2019 och vampyrsläktet dominerar på 
Jorden. Det gissade ni aldrig! Men jodå. Folk rör 
sig bara ute nattetid. Vampyrerna lever “vanliga” 
liv och har vanliga jobb, men beställer blod hos 
snabbmatskedjorna. Men ett allvarligt problem 
har uppkommit. Människan börjar bli utrotnings-
hotad. Vampyrerna måste snabbt hitta ett blod-
surrogat för att inte gå under. 

Ethan Hawke spelar Ed Dalton; vampyr och 
blodforskare, anställd av Sam Neills mäktiga 
vampyrföretag. Daltons arbetsplats är fascine-
rande: enorma salar med enorma ställningar, i 
vilka människor hänger fastspända medan de 
tappas på blod. Dalton utför ett experiment på 
en frivillig vampyr. Den frivillige börjar spy och 
blåsor bubblar upp i ansiktet, men det går över - 
för att han tre sekunder senare ska explodera i 
en vacker blodkaskad.

En natt råkar Dalton via en bilolycka träffa på 
tre människor beväpnade med armborst. Av di-
verse anledningar hjälper Dalton dem att kom-
ma undan vampyrpolisen, och han förs till män-
niskornas gömställe. Där introduceras han för 
Lionel Cormac (Willem Dafoe), som då och då ci-
terar Elvis. Det märkliga med Cormac är att han 
varit vampyr, men av någon anledning botades 
han när han under vissa omständigheter utsat-
tes för soljus. Daltons medicinska kunskaper 
behövs för att ta fram ett botemedel mot vampy-
rismen.

Men tungt beväpnade vampyrarméer är ute ef-
ter dem...

Filmens story är intressant, med detta omkas-
tade förhållande mellan människa och vampyr. 
Rollbesättningen är utmärkt. Berättartempot är 
överraskande makligt, men jag gillar det; vi slip-
per en massa jobbiga, hysteriska klipp hit och 
dit. Fotot är strålande, miljöerna är fantasieg-
gande. 

De flesta kommer nog att komma ihåg Day-
breakers som en jävligt blodig film. För det är 
den: BLODIG! Fattas bara när det är despera-
ta, hungrande vampyrer filmen handlar om. Vad 
som också överraskar är att flera av huvudper-
sonerna både röker och svär. Sådant är man ju 
inte bortskämd med i dagens Hollywoodpro-
duktioner.
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It’s complicated

Streeps och Baldwins rollfigurer har varit gifta i tjugo år och 
skilda i tio. Baldwin är nu omgift med en yngre, bitchig kvinna, 
medan Streep är ensamstående men lever lyxliv av den typ 
man gör i romantiska komedier av det här slaget: stort, tjusigt 
hus, vacker trädgård, rika vänner och hon äger dessutom ett 
superlyxigt bageri, där man kan smita in på natten för att baka 
några chokladcroissanter.

Efter en blöt festnatt råkar Streep hamna i bingen med 
Baldwin och saker och ting blir genast komplicerade. Baldwin 
tror sig fortfarande älska Streep, medan hon varken vet ut el-
ler in - men exmaken blir hennes hemlige älskare och deras 
tre halvvuxna barn tycker att Baldwins rännande i huset är lite 
märkligt.

Samtidigt ska Streep bygga ut sig kök, och till detta anli-
tar hon en uppburen arkitekt spelad av Steve Martin. Steve 
Martin är frånskild och lite småsorgsen, men blir betuttad i 
Streep, som i sin tur trivs väldigt bra i hans sällskap. Det bör-
jar verka kärlek, men nu blir det ju komplicerad - då Baldwin 
gömmer sig i faggorna.

Varje gång jag ser en film med Steve Martin hoppas jag att 
den ska vara bra och rolig. De senaste två decennierna har 
han med få undantag hamnat i rätt vissna, slätstrukna, smö-
riga och kassa filmer, oftast riktade till familjer. 

Steve Martin är väl det bästa med It’s complicated, mest för 
att han spelar sin försiktige och frånskilde man på ett över-
tygande och sympatiskt sätt. Men det stora problemet med 
Nancy Meyers film, är att den inte är speciellt rolig. Jag ser 
framför mig en publik bestående av tanter som är jättenöjda 
bara med att få se på Meryl Streep, hennes vackra hem, och 
Alec Baldwin, som de en gång tyckte var stilig och kanske gör 
så än. Steve Martin sorteras säkert in i facket “mysig”. Men jag 
skrattade knappt alls. Här finns en fest där Streep och Martin 
av någon anledning röker en joint, och då blir det lite farskaru-
sell - och vi får se Steve Martin göra något vi saknat: nämligen 
dansa roligt, vilket han är expert på. Och så finns det en tokig 
scen, där den rätt fläskige Baldwin klär av sig näck för att leka 
erotiskt knippe och gömmer sig i Streeps säng. I början av fil-
men skämtar Streep om att hon inte gillar folk som låtit plasti-
koperera sig. Men allvarligt talat: ser det inte ut som om både 
Steve Martin och Alec Baldwin slätar ut rynkorna kring ögo-
nen? Eller är det bara smink?
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Filmrec…

Man on wire

Dokumentär av James Marsh, som 
fick en Oscar förra året, ett fak-
tum som gör att intresset för filmen 
trimmats upp.

Philippe Petit heter en fransman 
som den sjunde augusti 1974 pro-
menerade på en lina mellan World 
Trade Centers torn i New York. 
Varför gjorde han det? Han hade 
drömt om detta i evigheter och 
värmt upp i Paris genom att gå mel-
lan Notre Dames torn.

Man on wire består av nygjor-
da intervjuer med Petit och hans 
team som genomförde kuppen, 
och av rekonstruktioner av Petits 
barndom och planerandet av kup-
pen. Några levande bilder på själva 
lindansandet mellan Twin Towers 
finns inte; endast några stillbilder, 
däremot får vi se hur en lycklig Petit 
grips, samt några andra nyhetsin-
slag och intervjuer från 1974. Vi får 
även se klipp från uppförandet av 
World Trade Center, vilka fick mig 
att vilja se en hel film om just detta.

Till stora delar känns Marshs 
film som en heist movie - en grupp 
experter plockas samman för att 
bege sig ut på ett omöjligt uppdrag. 

Philippe Petits dröm ska bli verk-
lighet. Och självklart finns inget till-
stånd för upptåget. De ska smugg-
la upp- och montera en lina.

Det hela är onekligen skickligt 
gjort. För min del faller det dock nå-
got på att det hela är så totalt me-
ningslöst - jag har nämnt det flera 
gånger tidigare i andra recensio-
ner, men jag har fruktansvärt svårt 
för äventyr/actionsporter: fall-
skärmshoppning, bergsbestigning 
och liknande som är förenat med 
livsfara samtidigt som det hela är 
meningslöst. Hoppa ut från ett flyg-
plan? Varför då? Klättra upp på ett 
berg? Ska man tvunget upp på det, 
varför inte åka helikopter? Och när 
saker och ting går fel och utövarna 
utsätts för riktig fara (vilket oftast 
händer i filmer), då får de väl skylla 
sig själva, de puckona. “Men det 
handlar om så mycket annat!” ut-
brister utövarna. Känslan av total 
frihet. Kicken. Existensiella grejor. 
Må så vara. Jag tycker ändå det är 
idiotiskt. Philippe Petit är väldigt 
fransk i sitt sätt att uttrycka sig och 
resonera. Och han är inte sådär jät-
tesympatisk. Visst var det vackert, 
som en dröm att se honom gå på 
lina mellan de två tornen.

Frågan är bara om det inte hade 
varit ännu vackrare om han trillat 
ner och verkligen dött för sin konst.
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Moustache Good Buy

Tom Selleck. Sam Elliott. Zeb Macahan. Vi vet 
alla varför dessa tillhör historiens främsta män. 
Men ibland kan man inte lita på dem. Det är nu 
längesedan Selleck och James Arness - Zeb 
- gjorde sig av med sina mustascher. Elliott 
gjorde en film utan mustasch för några år se-
dan, men nu är den tack och lov tillbaka och kan 
bland annat beskådas i Up in the air. Men herre-
gud, man kan inte ens lita på Hasse Alfredson, 
som uppträder mustaschlös i Luftslottet som 
sprängdes.

Och inte kan man lita på Jonas Jonasson, 
stjärna i en ny, episk film, där hans majestätis-
ka mustasch offras på riktigt. Detta är alltså så 
nära en snuff-movie man kan komma.

I ett slags kombination av Saw och Professor 
Drövels Hemlighet ses Jonasson äntra ett mys-
tiskt hus, där en ansiktslös persons händer le-
tar bland skarpslipade saxar likt en psykopatisk 
kirurg. Den tropikhjälmsiförde Jonasson visar 
inga tecken på ånger. Han visar inga känslor alls. 
Han har själv valt detta. Jag tänker på Johnny 
Depps regidebut The Brave, som slutar med att 
Marlon Brando ska få tortera Depp till döds mot 
en stora summa pengar som skänkts till välgö-
renhet. Jag tänker på videon till Nine Inch Nails 
“Closer”, där självplågaren Bob Flanagan till slut 
maler ner sig själv.

I ömsom varma och ömsom kalla färgskalor, 
går Jonas Jonasson steget längre. Mustaschen 
klipps av. I en parafras på Roald Dahls novell om 
kvinnan som förgiftar och stoppar upp sina inne-
boende, låter Jonasson vakuumpaketera musta-
schen, som sedan ramas in.

Filmens huvudperson går inte att känna igen i 
den gripande slutscenen - men mot alla odds är 
han glad.

Låt oss avundas de lyckliga.
http://www.youtube.com/watch?v=QMwiZFWoPKE

Time: 02:30 min

Pidde Andersson

Text av Pidde Andersson



Nya Upplagan Februari 2010 Recension 32 Nya Upplagan Februari 2010 Recension 33

© Gunnar Lundkvist, som släpper sin nya bok Klas Katt i Vilda Västern  
på Kartago Förlag i augusti.

Lenin är en skruvkork

C-J Charpentier
Förlag Läs en bok

Enligt Svenska akademiens ordlista betyder 
”flanera” att ströva omkring utan något särskilt 
mål. Charpentier är en flanör som flanerar på sin 
Harley Davidson, men med den viktiga skillna-
den att CJ har ett mål – Cabaret Voltaire (dada-
ismens födelseplats) i Zürich. Och innan han 
är framme har han hunnit berika sig på tusen 
märkliga begivenheter. Och läsaren! Det blir en 
bildningsresa utan like, ja förstås, det tidigare 
ambassadrådet och författaren Alvar Alsterdal 
gjorde sina berömda resor i öst och väst.

Då och då gör Charpentier sina nedslag till en 
pilsner, en kopp kaffe, gärna det turkiska och 
han noterar med briljant elegans att livsmedels-
affären i  Hegyeshalom, den lilla orten i Ungern 
vid gräsen mot Österrike erbjuder både fläsk-
kotletter och intimmassage. Han röker franska 
och filterlösa grekiska cigarretter, röker cigarr, 
tittar i plånboken och konstaterar att reskas-
san kommer att räcka. Och det kommer också 
att bli pengar över till en flaska Hassehängskal-
le och en polsk Wyborova. Han skickar en tanke 
till Melina Mercouri, skådespelerskan och kul-
turministern, som rökte ihjäl sig på de grekiska 
giftpinnarna. Och skogarna brinner. Och Kung 
Alexander I avled 1920 ”sedan han blivit biten av 
en apa mitt i centralaste Athen ...” Grekland ska 
man akta sig för.

Gadji beri bimba
Blandridi lauli lonni cadori
Gadjama bim beri glassala 

Med denna fonetiska ljudskrift inleder Hugo 
Ball Cabaret Voltaire 1916 , som skulle bli dada-
isternas samlingsplats. Hade du levat på den ti-
den och suttit ner på Voltaire, så skulle du med 
all sannolikhet kunnat få växla några ord med 
Max Ernst, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann 
och sannolikt fler.

Det har blivit en klart underhållande bok. Och 
som författaren själv skriver: en hyllningsskrift 
till Hugo Ball och Åke Hodell.

Tyvärr är det för lång väg till 1916. Jag tror 
knappast ens att Charpentier på sin Harley hin-
ner dit. Men nästa gång skulle det vara kul att 
hänga med på bönpallen.

Leif Nelson

Hugo Ball på Cabaret Voltai-
re. ”Med benen nedstuckna i 
en smal blåglänsande papp-
cylinder, som gick mig upp 
till höfterna, såg jag ut som 
en obelisk. Ovanpå detta bar 
jag en jättekrage, scharla-
kansröd inuti och guldfärgad 
utanpå ...”

Världens Springnota 

Stefan de Vylder 
Ordfront & Forum Syd 

Det klart man måste ställa sig frågan hur det 
kommer det sig att så många sitter med svarte 
Petter nu efter de härligt festliga åren i mitten av 
noll noll talet. Vems är egentligen felet när folk 
tillåts belåna sig långt över skorstenen och se-
dan hamnar på bar backe när derivatentusias-
terna tvingar bankerna dra tillbaka pengarna, 
som de stackars amerikanerna? Och vems är 
felet när man som islänningarna nu måste huka 
sig bakom SUV-arna för horder av uppretade 
engelsmän och holländare som satsat pengar i 
vad som visat sig vara ”en högriskfond utklädd 
till en självständig stat”? (Jag citerar de Vylder). 

Och vem skall pröjsa? 
Man undrar ju. 
Skall man lyssna på de Vylder så är det i var-

je fall inte den som borde betala som kommer 
tvingas göra det, därav titeln på boken som är en 
förnämlig introduktion i den förhandenvarande 
krisen. 

Det är inte första gången en finanskris uppträ-
der såklart, det unika den här gången är att den 
är verkligt globala. De Vylder reder grundligen ut 
saken och om man pallar lite ekonomispråk så 
är att läsa Världens springnota som en lektion i 
sunt makroekonomiskt förnuft för tiotalet grun-
dat med krishistorik. Det är en ganska uppfris-
kande och skapligt ideologineutral analys av lä-
get och att läsa boken går alldeles utmärkt även 
för en vanlig dödlig. Man dras in i det makroeko-
nomiska stoffet. Intressant är det och en hel del 
av ett annars dolt maskineri blir synligt, det är 
lattjo och kalla kårar på samma gång. 

Kortfattat kan vad som hänt förklaras med att 
finansiella system tillslut löper amok, det verkar 
vara en naturlag. Tillsammans med de politiska 
ditona blir hela driften av den båt staten och ka-
pitalet sitter i procyklisk vilket får till följd att det 
ros på utav helskota på både upp i skyn och ner 
i djupet. Medan detta pågår spelar de största 
spelarna i det finansiella kasinot inte med egna 
pengar, men tar gladeligen vinsterna medan för-
lusterna är något som alla får dela på. Upp med 
lädret, Sveinsson! 

Så vad gör man? Revolution? Vår man har 
naturligtvis förslag på hur cirkusen bäst borde 
styras upp och de handlar inte om bonuspoli-
ser som ofta blir det som diskuteras. Istället är 
det ganska jordnära saker som föreslås, kontra-
cykliskt verkande grejor, dvs. dämpande både 
i upp och nergång, ska det vara. I första hand 
bättre A-kassa, ordentlig offentlig sektor och 
fler hyresrätter. Det låter enkelt men är nyktert 
och trovärdigt redovisat. Att reglera en massa, 
som det ju gapas mycket över varenda gång fi-
nanserna svajar, är till synes utsiktslöst men 
några saker borde till enligt de Vylder, snudd på 
revolutionära när man tänker efter. Riksbanker 
borde inte vara oberoende (odemokratiskt) och 
banker och till och med hela länder borde låtas 
gå i konkurs. Internationella Valutafonden och 
Världsbanken måste finnas men de borde tving-
as göra två saker. Ställa samma krav på USA 
som på Burkina Faso är det första (om Burkina 
Faso vore lika illa skött som USA skulle IMF-folk 
belägra Ougadogu och doppa hela parlamentet 
i tjära och fjädrar om man ska tro de Vylder). Det 
andra är att flytta hela rasket till Indien, eller i alla 
fall långt bort från kollaboratörerna i Vita huset 
och på Wall Street. 

Allt det här vore bra men kommer inte bli av, 
sorry. I slutändan ligger de Vylders hopp hos 
vanligt folk. Receptet är tänk själv, lita inte på 
någon. Lita tex aldrig på en svensk bank om du 
är lett. I maskopi med Sveriges regering kom-
mer de sätta efter dig, käre Mr Liepins! Do you 
want a friend – buy a dog. Om du har några 
pengar kvar, hahaha.   

Krisen är djup och världens springnota kom-
mer inte ha betalats på länge än och ingen vet 
hur stor den blir. Eller som det uttrycks i bo-
ken; ”ingen har en susning”. De Valder ger dä-
remot läsaren en susning om hur det gick som 
det gick den här gången och vad som skulle 
kunna göras, om viljan fanns. Samtidigt på-
pekar han också att finanskrisen är bara ett 
problem. Vi har de verkligt tunga kriserna att 
ta tag i också. Miljö och livsmedelskriser här-
näst, gott folk. 

Fredrik Hellström 

FIDEL & CHE- Revolutionsbröder

Simon Reid-Henry. 
Förlag: Norstedts.

Det är förvånande hur mycket media det fortfa-
rande skapas kring dessa två legender, framför 
allt då Che som väl får betraktas som en rebelli-
kon. Bilden av visionären i den stjärnprydda bas-
kern som blickar stadigt mot horisonten känner 
i stort sett varenda människa till. Den här boken 
ger oss historien bakom den dogmatiske ku-
banske advokaten Castro och den rastlöse ar-
gentinske läkaren Guevara, och deras vänskap 
genom åren. Båda två reagerade tidigt på soci-
ala orättvisor, och på hur USA lade sig i enskilda 
länders angelägenheter på deras sydamerikan-
ska kontinent. Regimer avsattes och nya tillsat-
tes på löpande band, allt med hjälp och stjälp av 
bl.a. CIA. Kuba ansågs som USA:s lekplats och 
sydkontinenten som dess bakgård. I detta träffas 
de två i Mexico där Fidel har börjat skissa på pla-
ner att få bort den sittande marionetten Batista 
genom väpnad kamp. Che var på från början. Till-
sammans skred de till verket och den 1:e januari 
1959 hade de lyckats. Snabbt ville USA återta 
kontrollen över Kuba men misslyckades i ett il-
laplanerat kontrarevolutionsförsök. Då bröts alla 
diplomatiska kontakter länderna emellan. Sovjet 
såg då en chans och möjlighet att ”hjälpa” Kuba 
militärt genom att skicka missiler till Kuba. ”Ku-
bakrisen” var ett faktum. Transporten stoppades 
och Fidel förblev sedan kallsinnig till ryssarnas 
”välvilja”, Således stod Kuba ensamt, utfryst av 
de båda supermakterna. 

Efter revolutionen blev sedermera Guevara 
industriminister, en post som föga passade den 
rastlöse revolutionären. Han gav sig ut på flera 
resor inkognito, i diverse förklädnader för att kny-
ta kontakter med andra länder för Kubas räkning. 
Men 1965 hade han fått nog och ville exportera 
revolutionen till andra sydamerikanska länder. 
I två år höll han på att skapa celler och nätverk i 
olika länder med bas i Bolivia. Men det var inget 
framgångsrikt företag. Trötta och slitna tillfånga-
togs kompaniet och Che avrättades den 9:e okto-
ber -69 efter en summarisk rättegång för att se-
dan visas upp för världen. Först trodde man inte 
på nyheten men när den visade sig vara sann höll 
Fidel flera hyllningstal till sin stupade broder. 

Reid-Henrys bok är förmodligen den mest 
välgrundade bok som skrivits om dessa två 
1900-talsikoner. Han har haft tillgång till tidigare 
hemligstämplat material och har gjort research 
på tre kontinenter. Och glöm inte att Che fortfa-
rande är terroriststämplad USA. Det är inte då-
ligt efter 40 år!

Tord Johnsson

Här

Wisława Szymborska
Översättning: Anders Bodegård
Ellerströms

I en dikt i Wisława Szymborskas 
senaste diktsamling Här möter 
en gammal person (Szymborska 
själv?) sig själv som tonåring. 
Samtalet kör fast, allt är olikt dem 
emellan, möjligen är skelettet och 
pannans välvning densamma. Det 
enda de till slut har gemensamt är 
en halsduk, stickad av ”deras” mor 
och ännu i den gamlas ägo.

Zsymborska är inte rädd för att 
sammanföra det lilla och vardag-
liga med universum. I samlingens 
titeldikt ställer diktjaget papperet 
som ligger på bordet bredvid en 
utflykt med planetkarusellen och 
tjuvåkning i ”galaxernas snöyra”. 
Dessförinnan har det nämnts hur 
lite vi betalar för livet på jorden:

För drömmar, till exempel, inte 
ett vitten.

För illusioner först när de är för-
lorade.

För innehav av kropp, endast 
med kroppen.

Skrivandets vånda får också en 
analys, vägen från idé till dikt el-
ler papperskorgen. Tvivlet viskar 
hela tiden i örat, andra kan göra det 
bättre. Det slutar ofta med

Så det är lika bra att vi byter 
ämne.

Vill du ha en kopp kaffe?
Szymborska låter ofta ett diktjag 

delta i scener där det möter perso-
nifieringar och där nutid ställs mot 
förhistorisk tid. Scenens fond har 
oftast en ironisk ton. I en dikt brot-
tas jaget med minnet, som vill ta 
alltför stor plats. Det hjälper inte 
ens när ”jag föreslår skilda vägar”, 
då ler hon bara ett medlidsamt le-
ende.

Många nobelprisade författare 
verkar hämmas i sitt skrivande. Det 
gällde möjligen för Wislawa Szym-
borska under några år. Men snart 
tog skapandet ny fart och trots 
ansenlig ålder (86!) kommer det 
alltså dikter ur hennes hand och de 
håller fortfarande god kvalité. 

På senare år har hennes böcker 
blivit Tranströmertunna och dito-
täta. En av de sista dikterna i Här 
knyter an till en konstnär som även 
Tranströmer närmat sig, Vermeer:

Så länge kvinnan där på 
Rijksmuseum,
samlad, i målad tystnad,
dag efter dag häller
mjölken ur kannan i bunken
förtjänar inte Världen
världens undergång.

Många dikter av Szymborska gör 
att den inte heller förtjänar det.’

Jan Erik Bornlid

Bokrec…

Frida Kahlo
Att trotsa smärtan, brev i urval av 
Martha Zamora, 

Översättning: Martin Uggla
Förlag: Bakhåll
 
Den mexikanska konstnären Frida 
Kahlo (1907-54) råkade vid arton 
års ålder ut för en svår olycka. En 
spårvagn rammade den träbuss 
hon själv satt i med svåra fysiska 
skador som följd. De skulle följa 
henne resten av livet, som kanta-
des av operationer, konvalescen-
ser och svåra smärtor. Hon började 
måla då hon var sängliggande efter 
olyckan. Hennes bilder är en bland-
ning av djupt liggande personliga 
fysiska och existentiella upplevel-
ser. Här dyker missfallen upp, här 
blottar hon den krossade smärt-
ande ryggraden. Eller hon låter ana 
sin make, Diego Riveras återkom-
mande otrohetsaffärer. Frida Kahlo 
hör i dag till 1900-talets allra störs-
ta konstnärer.

Det finns flera monografier över 
henne och hennes konstnärskap, 
till exempel av Hayden Herrera, 
som kom på svenska 1989. I denna 
brevvolym skriver Åsa Moberg ett 
inkännande och informativt efter-
ord. Det är mycket bra och ger nöd-
vändig bakgrund till hennes egna 
rader. Hon skriver förvånansvärt 
talspråksaktigt, ofta fylld av be-
rättelselusta. Det är förstås klart, 
sådana brev har valts ut för bo-
ken. Den låter läsaren följa Kahlos 
liv och på vägen får man oerhört 
smärtsamma upplevelser. Den vär-
kande kroppen följer henne som en 
skugga utan att hon riktigt bekla-
gar sig. Breven är rättframma, ra-
sande, vädjande, berättande. Och 
de ger en stämning hos en männis-
ka som är så aktiv i sitt liv och sin 
konst, och som också hinner be-
rätta om ’Diego Riveras verksam-
het, deras skilsmässa, försoning 
och omgifte.

Det är stark läsning för alla in-
tresserade av Frida Kahlo, Mexiko 
och som vill se 1900-talets konst ur 
en annan vinkel än Europas.

Thomas Millroth

Ödemarkerna

Dikter: Thomas Tidholm
Bilder: Karin Mamma Andersson
Wahlsröm & Widstrand
 
Thomas Tidholm har en särskild 
diktion i sina dikter. Liksom släpigt 
talade överrumplar de oss med his-
nande fakta och tankekast. De låter 
realistiska, hämtar motiv ur varda-
gen, men slänger sig fritt i tidens 
lianer. Många tankemönster och fö-
reställningar spricker i mötet med 
Tidholms oemotsägligt undangli-
dande ord.

Karin Mamma Andersson är ju en 
konstnär i ropet. Hennes sugges-
tiva landskap lockar med ett slags 
norrländsk ödslighet.

Det är klart att Tidholm och An-
dersson skulle passa ihop i en bok.

Men den som förväntar sig at de 
skulle illustrera varandra blir be-
sviken. Det har också anmärkts på 
hur litet bild och text hakar i varan-
dra i denna volym. Jag har svårt att 
förstå det. Varför skulle text och 
bild göra värntjänst åt varandra. Nu 
får vi en serie ödesmättade prosa-
stycken av Tidholm, som utmålar 
katastrof, utsatthet, ödslighet och 
viss ondska. Människorna är precis 
så handfallet förvånade som själva 
livet. Inga stora gester, inga utrop 
och heller inga förklaringar. En lik-
nande faktisk känsla råder i Mam-
ma Anderssons bilder. De är lugna, 
stilla, föremål och natur råkar bara 
vara där. Som i ögonvrån. Stäm-
ningar av väder är skarpa, liksom 
andra stämningar hos Tidholm kry-
per in under byxorna på oss. Det är 
sent på jorden.

Och sällan må man glädjas så 
åt pessimistisk prosa och ödsliga 
målningar som här.

För mitt i den sena timmen, så 
mycket vackrare än i denna bok blir 
det aldrig.

Thomas Millroth
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Pop

Charlotte Gainsbourg / IRM (Warner)

Charlottes förra platta 5:55 lät som ett lekfullt 
projekt Air och Nigel Godrich och på IRM Beck 
har gjort musiken, producerat och skrivit delar 
av texterna, så det är väl rimligt att påstå att om 
IRM påminner en del om Beck’s förra Modern 
Guilt. Problemet jag har med Becks musik är att 
den får mig att tänka på mitt köksskåp högst 
upp, alltså det som jag bara använder för att 
proppa in plastburkar som jag aldrig/sällan an-
vänder, och när jag väl öppnar det och behöver 
en burk som ramlar minst 17 stycken ut i olika 
storlekar och färger – om ni förstår den liknel-
sen mellan Becks musik om mina plastaskar? 
Inte det! Nähä, jo, jag menar att det inte finns nå-
gon given mall för stil eller utseende när det gäl-
ler Becks musik, mer än möjligtvis att det är en 
salig blandning, som naturligtvis kan vara oer-
hört enerverande, men också riktigt kul när man 
är på det humöret. Som väntat är det tvära kast 
mellan musikstilarna, ”Dandelion” - i ett tempo 
som om någon piskat på ”Gamle Svarten” med 
elektriska stötar – påminner kusligt mycket om 
T.Rex ”Hot Love”, och själv charmas jag av den 
drömska ”Time of the assassins”. Spretigt men 
kul. Je t’aime… moi non plus.

3/5 Lars Yngve

Garage

The Ramblin´Ambassadors / Vista 
Cruiser Country Squire
(Mint Records)
 
Om du snubblar över den här plat-
tan i fysik form eller på nätet, lägg 
vantarna på den direkt. Den har allt 
en garageplatta behöver. Visser-
ligen ingen sång, men det är inget 
minus i min bok. Det är lite mex 
stuk, lite spagettiwestern, en del 
countrytwang men mest av allt är 
det bara bra med ös. De som gillar 
Solnas storheter Robert Johnson 
& Punchdrunks och The Bottle Ups 
kan nog inte

heller motstå Kanadas motsva-
righeter.

 4/5 Janne Falk

Yeasayer / Odd Blood
(Playground)

Jag stiftar en ny bekantskap. Först 
låter det skrammelskrammel och 
sen kluckkluck. Kanske är vi i en 
undervattensvärld? Precis när jag 
stängt öronen och satt stämpeln 
�experimentellt� kommer basen, 
80-talssång och syntar. 

Det är Brooklynbandet Yeasayer 
som följer upp debuten från 2007 
och jag gillart�.  Sällan är något så 
svårplacerat. Elektronisk poprock-
folk? 

Någon har korsat Modest Mouse, 
New Order och Cocorosie, gjort 
världens märkligaste mix på detta 
och sedan kryddat röran med en 
nypa dans. 

Resultatet är vackert. Oförståligt 
men vackert. En salt bananasplit 
i neonfärger, strösslad med curry 
och absint.

Jag faller genast för dansanta 
�One�, en riktig discodänga. Ef-
ter det förförs jag av �I Remember� 
som breder ut sig till en psykede-
lisk powerballad. Slutligen gungas 
jag med i �Strange Reunions� som 
inte liknar något jag tidigare hört. 

Detta får inte missas!

4/5 Linnea Uddenmyr

Punk

Flametrick Subs - In The Lap Of 
LUXur (Texas Flat Lizard)
 
En hyllningsplatta till Cramps bort-
gångne frontman Lux Interior, man-
nen som var 100% rock´n´roll under 
dygnets alla timmar.

Att lägga 13 Cramps klassiker 
på en platta, även om det är en hyll-
ning, är likvärdigt med att ge sig ut 
i ett minfält mitt i natten med sol-
glasögon. Men med både tur och 
skicklighet så har Flametrick Subs 
klarat sig igenom oskadda. De gör 
låtarna i Cramps anda med några 
egna små tricks som funkar gan-
ska bra. Ibland får man nöja sig 
med något som funkar till 80% för 
i det här fallet är det bara Cramps 
som får till det till 100% med de här 
låtarna.

3/5 Janne Falk

Softichpop  Sophie Zelmani / I’m The Rain 
(Sony Music)

Sophie Zelmani har karvat ut en alldeles egen 
nisch i den svenska musikfloran. Spröd och 
vacker som den första snödroppen som trotsar 
tjälen smeker hon lyssnaren med innerlighet 
och värme. Där de flesta vissjungande kvinnor 
förblir plastiga poetiska posörer utan substans, 
svämmar Zelmani över av äkthet som går rakt 
igenom huden. Det är bara så vackert! Man vill 
tapetsera sitt hus, varje rum med hennes röst, 
försiktigt så att den inte går sönder, bara. Enkla 
smakfulla arr bestående av gitarr, piano, bas och 
visptrummor följer henne, stöttar henne, lyfter 
upp henne, ger henne duken att måla sina som-
marängar på. Fantastisk!

5/5 Tord Johnsson

Rock/pop

Freda / Ett mysterium (Universal) 

”Nu är det freda-mys…”, för alla 
”Under ytan”-anhängare. 1986 
slog Freda igenom med albumet 
Välkommen Hero och singeln Vin-
darna, och 1988 fick de en Gram-
mis i kategorin Årets religiösa för 
Tusen eldar, vilket kändes unket att 
de fick tävla i samma kategori som 
säg, Mia Marianne och Per Filip! 
1990 fick de så rättmätigt en Gram-
mis för Årets Rockgrupp. 1993 
gick bandet skilda vägar och efter 
det har Uno haft stora framgångar 
som soloartist. Efter ett telefon-
samtal mellan Uno och Arne tydli-
gen ”lördag hela veckan. Det är få 
förunnat att ha en så särpräglad 
röst som Uno Svenningsson, men 
hans styrka och också hans svag-
het, han har nämligen vad jag kallar 
för en ”singelröst”: en röst som bör 
avnjutas med en låt här och en där, 
och som i duetter är rent av ena-
stående. I ”Ingen annan än du” och 
”Äntligen här igen” är kontrollerna 
inställda på New Order och ”Bäste 
vän” handlar delvis om den åter-
knutna vänskapen mellan Arne och 
Uno. Åren må ha passerat men ra-
der som: ”Följ ditt hjärta, så mycket 
händer som vi inte kan förstå” tar 
upp stafettpinnen från ”Ingen kan 
förklara vad som händer inom oss”. 
Det känns aldrig som om bandet 
varit borta, och Uno eller Freda? 
Det är samma sak. Men i ”En annan 
del av världen” har aldrig känts så 
nära som nu.

3/5 Lars Yngve

Skivrec…

Rock/Folk

Magnetic Fields / Realism (None-
such/Warner)

Stephin Merit är ett musikaliskt 
busfrö som alltid överraskar, och 
väljer titlar på sina album som klart 
och tydligt deklarerar vad som 
döljer sig i konvolutet. Vad detta 
omslag vill förmedla gör mig dock 
lite fundersam? Jag trodde att det 
var ”Damernas”!  Men oavsett vil-
ken ljudbild eller genre han väljer 
att framföra sina låtar i, så hand-
lar det alltid i grund och botten om 
att Magnetic Fields skriver förban-
nat bra musik. Inget instrument 
som krävde elektrisk uppkoppling 
släpptes in i studion, och trots av-
saknad av elektricitet så sprakar 
det rejält om Realism med plon-
kande banjo, stråkar, fågelkvitter 
och annat som man kan sitta på 
veranda, iklädd blå hängslebyxor 
av jeanstyg, Huckelberry Finn-hatt 
och ett långt torkat grässtrå i mun-
gipan. Dessutom klockar 10 av de 
tretton låtarna in under tre minuter, 
föredömligt. 

4/5 Lars Yngve

Jazz

Ken Vandermark / Resonance (Not 
Two Records, box med 10 CD)

Om ni inte visste det är saxofonis-
ten Ken Vandermark från Chicago 
en av de stora traditionsbärarna i 
dagens jazz. I sina grupper har han 
vävt in många trådar från äldre jazz, 
och själv är han i sitt öppna, tunga, 
muskulösa spel en fin representant 
för det bästa och mest utåtriktade i 
de sista fyrtio årens musik. Vander-
mark har samarbetat med många 
europeer, inte minst Peter Brötz-
mann och Mats Gustafsson. Här 
är det emellertid en sättning med 
bland andra trumpetaren Magnus 
Broo och tubaisten Per Åke Holm-
lander. Bakom trummorna sitter 
suveräne Michael Zerang. Denna 
underbara box rymmer mycket av 
den bästa energin i dagens jazz. 
Plattorna är uppdelade på olika 
mindre konstellationer av de tio 
medverkande musikerna. Tråkigt 
och enformigt har man alltså inte. 
Det bultar och det bankar å det 
svängigaste vis! Och här passerar 
både spräck och litet lekfullheter 
kring gamla jazztakter. Om mycket 
jazz i mina öron idag låter väl eklek-
tisk går det att rena sig med detta. 
Det är äkta jazz i obruten tradition, 
vildvuxen i bland annat Chicagos 
pulserande årtionden före sekel-
skiftet. Det kommer i framtiden be-
traktas som en storhetstid.

5/5 Thomas Millroth

Pop/Rock

Peter Gabriel / Scratch my back 
(EMI)

Peter Gabriel har alltid gjort vad 
som fallit honom in såväl artistiskt 
som musikaliskt, och när han nu 
ger ut ett album med coverversio-
ner av 12 välkända låtar väljer han 
naturligtvis inte att framföra dem 
på ett traditionellt formulär 1A-vis. 
Gabriel har gallrat bort gitarrer, 
trummor och arrangerat låtarna för 
stråkar och piano. Tempot är lågt 
och får en rytmisk låt som Paul Si-
mons ”The boy in the bubble” att 
låta tillbakalutat eftertänksam vil-
ket klär den mycket bra, och Arcade 
Fires ”My body is a cage” och Mag-
netic Fields är pärlor. Däremot är 
valet av Neil Youngs ”Philadelphia” 
lite märkligt med tanke på att de i 
original framförs avskalad och ner-
tonad och Bowies ”Heroes” är den 
minst lyckade. Naturligtvis ställs 
cover mot original, så är det alltid, 
och det är ju själva poängen. Live 
och med rätt omgivning är jag dock 
övertygad om att musiken växer.

3/5 Lars Yngve 

Pop

Donkeyboy / Caught i a life (Warner)

Det är inte bara det faktum att Donkeboy är från 
Norge som ger upphov till en regelrätt A-ha-
upplevelse, musiken får mig nämligen ome-
delbart att tänka på saker som spretig lugg, 
tandställning, midjekort kavaj med överdimen-
sionerade axelvaddar, soffbord med rökfärgad 
glasskiva, spegelvägg, Roger Rabbit, solarium, 
Electric Dreams, tubsockor och loafers, Berg-
sprängare, pudelpermanent (i mitt fall perma-
nent!) och ja… ni fattar, 80-talet. Musiken är 
mjukt retrofräsch med smarta melodier som 
man inte blir av med i första taget. Frågan är om 
de lyckas hålla liv i karriären med en uppföljare, 
det kommer nämligen inte att kännas lika kul en 
gång till, men, till dess Flashdansar jag åt ”Ambi-
tions”, ”We can’t hide” och ”Broke my eyes”. 

3/5 Lars Yngve

Jason & The Scorchers - Halcyon 
Times (Playground Music)
 
Holy cow, the orginal cowpunks are 
back. Det är 14 år sedan senas-
te studioalbumet men det märks 
verkligen inte. 

De ”förlorade” åren har väl mest 
varit i dvala med lite sporadiska 
spelningar då och då. Detta är en 
direkt fortsättning på deras karriär 
och ingen nostalgitripp. Man kan 
inte låta bli att imponeras av att de-
ras energi fortfarande sitter i och 
att de kan göra 

starka låtar med en del nya män-
niskor i både låtskrivarprocessen 
och i bandet. En av de nya i bandet 
är Pontus

Snibb från Malmö som gör ett 
bra jobb bakom trummorna. 

4/5 Janne Falk

Soul/rock/blues

Jenni Muldaur / Dearest Darlin 
(Continental Blues Heaven/Play-
ground)

Så tar ännu en i raden av alla bak-
grundssångerskor, som ni kanske 
hört på någon gammal Steely Dan 
eller John Cale-platta, och som 
dessutom kunde ses och höras 
som support på David Byrnes se-
naste turné, steget fram till att ge 
ut en platta i eget namn. Hon har en 
pipa som passar lika bra i en skönt 
funkig omgivning med blåska-
tarr i ”You’ve got me uptight”, och 
i ”Lost someone” låter hon sårig 
och småsprucken som en ung Ma-
rianne Faithful och drar Bagheera 
i svansen i titelspåret och släpper 
lös djungelrytmerna. Alla som gillar 
Duffy och Amy Winehouse lär nicka 
uppskattande. 

3/5 Lars Yngve

John Hiatt –  The open road 3 (New West/Play-
ground)
Lyle Lovett – Natural Forces 4  (Curb/Warner 
Music Group)

Jag buntar ihop de här två, dels för att de turne-
rar ihop just nu, men mest för att båda är exem-
pel på en sorts alternativ varumärkesrock. Det 
är inte menat så nedlåtande som det låter, men 
kom inte och säg att man inte vet man vet var 
man har herrarna efter alla år. Det är inte direkt 
några överrumplande förändringar som väntar 
den här gången heller, bägge är så rotade i sitt 
eget ”brand” att man blir snudd på irriterad (men 
bara snudd). Förutom en mer begränsad sätt-
ning än vanligt i Lovetts fall, och ett lite ruffigare 
sound i Hiatts, är det bizniz as usual. Glädjande 
nog kan en viss tändning spåras hos bägge, men 
musiken är så bekant, att den låter ungefär som 
den alltid gjort. Man behöver något mer som in-
tresserar. Det finns glädjande en del av den va-
ran också, den där tändningen är en sak som 
märks mer för varje lyssning. Hos Lovett är det 
också den, i de bästa stunderna, magiska när-
varon i sången. Han kan vara smått förtrollande 
den gamle cowboyen. Förutom det här fängslar 
i bägge fallen själva historierna. På Natural For-
ces finns några Lovett-låtar av bästa märke (men 
också den sedvanliga lattjo-låten som i alla fall 
jag hade kunnat vara utan). Flera låtar på Lovetts 
platta är skrivna av andra låtskrivare från Texas, 
Lovett gör dem förträffligt. Bäst på plattan är 
”Bohemia”, ”Loretta”, ”Bayou Song” och ”Woo-
ping Crane”. John Hiatts The Open Road är blue-
sigare. Ibland blir det för mycket av den varan 
men några låtar är storartade som, ”Movin’ on”, 
”Go down swingin’” och ”Faraway Roberts”. När 
det är som bäst svänger det ordentligt - pace, 
rythm and dynamics, folks. Ett nöje. Hiatt känns 
som den ärrade mannen på drift, på vägarna, i li-
vet. Lovett doftar av vidderna, södern, bandet är 
fenomenalt och sången klockren. Invigda måste 
såklart handla bägge, eller spotifaja eller vad 
man nu gör. 

3 /5 John Hiatt / The open road 

4/5 Lyle Lovett / Natural Forces 

Fredrik Hellström

Pop/synt

Mackaper / When All Is Sad And 
Dawn (Airwaves/Playground)

The Concretes fortsätter att yng-
la av sig musikaliskt, i början av 
200-talet slog Markus Hulten och 
Per Nyström sina orglar ihop och 
bildade Mackaper. Musiken är in-
strumental – med undantag för 
”Night” där man har en vokal på fri-
hjul - och har inslag av krautrock, 
frijaz (på sparlåga, dock) kling 
klang-meditation, ett påtande mu-
sikaliskt-på-landet-liv med ekolo-
giska melodier och ett visst vemod. 
Santa Maria Erikson dyker upp och 
strösslar sina magiska toner över 
musiken som därmed blir upplyf-
tande som vackert väder. Och allt 
detta försiggår någonstans i Bo 
Hansons progglandskap .

3/5 Lars Yngve

Rock

The Tarantula Waltz / Did not leave 
to find but to forget, to leave behind 
(Brus & knaster/Playground)

Markus Svensson följer nu upp 
sin hyllade debut, och gör det bra. 
Bitvis riktigt bra. Markus besitter 
tillsammans med Mack Johans-
son landets bästa och mest inner-
liga americana-röst och att döpa 
en låt till ”Bruno K Öijer, Where are 
we going”, är ett genidrag. Bland 
gästerna återfinns bland annat den 
fantastiska Hajen och även Edith 
Backlund. Alla vänner av Jeff Buck-
ley, Will Oldham och en akustisk 
Neil Young, bör införskaffa musi-
ken omedelbart och jag vet inte hur 
många gånger jag strecklyssnat på 
”Chains”? Tack vare sin debut fick 
han öppna för större artister som 
Seasick Steve och Mark Lanegan, 
frågan är om det inte blir omvänt på 
nästa vända?

4/5 Lars Yngve
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Tag en tur till Malmö och besök Monbijougatan 
med gallerierna Elastic och Åklundh, strosa vi-
dare nerför Bergsgatan till Lilith Waltenberg, gör 
en sväng till Rörsjöstaden och Ehrensvärdsga-
tan, där Johan Berggrens galleri ligger. Härifrån 
är det inte långt till Moderna Museets nya lokaler 
på Gasverksgatan. 

Så tillbaka mot det gamla galleristråket längs 
Östergatan-Adelgatan-Västergatan. Thomas 
Wallners galleri avlöses av Galleri Holm och se-
dan Rostrum. Numera är konstlivet utspritt över 
hela stan. Galerie Leger har generösa vackra 
arkitektritade lokaler i Västra Hamnen. Och an-
tingen tar man buss eller sjumilastövlar upp till 
Nobelvägen, där CirkulationsCentralen ligger, 
ett av stadens många framgångsrika konstnärs-
drivna gallerier, liksom Skånes konstförening 
vid Bragegatan, granne med det märkliga Aban-
doned Gallery, som endast är öppet på vernissa-
gedagen. I samma fastighet ligger för övrigt per-
formanceteatern Lilith. Tag sedan en ambitiös 
promenad ner till Krets på Kristianstadsgatan, 
granne med den balla skivaffären Rundgång. 
Det får ni inte missa. Sedan är det inte alltför 
långt till konsthallen, som med fördel kan kom-
bineras med gallerierna Ping Pong och 21 på 
Rådmansgatan. Och så kan vi bege oss till Lund, 
Helsingborg, Kristianstad, Ystad… Nej, inte är 
det ont om konst, inte.

För att inte tala om vad som sker på andra si-
dan Öresund.

Vårens konst
Text av Thomas Millroth

Ystads konstmuseum 
Magdolna Szabo, 6.2.–14.3. 
Samtidigt i Room Five, Faraway so close, 
kurator Sonja Dermiance. 
Bo Siesjös samling, 27.3–16.5. 
Ellen Trotzig, 5.6.–22.8.

Kristianstads konsthall 
Maria Miesenberger, 23.1–13.3.

Malmö konsthall 
Hans Peter Feldmann, 20.2–2.5.

Moderna Museet Malmö 
Astrid Svangren till 14.3. 
Luc Tuymans till 25.4. 
Diane Arbus, 27.3.–30.5.

Lunds konsthall 
Joao Penalva, 6.2–4.4. 
”Lunds konsthalls produktion”, Petra 
Bauer, Kajsa Dahlberg, Maria Lusitano 
Santos, 17.4-16.5. 
Bruno Knutman, 29.5–22.8.

Trelleborgs museum öppnar i nya lokaler 
Johan Röing, 16.1–21.3.

Dunkers kulturhus, Helsingborg 
”Dekadens” pågår till 28.2.. 
Två fotoutställningar: 
Anna Clarén, 14.1.–18.4. och 
Gunnar Smoliansky 19.2.–2.5.

Galleri Elastic, Malmö 
Runo Lagomarsino, 29.1–6.3. 
Jone Kvie 12.3.–1.5. (Kvie visas samtidigt 
hos Nils Staerk, Köpenhamn, 20.3.–1.5.)

Magnus Åklundh, Malmö 
Henrik Dahlström, 29.1–6.3.

Lilith Waltenberg, Malmö 
Ride1 (Stig Sjölund, Jonas Kjellgren, 
Ronny Hansson), 22.1–20.2. 
Paulina Pietelä, 26.2–27.3.

Galleri Ping Pong, Malmö 
Per-Oskar Leu/Fredrik Vaerslev, 6–27.2. 
Lars Embäck, 6–27.3. 
Carl Boutard, 3–24.4.

Galleri 21, Malmö 
Mathias Kristersson, 9–31.1. 
Michael Johansson, 3–25.4.

CirkulationsCentralen, Malmö 
Lise Nörholm, on the wall: Axel Ripa, 
26.2–21.3.

Skånes konstförening, Malmö 
Thomas Scherer, 26.2–27.3.

Galleri Thomas Wallner, Malmö 
Martin Thelander, 13.2.–17.3. 
Fredrik Norén, 24.4.–26.5. 
”Dold agenda”, Bo Cavefors, Leif 
Holmstrand, CM Lundberg, Åsa Nyhlén, 
Pär Thörn, 29.5–6.6.

Rostrum, Malmö 
Cecilia Brandt, 6–28.2.

Johan Berggren, Malmö 
Institutt for Degenerert Kunst, 13.3–4.4.

Krets, Malmö 
The Sweded Session, 9.1.–7.2.

Galerie Leger, Malmö 
Kenneth Nielsen, 12.2.–10.3. 
Jacob Dahlgren & Johan Löfgren, 
13.3.–7.4. 
Roger Metto, 10.4.–6.5.

Pictura, Lund 
Ana Bezelga, ”The story framer”, 
27.2–20.3.

Krognoshuset Aura, Lund 
Annelie Nilsson, 16.1–14.2. 
Anna Brag, 20.2–21.3. 
Peter Dacke, 27.3–2.5.

Museet for Samtidskunst, Roskilde 
Handlinger–Performance- og lydkunst, 
generöst plock ur samlingarna med olika 
gästspel 16.1.–6.6.

Louisiana  
Farven i kunsten, Kandinsky, Nolde, 
Matisse, Miro, Hockney, Kusama mfl, 
Lousiana, 5.2–13.6.

Galerie Nicolai Wallner, Köpenhamn 
Jeppe Hein, 29.1–20.3.

Galerie Nils Staerk, Köpenhamn 
Torbjørn Rødland, 30.1–13.3.

Ystads konstmuseum Performanceteatern Lilith

Moderna Museets nya lokaler på Gasverksgatan i Malmö

Det våras för konsten i södra Sverige: Ystads konstmuseum, Lunds, Kristi-
anstads eller Malmös konsthallar, är några ställen det händer spännande 
saker, och Nya Upplagan guidar bland utställningarna i södra Sverige.  

NY NU IDAG!
KÖP SENASTE

KAPTEN STOFIL

HOS DIN LOKALA

HÖKARE! 

ELLER VARFÖR

INTE TA EN 

PRENUMERATION? 

WWW.KAPTENSTOFIL.NET
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Irene-Gren

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en förtvivlad man som ser detta 
som min sista utväg att få ett svar. Min 
fru gav som nyårslöfte att hon skulle resa 
på en lång kärlekssemester med mannen 
hon älskade. Dan efter hade hon packat och dragit 
iväg med min bästa kompis. Min fråga är, när kom-
mer han hem igen. Jag saknar våra lördagseftermid-
dagar framför tips-tv och våra onsdagskvällar på pu-
ben. Jag står snart inte ut längre!

En riktig kompis!

Kära En riktig kompis. Tja, hur länge en kärleks-
semester varar beror lite på vad ekonomin tillåter. 
Har du inte fler kompisar på puben som du kan 
lördagstippa med? Det är lite vanskligt att hänga 
upp hela sin tillvaro på en kompis. Du borde bred-
da din kamratkrets, annars blir ditt sociala liv väl-
digt sårbart. Om du dessutom kan tänka dig att 
gå ut på puben ytterligare några kvällar till ökar 
dina chanser exponentiellt att få nya kompisar. 
Dessutom finns det flera olika spelalternativ som 
tv-sänds, så fundera på alternativa spelformer för 
att få fler kompisar. Lycka till! 
Kära Hjärtanes!

Humor

Hej Irene.
Jag tänkte fråga dig hur det är med 
ditt miljömedvetande. 

Är det så att du köper kvalitet och 
går på Tupperware-party, eller spa-
rar du gamla kakburkar? Eller använ-
der du kanske plastpåsen du har som skydd över 
håret även som soppåse och till att förvara rester i 
kylskåpet i? Och du, nätet runt kasslern är ju elas-
tiskt och rejält, vore inte det perfekt till att hålla frisy-
ren fixerad med?

Lars Yngve,
Jag är trött på miljön. Vad fan har den nånsin 
gjort för mej? Inte ett skit. Ändå har jag sopsor-
terat sen -97. Det är ett sånt jädra tjat om den. Låt 
den va ifred så reder den sig nog. Det går åt hel-
vete ändå. 

Men du - du är inte så dum som du ser ut. 
Det där nätet runt kasslern som du nämner har 
bringat mig mycket glädje genom åren, och spa-
rat mej många slantar. Det har oanade återan-
vändningsmöjligheter. Låt mej ge nåna exempel: 

Har du en löptik hemma? Sätt en binda i nätet, 
gör ett hål för svansen och så på med den som 
en trosa, sitter som berget. 

Ogillar du hårstrån i pajen? Här har du ett yp-
perligt hårnät vid matlagning. 

Gillar du att duscha? Stoppa bomull i och du 
har fått en jätteskön tvättsvamp. 

Durkslag, salladsslunga, bärkasse, stöd-
strumpa, bikini, svampkorg - ja det är bara fanta-
sin som sätter gränser.

Och är inte det att tänka på miljön så säg? Jag 
ser mig själv som en av de mer miljömedvetna i 
Borrby faktiskt. Jag sparar även mjölkpaket och 
syr kläder av. Nä det gör jag inte.

Kära Hjärtanes!

Luftslotte som brann upp eller ner eller ja vette fan

Asså denna fimlen så ja innan jul å sen har ja ennte sett nån film. 
Slut på pengar typ. Detta va sista delen om hon Salamanderbru-
den. Nu ligger hon sjukhuse å e halvdö å han den store blonde 
ska ta dö po henne. Åsse ligger hennes fassa halldö i rummet 
brevi. Han bler sköten å en gammal gubbe. Å sen bler de rette-
gång å sån skit. Då sitter hon där me pircingar å mohikanfrissa å 
e SKITCOOOOOOOL!!! Ja ble typ hur kär som helst! Å sen bler 
hon friad å allt e lugnt å så nitar hon den blonde som e hennes 
brossa. Sicken jävla brossa! Ha! Rätt åt honom!

\\m// \\m// \\m//\\m//

Ha det!
Jack-Åke, ständig praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Jack-Åke, ständig praktikant

Historia:
Två av kvarterets skvallerkärring-
ar möttes på torget.
– Har du hört att unga fröken El-
len på andra våningen i 12:an har 
börjat bada två gånger om dan?
– Ja, hon har blivit alldeles kartokig!

Analys:
Ingalundha höres hsanningen så hsom hden 
höres å hbyn och dess talföra innehvånare. Tan-
ter emellerhtid hafva icke hmera att hgöra än att 
hålla hreda å de unga och deras hvederhmödor. 
Huruhvida den unga fröken ifråga hafver tappat 
koncepterna alldeles eller detta helt enkelt hva-
ra ett uttryck utaf en större renlighetsifvran hlå-
tes hvara osagth.

Test-Fnisse analyserar
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SKURUP • YSTAD • SIMRISHAMN

Öppet: vardag 7–18, lördag 9 –13, söndag 10 –13  (endast i Ystad)      
www.xlhansanders.se

marbodal.se

Just nu!
Vitvaror för 

10.000:-
på köpet*

*Gäller vid köp av ett komplett kök för minst 55.000:- exkl. 
vitvaror. Dessutom får du fri hemleverans. Erbjudandet gäller 
produkter ur Marbodals sortiment under tiden 1/2-31/3 
2010. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.

*Gäller vid köp av ett komplett kök för minst 55.000:- exkl. vitvaror.  Dessutom får du fri hemleverans. 
Erbjudandet gäller produkter ur Marbodals sortiment under tiden 1/2-31/3 2010. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

www.osterlenskraft.se                       0414 - 285 60

Det här är inte vårt fjärr-
värmeverks skorsten utan 
ett handarbete gjort av en 
kvinna ifrån Simrishamn. 
En lång virkad halsduk som 
trätts på en lyktstolpe.
Det finns mycket hand-
kraft på Österlen, alla som 
ägnar sig åt handarbete 
t ex. Så här vintertid är det 
skönt att sitta vid brasan. 
Man kan också passa på 
att se över sitt elavtal.

Handkraft 
från Österlen!

DEN LOKALA KRAFTEN

EN FILM AV LONE SCHERFIG, REGISSÖREN BAKOM ”ITALIENSKA FÖR NYBÖRJARE”

 PETER
SARSGAARD

 ALFRED 
MOLINA

 ROSAMUND 
PIKE

 DOMINIC 
COOPER

 OLIVIA
WILLIAMS

 EMMA
THOMPSON

 CAREY
MULLIGAN

som Jenny 

BIOPREMIÄR 5 FEBRUARI

En fi lm av Nick Hornby 
författaren av

”OM EN POJKE”
och

”HIGH FIDELITY”

I MALMÖ (SPEGELN) OCH LUND (KINO)

CAREY MULLIGAN

BEST ACTRESS
BRITISH INDEPENDENT 

FILM AWARDS

OFFICIAL SELECTION 
STOCKHOLMS FILMFESTIVAL

AUDIENCE AWARD 
SUNDANCE FILM FESTIVAL

ELLEVECKOREVYN LAURA

”BÄSTA FILMEN JUST NU!”
M-MAGASIN
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www.malmoopera.se

februari 
12-13/2 TangoLiv, Lund
13/2 TangoLiv, Lund
16/2 TangoLiv, Svedala
17/2 TangoLiv, Höganäs
20/2 TangoLiv, Helsingborg
 fantasticks, Malmö
21/2 TangoLiv, Ängelholm 
22/2 fantasticks, Malmö
23/2 fantasticks, Malmö
24/2 fantasticks, Malmö
26/2 TangoLiv, Landskrona  
 fantasticks, Malmö

27/2 TangoLiv, Skurup
 fantasticks, Malmö
28/2 TangoLiv, bromölla

MarS
4/3 TangoLiv, Perstorp
6/3 TangoLiv, Lomma
6-7/3 fantasticks, Landskrona
 inatt! inatt! 2, Ystad
7/3 TangoLiv, förslöv 
9/3 TangoLiv, Ystad
10/3 TangoLiv, Åstorp
10-11/3 inatt! inatt! 2, Kristianstad
11/3 TangoLiv, Osby 

13/3 fantasticks, Kristianstad
 TangoLiv, Simrishamn
14/3 inatt! inatt! 2, bromölla
17/3 TangoLiv, Sjöbo
18-20/3 TangoLiv, Malmö
19/3 inatt! inatt! 2, Lund 
23/3 inatt! inatt! 2, Hässleholm
25/3 TangoLiv, Kristianstad
26-28/3 TangoLiv, Malmö
28/3 inatt! inatt! 2, Höganäs

aPriL
7-8/4 inatt! inatt! 2, Malmö
11/4 inatt! inatt! 2, Osby

14/4 inatt! inatt! 2, Helsingborg
17/4 inatt! inatt! 2, Landskrona
20-29/4 inatt! inatt! 2, Malmö

Maj
5-13/5 inatt! inatt! 2, Linköping
19-20/5 inatt! inatt! 2, Norrköping

juLi
7-8/7 inatt! inatt! 2, Ystad

efter of f -B r oa dwaysuccénm  u  s  i  k  a l

operaverkstan p r e s e nterar lite stolt

nypremiär 
20 februari 

verkstan, malmö opera

spelas på 
sportlovet!

En musikteaterföreställning 
med den argentinska tangon 

i huvudrollen

MalMö OpEra på turné

KaLeNdariuM

premiär 
12 februari 
lilla teatern 

i lund

premiär 6 mars
Ystad teater

En modern barockopera 
om att våga bjuda upp

Biljetter 
till föreställningar i Malmö 040-20 85 00/0775-700 400. 
Övriga föreställingar på respektive ort


