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Ledare

Fridens luvor på er alla som för länge sedan tröttnat
på ljudet av ”opp-opp-opp-opp”, guldmedaljer,
alpina ko-klockor (cymbalernas dysfunktionella
kusin) stavfel, snöskottning, dikeskörningar och
andra missöden som den senaste tiden förgyllt alla
nyhetsbevakningar. Det är dags att gå vidare. Själv
har jag i samma ögonblick som OS-ändningarna var
över, slutat att äta parakitblandning och spannmål
som förpackats i påsar med välmående, sportiga
och atletiskt muskulösa människor utanpå. Man
rycks ju liksom med, men så sitter man där efter
tre veckors idisslande och kommer till insikten om
att man fortfarande har fysik som en övermogen
banan. Då blir man ju liksom inte lika motiverad till
att fortsätta med att ställa sig vid spisen och koka
upp havregrynsgröt som är lika svårtuggad och
sträv som en stubbåker. Och det där med att inta en
rejäl frukost bestående av två skalade vindruvor och
ett glas vatten som stirrar ondskefullt på en varje
frukost, efter morgongymnastik vid öppet fönster,
iskall dusch och Sven Jerrings hurtiga stämma,
det håller liksom inte i längden. Jag har fått återfall
till rostade mackor och marmelad. Storhandla och
bära hem fyra tunga kassar med onyttig mat från
snabbköpet, det är träning det också!
Jag borde ha anat ugglor i mossen redan i hälsokostaffären. När jag gick bland hyllorna och kikade på påsarna så såg jag att butiksbiträdet som
såg ut till att vara en riktig ”Smussel-Ove” omkring
i sin noppriga lammullskofta och luktade sig själv
i armhålan vid ett flertal tillfällen, antingen gillade
han doften eller så var han nervös för att lukta illa.
När jag betalade så frågade jag om badtvålen i rep
var bra? ”Det använder jag själv, dagligen” svarade
biträdet. Jag köpte aldrig tvålen. Jag vill inte lukta
pelargon.
Stormarna avlöser varandra och förändringens
friska vindar blåser i samhället, saker och ting håller på att förändras, nya tider, nya tankar och Nya
Upplagan.
Edvind Medvinds-väljarna, kappvändarna, de
som oroligt väter ett finger och sträcker upp det i luften för att känna åt vilket håll det blåser, börjar 2010
tänka självständigt och följa sin egen övertygelse.
Då minskar risken att bli blåst.
Visst har vi det ändå lite grann som ”Living next
door to Alice i underlandet”, i Sverige. Det ska vi
vara oerhört stolta över. Engagemang, medvetenhet, jämlikhet och solidaritet känns åter helt rätt på
agendan och viktigare än på väldigt länge. Plötsligt
dyker det upp artister och kulturarbetare som ställer
allt på kant genom att påpeka att pengar – hör och
häpna - faktiskt inte är allt.
Nu blir det andra bullar! ”Men vad i hela helvete är
det frågan om?”, hör jag hur alla de som under lång
tid klappat varandra på axlarna och arbetat hårt för
att få tillhöra kretsen ”Bonusar utan gränser” fråga
sig, för att därefter försvinna ner i sina jäsande fåtöljer, med krympande samveten som tänker ”Göta
Petter” och ta skydd bakom ”Degens Industri”.

Anders F Rönnbloms Banditer från 1980: ”Rikemännens nollor lyser. Det är trolleri och alla ryser.
Då applåderar alla andra banditer. Alla dom som
spekulerar, investerar och fantiserar om det ljuva
livet med alla andra banditer. Det blåser kalla vindar,
jag får hålla i min hatt. Solidaritet är nåt dom inte har
ett skvatt av...”
Vad man än anser om saker och ting så är det svårt
att vara ”oparti-isk”. En fråga som jag själv svarar nej
på dagligen är följande: Är det verkligen rimligt att
folk som är sjuka, gamla eller förtidspensionerade
ska tvingas jobba? Själva tanken är sjuk! Och
pigdebatten får mig att bli lika galen som Rigby
Reardon när någon nämner cleaningwoman!
Nu när den smutsiga snön smälter noterar jag att
de bruna smutsfläckarna i drivorna blir allt tydligare
och försvinner inte förrän all snö smält bort. Det
som göms i snö kommer alltid upp i tö, men en
hunnalort är en hunnalort. Det kan vara nyttigt att
hålla i minnet. Men att inte hundarna begriper att
skit luktar illa, tar plats i logikens Bermudatriangel.
Eller så är helt enkelt hundar dumma i huvudet eller
har extremt dåligt minne. Och på tal om hunnalortar:
Radovan Karadzic – vad ska han dömas till för straff
om han blir fälld? Livstids halshuggning eller 20 år
i elektriska stolen? Och om anklagelserna stämmer och det visar sig att ”Kapten klänning” gjort
sig skyldig till anklagelserna så borde hans själv
få smaka på sin egen medicin: batongen, många
gånger om… Blåslampan på…
Varje gång jag duschar – vilket i princip nästan
inträffar dagligen, med några få avvikelser – noterar
jag att det står ”för normalt hår” på flaskan; jag
använder nämligen den typen av schampo. Vad är
normalt hår, vem har egentligen normalt hår, och
finns det egentligen någon sådan kategori? Nu har
Wiehe dessutom lanserat uttrycket ”medelklassfrisyr”! Jag är känslig när det handlar om huvudsaken och ryser när jag tänker på hur det ilade längs
ryggraden när barberaren vek mina öron med
snaggmaskinen när jag var liten gosse. Men berg är
till för att flyttas.
Ska fundera på detta under tiden jag stryker mina
kläder. Nu ska jag kasta mig ut för tvätthögens motsvarighet till K2 utan syrgastuber och med osäkrat
strykjärn, Extreme Ironing, en sport för riktiga män.
Strykning påminner en del om curling, faktiskt, och
det är inte alls så våldsamt som konståkning (1994
Kerrigan och Harding).
Lars Yngve
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Peter Saville
Legendarisk formgivare bakom Factory

The Hacienda öppnade fredagen den 21 maj
1982 och har kallats för världens bästa klubb.

Text: Lars Yngve
Foto: Anna Blessmann

Factory Records & New Order var ägare till klubben som fick katalognummer FAC 51.
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Madonna, The Smiths, New Order, Happy Mondays, Blur är bara några av alla artister som har
uppträtt på The Hacienda.
Tack vare ett drogrelaterat dödsfall och att skottlossning ägde rum på och utanför klubben stängdes The Hacienda 1997. Byggnaden stod tom
i ett och ett halvt år innan den såldes. The Hacienda revs 2002. När detta skedde såldes tegelestenarna för £ 5 styck vilket inbringade många
pengar som gick till välgörenhet. Företaget som
byggde lägenheter på stället där klubben legat
fick tillstånd av Peter Hook, som äger varumärket
The Hacienda och FAC 51, att behålla namnet på
byggnaden.

Peter Saville

Peter Hook, har öppnat en klubb i Manchester
som han döpt efter sin legendariska skivetikett
the Factory. Klubbens inredning är ritad av Ben
Kelly, som också var ansvarig för klubbens legendariska föregångare, Hacienda. Oavsett ryktet,
och allt runt om Factory Records och Hacienda,
så var de ekonomiska katastrofer, vilket Hook
avslöjade i sin bok: The Hacienda: How Not to
Run a Club.
Sedan Factorys grundare Tony Wilson gått bort,
har Hook blivit förmyndareare av etiketten och
har därför återupplivat namnet Hacienda med sin
blomstrande DJ verksamhet. Ironiskt nog, kan
den konkursdrabbade etiketten och den nedlagda klubben bli mer lönsam som nyaktiverade varumärken än de någonsin varit i sina anarkistiska
glansdagar.

Joy Division. Foto: Pennie Smith

Legendarisk formgivare bakom Factory
Trots att den grafiska formgivaren Peter Saville
aldrig varit i närheten av att skriva eller producera
musik är han en av de viktigaste personerna i den
brittiska popens historia.
Hur kom du i kontakt med Tony Wilson?
– Jag gick tredje året på konstskolan och min bäste
kompis Malcolm Garrett arbetade åt Buzzcoks,
vilket jag var oerhört avundsjuk på. Så när jag
hörde ryktas om att Tony Wilson, som hade ett
musikprogram på tv, skulle starta upp en klubb
(The Hacienda) åkte jag till tv-huset, presenterade
mig och anmälde mitt intresse för att på något vis
få hjälpa till. Det fick jag, och därefter fortsatte vårt
samarbete. Vi var ett bra team där var och en skötte
sina arbetsuppgifter. Jag har under alla åren haft
helt fria händer.
Vilket intryck gjorde Joy Division på dig första
gången du hörde dem?
– Inget speciellt. Första gången jag såg dem hette
de Warsaw. Då kunde jag inte se eller höra det min
omgivning tycktes se och höra. Jag gjorde omslaget
till Unknown Pleasures utan att egentligen ha hört
Joy Division mer än på några spår på Factorys första
utgåva, The Factory Sampler, som jag i och för
sig tyckte lät okej. Men min egentliga uppfattning
om bandet var att de var rätt jobbiga att lyssna på.
Däremot minns jag tydligt när jag lämnade omslaget
till Rob och jag för första gången fick höra musiken
efter det att Martin Hannet hade producerat den.
Det var något helt annat än jag förväntat mig. Det var
ett stort ögonblick och musiken gjorde ett oerhört
starkt intryck på mig. Efter 15 sekunder insåg jag att
jag gjort omslaget till en mycket betydelsefull platta.
Hade du några andra förslag på omslag till Joy Division än de som valdes?
– Nej. Det föll sig naturligt. När jag till exempel
gjorde Closer, så satt jag just och kikade på bilder
tagna av fotografen Bernard Pierre Wolff när bandet
kom på besök. De undrade vad jag höll på med
och jag visade dem bilderna. Ian pekade på bilden
och bestämde helt lugnt att det var just den de ville
använda, och så blev det. Helt odramatiskt och
oplanerat.
New Orders omslag har vi aldrig ens diskuterat.
När jag någon gång ändå frågat dem: Har ni någon
idé? har svaret alltid blivit ett nej. Har ni någon titel,
då? ”Nej, vi är inte helt säkra!” Ibland har de gillat
dem, ibland inte.

Peter Saville

Peter Hook har ju meddelat att New
Order är ett avslutat kapitel. Kommer du att fortsätta arbeta med
medlemmarna i framtiden?
– De tillhör familjen och är en del av
mitt liv, och precis som i alla familjer så växer man ifrån varandra och
utvecklas åt olika håll. Men man har
ändå band som det inte går att frigöra
sig ifrån. Det är bara att inse att Factoryfamiljen är stor och hänger ihop tills
döden skiljer oss åt.
Vilket av alla omslag du gjort är du
mest nöjd med?
– När det gäller album är det tveklöst
Power Corruption and Lies. Jag tycker omslaget balanserar snyggt mellan
klassicism och romantik. Och Blue
Monday är definitivt det mest betydelsefulla singelomslaget.
Alla på Factory hade sina givna platser utom Alan Erasmus, tycks det.
– Alan var en av Tonys skådespelarkompisar. Jag tror att Alan kände
sig åsidosatt av Tony och lämnade
Manchester utan att göra något större
väsen av sig. Han flyttade ut på landet
med sin flickvän. Tony gillade att
göra det mesta själv och ta snabba
beslut – ofta fungerade hans bil som
kontor. Tony var dessutom ganska
dålig på att delegera saker.
Vad tycker du om 24 Hour Party People och Control?
– 24 Hour Party People är en form
av kultrock-fars. Steve Coogan är
en kändis i England och jag tror att
Tony blev väldigt smickrad när han
tillfrågades och att han därför sade ja.
Och visst kan man göra farser av allt,
till och med av andra världskriget och
skoja om Hitler som Mel Brooks gjort,
så länge folk förstår att det är komedi.
Och komedi är den rätta benämningen på 24 Hour Party People.
Control däremot är precis tvärtom
och är egentligen ganska okej,
eftersom man i den tar upp den mörka
sidan på ett mer seriöst sätt. Det var

Antons första långfilm och resultatet
är som sagt okej. Däremot vill jag
passa på att nämna Grant Gees film
om Joy Division, det är den bästa och
mest genomarbetade filmen om Joy
Division som någonsin gjorts.
Du närvarade på Tonys begravning.
– Ja, det var en konstig upplevelse.
Inte själva begravningen, men det
som följde därefter. Trots att man varje dag matas med tragiska händelser på tv med journalister som sticker
upp kameror och mikrofoner i ansiktet på folk mitt i tragiken, så är man
inte beredd på det själv. Men innan
vi gick ut till den mediala cirkusen utanför kyrkan så var det var en stillsam
och värdig avslutning för Tony (kistan
bars ut till tonerna av Joy Divisions
Atmosphere).
Var det din idé med inskriptionen
FAC 501 på Tonys kista?
– Nej, det var Tonys son Oliver som
bestämde att det skulle vara så. Jag
lade mig inte i det, men personligen
tyckte jag att det var något opassande. Men det var så Oliver ville ha det.

Peter Hook har bildat skola för hur
en cool basist ska traktera en nästan-ända-ner-till-golvet-hängande bas på bästa sätt, och dessutom med ett eget sound och egen
spelstil. Han har genom hela sin
karriär fortsatt med sin säregna
spelstil och anser själv att hans
utveckling som basist enbart betyder att han numera lyckas att
träffa rätt toner oftare.
New Order — Power, Corruption and Lies, 1983

New Order — Blue Monday, 1983

Varför just FAC 501?
– Tony hade bokat alla nummer från
0–500 så därför valde han 501. Systemet med fabriksliknande nummer
var en god idé, speciellt med tanke på
bolagets namn, men med tiden slutade numreringen dessvärre, precis
som allt annat, att fungera.
Vad arbetar du med för tillfället?
– Jag håller på att ta fram en karta över
Manchester, ett stort arbete som jag
hållit på med under några år. Parallellt
med det arbetar jag på en del bokomslag och en katalog.
Kommer det någonsin att komma
något liknande Factory, tror du?
– Nej. Som jag ser det är Factory den
enda sanna historien om pop.

Basist i en egen division

Joy Division – Unknown Pleasures, 1979

I samband med att mästerfotografen
Anton Corbijns långfilmsdebut
Control – som bygger på Deborah
Curtis, änka efter Ian Curtis, bok
Touching from a Distance – gick upp
på biografer världen över lanserades
Joy Divisions samlade alster i nya
påkostade utgåvor.
Förmodligen är det bara Corbijn
som kan ge en något sånär rättvis bild
av bandet. Han var med, och det är
dessutom Corbijn som tagit alla klassiska bilder på bandet.
Strax innan filmen gick upp på biograferna i England dog Tony Wilson,
mannen som upptäckte dem och som
startade skivbolaget Factory. Ett fåtal
band som sålt så lite skivor som Joy
Division har varit så betydelsefulla eller föremål för så mycket spekulationer och mystik som Joy Division.
Ian Curtis sotsvarta texter ihop med
bandets suggestiva musik och Martin Hannetts stora och avgasrandiga
ljudbild tränger sig på och berör på
djupet.
Bandet hade en förhållandevis kort
karriär och hann bara ge ut två album
Unknown Pleasures (1979) och Closer (1980). Den 18 maj, två månader
innan Closer gavs ut, begick sångaren Ian Curtis självmord.
Resterande medlemmar fortsatte
under namnet New Order med en betydligt färggladare och mer dansvänlig musik. Ingen som älskar brittisk
pop lär ha missat New Order, åtminstone inte Blue Monday, som allmänt
anses vara världens mest sålda 12:a.

Utöver detta har Peter Hook hunnit
med att avverka banden Revenge och
Monaco, och har dessutom ett band
med två andra basister Andy Rourke
(The Smiths) och Mani (Stone Roses).
En besynnerlig kombination, ett
band med tre basister och många
gästsångare?
– Idén till bandet kom upp till ytan
under en kväll då jag tagit några
drinkar för mycket. Men det fungerar
bra, kanske är det så att basister
har andra tankebanor och lättare att
kommunicera med varandra än övriga
medlemmar i band, vi får se.

Peter Hook
producent som gjorde sig känd för sitt minst sagt
väldigt udda sätt att arbeta på) någonsin synpunkter på ditt sätt att spela?
– Nej, absolut inte. Han brukade däremot trixa
med min förstärkare och skruvade dessutom upp
basljudet så högt att Barney alltid blev fullständigt
vansinnig. Än en gång: Tack ska du ha Martin
(haha).
Hur skulle du beskriva Tony Wilson?
– Jag skulle nog beskriva honom med sju ord!
?
– Ok, det var han som startade allt, så det bästa
sättet att beskriva honom på ett kortfattat vis är väl
att säga att han var själva början till allt.

När jag frågar om verkligen New
Order ”definitly are out of the question”, svarar han: ”Certainly out of
this question”. Det är med andra ord
fritt fram för fortsatta spekulationer i
ämnet.
Medlemmarna i Joy Division bestämde sig för att starta ett band tillsammans den 20 juli 1976 under ett
Sex Pistols-framträdande på Lesser
Free Trade Hall i Manchester.

När man pratar om Factory är det alltid Tony Wilson som nämns men man hör sällan någonting
om Alan Erasmus, som Tony själv ansåg vara själva hjärtat av Factory?
– Det stämmer. Alan är lite mystisk som person, han
har alltid varit sådan.

Hur uppfattade du Sex Pistols den
kvällsen?
– Det var som att bevittna en kraftig
bilkrock: vedervärdigt men samtidigt
väldigt fascinerande.

Det finns långtgående planer på att döpa om
Whitworth Street West till Tony Wilson Street, någon synpunkt på det?
– Jag väntar på att de ska uppkalla flygplatsen efter
honom istället!

Var det just denna spelning som fick
dig att börja spela?
– Ja, definitivt. Jag tänkte att om de
klarar av att göra det de gör, så kommer jag också att klara av det.

Du var i högsta grad varit involverad i Control!
– Well… Trots att jag sett filmen ett antal gånger
så känns det faktiskt lika svårt varje gång. Det är
många minnen som kommer tillbaks.

Din spelstil har influerat många andra basister men vem har du själv inspirerats av?
– Först och främst min moder (!)
därefter Jean Jaques Burnels (The
Stranglers) ljud och attityd, och Paul
Simonons (The Clash) längd på
axelbandet.
Hade Martin Hennett (Joy Divisions

Är det en myt bara eller stämmer det verkligen att
kontraktet med Joy Division skrevs med Tony Wilson eget blod?
– Det är sant, kontraktet skrevs verkligen med blod.

Hur skötte sig Joe Anderson i rollen som Peter
Hook, tycker du?
– Han var helt okej, men han slår knappast originalet, eller hur, haha…
Diskuterade ni någonsin Ians epilepsi med
honom?
– Det gjorde vi absolut, men vi hade ingen insikt om
hans sjukdom och var därför inte till någon större
hjälp.

Tror du att Ian, om han levt, hade
kunnat vara en del av New Orders
musik?
– Som jag ser det så har Ian alltid varit
en del av New Orders musik.
Vad är det galnaste minnet du har
från The Hacienda?
– Hmm… Har många minnen därifrån,
och dem kan du läsa i min bok The
Hacienda, how not to run a club.
På era vinylplattor hade ni alltid små
inskriptioner och du hade meddelanden på din förstärkare under era
turnéer, varför?
– Helt enkelt bara för att folk skulle få
en chans till att få tänka till lite!
Du agerar stjärn-DJ. Senaste plattan som du själv svingade dina lurviga till?
– Laibachs version av Sympathy for
the devil. Wicked!
Du äger en av John Entwistles gamla basar, brukar du lira My Generation på den?
– Jag äger faktiskt två basar som varit
hans. Men jag spelar inte My Generation på någon av dem, beroende på
att jag inte klarar av att spela låten.
Vilken är din favoritbas?
– Det är absolut min gamla Yamaha
BB 1200.
Hur ser din agenda ut för framtiden?
– Jag har alldeles för mycket inbokat
och tid är definitivt en av mina största
bristvaror. Shit, jag är försenad, jag
måste iväg. Cheers.
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Deborah Curtis är änka till Joy Divisionsångaren Ian
Curtis som begick självmord 18 maj 1980. De gifte
sig 23 augusti 1975 och fick dottern Natalie Curtis
(född 16 april 1979) tillsammans.
Deborah Curtis skrev biografin Touching From a
Distance 1995 i vilken hon beskriver sitt liv med Ian.

Moto
Moto Boy är alltså inte mekaniker utan en
popstjärna som är aktuell med albumet Lost
In The Call.
Moto Boy, ditt namn låter ju lite som: ”Kickstart
my heart” men du är mjuk som Softlan. Varför
inte Pillow Boy istället?
– Ja det kan du fundera på! För två år sedan var mitt
mål att ta tillbaka det vackra i det tysta från trista
singer songwriters. Nu är det att ta tillbaka det rebelliska från osäkra bad boys. För mig handlar det
rebelliska om att bryta mot normer och hämmande
ideal. Att skrika högt var rebelliskt för 40 år sedan.
Jag rebellerar snarare inåt, förstärker tystnaden och
det sköra. Temat för albumet är att ge upp för skönheten. Att vad man än tror och hur mycket man än vill
så går det inte att komma undan vad hjärtat säger.

Deborah och Ian Curtis

Deborah Curtis
Du skrev en hel del poesi men slutade helt när du
träffade Ian!
– Ja, jag slutade skriva när Ian och jag gifte oss och
flyttade ihop. Vi tyckte nog båda att det var svårt att
skriva med någon annan i närheten. När vi flyttade in
i huset på Barton Street tog Ian över det blå rummet
och skrev där.
Vad känner du när du lyssnar på Joy Division
idag?
– Jag lyssnar inte avsiktligt på Joy Division men
ibland får jag en av låtarna i huvudet. Den fastnar
och då kan jag inte koncentrera mig på nuet. Jag blir
sorgsen när jag tänker på hur ung han var.
Berättade Ian för dig varför de valde att ha
ett Fourierdiagram på omslaget till Unknown
Pleasures?
– Nej, inte direkt, men jag förstod att han var
fantastiskt nöjd med det omslaget. Han gillade det
som var tilltalande för ögat, och jag tror att han blev
förälskad i utseendet och innebörden av diagrammet. Han sa att det föreställde en döende stjärna.

Vilket är ditt bästa minne av Ian?
– Jag har många fina minnen, några
är väldigt privata. Vi promenerade
mycket, det tycker jag fortfarande
om att göra, och ofta låg vi bara och
lyssnade på musik eller såg film. Han
var oerhört omtänksam när jag var
gravid, och när vi visste att jag var
med barn blev han överlycklig. Han
berättade det för sin familj direkt.
Vad tycker Natalie om sin pappas
musik?
– Natalie älskar Ians musik. Hon växte
upp med den och nu när hon är äldre
och kan förstå texterna så tror jag att
hon älskar den ännu mer. Hon har ärvt
hans kärlek till ord.
Talar du ofta med henne om Ian?
– Vi pratar väldigt ofta om Ian och de
dagar vi inte gör det vet jag att vi båda
tänker på honom. Ibland minns man
något på ett nytt sätt och även nu, så

många år senare, förstår vi mer och
mer av hur han hade det.
Bidrog Control till att den mörka tiden i ditt liv kom tillbaka?
– Ja det gjorde den, men jag insåg
också att det fortfarande finns många
människor som aldrig kommer att
förstå hur det verkligen var.
Hur känner du för filmen?
– Det är blandade känslor. Rent
objektivt, om det var en helt påhittad historia, så tycker jag att det är en
bra film. På det sättet har de absolut
lyckats. Men subjektivt sett har jag
mina tvivel. Jag tycker inte att man har
använt sig av mina upplysningar, min
kunskap och erfarenhet tillräckligt
mycket när man gjorde filmen. Om jag
hade fått bidra mer så hade de kunnat
undvika en del tekniska missar och
anakronismer. Ian var jättenoga med
detaljer och tyckte om vackra saker.

Du är alltså den där långa killen med läppstift
som sjunger i falsett och bär päls!
– Riktigt så hårig är jag nog inte, men med lite flax har
jag kanske en juste Tom Selleck-bringa om 10–15 år.

Han var mycket stolt över de saker
som han hade i sitt liv och skulle inte
ha gillat att man framställde dem på
fel sätt. Det finns också några scener i
filmen som inte har hänt i verkligheten.
Jag förstår fortfarande inte varför man
lagt in de scenerna i manuset.
Vilken är din favoritlåt av Joy Division, alla kategorier?
– Det är ingen lätt fråga. Innan brukade jag säga något spår från Closer
men det blir allt svårare att lyssna på
texterna. Nu är min favorit Transmission, för jag vet att Ian älskade den så
mycket.

Du växte alltså upp i Hudiksvall, samma stad
som Thomas Brolin kommer ifrån. Gick du på
match?
– Jorå, det hände väl några gånger i 10-årsåldern
Vad fick dig att undvika fotboll?
– Tre självmål, sen sket jag i det. Lagsport är inte
min grej.
Du nämndes ofta som indie-hopp, efter första
skivan. Har du någonsin känt dig som ett sådant?
– Helt ärligt vet jag nog inte riktigt vad som menas
med det. Indie kan nog stämma eftersom jag håller
mig så oberoende jag kan, men hopp… jag skiter
ju glatt i förväntningar och förhoppningar, så jag är
nog snarare hopplös. Faller man för förväntningar är
man ju inte längre oberoende, så indie-hopp är nog
lite av en självmotsägelse. Men det behövs någon
som häller lite bensin på den gödselstack till musik
och normer vi prackas på idag och tuttar eld på
skiten, så jag kanske är ett pyroman-hopp snarare,
den förhoppningen kan jag leva med.
Din första musikaliska upplevelse var i en
engelsk kyrka. Försöker du låta som en
enmansgosskör?
– Det kan man kanske säga. Jag gillar att sjunga

Boy
ljust och jag dras till den sakrala musiken rätt ofta i vad jag gör.
Kan man säga att du har en sakral
röst?
– Enligt normen så kan man nog ibland säga det, och enligt min egen
norm är den absolut sakral – men enligt andra regler!
Står du likt Tony Manero i Saturday Night Fever och fönar luggen i
evighet?
– Nej du, det går snabbt.
Du har jobbat som lastbilschaffis,
det gjorde även Elvis. Tänkte du på
det någon gång när du for runt med
lastbilen?
– Nej faktiskt inte, men tack för liknelsen. Jag såg däremot nånstans
alla kneg jag hade som en härdning.
Fixade jag inte det skulle jag aldrig
fixa karriären heller. Har man inte haft
ansiktet nere i skiten vet man inte hur
vacker himlen kan vara.
Du förefaller vara en obotlig romantiker, är det bara musikaliskt
eller även i verkliga livet?
– Överallt, hela tiden, jävligt opraktiskt. Men utan romantiken hade livet
varit rätt poänglöst, helt utan passion,
lidelse och skönhet. Jag hade nog inte
stannat kvar så länge.
När gjorde du något romantiskt
senast?
– När jag svarade på förra frågan.
Är du stämd i moll som person?
– Undrar du om jag är ledsen eller?
Eller om jag bara kan spela i moll? Ibland är jag glad, ibland ledsen och ibland blir jag trött, väldigt trött. Och jag
spelar både i moll och dur, ibland mer
och ibland mindre.
Din falsettröst är väldigt mjuk, finns
det dagar då du känner ett behov

av att vråla som Brian Johnson
(AC/DC) och gör du det då, eller
vad gör du?
– Ja, jag har faktiskt en dröm om att
spela skittrasig och mörk och smutsig
musik, inte just AC/DC men kanske
Ride, Nirvana, My Bloody Valentine.
Skitigt och vackert.
Don’t release me from you,
har drag av Crying in the
Chapel – medvetet?
– Undermedvetet, blev rätt paff när
jag hörde den och insåg att min mamma lyssnat mycket på den i min uppväxt och att melodin helt enkelt satt
sig i mitt undermedvetna. Jag tänkte
att skit samma, den är så jävla fin att
den får vara med ändå.
Du har ju framträtt i Melodifestivalen tillsammans med Charlotte
Perrelli, utom tävlan dock men om
du får en förfrågan, ställer du upp?
– Nej, jag känner inte för att göra något vackert som sen ”förlorar” mot
någon patetisk medelmåtta i skitfula kläder. Det är sorgligt att Sveriges
största musikevenemang håller lägre
musikalisk klass än en högstadieavslutning, sorgligt att det är det som
media matar folket med och sorgligt
att det är det som så många gapar efter och sväljer.
Varför äta skit när man kan äta
glass? Det vore inte svårt att visa upp
och representera fantastisk musik,
den finns överallt.
Visste du att din medverkan där
skulle få dig att slå igenom hos
”den breda massan”?
– Jag hoppades att det skulle öppna
upp dörrar till många människors intresse. Det finns så mycket fina människor som jag är glad att jag mött
tack vare min medverkan där. Och jag
tycker det var starkt gjort av SVT och
de ansvariga att bjuda in mig och låta
mig göra det som jag själv ville.

Men du läppstift, det vore mycket
tuffare om du piercat läpparna med
häftstift!
– Det säger mer om dig än mig…
Du har alltid tuffa kläder, en retrostil. Var shoppar du, och hur mycket
kostar det dig i månaden?
– Väldigt sällan, väldigt lite, ärver mest
av kompisar, får lite spons ibland, köper lite när jag turnerar och väldigt lite
när jag är hemma, lite second hand
ibland.
Vilket är det bäst klädda bandet du
känner till?
– Lio på 80-talet, Roy Orbison, eller
Nirvana
Spandau Ballet?
– Ingen aning
David Lynch som du ofta nämner
som inspiration har väl i alla fall inte
inspirerat din klädstil?
David Lynchs filmer har inspirerat mig
i hela mitt uttryck. Naturligtvis är jag
influerad av fler än David Lynch, men
hans arbete med kontraster har influerat mig väldigt mycket.
Om jag säger: ”Damn good coffee.
And hot! ”, vad säger du då?
– “Don’t drink that coffee! You’ll never guess. There was a fish in the
perculator!”
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Jag har aldrig varit politiskt
aktiv, snarare reaktiv.

Text och Bild: Jimmy Wallin

Från rymdhjälte till barnstjärna
Anders Linder sitter mitt emot mig på ett café i ett
snöhärjat Stockholm, med stor inlevelse beskriver han en bok han just läst.
Han gestikulerar ivrigt när han pratar, händerna flyger fram och tillbaka genom luften. Ögonen är vänliga och de vita ögonbryn är utan tvekan de mest uttrycksfulla jag någonsin skådat.
Egentligen hade han kunnat pensionera sig
för flera år sedan men jag tror inte att ordet ”pensionär” existerar i hans vokabulär. Och tur är väl
det, i alla fall för mig. Det är trots allt inte varje
dag man fikar med en livs levande rymdhjälte.
En genomgående sak gällande de flesta av dina
produktioner är musik. Ville och Valle var musiker, Kapten Zoom innehöll många sångnummer
och i Björnes magasin bar du ständigt omkring på
olika saxofoner. Som tonåring inledde du en karriär som yrkesmusiker i jazzbandet Pygmé, kan
du berätta lite om den tiden?
– Jag började spela klarinett när jag var tolv år. Det
var min bror som hade bestämt sig för att starta ett
skolband och då behövde han få in bandmedlemmar. Han tryckte klarinetten i handen på mig och
sa åt mig att spela. Det här var i början av 50-talet,
ganska snart efter det där bedrövande kriget som
hade varit. Världen hade pustat ut och helt plötsligt
kunde man koncentrera sig på att ha kul igen. Så
vi startade bandet Pygmé och började härma de
gamla dixiestuken från slutet av 30-talet, lyssnade in
oss på Lois Armstrong och kände oss som stjärnor.
Vi turnerade runt med vårt lilla pojkband, uppträdde
i radio och var med i tidningar som Fickjourmalen
och Tina som var serien framför alla på den tiden.
Vi gjorde en stenkaka där vi spelade Mors lilla Olle
som sålde i otroliga mängder. En gång skulle vi
spela på Nalen och jag var tvungen att få barnavårdsnämdens tillåtelse eftersom jag var så ung.
På den tiden var Nalen det hemskaste ställe som
föräldrar kunde tänka sig. Det stämde ju inte riktigt,
även om det varit så tidigare. När Topsy, idrottsmannen, tog över så blev det ordning och reda. Då var
det nyktert ska du veta. Hans dörrvakter var stora
killar, boxare antar jag. De släppte inte in någon
som luktade minsta lilla alkohol. Nalen var verkligen
världens bäste ungdomsklubb, alla stora artister
uppträdde där, Charlie Parker till exempel. Jag
stöter fortfarande ihop med folk som berättar att de
såg mig spela med Pygmé en gång i tiden, senast
så var det en kille på bussen.
Du arbetade tillsammans med Lill Lindfors under
många år. Hur uppstod det samarbetet?
– 1959 träffade jag en tjej som hette Maggan och
hon var kompis till Lill, eller Lillemor som hon hette
på den tiden. Jag tog mig upp till deras skola och
lyckades tränga mig in i deras musikversamhet fast
jag inte var elev där. Jag kom med i en musikal som
hette Nobborna. Den tevesändes samma år och
det var där som Lill Lindfors ändrade artistnamn. Vi
hade en trio Lill, Maggan och jag och turnerade runt
på scoutfester och liknande. Plötsligt fanns man på
allas läppar. 1961-19 vi reste runt precis överallt, vi
var på Klubb 33, Rhodos, Kanarieöarna. Världen var
öppen. Vi jobbade för Kullenbergsresor i Österrike,
spelade på nätterna och åkte skidor på dagarna.
Sov gjorde vi när vi kom hem till Sverige igen.1967
gjorde vi Påsen, en show på Börsen med Lill och
sen var det turné över hela landet. 1968 man var
inne i showvärlden så att det bara skvätte om det.
Jag spelade Snobben i musikalen Milda Makter!
som Beppe Wolgers och Povel Ramel översatt. Där
hade vi en helt fantastisk rollista, Birgitta Andersson, Sune Mangs, Stig Grybe, det var världens
stjärngäng.
Behövde du dansa runt i hundkostym?
– Nej, hundkostym slapp jag. Men jag hade någon
flygarmössa när jag skulle vara Röde Baronen.
Koreografin hade vår regissör Jackie Söderman
hjälp mig med, han hade bakgrund som dansare.
När det var dags för Snobben att åka vidare till
Göteborg så sa jag upp mig, trots att jag erbjöds
dubbelt betalt för att fortsätta. Jag hade fått för

mig att det var dags att bli arkitekt.
Hela min studenttid klarade jag mig
utan lån och det var väldigt lyckat.
Nackdelen var väl att studierna tog
mycket längre tid. Egentligen skulle
det ta fyra år att läsa till arkitekt men
med allt som jag höll på med så tog
det mig åtta år.
Du verkar ha ett gott förhållande till
Elvis Presley, Kapten Zoom hade
sina egna versioner av Elvislåtar
och på senare år har du även spelat Melvis i de olika teveserierna om
Vintergatan.
– Ja, Elvis har hängt med länge. 1956
nådde Elvis till Sverige och hans
konstiga sätt att sjunga gjorde intryck
på mig. Så då började jag härma
honom. Ungefär samtidigt så var
det en förfärlig nedslagning av den
svarta befolkningen i amerikanska
Little Rock. Jag förstod inte vad det
handlade om, men eftersom det
stod Little Rock på alla löpsedlar så
snappade jag upp namnet. Jag tyckte
att Little Rock lät som ett bra artistnamn, ungefär som Little Richard
eller Little Gerard. Så jag skrev LIttle
Rock på tröjan och började sedan
uppträda med jazzigare versioner av
Elvislåtar. Jag satte ihop ett upplägg
för en rockshow som jag fortfarande
använder mig av i mina föreställningar.
Förra året blev jag faktiskt inbjuden att
sjunga på den årliga Elvisfestivalen i
Västerås. Det var helt fantastiskt att
få uppträda för Elvis Fan club. Svenne
Hedlund var där också, hans sjunger
ju så fantastiskt bra, mycket bättre än
mig får jag lov att erkänna.
Hur kom det sig att du började syssla med skådespeleri?
– Det var på ett möte i Studentteaterrns lokaler på Svartmangatan
som jag träffade ett antal unga
människor med teaterambitioner.
Ämnet för kvällen var en uppsatts om
Stockholms slum och då hade jag
precis suttit på stadshuset och jobbat
med en slumutredning som kallades
Boendeutredningen. Jag hade alltså
ritat kartor över just Stockholms slumområden och blev väldigt intresserad
när jag hörde talas om mötet.
Det kom upp en förfrågan om någon av oss skulle vara intresserad av
att göra en teater baserad på den här
uppsatsen. Sju händer räktes upp,
det var Claes Tollin som var kulturgeograf, Jörgen Lantz, jag själv, Hasse
Wigren, Gunnilla Ambjörnson, Birgitta Sundberg och Håkan Jonsson.
Tillsammans bildade via Fria Teatern
som fortfarande drivs av Birgitta och
Håkan. Som första projekt gjorde vi
en pjäs som skulle handla om Stockholms slum, men vi kom egentligen
bara till inledningen som handlade
om stadens historia. Det var så kul
att jobba med historien om stadens
uppkomst att vi fastnade där. Vi gick
igenom hela historien med Birger Jarl
och la till saker om penninghållningen
som vi hade lärt oss under våra marxistiska studieciklar. Det blev en intressant uppsättning, lite som Historieboken, antagligen lika överdriven och
tydlig. Gunilla, Jörgen, Hasse och jag
gjorde senare Ville Valle och Viktor
tillsammans. Gunilla skrev manus och
skötte regi medan vi andra stod framför kameran.

Din tevekarriär inleddes på allvar
när just de kringströvande musikerna Ville och Valle gästade barnprogrammet Beppes värdshus 1969.
Där fick de sällskap av den levande
dockan Viktor och året därpå var det
dags för deras första egna teveserie. Stämmer ryktet om att Här kommer Ville, Valle och Viktor numera är
bannlyst av SVT?
– Nja, det är snarare så att Gunilla
tycker att den känns för populistisk.
Det är hon som har sett till att den
inte visats igen. Jag fick en kopia av
serien för några år sedan och tycker
nog fortfarande att den är rätt trevlig.
Pedagogiken på 70talet var mycket
”skriva folk på näsan” men jag tycker
inte att våra program gjorde det. De
klarar sig för att det är så mycket humor, musik och annat skoj i dem. Men
jag talar ju i egenskap av upphovsman
så jag är väl inte dirket opartisk.
Serien har flera gånger anklagats för
att vara för politisk men jag kan inte
riktigt hålla med om det. Jag har aldrig
varit politiskt aktiv, snarare reaktiv.
Jag har alltid varit en clown. Jag är inte
medlem i något parti eller liknande
sammanslutning. Däremot så var vi ju
ganska arga över olika orättvisor när
vi gjorde serien. Vi gick ut och sa vad
vi tyckte om saker och ting.
Ett av avsnitten är inspelade i
kungsträdgården mitt under den
omtalade almstriden, hur kommer
det sig?
– Det där handlade verkligen om att
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Vårt
mål med serien var hela tiden att
undersöka saker och ting. Ville, Valle
och Vikor hade fått tag på en skattkarta och mitt i Stockholm fanns det
ett stort kryss. På den tiden var det en
stor krater mitt i staden så det kändes
som rena parodin på en stad. Allting
var uppgrävt, man gick på stora
spångar över gropar. Vi utnyttjade
det där i programmet. Ville, Valle och
Viktor förstod ju ingenting av vad som
hände. De trodde att någon annan
hunnit före dem till skatten. Sedan
kom vi ner till Kungsträdgården. Det
var fullt av människor där, anarkisterna hade klättrat upp i träden och
protesterade och Cornelis spelade
visor. Vi gick runt där i våra kostymer
och improviserade fram ett inslag.
När allt var över så visste ju inte riktigt
kvällstidningarna vad som hade hänt.
Nästa dag stog det på Expressens
löpsedel: Cornelis i slagsmål. Ville,
Valle och Viktor i tumult med polisen.
Självklart passade vi på att ta med
löpsedeln i programmet också, det
var som att vi fick hela inhållet gratis.
På sätt och vis tycker jag att Gunilla
borde kunna ha överseende med de
populistiska byalagsmötena som
förekommer på något ställe, det vore
tråkigt om ingen fick se serien igen.
Den är verkligen ett tidsdokument,
det får man nog lov att säga.
Ni släppte även två skivor med Ville,
Valle och Viktor. Den första fick en
grammis för bästa barnskiva.
– Ja det stämmer. Tyvärr var jag inte
med på själva utdelningen så jag
kan inte säga så mycket om den. Jag
har inte ens sett den, det står säkert
hemma hos Jörgen någonstans. Det
var någon ful jäkla staty vill jag minnas.

1976 var det så dags för Galaxer i
mina braxer sa Kapten Zoom. I motsats till serierna om Ville, Valle och
Viktor har den gått i repris ett antal
gånger och finns även utgiven på
dvd. Som jag förstått det var serien
ett beställningsjobb.
– Det stämmer, det var ett uppdrag
från Katarina Dunér som gjorde olika
konstprogram. Hon ville göra ett
barnprogram om arkitektur. Hennes
tanke var att man skulle förklara hur
städerna kommit till och varför de
ser ut som de gör, det skulle ju vara
så pedagogiskt och fint på 70-talet.
Både jag och Anna är utbildade
arkitekter så det var väl därför som
hon vände sig till oss. Vi hade väl
ingen lust att göra en hel serie om
stadsplanering så den biten såg vi
till att klara av i ett avsnitt. Vi återanvände samma koncept som vi hade i
Ville Valle och Viktor där man har en
utomstående som betraktar saker och
ting och lär sig hur de fungerar. Den
här gången blev det en person från
en annan planet som ställde frågorna.
Det är ju egentligen samma klassiska
upplägg som i den där teveserien
Mork & Mindy som kom lite senare.
Där var det Robin Williams som
gjorde konstiga saker och inte fattade
någonting. Vi blandade ut det med
lite popkultur och musikinslag. Jag
var med i Stålmannenklubben 1949
och började läsa Fantomens tidning
året efter, så en del av inspirationen till
Zoom kommer säkert därifrån.
Varje episod av Zoom handlade
om hur olika saker fungerar i samhället. Det folk främst kommer ihåg är ju
första avsnittet där Zoom ger sig ner
i bajskanalerna och lär sig hur avlopp
och reningsverk fungerar.
Även om det bara gjordes fem avsnitt så levde Kapten Zoom vidare.
Ganska snart efter att teveserien
hade sänts första gången gjorde vi
en scenversion där vi la till några nya
sånger. Bland annat så skrev vi en ny
text till Jailhouse Blues som handlade om Kaptens Zooms fängelsevistelse. Vi gjorde en skiva som gavs ut
av det vänstervridna Oktoberförlaget.
Där togs vi emot med öppna armar av
Robert Aschberg som ansvarade för
skivproduktionen. De gav även ut en
serietidning med Kapten Zoom, tecknad av Ola Nyberg.

Kapten Zoom

Hade Aschberg hår på den tiden?
– Ja, det hade han, den kala skallen
kommer senare. Jag vet inte om han
är rakad av något tuffhetsskäl eller om
det ramlat av med åren.

och plugga ute i köket när vi andra
satt och skrattade i vardagsrummet
med våra manuskript. Hon började regissera våra föreställningar och även
skriva en del manus. 1977 började
Anna och jag producera tv-program.
Efter Kapten Zoom så skrev hon Urcellen Ellen där jag dyker upp på ett
hörn. Sedan var det Alberts underliga resa och en rad andra program
och scenshower. Det är ju tevegrejjerna som har hållt intresset vid liv. På
80-talet gjorde jag Odysseus där jag
for runt i en båt i grekiska övärlden
och berättade om de klassiska sagorna, fast där var inte Anna inblandad. I början på nittiotalet fick jag göra
Jörgen sällskap i Björnes Magasin.
Då hade de gjort i stort sett allt man
kunde med att klippa sönder pappkartonger och leka med vatten, det var
dags att ta in lite musik i magasinet.
Jag klev in som ”Dansar med saxar”,
sjöng och presenterade olika blåsinstrument för tittarna.

Du och din hustru Anna har varit ett
par i många år nu, hur kom det sig
att du och ni började samarbeta?
– Vi är inte gifta och det är väl möjligen
det som gör att vi kan hålla ihop. Vi
försökte faktiskt gifta oss en gång,
det skulle vara kyrkligt och storslaget.
Men så fick vi hem ett lysningsintyg
för Anna och min bror! Jag vet inte hur
de hade lyckats med det men hon höll
på att bli gift med min honom istället.
Då tyckte vi att vi lika gärna kunde
skita i det där med bröllop och det var
nog lika bra det.
Anna hade kommit med i gänget
när vi gjorde Ville, Valle och Viktor, det
föll sig liksom naturligt. Vi bodde ihop
och det var svårt för henne att sitta

Den yngre generationen förknippar
dig främst med Petter Bragés olika
teveserier, Vintergatan 5A, Vintergatan 5B, Tillbaka till Vintergatan och
nu även Vid Vintergatans slut.
– Petter såg kapten zoom när han var i
tio års åldern. Hans föräldrar var frånskilda så så det blev en slags verklighetsflykt för honom. Han var lite besviken på att det bara kretsade kring
jorden hela tiden. Kapten Zoom skulle
ju undersöka hur jordvarelserna har
det men Petter var lite besviken på det
där, han ville mycket hellre ut i rymden.
När han som vuxen fick chansen att
göra ett eget program så gjorde han
precis det som han själv hade velat
se när han var barn. Han hörde av sig

till mig och ville ha mig för rollen som
taxichauffören Peo, efter viss övervägan tackade jag ja och det har jag
aldrig ångrat. Den första vintergatan
sändes 2000 och nästa året efter. Då
var det ett sommarlovsprogram där
man skulle presentera olika filmer och
ha tävlingar för tittarna. Tyvärr är det ju
inte alltid som ungarna tas på allvar i
dagens barnprogram men det är verkligen något som Petter lyckats med i
sina serier. Det är därför vi har fått hålla på så länge som vi gjort.
I och med Vintergatan har även Kapten Zoom återvänt till teverutan. Hur
kändes det att dra på sig dräkten
igen efter så pass många år? Jag har
hört ett rykte om att den skulle lukta
ganska illa efter att ha hängt i SVTs
lager sedan 70talet.
– Ursprungligen hade vi två dräkter,
i sista avsnittet hade både Anna och
jag på oss var sin. Zoom och Liselotte
tågar upp mot riksdagshuset för att
kräva rättvisa.
Något år senare kom jag upp på tevehuset för att kolla om man möjligtvis
kunde få låna en dräkt. Då hade något ljushuvud på kostymavdelningen
tvättat den ena så att den blivit alldeles upplöst, så jävla oförsiktiga var de
med dräkterna. Då såg jag mig omkring, och när jag var säker på att ingen såg mig snodde jag med mig dräkten därifrån. Sedan dess har jag haft
den. Dräkten har varit med genom alla
år och emellanåt har jag dragit fram
den för att använda i olika sammanhang. Nu har vi gjort en föreställning
om mobbing och där kommer Kapten
Zoom in på slutet och frågar om barnpubliken också vill bli rymdhjältar och
hjälpa till att stoppa mobbingen. Man

tager vad man haver så att säga. Det kan väl stämma
att dräkten har en viss odör. Jag har kemtvättat den
vid ett tillfälle, mycket försiktigt bör tilläggas. Jag
vill ju inte riskera att överdriva det med tanke på vad
som hände med den förra. Trots allt är det bättre att
det finns en illaluktande zoomdräkt än ingen zoomdräkt alls.
Jag har sett de olika Vintergatanserierna tillsammans med mitt treåriga barnbarn och ibland blir det
lite konstigt för honom. Speciellt då Peo och Kapten
Zoom är i bild samtidigt. Plötsligt är det två farfar i
bild, eller ”farfor” som han säger.
Nu har Vintergatan hållit på i tio år, i tio års tid har
jag knappt kunnat gå utomhus utan att bli igenkänd.
Det är helt underbart med alla dessa tioåringar som
ropar efter Peo och kommer fram och börjar prata.
Tio år år en udda siffra för mig, vanligtvis brukar mitt
liv gå i sjuårsetapper. Vid sju började jag skolan,
sen blev man plötsligt fjorton och då fick man alla
tonårsproblem att tampas med. När jag var tjugoett träffade jag Anna och samma år hamnade jag in
i en bilolycka. Hade kört för fort så klart, klarade mig
med hjärnskakning som tur var. Vid tjugoåtta hände
det mycket. Då blev jag pappa, höll tal till Vietnams
folk på Säters tältplats och hamnade i finkan...
Vänta nu lite? Finkan? Det får du nog berätta mer
om.
– Det kom sig av att jag hade varit och uppträtt
med Lill i Morgårdshammar och var på väg till
Säters Hotel där vi bodde. Ute i annexet bodde
alla stockholmspoliser som skulle ta hand om fulla
stockholmare som gjorde bort sig. Fast poliserna
som var på hotelet hade ju jobbat färdigt så de
satt och åt korv och drack gin. När jag gick förbi så
ropade de efter mig och tyckte att jag skulle sätta
mig hos dem och det kunde väl vara roligt tänkte
jag, kul att snacka med poliser. Sedan drog vi ner på
stan, civilpoliserna och jag. Till slut så hamnade vi
på den där omtalade tältplatsen då och där hälsade
alla på mig som Snobben och bjöd på dricka, hur
mycket som helst. Snobben! Kom och drick! ropade
de. Drick! Drick! Drick! Poliserna tappade jag bort
och helt plötsligt stod jag och höll tal för Vietnams

folk. Då kom det nya poliser till mig,
fast de här var i tjänst, riktiga Kling
och Klang. Jag försökte springa ifrån
dem, hoppade upp på något tak
precis som Pippi. Där uppe ställde
jag mig och ropade; Hjälp! Snobben
är i fara! Hjälp! De lyckades dra in mig
i polisbilen men jag for ut på andra
sidan och upp på biltaket och började
ropa igen. Snobben behöver hjälp!
Skrek jag. Så då blev det till att sova
en natt på polisstationen.
Nästa dag kom Gunnar Svensson
för att hämta mig. Gunnar var en duktig musiker, idag är han väl mest känd
som Helmer Bryd från Mosebacke
Monarki och HasseåTage. Han kompade Lill och mig och vi skulle uppträda samma dag. Han frågade hur det
var med mig men jag klarade knappt
att svara, jag hade ingen röst kvar.
Jag hade skrikit på poliserna hela natten och kallat dem fascister. Självklart hade tidningarna fått reda på vad
som hänt så nästa dag stod det om
den kände mannen som arresterats
på löpsedlarna. Det är ju sån nyhetstörst i tidningarna på somrarna så då
slår man gärna på stora trumman om
det är någon halvkändis som varit lite
småfull. Gunnar Wiklund uttalade sig
i någon tidning om att det inte var honom det gällde.
Det gäller ju att passa på att synas
när man kan, även om det är för något som man inte har gjort.
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Ont mot ont

Paris. Fotat av Louis Stettner

Louis Stettner. Fotad av Jan Sigurd

Louis Stettner – Paris i
svart och vitt
”Det ryms en större gåta i skuggan
av en man som går i solen än i alla religioner, forna, nutida eller framtida.”
Citatet är av Georgio de Chirico men
kunde lika gärna ha fällts av Louis
Stettner, en av vår tids främsta fotografer. För just så laddat med gåtor
är hans fotografi. Kan man då förstå
hans bilder? Jag ställer frågan när vi
sitter i Louis trädgård på 46, Rue Mathieu i Saint Ouen. Och får svaret:
”Mina bilder förstår du inte. De är de
som förstår dig.”
Många har dock försökt tolka hans bilder och helt nyligen påstår han sig ha
sagt till en förståsigpåare att ”Nu har
du visat oss hur intelligent du är, visa
nu hur kreativ du är.”
Jag avstår från vidlyftigare tolkningar. I alla fall högt.
Cartier Bresson var Louis förebild
och lär en gång ha gett honom råd.
Jag frågar vilket rådet var.
”Fortsätt hålla på med det du gör.”
Att få en mästares erkännande är
bra för självtilliten. Och det är kanske
den som är nyckeln till ett gott konstnärsskap. Louis Stettner känner inte
samma säkerhet inom måleri och
skulptur, konstarter han börjat inom
de senaste femton åren. Ändå utövar
han numera alla tre konstformerna.
Man måste anta utmaningar.
”Alla stora konstnärer tar chanser.
Det har inget med tur att göra. Det
handlar om att låta din instinkt samverka med slumpen, tiden, platsen,

människorna, ljuset, färgerna.”
Cartier Bresson hade sin Leica
med sig vart han gick. På promenad
med en bekant kunde han plötsligt
springa över gatan och ta en bild – så
fort att ingen hann reagera – och sedan komma tillbaka på en sekund. Allt
för att fånga ögonblicket – the decisive moment. Han såg bilden i sitt huvud och tog den. Innan den försvunnit.
Liksom Bresson är Louis Stettner
Parisskildrare. Och New Yorks hovporträttör. Det var i Brooklyn han växte upp och det är i Paris han bor sedan femton år. Men kärleksrelationen
till Paris började redan på fyrtiotalet.
”Jag kom hit efter kriget och det var
som ett museum hela Paris. Otroligt
att fotografera. Då kunde man leva i
marginalen. Och det var det många
som gjorde.”
Jag har sett dem avbildade i Louis
fotografi. Dessa figurer i samhällets
utkanter. Jag har sett hans svartvita
bilder från Paris skuggsidor och från
det New York som endast en infödd
kan hitta och avbilda. Nu visar han
mig några nyare, i färg. En föreställer en svart gapande man i en kaotisk
storstad.
”Det här fotot är en pendang till
Munchs Skriet.”
Louis Stettner har tagit den kanske
mest publicerade svartvita bilden av
New York föreställande en ung vit man
med utsträckta händer framför ett taggigt staket och med Manhattans skyline
i bakgrunden. Louis ler när han säger:

”Nutidens Kristusfigur.”
När jag berömmer honom säger
han inte emot. Han förklarar att han
lärt sig av med det amerikanska självurskuldande sättet. Efter många år i
Frankrike har han förstått att de ser
igenom falsk blygsamhet. Han vet att
han är bra och kan sina saker.
Vår svenske fotograf Thore Jonsson, son till nobelpristagaren i litteratur, Eyvind Jonsson, dök upp på
femtiotalet för att fotografera till hans
och Ivar-Lo Johanssons Parisbok och
sökte upp Louis för råd.
”Jag sa till honom att ’gå ut varje eftermiddag med kameran så kommer
du att få ihop bilder så det räcker. Då
är ljuset perfekt så här års.’” Och det
gjorde Thore. Boken är en av de bästa
på svenska om Paris. Ett samarkand
för älskare av svartvitt socialfotografi.
Thore var inte ensam svensk i Louis
bekantskapskrets. Där fanns även
Rune Hassner, som liksom Thore tillhörde sammanslutningen Tio
Fotografer.
”De ordnade så jag fick göra en utställning i Sverige.”
Vi kommer in på Hemingway. Både
Rune och Thore fotograferade Hemingway på Kuba på femtiotalet.
Louis var också på Kuba men det var
senare, tillsammans med den amerikanske presidenten Jimmy Carter. Sedan dess har det tyvärr varit omöjligt
att resa dit för en amerikan. Louis gillar det kubanska folket. Vi enas om att
Jimmy Carter nog varit den bäste pre-

sidenten fram tills nu. Om Obama kan uträtta något
återstår att se. Louis tvillingbror Irving Stettner kände författaren Henry Miller. De gav till och med ut en
bok tillsammans. Irving var i många år målare och redaktör för kulturtidskriften Stroker som många läste
på grund av unika artiklar om och framför allt av Miller, Bowles och Durrell. Henry Millers uppskattande
ord om Irving skulle lika gärna kunna gälla brodern
Louis:
”Du har verkligen något de flesta av dina kollegor
saknar: konst, liv, glädje och solsken.” Även Louis
kände Henry Miller. Men något foto från deras möten har jag aldrig sett. Louis verkar mest intresserad
av främlingar.  
”För att kunna ta porträttbilder på vilt främmande
människor, som jag gärna gör, måste man först skapa ett slags relation. Det tar tio-femton minuter att
prata och lära känna folk en smula. Sedan kan man
plåta dem.”
Louis Stettner är med andra ord ingen
kändisfotograf.
”Att något är populärt är ingen garanti för att det
är av kvalitet. Ofta tvärtom. Så jag är inte så bekväm
med den moderna kommersiella kulturens alla yttringar. Jag gillar sådant som är lite skevt och knasigt och udda. Sådant som avviker. Fast jag har råd
att vara gammaldags.”
Vad han tycker om digitalkameran?
”Visst är den bra till att dokumentera saker, som
minnesanteckningar. Men den har ingen egen uttrycksform, den härmar fotografiet.”

Nu är vi där. Heroinister ska behandlas med heroin. I Danmark, och annorstädes, ska heroinisterna injicera sitt heroin i små bås. Två gånger
om dagen, på natten, lite metadon.
I Norge har oväntade krav redan
rests. De rökande heroinisterna
vill kunna röka sitt fria heroin, vilket
kanske är ett helt rimligt krav. Ty de
rökande heroinisterna använder inte
sprutor.
Läser boken Inte utan min mamma
(Pia Ingström, Schildts). En historisk
exposé över alkoholpolitiken i Finland.
”A-klinikkonceptet hade introducerats i Finland på 50-talet som ett
revolutionerande och progressivt
alternativ till samhällets förmynderi och kontroll, och till AA-rörelsens
krav på helnykterhet./…/ I början av
70-talet började A-klinikerna växa upp
som svampar på olika håll i Finland.
Där kunde man få första hjälpen mot
baksmälla/../”.
Enligt kritikerna handlade det hela
om daltande med fyllhundar, och
manlighetsriter. Först skulle man
supa, sedan få en spruta i stjärten för
att bota baksmällan och snart känna
sig kry igen. Från A-klinikernas håll sa
man. ”Vi bedriver inte nykterhetsarbete. Vi moraliserar inte. Vi prånglar
inte ut värderingar. Vi försöker hjälpa.” Utan att närmare gå in på vad
som sedan hände. Finland blev inte
ett föregångsland, världskänt för sin
helnyktra profil precis. Tvärtom, för
ett antal år sedan sänkte Finland alkoholskatten. Alkisarna fick snart föras
in i klungor i polisens pikébil. Fyllecellerna blev överfyllda. Fler barn föddes
med alkoholskador, våldet i hemmen
ökade, rattfyllorna slog i taket. Alkoholen blev snabbt den primära dödsorsaken för män i Finland. För kvinnor
sägs den vara den största dödsorsaken efter bröstcancer. Dessutom,
Helsingfors ser ut som en pissoar. När krogen stängs pissar folk ut
shotsen på gatorna. Jodå, flickorna
också. De sitter i rader med byxorna
neddragna.
En vän till mig som nyligen genomgick en behandling för alkoholism
uppdaterar mig i ett brev. ”Det finns
800 000 alkoholister i Sverige. Cirka
2,5 miljoner anhöriga till alkoholister.”
Hur många narkomaner finns det?
Hur många barn till narkomaner? I
Finland höjde man alkoholskatten
igen. Tro fan det. En restriktiv alkoholpolitik är kanske inte så dum ändå.
Går in på ActNow.nu, läser ”inrikes

nyheter” om narkotika:
Sverige: ”Det finns inga lyckliga
narkomaner”, SVT.
Hovmantorp: Långa fängelsestraff
för avslöjad knarkliga. Smålandsposten.
Södertälje: Langare dömd till tio års
fängelse, Svenska Dagbladet.
Malmö: Fängelse för Subutexsmuggling,
Helsingborgs Dagblad.
Göteborg: Mamman fast med 60 kg
knark,
GT.
Malmö: Nioåring skickades som
knarkkurir, Sydsvenska Dagbladet.
Norrköping: Sjuksyster gav
narkotika till kollega, SVT.
Sorunda: Sorundabo dömd för narkotikabrott, Nynäshamns-Posten.
Höganäs: Åtta misstänkta efter
knarktillslag, Helsingborgs Dagblad.
Helsingborg: Narkotika hittad hos
män i bil, Skånska Dagbladet *
Kristinehamn: Narkotika ett växande problem i Kristinehamn
SVT *
Gotland: Greps med två sorters
knark i sig,
Gotlands Allehanda.
Karlskoga: Man misstänkt för
narkotikabrott,
NWT.
Karlskrona: Pojke fick men för livet,
Sydöstran.
Nyköping: Narkotikautredning
växer,
Södermanlands Nyheter.
Kristinehamn: Två unga hittade
döda i lägenhet, Aftonbladet.
Och så vidare. Förstår att man vill
göra någonting, läget har onekligen
blivit akut sedan 70-talets harmlösa
haschpartyn. Men vad ska vi göra, det
är det som är frågan.
Fria sprutor och fritt metadon räckte inte i Danmark. Nu är det alltså fritt
heroin som gäller. Och när det inte
hjälper, ska de då bota misstaget med
det fria heroinet med mer heroin?
Kommer vi i framtiden att bota kokainister med fritt kokain? Och man kan
undra, är det ändå inte bäst att bota
pedofili med kontrollerad tillgång till
barnporr? Ont ska med ont fördrivas.
Men kan verkligen ont med ont botas?
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Aj giv joo!!!!

Retoriska regler för
regering, riksdag,
regionpolitiker och
revanschsugna

Nu blir det ren och skaer, turistinformation
(se; Torson, populaert antiband fraan Skaane, textrad: «Jag aer en turist, jag vill ha information. Jag har letat laenge, efter en kaend
atraktion».)
Nu har vi tillbringat 6 veckor paa koh Chang
(Elefant on), 1 vecka maer aen, lagstadgad
semester. Om vi pratar om att gaa ner i varv, saa
pratar vi inte om; Landskrona (For er som minns
staden, vid «Ven» (paa thailaendska; «Koh
Ven»); som en stor, baatbyggarstad och inte;
en maangkulturell stad, med vaextvaerk), utan
om att tiden inte laengre aer viktig. Detta bor
man dra nytta av! Naer nogon saeger, 2 timmar,
kan det vara 4, 6, 8 timmar. Eller, paa andra
haallet; till och med saa lite som 20 minuter.
Saa, laat oss saega att du, faar informationen;
du har 2 timmar kvar att leva. Men du kan inte lita
paa tidsmaattet! Varfor inte fylla tiden med de
baesta tingen och de mest njutbara sakerna och
vaennerna du har. Som Hans Alfredsson sa:
Tiden aer ingenting!
Sedan aakte vi vidare till; «Koh Kood», en o,
som aer ganska okaend och, maaste jag erkanna: En o som jag var lite nervos for att besoka, paa grund av dess rykte som: Vaeldigt
lugn. Dett aer som att vara orolig for att komma
till himmelriket paa grund av att saa lite haender
daer. Kanske naagon spelar luta och naagon annan; svaevar forbi paa ett moln. Exakt, det var
fantastiskt!
Paa tal om himmelen:
Pattaya!
Detta var vaart naesta maal. Det finns en tshirt att kopa i Pattaya. Texten lyder: «Good
guys go to heaven, bad guys go to Pattaya».
Haer finns allt. Fraan de beryktade glaedjeflickorna och «crossoverfood»(exempel; «Som tam
pizza»(Som tam; kanske en av vaerldens, godaste och starkaste, sallader. Gjord paa omogen Pappaya, Tomat, lime, smaa torkade Raekor
och massor med Chilli) till, Thailaendskt vardagsliv och superlata turistdagar.
Angaande titeln:
Jag skall inte laera er att stava paa Thailaendska, bara visa att, exakt hur man stavar, absolut
inte aer det viktigaste. Poaengen aer; att faa andra maenniskor att forstaa!
I give you!!!!
Hallaa, alla dyslektiker, det haer aer landet foor
er! Haer faar man stava hur man vill!
Fired shrimps (avskedade raekor, aer en
klassiker!).
Man maaste komma ihaag att, det aer en tolkningsfraaga. I Thailand finns det alltid 5 olika
betydelser av 1 ord, beroende paa hur man uttalar det: Laagt, hogt, mittemellan, stigande och
fallande(exempel: Svenska ordet; «kom», skulle
kanske betyda: Haest, hund, kom, och 2 ord
till!). Kan man dessutom inte uttala, r och s, blir
det ju aennu svaarare.
I slutaendan, har vi maenniskan, i dess renaste och (skitigaste) form. Att overleva dagen (och
natten), aer det mest grundlaegande behovet vi
har. Man kan gora det paa saa olika saet. Thailaendarna gor det med ett leende («Sanuk»!
Det betyder; att ha skoj - jaemfor, danskans;
«hygge»)!
Naer man skrapar paa ytan saa aer vi ganska
lika. Maen upplevelserna vi har, aer vaeldigt olika. det vaersta man har upplevt: aer det vaersta
man har upplevt.
Det baesta jag har upplevt; aer Thailand!

Kära makthavare,
Helt oombedd skulle jag i egenskap av
bättrevetare beskäftigt vilja komma sättandes med några råd och tips till dig som
ofta nödsakas använda tal och skrift för
att övertyga dina undersåtar snedstreck
medmänniskor.
Är det okay? Är det till och med helt
okay?
Juste!
Tala mycket kortare än du först hade
tänkt. Tänk på att om man vill vara tråkig
ska man sträva att berätta ALLT. Ingen begär, att du – om någon frågar hur du mår
– ska lägga fram hela ditt livs medicinska
historia med glädjeämnen och besvikelser. Det är likadant i politiken, förstår du.
Var sparsam med leenden! Det som du
själv uppfattar som ett varmt, positivt leende, kan av åhörarna/tittarna uppfattas
som en hånfull signal: ”Oj, så korkad min
meningsmotståndare är!”
Och nu över till själva språket!
Undvik uttrycket ”lyfta frågan”. Åhöraren
ser framför sig hur makthavaren lyfter en
väldig stenbumling och hur under denna
sexhundra gråsuggor krälar omkring. Men
talaren talar bara om själva stenen.
Det låter litet mästrande om du använder uttryck av typen ”vi ska alla komma
ihåg, vi vet ju alla, vi får inte glömma bort
att” etc. Det är liksom du själv som ska bevisa dina teser, inte publiken!
Hur kommer det sig att så många har
börjat använda frasen ”jag kan tycka att”
etc.?
Vad är det för fel på ”jag tycker att”?
Framstår man som smartare om man nyanserar sig med att man KAN tycka? Fan
tro´t!
Förr i världen sa alla ”både A och B”.
Nuförtiden säger många ”både A men
också B”. På vilket sätt är denna förändring en förbättring?
Och så rastar vi en gammal käpphäst: Har
du sagt ”dels”, så måste du innan solen
har gått ned och talet är slut klämma till
med ett ”dels” till! Det är inte pedanteri –
det är grammatik.
Överkurs är att känna till att uttrycket ”vädra morgonluft” inte alls är något
positivt.
I pjäsen Hamlet uppträder Hamlets
pappa (som nyligen avlidit) som vålnad.
Han kan bara existera nattetid. Därför blir det kris för honom när gryningen
kommer.
Det är han som vädrar morgonluft.
Visste du att legio betyder ”många” och
inte regel eller så? Bra.
Och så några snabba retorik-tips: Kör inte
med förnamn – det ger bara intrycket att
ni alla makthavare egentligen är kompisar och går tillsammans och äter halstrad
råbiff efter den intensiva debatten. Var
konkret! Kom gärna med exempel! Försök
gärna utveckla din metafor-arsenal! (En
skojig bild är vem som styr den svenska
bilen, men den metaforen har nog gjort
sitt.) Citera gärna någon svensk författare
någon gång – bland diktarna kan du hitta
folk som ännu bättre än både du och jag
kan formulera de känslor som ändå alltid
ligger bakom ett val.
Lycka till!
Din enda vän
Jonas Hallberg

Krönika

Text av Gunnar Danielsson

“En riktig stilikon”, får jag veta i Svenska
Dagbladet, “är någon som tillför trenden en
originell attityd, som har kontroll över ytan,
uppfattas som glamourös, och som influerar
andra men som, till skillnad från Paris Hilton,
inte kan bli kopierad rakt av.” Jag undrar
varför alla kastar sig över den stackars
Paris Hilton. Ge flickan en chans. Är
frosseri verkligen den värsta dödssynden?
Är det överhuvudtaget en synd? Ingenting
sticker så i ögonen som obegriplig rikedom.
Varför? Pengar är en av vår tids mest
överskattade idéer.
SIDE I
Jag sitter med laptopen i knät med Three
fyr- Courses
tiotvå procent kvar av batteriet. Nu slår
det
by Lennart
över till fyrtioett. Jag nynnar, hummar Nilsson
och
pickar som en blind höna mot gummitangenterna. Trettiosju procent kvar. Varför denna oroliga blick mot klockan? Varför tid?
Kan vi inte bara vara, andas, njuta och leva.
Måste vi mäta, inordna, begränsa, avstycka
och vara allmänt snöda? Trettiotre procent.
Detta får inte bli mina sista ord. Lägger in
overdrivern. Fingrarna kör om tanken i en
kurva, möter en långtradare. Tänk att det
skulle sluta så här. Som för Albert Camus,
James Dean och Jan Johansson. Femhundra människor dör varje år i trafiken. Fyrahundranittioen fullständigt i onödan. De andra nio tillhör den kategori där man kör om i
hundraåttio knyck. Metall, gummi och glas
i en enda rykande hög. Sådana olyckor är
inget annat än självmord, och det ska man
akta sig för. Jag har en mycket god vän som
räddade en kvinna på väg ut från sjunde våningen. Hon förföljde honom sedermera i
åratal, innan hon gjorde ett nytt försök och
lyckades.
Mitt i den mörkaste vintern, lärde jag mig
äntligen, finns en oförgänglig sommar.

Mars 2010
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Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik
och filosofi vid Massachusetts Institute of
Technology i Cambridge, Mass.

Översättning: Lotta Askaner Bergström

© New York Times 2010
Distribuerad av The New York Times Syndicate.
Översättning: Lotta Askaner Bergström

Birgit Ulher Radio Silence No More
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Soundfood

Free improvisation started in
the late 60s as a modern project with parallells in soundand 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. Improvisors 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

3,43

by Olof Madsen at Blue Tower Studios, Gärsnäs
All compositions by Mats Gustafsson (STIM / NcB)

Lene Grenager & Sofia Jernberg
Grenager & Jernberg is a
Norwegian/Swedish improvising
duo, existing since 2007. Lene
Grenager (1969) is a cellist and
composer from Norway, internationally 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 pieces 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

Hela livet passerar revy
Trött på att fäkta, nu tänker jag fly
Så här dags, i morgon, jag lovar och svär
När solen går upp då är jag inte här
Vet vad jag vill, vet vad jag kan
Jag är en engångsman, gör det en gång

balances sounds and silence
and uses the meeting between
air and the matter of the trumpet 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 parallells 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 improvisers 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.

Crochet

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

Crochet
1. Tempo 56… 3:57

Lene Grenager, cello
Sofia Jernberg, voice

2. Lichen…6:05
3. The melody…2:29
4. Shiver…4:18

Thomas Millroth

5. Point and line…4:49
6. The other melody…7:38

”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.

Sofia Jernberg Lene Grenager

7. Made of glass…6:15
8. Excess…2:48

”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.

Dum går först, det har jag förstått
Men stannar jag kvar då blir det för gott
Fågeln i buren har slutat att kvittra
Måste iväg innan orden blir bittra
Vet vad jag vill, vet vad jag kan
Jag är en engångsman, gör det en gång

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

Thomas Millroth

to the explorations of Grenager
& Jernberg. Theirs is a soundscape between raw expression and
contemplative minimalism. They
create – compose - in the flux of
the moment, where one suggestion 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 possiblities open up. The cello is
treated as unconventionally as
the voice tastes the different qualities 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.
olofbright obcd 25

Den svenska vargavintern har hållit i sig
länge nu. Jag tänker på alla våra stackars hemlösa, hur klarar de sig egentligen? Vi har nu vant oss vid att vara ett
land med hemlösa, det är skrämmande
att det gick så fort! Och kusligt att det
har varit så lite diskussion. Det innebär
att det kan komma att gå mycket längre
innan politikerna äntligen tar sitt ansvar.

Nya Upplagan

N.Chomsky

9. Whistle…5:49
Total time 44:14

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
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Engångsman

Olof Bright &
Karin Almlöfs förlag
i samarbete

Sofia Jernberg Lene Grenager

Vargvintern

När jag nyligen var i New York fick jag
mig en tankeställare. Jag var på väg ut till
Woodstock för att träffa några vänner där.
Bussen skulle gå från Port Authority, en
gigantisk station som utgör start- och slutpunkten för oräkneliga resor inom New
York. Jag tog mig tidigt ner till busstationen, väl medveten om att jag som innehavare av världens sämsta lokalsinne var
i behov av gott om tid för att kunna orientera mig.
Jag kom två timmar för tidigt, och märkligt nog hittade jag både busshållplatsen och rätt gate på fem minuter. Plötsligt
hade jag alltså gott om tid att se mig om.
Det var dock ingen glädjande anblick. Vad
jag såg var nämligen ett stort antal hemlösa kvinnor, män och barn, som skakande av kyla släpade på stora påsar med alla
sina tillhörigheter. Den överväldigande
majoriteten av dem var afroamerikaner.
När jag såg dem skämdes jag över att
jag hade mat för dagen, ett hem och till
och med råd att resa till andra sidan jorden. Mest skämdes jag över min oförmåga att hjälpa dem. Allt jag kunde göra
var att gå till en ATM maskin och ta ut lite
pengar som jag sedan delade ut. Det
kändes så futtigt, pengarna räckte bara
till mat åt ett par av barnfamiljerna, inte
mycket mer. En kort stund önskade jag att
jag var en rik kärring istället, då hade jag ju
haft råd att hjälpa fler. Men en äldre dam
där, garanterat inte ifrån Östermalm, vägrade att ta emot dollarsedeln som jag erbjöd henne. Däremot frågade hon mig om
jag kunde bjuda henne på en stadig frukost, och därtill göra henne sällskap.
Eftersom jag hade gott om tid tackade
jag ja. Hon lyfte sina tunga påsar fulla med
trasor och all slags ägodelar, och sa att
hon visste en deli som ägdes av en snäll
kvinna, där hemlösa kan värma sig och få
en bit mat då och då.
En stor svart kvinna tog emot oss med
ett stort leende och ett ”Hi Lilly, how are
you doing today?” till mitt sällskap. Lilly
svarade ”I’m ok, still lots of pain in my legs
but I’m old and it’s like that.”
När vi hade satt oss ned började Lilly
att berätta om sitt svåra liv och om sina
barn som hon hade förlorat till staten. Jag
grät, men hur mycket jag än kände för
henne och hennes sorg kunde jag inte
förtränga den fräna, genomborrande lukt
som spred sig runt henne, en lukt av urin
och svett och torkat blod och annat oidentifierbart. Men hennes gröna ögon lyste
upp av mitt intresse, och hon uttryckte sig
mycket väl.
Sen kändes det som om Lilly var med
mig hela vägen till Woodstock. Jag kunde
inte släppa tanken på att hon nära sjuttio år gammal och med ont i hela kroppen
inte hade någonstans att ta vägen. Ingen
vård att få och ingen som brydde sig om
henne förutom den underbara restaurangägarinnan, och i bästa fall en handfull
andra människor med öppna hjärtan.
Väl hemma i Sverige igen tänker jag att
Sverige inte får bli en dålig kopia av Amerika. Vi kan gärna låna det som är bra, men
välfärdssamhället måste byggas upp på
nytt. Gud hjälpe oss att ta rätt beslut. Och
jag är så tacksam till alla som delar med
sig till de behövande, var än i världen de
befinner sig.
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Text av Zinat Pirzadeh
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Birgit Ulher

Nya Upplagan

www.grenager.no
www.myspace.com/sofiajernberg
www.olofbright.com
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Väskan är packad, dags för sorti
Ser i mitt fönster ett moln dra förbi
Sveper med blicken, det finns inga spår
Ingen såg när jag kom, ingen ser när jag går
Vet vad jag vill, vet vad jag kan
Jag är en engångsman, gör det en gång

Soundfood
Olof Bright EP 24
OBEP 24
Mats Gustafsson / Lennart Nilsson
SOUNDFOOD
LED (Listen Eat Drink)

LED A Listen Eat Drink
SIDE II
Mats Gustafsson

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

Three Courses

tenor sax

to Lennart

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

Lennart Nilsson

2,58

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

Sofia Jernberg Lene Grenager
Mats Gustafsson

Nilsson

olofbright obcd 25

45 rmp

Olof Bright

OBEP 24

Soundfood

www.olofbright.com
www.almlofs.se

Företagen tar över
demokratin i USA
Vi kommer att minnas den 21 januari
2010 som en mörk dag i den amerikanska demokratins historia, och i
historien om den amerikanska demokratins nedgång och fall.
Den dagen beslutade Högsta domstolen att regeringen inte får begränsa företags och organisationers politiska kampanjfinansiering. Det är ett
beslut som får stora konsekvenser för
regeringen politik, både nationellt och
internationellt.
Beslutet innebär att företagen i
ännu högre grad kommer att ta över
det politiska systemet i USA.
Redaktörerna på New York Times
skriver att lagen ”sårar själva demokratins hjärta”, att den har ”banat väg
för företag att använda sina enorma
tillgångar till att köra över valkampanjerna och skrämma demokratiskt
valda politiker till att göra som företagen vill.”
Domstolen var inte enig, man röstade 5 mot 4. Till de fyra reaktionära domarna (som felaktigt kallas för ”konservativa”) anslöt sig domare Anthony
M. Kennedy. Högsta domstolens
president John G. Roberts Jr valde ut
ett fall som lätt hade kunnat avgöras
genom att begränsa bedömningen.
Han manipulerade domstolen till att
använda fallet för att tvinga igenom
ett beslut som får långtgående konsekvenser. I hundra år har företagens
möjligheter till kampanjfinansiering
varit begränsade; härigenom bryts
den traditionen.
Nu blir det så att företagens chefer
i praktiken kan köpa ett val direkt. Man
behöver inte gå några krångliga, indirekta vägar längre. Det är allmänt känt
att bidrag från företag, som ibland
dolts på ett komplicerat sätt, kan ändra utgången i ett val, och på så sätt ha
en avgörande påverkan på den politiska debatten. Vad Högsta domstolen
har gjort är att ge mycket mer makt åt
den lilla del av befolkningen som dominerar ekonomin.
I dokumentärfilmen ”Investeringsteori för politik” (Investment theory of
politics) har den politiske ekonomen
Thomas Ferguson lyckats väldigt bra

med att förutsäga regeringens politik över en lång
period. Enligt teorin tolkas val som tillfällen då delar
av den privata sektorn sluter sig samman för att investera i statlig kontroll.
Beslutet från den 21 januari bara undergräver en
fungerande demokrati ännu mer.
Bakgrunden till beslutet är intressant. I sin reservation skrev domare John Paul Stevens att ”vi
har länge ansett att företagen omfattas av The First
Amendment” – den konstitutionella rätten till yttrandefrihet, vilket också inbegriper stöd till politiska
kandidater. I början av 1900-talet genomdrev teoretiker inom juridiken och domstolarna Högsta domstolens beslut från 1886 att företag – dessa ”kollektivistiska juridiska enheter” – har samma rättigheter
som en person av kött och blod.
Det var ett påhopp på den klassiska liberalismen
och fördömdes i skarpa ordalag av de konservativa
som var på väg att försvinna från politiken. Christopher G. Tiedeman beskrev principen som ”ett hot
mot individens frihet, och mot de amerikanska delstaternas stabilitet som folkligt styre.”
Morton Horwitz skriver i sitt standardverk om juridikens historia att synen på företaget som en person utvecklades samtidigt som maktskiftet från aktieägare till direktörer ägde rum, och därefter från
direktörerna till doktrinen att ”styrelsen… är identisk
med dem som har makt i företaget.” På senare år har
företagen fått utökade rättigheter jämfört med individer, särskilt genom ”frihandelsavtalen” – ett missvisande namn. Enligt dessa avtal kan till exempel
General Motors, om de bygger en fabrik i Mexiko,
begära att få bli behandlade på samma sätt som ett
mexikanskt företag (”nationell behandling”) – helt
annorlunda blir det om en mexikan av kött och blod
skulle begära ”nationell behandling” i New York, eller ens ett minimum av mänskliga rättigheter!
För hundra år sedan beskrev Woodrow Wilson,
som då var akademiker, ett USA där “förhållandevis små grupper” – av företagsledare – ”utövar makt
och kontroll över landets rikedomar och företag”. De
blir ”rivaler till själva regeringen”.
I praktiken styrs regeringen i allt större utsträckning av dessa ”små grupper”. Och Högsta domstolens president Roberts har gett dem ännu större
spelrum.
Beslutet den 21 januari kom tre dagar efter en annan seger för rikedom och makt: den republikanske
Scott Brown valdes att ersätta framlidne senator Edward M. Kennedy, Massachusetts ”liberala lejon”. Valet av Brown har beskrivits som ett ”populistiskt uppror” mot de elitistiska liberalerna i regeringen.
Men om man tittar på fakta om röstningen kommer en annan sanning fram.
En bidragande faktor till att Brown valdes var att

valdeltagandet var högt i de rika förorterna, och lågt i städerna där de
flesta är demokrater. ”55 procent av
de republikanska väljarna sade att de
var ’väldigt intresserade’ av valet”, enligt en undersökning som Wall Street
Journal/NBC gjorde; ”siffran bland
demokraterna var 38 procent.”
Valresultatet var alltså en protest
mot president Obamas politik. De rika
tyckte inte att han gjorde tillräckligt för
att de skulle bli ännu rikare, och de fattiga tyckte att han gjorde för mycket.
Det är inte konstigt att folk är arga.
Det går bra för bankerna tack vare
räddningsaktionerna, samtidigt som
arbetslösheten har stigit till tio procent.
Inom tillverkningsindustrin är en av
sex arbetslösa. Det är siffror i klass
med depressionen på 1930-talet.
Med tanke på ekonomins finansialisering och urholkningen av tillverkningsindustrin ser det inte ut som om det
skulle gå att återfå de arbetstillfällen
som gått förlorade.
Brown presenterade sig själv som
den 41:a rösten mot allmän sjukvårdsförsäkring – alltså den röst som skulle
ha kunnat underminera majoritetsstyret i den amerikanska senaten.
Det stämmer att Obamas sjukvårdsprogram var en faktor i valet i
Massachusetts. De rubriker som talar om att folk är motståndare till sjukvårdsprogrammet är korrekta.
Siffrorna i gallupundersökningen
som nämns ovan förklarar varför det
är så: lagförslaget är inte tillräckligt radikalt. I undersökningen fann man att
en majoritet av väljarna är missnöjda
med hur sjukvårdsfrågan har hanterats, både av republikanerna och av
Obama.
Siffrorna stämmer överens med
aktuella undersökningar som gjorts
på hela USA. Det statliga sjukförsäkringsprogrammet ”the public option”
gillades av 56 procent av dem som
deltog i undersökningen, och förslaget om att få delta i Medicare-programmet vid 55 års ålder gillades av
64 procent. Båda dessa förslag har
man nu övergivit.
Enligt undersökningen tycker 85
procent att regeringen borde ha rätt

att förhandla om priser på läkemedel, vilket är brukligt i andra länder.
Obama garanterade de stora läkemedelsbolagen att han inte skulle gå den
vägen.
En stor majoritet i undersökningen
ville att man skulle skära ner kostnaderna för sjukvården. Det är en bra
idé, eftersom kostnaden för sjukvård
per capita är ungefär dubbelt så stor
som i andra industriländer, medan befolkningens hälsa inte visar så goda
resultat som i övriga industriländer.
Man kan faktiskt inte på allvar skära
i kostnaderna så länge läkemedelsbolagen får så generöst betalt, och
sjukvården ligger i händerna på den
praktiskt taget oreglerade marknaden för privata försäkringsbolag. Det
är ett kostsamt system som bara finns
i USA.
Beslutet som fattades den 21 januari reser nya stora hinder på vägen
mot att lösa den allvarliga sjukvårdskrisen, och att ta itu med så viktiga frågor som de hotande miljö- och energikriserna. Gapet mellan den allmänna
opinionen och regeringens allmänna
hållning blir allt större. Skadorna på
den amerikanska demokratin kan inte
överskattas.

Nya Upplagan
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Text: Linnea Uddenmyr

Text av Jerry Prütz

Text av Per Ragnar

Ernst-Hugo är räddningen
när allt känns mörkt

In it for life

”Anna Linds man är död”

Den 12 februari tillkännagav Clas
Håkan Jesper Strömblad att han, som
sista kvarvarande orginalmedlem,
lämnade landets hårdaste exportartikel In Flames. Han har inte uppträtt
med bandet på över ett år om man
undantar de två gästinhoppen på
de avslutande låtarna när bandet
senast uppträdde i Stockholm och
Göteborg. Jesper bar då en ”Rehab
is for quitters” T-shirt som en liten
blinkning mot att han faktiskt var just
på Rehab för att komma tillrätta med
sitt alkoholmissbruk. Kanske var det
där och då – på scenen – som han
bestämde sig för att sluta vara en del
av det han startade. Kanske insåg han
tillslut att han måste komma tillrätta
med de problem han har.
Jag vet inte, jag känner inte Jesper
– eller Jeppe – som hans vänner kal�lar honom. Jag har dock träffat honom
många gånger, första gången var på
legendariska Skylten i Linköping för
tio år sedan då In Flames var där och
spelade. Självklart var det fullsatt.
Sedan har vi mötts genom åren och
pratat mest musik men även annat.
Jesper har alltid varit mycket trevlig,
han är en oerhört duktig musiker och
han är, i rätt sammanhang, väldigt verbal. Jag var med när bandet skriv låtar
i en stuga utanför Varberg och jag har
käkat brunch med Jeppe och hans gitarristkompis i bandet Björn Gelotte
på Hard Rock Café i Göteborg. Jag
beundrar Jesper för det steg han tog,
att han vågade visa sig sårbar och
att faktiskt sätta hälsan i första rummet. Sånt är alltid modigt. In Flames
stänger inte dörren för honom heller
och bandet kommer att fortsätta leverera musik hårdare än helvetet. En hel
hårdrocksvärld håller tummarna för
Jespers snara tillfrisknande och ser
fram mot nästa platta med In Flames.

”Anna Linds man är död” Läser vi på löpsedlarna.
Hans namn var Bo Holmberg.

Allting började egentligen med en hundskit.
Imponerade stor, fryst, mitt i snön. Hela den dagen
fortsatte att vara skit.
En dag bland alla andra dagar den här iskalla
vintern, då det aldrig slutar att snöa.
På väg hem nio timmar senare – ledbruten, nedbruten och jobbruten – måste bajskorven återigen
passeras.
Det var inte världsomvälvande men tillräckligt för att
få tanken att snurra – bajsen var borta, begravd i ett
nytt lager snö.
”Det som göms i snö…” började jag. Men vad är det
som säger att det ska bli vår just i år? Bara för att det
inträffade förra året och de senaste 100 000 åren?
Kanske just den här vargvintern innebär en oåterkallelig begravning av All Skit.
Det är nu den börjar: Nästa istid. Jordens axel har
rubbats och solen upprör med en ännu okänd fläck.
Min jobbdator kommer att dö, mitt jobb kommer
att dö. Alla extremt störiga människor kommer
att täckas av kilometervis med snö. Alla konstruerade normer och ”must-do:s”. All polerad yta
kommer att raseras i ett svep. Rutiner, högtider
och ritualer. Lady Gaga, Let’s Dance, sushi och
Melodifestivalen.
Den annars så okrossbara perfektheten, den
kommer att avlida först. Lördagsshopping på NK,
fredagsmanikyr på Linnégatan och parmiddagar.
Fort kommer det att gå. En isstorm kommer att
dra över vår planerade och civiliserade värld (den
värld som man efter en helt vanlig arbetsdag kan bli
väldigt trött på).
Jag ser hur jag kämpar mig upp på taket till mitt högt
belägna trevåningshus. Jag står där med kikaren
i handen precis som Ernst-Hugo Järegård och
blickar ut över ett land, en stad, som jag inte känner
igen. Över all förljugenhet.
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Den 29.11 2006 byter vi böcker på restaurang Gandhi på Söder i Stockholm, Bo Holmberg och jag. Av
honom får jag ”Det goda livet – värdegrunden”, som
han lät ge ut som landshövding i Sörmland.
Våra samtal under åren som följde visar att denna
bok rymmer hans andliga testamente.
– Jag upplever att byråkratins maktspråk idag dominerar medborgarrelationen, skriver han.
– Människovärdeprincipen får inte stanna i de intellektuella finrummen. Den behövs ständigt i människans vardag.
Boken gavs ut ”för att stärka humanismen i en
tidsanda av egoism och ekonomism”.
Länsstyrelsen är inte ett företag som betjänar
kunden på en marknad. Länsstyrelsen är en förvaltning i demokratins tjänst.
Kan ett motsatt synsätt till nu regerande Allians
formuleras tydligare?
Jag önskar i Bos namn att den röd-gröna gemenskapens företrädare liksom Alliansens läser denna bok
och tar till sej dess grundbudskap. Och för ut det!
Påminner oss om det som varje dag tycks gå förlorat
i Sverige.
Uppmaningarna till ”chefer och medarbetare” bör
begrundas av politiker och medborgare i alla läger:
Tala sanning, aldrig lämna besked som jag inte
kan hålla.
Öppenhet, ingen går oberörd ifrån en äkta
dialog.
Självrannsakan, man blir lätt hemmablind.
Gott omdöme: att be om hjälp.
Väga in många perspektiv.
Stötta medarbetare som tar besvärliga beslut.
Inte moralisera och missbruka makt.
Att diskutera:
Det fordras en inre motivation för personligt
ansvarstagande.
Hur ser din motivation ut?
Vad hindrar respektive underlättar moraliskt ansvarstagande?
Boken påminner oss om att människovärdet är inneboende hos alla kvinnor och män, oavsett ålder, ras,
kultur, religion, sexuell läggning eller andra olikheter
som vi har.
Den påminner oss om att gemenskap och solidaritet liksom tillit till både samhället i sin helhet och till
andra människor är betydelsefulla faktorer för hälsan.

Snön piskar mig i ansiktet, inte en enda människa
syns till. Alla vet att det här är slutet. Vår älskade
elektricitet har för länge sedan försvunnit. Och
ingen kan längre använda OBH Nordicas köttgrill.
– Här, Sverige, utskitet av kalk och vatten!…
Svenskjävlar!!!
Ingen iphone-application eller GI-diet i världen kan
hjälpa oss nu. Det här är straffet för alla den falskhet
vi gödslar livet med.

”Den stora konsten i Det goda livet är att förena
trygghet och frihet. En god frihet, att lyfta och pröva sina vingar, måste vara förankrad i en grundmurad trygghet.”

Sen svart. Total tystnad.

”Den som endast lär sig etisk dialog som metod
utan att vara engagerad med sitt hjärta, utan förankring i sitt inre och i en hållfast grund, bedrar
både sig själv och andra.”

Det måste vara februarimörkret som gör det. Det är
inte varje dag som man önskar livet ur sig själv och
sin nästa.
Eller så är det dramat jag söker. Jag menar, har
vi inte alla önskat att vi då och då varit lite mer
Ernst-Hugo/pingstpastor?

Ord för oss alla att meditera över. Kanske rentav
försöka eftersträva, efterleva?

Undergångsteorier är det nya svarta. Att halvgalet
få skandera ut över vidderna, köksbordet eller
duschen är vägen till lycka. I den självgoda narcissistgubben hittar vi framtiden.
Om det trots allt blir vår och jag återigen tröttnar på
människor så hoppas jag på gräshoppsinvasion.
Då står jag där med yvig mustasch på taket och en
flaska insektsspray i näven:
– Det är synd om människorna!!

Ewa Nilsson 0414-163 56
ewa.nilsson@nordea.se

Illustration av Eric Ericson
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”I demokratins namn”

Var snäll mot ljuden
Så här års ska man vara vän med alla djuren.
Räkna alla fåglar kring fågelbordet: grönfinkar, gråsiskor, gulsparvar, björktrastar, korsnäbbar, pilfinkar, stenknäckar, bergfinkar, bofinkar, koltrastar,
blåmesar, talgoxar. Och så en och annan skata. Fasanerna kommer inte in för staketet och hunden.
Varje fågel jag räknar resulterar i ett väldans kvidevittrande redan om några veckor. Tänk på det.
Vad har koltrasten för sång i år, undrar jag? En av de
få som kan lira jazz. Nej, jag tänker inte bara på den
gamla slagdängan ”Bye Bye Blackbird”. För några
år sedan spelade jag ”Doxy” i bergsprängaren ute
i trädgården med Sonny Rollins feta tenorsax. Koltrasten snappade upp detta och sjöng så fint hela
sommaren: ba ba ba ba ba baa ba ba ba ba ba paa!
Det kallar jag tack för maten. Går nu och grubblar på något att lira för dem. Och där är många koltrastar i år. Riktigt många. Vilket jazzband vi har i vår,
bara jag har tålamod att instruera dem i förväg.
Fåglar lyssnar. Men de har ingen humor, därför
uppfattar de samma melodi spelad i en annan tonart
som en ny melodi. Men de lyssnar desto bättre. Perfekt tonträffning. Där har vi en hel del att lära.
Jag fick en skiva med Novi Sad, det där grekiska
noisebandet som fått litet uppmärksamhet på senare tid. Jag blev litet överraskad, då jag satte på
CD:n. Först var det tyst, sedan kom ingenting, så
ytterligare inga utslag i högtalaren. Jo, vänta, långt
där nere i den digitala tystnadens brunn anade jag
något. Inte mycket, bara som ett avlägset mummel
ur en annan tid. Men med tanke på noisemusikens
normala skrälliga karaktär vågade jag inte skruva
upp ljudet på förstärkaren. Vad skulle hända, om det
plötsligt brakade till? Jag spetsade öronen i sammanlagt åtta minuter innan minsta pip kom. Och då
blev det som jag anade, ljudvallen sprängdes. Men
ändå litet vacklande, de långa knådade feta tonerna
var litet vackra också, nästan lyriska. Det var som
om de själva lyssnade bakåt på de där tysta åtta minuterna. Och så kommer vågskvalp och havsbrus
som ett slags urljud och sköljer rent i elektroniken.
Det var litet oväntat.
Ljudet, ja, det kan man också se på själva albumet. Och nu ska jag ordentligt skärra min vän Mats
och alla andra diskofiler: själva konvolutet är gjort av
tre stycken LP-skivor nerklippta till kvadrater. I hörnen syns ännu ljudspåren och jag funderar över vad
de innehåller för information. Samma där som med
tystnaden. Min grammofon är jag för rädd om för att
försöka spela ens en millimeter på dessa små hörn
av ljudrester. Tystnadens bästa kvalitet är nog om
den får behålla sina hemligheter.
Novi Sad har förresten utkommit, om någon är nyfiken, på holländsk-berlinska etiketten Staalplaats
underavdelning Mort Aux Vaches. Det betyder alltså inte ”död åt korna” utan ”ner med borgarna”, ett
gammalt revolutionärt slagord som väl alla har glömt
för länge sedan.
Det är ju intressant förresten hur Novi Sad fick
mig att använda både öron och ögon i denna ljudkomposition, vilket man väl bör kalla helheten CD/
konvolut. För dessa våra sinnen samverkar ju. Har
alltid gjort. Även om man i numera har märkliga tankar om renhet i inspelningar. Dvs endast instrumenten hörs. Inga biljud alls. Så har det ju aldrig varit.
Hur många har besökt en musikklubb eller konsertlokal där det varit knäpptyst? Och dessutom har det
alltid funnits en massa att titta på: musikerna, någons oknäppta skjortknapp, utsikten, håret i grannens öra…
Ögon och öra hör ihop, då man lyssnar på musik.
Det är ju något som både arenarockband och ljudkonstnärer fattat. Det är till och med så att ett ljudverk kan skapa illusion av ett nytt rum i ett gammal
välbekant sådant. Och så att säga ”ser” man med
hörseln.
Och tvärtom. Jag kan bara gissa hur mycket alla
dessa grovt rastrerade, svartvita foton i musikpres-
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sen betytt för oss då vi lyssnat. Den
tidiga jazzens hjältar ser svettiga och
intensiva ut, där de sticker in ett instrument i munnen i rökiga lokaler.
Utan att ha hört en ton förstår man,
hur våldsamt utlevande detta måste
vara. Och så tolkades också musiken. Ganska tama stycken med litet
sväng fick extra mycket kryddor på
sig, då de beskrevs. Jag tror de intensiva fotografierna och de drömmar de
skapade betydde mycket för den lyssningen.
Jag vet, för jag läste ofta gamla jazzböcker i yngre tonåren, och när jag
gjorde någon räd ut till Old Jazz Shop
i Gröndal och fann vad jag läst om, å,
vad jag var lycklig. Och å, vad ofta jag
blev besviken. Var det allt?! Det lilla
trumpetsolot! Och den fåniga melodin!
Ljud försvinner. En intressant tanke
vore en artbank för olika ljud. Innan
sockerbruket lades ner i Köpingebro
hade vi planer på ett projekt, där en
ljudkonstnär skulle banda alla de ljud
som förekom i hela processen. Det
finns massor av ljud som vi knappast
längre känner igen. Ungefär som obsoleta lagar eller urmodiga redskap
och knäppa uppfinningar. En del försöker man ju bevara av nostalgiska
skäl, till exempel hur en kamera lät
förut. Klick! Andra lever i minnet och
kan dammas av då och då. För min del
skrivmaskinsknatter. Hur lät det inte
på en arbetsplats för inte så många år
sedan. Detta rytmiska knattrande från
skrivbord och arbetsrum. Pling! Ja, en
gång var det ju inbegeppet av modernitet och effektivitet. Tänk bara på Leroy Andersons musik för skrivmaskiner med sin envetna, jäktade rytm.
Ibland tar jag fram mina maskiner
och lyssnar då jag skriver. Det blev en
särskild rytm där artiklarna hördes.
Det var som att spela jazztrummor.
Varje liten paus krävde en cigarett.
Kanske var det bra att jag övergick till
dator, för då kan man inte tappa aska
i tangenterna och skärmen blir snart
gul av nikotin.
Varje ljud kräver sin omgivning.
När det var klimatmöte i Köpenhamn var stan fylld av polis, militär,
helikoptrar och ylande sirener. Detta
oväsen påminde mig om New Yorks,
som ju låter som en polisfilm dygnet runt. Och när jag trängdes där på
Kongens Nytorv framkallade tjuten
från dussinet sladdande polisbilar ett
kort ögonblick en helt annan skyline
än den köpenhamnska.
Och tro mig, mitt på dagen trängde
små blyga tjatter från talgoxarna och
pilfinkarna in genom fönstret. Och
plötsligt var våren här!
Jag tror jag ska spela ”Spring can
really hang you up the most” för koltrastarna. Det är en fin vemodig låt.

Opinionen för kriget i Afghanistan
svänger i Sverige. Stödet ökar. Kritiska röster tenderar bli till respektlösa talibanförsvarare. På ledarsidor kan vi läsa att ”våra” soldater
kämpar för fred och demokrati. Vi
blir informerade om det gula bandet. En tradition från engelska inbördeskriget som är stor i USA. Det
är ett sätt att visa sin uppskattning
till de soldater som kommer hem
från krig.
Nyligen fick Carsten Jensen 2009 års
Olof Palme pris för att han tar ställning
för de utsattas position i samhället och
i världen. Carsten Jensen är en författare, journalist och samhällsdebattör,
som ständigt vågar gå mot gängse
värderingar. Han har visat starkt motstånd mot Danmarks flyktingpolitik.
Genom åren har han gjort flera resor
till Afghanistan, kritiserat Danmarks
närvaro och krigets meningslöshet. I
Danmark är Carsten Jensens motstånd inte populärt.
Efter 11 september, 2001, inleddes
”kriget mot terrorismen” och jakten
på den tidigare CIA-tränade Usama
bin Ladin. Jakten ledde till kriget i Irak,
2003, och invasionen i Afghanistan,
2001. Den amerikanska ockupationen
av Afghanistan har nu pågått i nio år
men afghanska befolkningen har levt
med krig i drygt 30 år. Under 80-talet
tränades, av USA, den sk mujaheddingerillan, en frivillighetsorganisation
som gjorde uppror mot den sovjetiska
ockupationen. Frihetskämpar anslöt
sig även från andra arabiska länder,
bland dessa fanns Usama bin Ladin.
Den sovjetiska ockupationen bekämpades. Amerikanska styrkor drogs
tillbaka. Kvar fanns ett krigshärjat landskap och vapnen. Talibanerna fick fotfäste. När talibanerna avsattes 2001
tillsattes istället, med USA:s stöd, president Karzai.
Med en president som visade sig
vara korrumperad, en utbred fattigdom och en kollapsad infrastruktur har
talibanregimen nu åter vuxit sig stark.
De lidande är som alltid de civila. Det
krigshärjade landskapet, fattigdomen
framförallt på landsbygden har inte
förbättrats. Det är denna meningslösa eskalering Carsten Jensen ifrågasätter. Av många betraktas han som
landsförrädare.
Noam Chomsky som kontinuerligt
bidrar med essäer i denna tidning är
författare till flertalet böcker som kritiserar USA:s utrikespolitik. Han har
även tillsammans med Edward S Herman lanserat den erkända ”propagandamodellen”. Med ”propagandamodellen” lägger de fram bevis som visar
hur medierna, då de styrs av samhällets elitskikt, avspeglar den rådande
ordningens värderingar. Det har befästs ett system med outtalade antaganden där vi inte längre kan uppfatta
de idéer som formar våra tankar. Den
rådande ordningen genomsyrar vad
som blir till tänkbart tänkande. I detta
blir varje ifrågasättande av elitens värderingar endast till avvikande åsikter.
En vars avvikande åsikt sågs, i likhet
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Ex, bitters and roy!
med Carsten Jensens, som landsförräderi eller rena tokerier av kritiker var nobelpristagaren i litteratur 2005, Harold
Pinter. Hans skrivande arbete präglades av ett starkt politiskt engagemang.
I sitt nobeltal riktade han skarp kritik
mot USA:s utrikespolitik och Storbritanniens stöd till denna. Han varnade
oss för den ”gobeläng av lögner” som
talas av politiker där målet är att förtiga
sanning och hålla folket i okunnighet
för att bibehålla maktpositioner. Pinter lyfte fram Irakkriget som ett exempel på ett krig som rättfärdigades av
lögner.
När USA:s dåvarande president
George Bush förklarade krig mot ”terrorismen” fällde han orden – antingen
är ni med oss eller mot oss. Därpå inledde han invasionen i Irak trots protester från FN och det internationella
samfundet. Irak påstods samarbeta
med al-Qaida, när det visade sig vara
fel förklarades invasionen med att Irak
hade massförstörelsevapen, vilket inte
var sant. Slutligen skulle frihet och demokrati införas med en minimal förlust
av civila. Hundratusentals irakier dog
under kriget.
Enligt Barack Obama ska ”terrorn”
i Afghanistan, med en ny strategi, nu
slutligen bekämpas. Strategin är baserad på samma som under Irakkriget.
Militären hävdade då tekniska framsteg med ”precisionsbomber” som
kunde utföra ”kirurgiska ingrepp”.
Vi vet alla att krig betyder förlust i
människoliv. Oskyldiga civila dör, soldater dör. När två svenska soldater
kom tillbaka från Afghanistan i kistor
kunde vi läsa på löpsedlar att de dog
för freden. Det politiska amerikanska
språket har blivit vårt, den amerikanska
utrikespolitiken har blivit en del av vår.
Amerikas korståg mot ”terrorismen”
har blivit vårt.
2011 ska de amerikanska trupperna, enligt Obamas nya strategi, börja
dras tillbaka. Vem är beredd att stanna
kvar för att återuppbygga infrastruktur, bostäder och åkermarker som ”kirurgiskt” skjutits sönder i kampen för
demokrati?
För att citera Carsten Jensen ur en
artikelserie i DN som han skrev när
han befann sig i Afghanistan för ett år
sedan:
”Vi måste upphöra med hyckleriet och lögnerna. Vi måste inse att vi
inte är till någon hjälp förrän samtliga
Natoländer gör en helt annorlunda,
massiv insats för att återuppbygga Afghanistan, inte bara med vapen, utan
framför allt med tegelsten. Det kommer
att kräva enorma uppoffringar av oss,
inte bara ekonomiskt, utan i förlorade
människoliv. Är vi beredda på det? Om
inte, så låt oss säga sanningen och dra
oss ur landet. Vi har ändå aldrig varit
där för afghanernas skull, utan för vår
egen. För att vi ville behaga USA, eller för att vi inte ens med vapen i hand
kan hejda våra terapeutiska övningar i
självgodhet.”
Innanför vita husets väggar utövas
nu påtryckningar om en invasion i Jemen. Vilken blir Sveriges roll i denna
”humanitära invention”?

Filosofen Slavoj Zizek skrev i en
essä, ett år efter 11- september, att
med ”kriget mot terrorismen” har den
amerikanska militära styrkan tagit på
sig rollen som hjälte vilket bidragit till
att en neutral hjälporganisations roll,
tex Röda korset, som medlare blir en
omöjlighet. USA och västvärlden uppfattar inte sig själva som krigförande
utan som representant för fred och
global ordning. Denna paradox har
gjort att Orwells fras krig är fred, blivit
till verklighet. Det finns inte längre, enligt Zizek, några motsatser mellan humanitär hjälp och krig.
Vi bör vara vaksamma mot ”gobelängen av lögner” som Pinter varnade
oss för. Vaksamma mot det Orwellska
politiska språket. Krig är inte fred. Krig
är våld, död och förstörelse. Som föder
mer våld, död och förstörelse. Är det
detta ”VI” i väst menar med frihet och
demokrati?
Det krävs mod för att som Carsten
Jensen eller Harold Pinter göra motstånd mot rådande ordning och utmana tankevärldens gränser. Det behöver
varken innebära att du är landsförrädare eller för den delen talibantolererare
och Castrokramare, vilket Carl Bildt uttryckte sin oro över under årets utrikespolitiska debatt.
I skrivande stund hör jag på nyheterna att minst 27 civila afghaner dödats
i ett flyganfall från Nato. Fyra av offren
var kvinnor och ett barn.
Harold Pinter igen:
Trots synnerligen dåliga odds tror
jag en orubblig, bergfast och hårdnackad intellektuell beslutsamhet för
att fastställa vad som verkligen är sant i
våra liv och samhällen är en fundamental förpliktelse, som åligger oss alla
som medborgare. Den är i själva verket
tvingande. Om en sådan beslutsamhet inte innefattas i vår politiska vision
har vi inget hopp om att återupprätta
det som vi nära nog har förlorat - människans värdighet.

Just hemkommen från en makalös februari- turné
med det holländska anarko-punkbandet The
EX i Storbritannien. Detta makalösa kollektiv
från Amsterdam som nu hackat fram sin kantiga,
medryckande, energifulla och livsbejakande musik
i över 30 (!) år. Denna gång förstärkt med 4 blåsare,
Brass Unbound, undertecknad inkluderad. Hård
gitarrbaserad riffmusik balanserad med Etiopisk
musik och fria improviserade passager en rätt unik
mix som uppenbarligen håller bandets medlemmar
evigt unga!
I ett strålande väder med sol och blå himmel har
vi kört med vår blå turnébuss genom böljande
landskap I England, Skottland, Nord- Irland och
Irland. Vad lite visste jag då att det omvända gällde
i vårt kära Österlen. Den snömängd och vansinniga
blåst som härjade samtidigt hemmavid är verkligen
upp- och- nedvända världen vad gäller väder och
vind. Storbritannien är ju inte känt för något vidare
vinterväder - egentligen inte känt för bra väder alls,
om jag skall vara ärlig. Så den gemytliga sol som
mötte oss var en välkommen bonus.
Jag skall i följande text, i vanlig ordning, inte referera
till den musik vi gjorde utan istället gå direkt på de
underbara sidoeffekterna av ett turnerande med
människor med starkt intresse av föda och dryck!
Vilket de flesta artbestämda musiker synes vara!!!
Det fanns två huvudspår denna gång:
The Good Beer Guide 2009 (hädanefter GBG),
överräckt med vördnad av det engelska bassistfenomenet Barry Guy.
Roy Paci (hädanefter RP), Siciliansk trumpetare
med kontakter ÖVERALLT vad gäller Italiensk
mat kontakter som utnyttjades brutalt varvid den
engelska cousinen kunde undvikas!
Ide´ och genomförande var enkelt och logiskt. Alltid
innan ankomst:
Läs igenom GBG för respektive 10 städer, kalibrera
GPS och ta snabba beslut för stopp vid Brittiska
pubar som handhåller handpumpad Real Ale.
Stäm av RP:s kontaktnät, ofta via hans två personliga assistenter i Milano. Boka bord för Italiensk
lunch.
Vi lyckades med detta i nästan alla 10 fall. Vi fick
till och med en FANFUCKINTASTIC restaurang
utanför Manchester att öppna enbart för oss då det
visade sig återigen att just RP är ett begrepp en
ikon en veritabel världsstjärna i Italien. Alla, ALLA,
känner till RP! Vilket givetvis yours truly inte hade
den blekaste om
Gång efter annan i de städer vi passerade kom
det (kvinnliga) fans fram till RP och antingen bara
skrek rakt ut, eller på olika sätt pockade på hans
uppmärksamhet. Det var en ovanlig situation för en
luttrad frijazz- musiker!
RP lyckades alltså att få restaurangen La Locanda
utanför Manchester att öppna exklusivt för oss, 10
personer, inklusive ljud och merchtekniker. Cinzia
Fraquelli Bocchi, husets manager, mötte oss och
visade oss runt i lokalerna. En makalös vinkällare
och en vansinnigt gemytlig matsal. Varefter RP gav
restaurangens personal en gåva: En låda speciellt
influgen Cannolis från Sicilien! Denna låda hade
personligen burits av en av RP:s assistenter till vår
konsert i London, där innehållet med jubelrop hade
inmundigas efter konserten ackompanjerad av en
mycket god flaska fatlagrad Barolograppa. Det
som blev kvar levererades alltså nu till La Laconda
av RP själv! Bredare leenden har jag sällan sett
La Locandas personal i extas! Äkta Cannoli med
Ricotta- fyllning flyger inte in från Italien varje dag i
veckan
En trerätters lunch (med ett antal instick) serverades under en över 4 timmar lång session. Samtliga

rätter tillagade enbart med lokala råvaror av enbart en kock slooooooow
food is the thing! Jag skall inte trötta
ut er, kära läsare med detaljer, men
min primi, den hemlagade raviolin
med pumpa och mandelskorpor(!)
hade inte dött förgäves!
Fullständigt sprickfärdiga rullade
vi nerför trapporna ut till vår kära
buss. Eftersmaken av den sardinska
grappan och den hemgjorda
pistageglassen satt i gommen länge,
länge, länge!
Vad britterna kallar Real Ale är en
speciell historia. Många ölkonsumenter tycker helt enkelt att denna
öl bara är en bitter och helt avslagen
historia. Medans en del andra
tycker att just denna öl är THE REAL
THING! Jag hör helt säkert till den
sistnämnda kategorin. Att efter en
lång resa, 10 timmar som mest, gå
in på en klassisk engelsk Pub, kolla
in de handpumpade kranarna för att
försöka bestämma vilken Ale som
skall prövas först och sedan ta ett
snabbt beslut, iaktta det sakta up�pumpandet av ölen, ta emot det över
bredden fulla pintglaset i sin typiska
svällande arkitektoniska struktur och
sedan dofta, titta och föra glaset till
munnen ta ett par riktigt rejäla klunkar
(inget smuttande här ) och sedan
avgöra balans, komplexitet, bitterhet
och fyllighet är inget annat än snudd
på livets mening (obs! jag säger bara
snudd på, det finns ju andra värden
i livet också, gubevars, såsom att
samla vinylskivor t.ex.)!
För att denna text inte skall svämma
över kanten på pintglaset, så kan jag
bara sammanfatta lite lätt med att slå
fast att den brittiska bryggerinäringen
står sig fortfarande mycket stark!
Trots upprepade uppköp från de
stora bryggerierna, av de små lokala
familjeägda, traditionella bryggerierna. Detta är den riktiga ölens
förlovade hemland! Jag fick bl.a. 5
olika tillfällen att dricka min personliga
favorit Timothy Taylors Landlord (en
klassisk humlerik Bitter, som med en
lätt citrusskugga är helt perfekt ba-

lanserad och len som skäggstubben
på min två- åriga dotter ). Det bästa
fatet av denna gudadryck var definitivt
hos The Sandbar i Manchester, där vi
för övrigt avnjöt en mycket intressant
Best Bitter från det lokala bryggeriet
The Phoenix Brewery som hette All
Saints, vilket var mycket nära sanningen! Med en perfekt balanserad
kropp och bra nyp i humlen avslutade
den en lång dag och en lång kväll.
GBG är en verklig bibel för ölfreaks
och andra. Med över 90 000
medlemmar som fortlöpande lämnar
information och bedömer kvaliteten
hos de lokala pubarna och dess
handpumpade nektar. Jag ämnar att
under 2010 närma mig Nobel kommittén och den Svenska Akademien med
ett ytterst seriöst förslag
Jag lyckades faktiskt övertyga alla i
vår buss om GBG:s förträfflighet, ju
längre resan led, desto fler anhängare
fick jag. Knock Out i tionde ronden.
Klockrent och humlemättat!
Den tio dagar långa turnén kantades
av mängder av liknande upplevelser
där RP och GBG stod i centrum på
det ena eller andra sättet! Excesser
som kan berättas över en Pint på
lämplig lokal.
Fortsättning följer, nya konserter är
redan inbokade med projektet i bl.a.
Polen och Österrike. Samt medverkan av eder reporter på en Italiensk
mat- och musik festival utanför Verona
i sommar. Passionernas fest! RP i
centrum igen! Jag ämnar återkomma
med ett reportage om detta
Real Ale & antipasti primi secondi
dolce Ett fokus som helt klart satt sig
i midjemåttet på eder utsände. Tack
och lov att det finns enorma mängder
snö att skotta här hemma!
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Text av Kalle Lind

Malmös nya digitala butik!

Virginia Andrews
Ibland går folk för långt. Ibland brer folk på. Ibland
tar folk i. Ibland blir det liksom för mycket, för lite,
för stort, för ogenomtänkt och för fnoskigt. 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.
På många punkter sammanstrålar den manliga och
den kvinnliga erfarenheten av tonåren: båda könen
har haft akne, känt skolleda, haft en lärare som
kallats Grisen, haft erotiska drömmar om en lärare
(oftast nån av dem som inte kallades Grisen), tjyvrökt, druckit häxblandning, letat efter en identitet,
haft dålig hållning, suttit vid en korvkiosk, tyckt tröjor
med texten ”Jag älskar skolan – på sommaren” varit
fyndiga, avbrutit lärare för att säja ”kommer detta
på provet?” och luktat illa av svett och/eller dödliga
doser deodorant.
På ett antal punkter går erfarenheterna drastiskt
isär. Ytterst få kvinnor har påstått sej hitta porrtidningar i dikeskanter. Ytterst få män har läst Virginia
Andrews.
Virginia Andrews verkade i den breda litterära
genren ”skräplitteratur”, det vill säja böcker som
främst uppskattas av mindre vetande (tonåringar
och kvinnor). Genren innehåller en mängd underavdelningar. På åttitalet var bland annat Jean M Auels ”Grottbjörnens folk” (genre: grottsnusk), Margit
Sandemos Isfolket-böcker (genre: new agesnusk)
och Jackie Collins (genre: snusksnusk) populära.
Böckerna i fråga var i hög grad kvinnliga angelägenheter. Det hände att pojkar läste de laddade
stycken som automatiskt föll upp när man ställde boken med ryggen neråt, men bara om absolut
ingen annan sorts stimuli fanns inom tre kilometers
avstånd.
Det var, förstår jag några decennier senare, rätt
saftiga grejor vi gick miste om.
En stor del av Virginia Andrews romaner kretsar
kring två teman: fruktansvärt obehagliga hemskheter och incest. Det gäller särskilt hennes mest berömda bok ”Vindsträdgården”. Fyra syskon, för enkelhetens skull med ungefär samma namn – Chris,
Carrie, Corey och Cathy – stängs in på en vind av
sin mamma och mormor. Detta för att den strängt
religiöse morfadern inte ska få veta att de alls existerar. Han ligger döende i ett annat rum i samma hus,

och modern lovar att släppa ut barnen så fort hennes pappa dött och hon kan kvittera ut arvet.
Redan här stannar man upp i läsningen och tänker för sej själv: ”Oj, det här var ... udda”. När man
läst färdigt boken inser man att de fyra syskonen får
stanna på vinden I DRYGT TRE ÅR! Vilket är jätteudda. Dessutom visar det sej då att morfadern redan varit död i ett år och att mamman har dragit med
alla pengarna och sin nye älskare. Vilket är extremt
jätteudda.
Att Andrews nog inte hade alldeles positiva erfarenheter av mödrar kan man läsa mellan raderna i ”Vindsträdgården”. Mamman är fåfäng, sniken
och självupptagen. Mormodern är en blandning av
häxan i pepparkakshuset, Djävulen och cancer: hon
låter piska sin dotter med ris och häller tjära i dotterdotterns hår för att frisyren är för slampig.
Mormoderns hat visar sej bero på att barnbarnens pappa varit mammans farbror. Detta gör att
mormodern på sin sjukt långa lista med regler är extra vaksam på att de prepubertala syskonen Chris
och Carrie inte ska gå på toaletten samtidigt eller
visa sej för varandra i mindre än morgonrock.
Med tiden blir mormoderns upprepade förmaningar till självuppfyllande profetior. Syskonen blir
äldre, kropparna knoppas, saven stiger, klorofyllen
bubblar, fotosyntesen sätts igång, [fyll i valfri naturinspirerad klyscha] och det finns trots allt inte så
mycket annat att pyssla med på en vind:
Jag ville som han – när det nu så tydligt var vad han
ville, och om det var rätt eller orätt struntade jag i. Så
i nästa minut låg vi på den gamla madrassen – den
smutsiga, fläckiga gamla madrassen som säkert
hade varit med om samma sak många gånger förut,
och där tvingade han in sin svullna styva lem i mig
fast min kropp gjorde motstånd och blödde.
Sensmoral: om det verkligen är det viktigaste i ditt
liv att två syskon inte ska idka älskog – lås då inte in
dem på en vind i tre års tid.
Incesttemat håller sen i sej i bokens fyra uppföljare. I sammanhanget är släktkärleken också fullt
realistisk: de flesta av oss som suttit isolerade med
våra syskon under flera år har väl till slut också börjat
gnugga oss spasmiskt mot varann.
Att Virginia Andrews var stor bland mellanstadie-
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flickor på åttitalet är alltså inte att undra på. Obehagligheter, våld och incest är uppskattade och
älskade teman i mycken respekterad litteratur (jfr Bibeln, Aftonbladet). Det är inte mycket att moralisera
över. Jag tror väldigt få av läsarna blev inspirerade
att förföra sina bröder och om de nu gjorde det tycker jag fortfarande att bröderna också har ansvar.
Lite lustigt är det dock att föreställa sej den prydliga svenska åttitalsfamiljen, där mor och far bekymrat konstaterar att tonårspojken konsumerar både
videovåld, sadistisk hårdrock och rentav pornografiska serier, och med en suck av lättnad ser tolvåriga
dottern uppkrupen i den mintgröna fluffåtöljen med
en tjock roman om syskonvåldtäkt och säjer ”vad
skönt att hon i alla fall bara läser oskyldiga böcker”.
Illustration: Nils Lind
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child
a child so ugly
the tears rolled down
the back of his head.
a child
born wearing a clown suit
and crying ”help me
i can’t make it all by myself.”

Fel dotter i baksätet?
Noterar så här mitt på blanka torsdagen att min lilla Mercedes A-klass
ånyo vandaliserats av pöbeln runt boendeparkeringen. Om detta sedan
beror på bakrutedekalen med den
tänkvärda inskriptionen; Skratta inte
Svensson, din dotter kan ligga i baksätet - ämnar jag låta vara osagt.
Denna påträffade jag i samband
med ett besök på en loppmarknad, vilken blev min för en tjugolapp, dekalen
alltså, inte Svenssons dotter inte. Nej,
henne påträffade jag först senare under förutvarande lördag, detta i samband med vistelse i offentlig nöjeslokal. Inte rörde det sig heller om något
billigt hack i sänggaveln inte. Nej, jag
vill fritt ur minnet erinra mig konsumtion av intet mindre än två snobbiga
flaskor vin, samt en större balja kvalitetschampagne innan vi så att säga
kom till skott. Säger man skott eller
måhända stöt om biljard? Shot är i alla
fall termen på det anglosaxiska tungomålet. Faen vet om det inte var dans
inblandat också? Man gör så mycket
konstigheter i onyktert tillstånd. Men
biljard…?
Irriterande nog tog jag en rövare, och med facit i hand borde jag ha
sett över mitt skydd innan incidenten
skedde. Låt mig för tydlighetens skull
poängtera att det åter är min Mercedes A-klass som avses, inte Svenssons dotter inte. Nej, så här efteråt
gruvar jag mig över att jag endast
tecknade den obligatoriska trafikförsäkringen på detta lilla fordon. Således tvingas jag nu täcka reparationen helt ur egen ficka. Pungen är icke
längre så stinn som den en gång varit.
Apropå det, fattas bara att hon blivit
på smällen också. Svenssons dotter that is, om det nu mot förmodan är

hennes riktiga efternamn…
Nåja, konfererade nyligen telefonledes min gamle husmekaniker Lazlo
huruvida denne hade tid och möjlighet att slänga på lite spackel och
putsa bort de värsta skavankerna på
Mercedesen. Lazlo uppskattade att
en ungersk omlackering inklusive inköp av luddfri roller skulle gå loss på
800-1000 kronor. Priset inkluderar då
även en doftgran med nybilsdoft. Nybilsdoft föresten, varför är just detta
så eftersträvansvärt? För min del tycker jag helt nya bilar doftar likt ett par
överanvända latexkalsonger. Har jag
hört en avlägsen bekant säga. Gott
doftar nya bilar i vilket fall icke. I likhet med ett par överanvända latexkalsonger, vilket skulle bevisas. Hepp!
Efter mycket noggrant övervägande funderar jag emellertid på att tacka
nej till Lazlos offert. Någon som känner en billackerare som gärna lackar
svart?
Apropå skavanker i karossen ville
Margaretha träffas för en bit mat på
Djingis ikväll. Olyckligtvis är min kalender fullbokad. Först yoga och senare väntar ett strategispel hemma
hos min gamle livmedikus och vapendragare Leif Kiwi där slaget vid Kursk
sätts under lupp med hjälp av papiermâché och allehanda tennsoldater.
Vilket påminner mig om att kancellera
eftermiddagens ärtsoppa då det icke
rådde Lützendimma över slagfältet
runt Kursk i juli 1943.

america-the year-2010
flag at half mast
tears like falling rain
a child, ugly, cryinghelp me.
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Text av Maria Erikson

Lee Ranaldo
(Sonic Youth)

Minns att du var ett barn
Vi har alla knutit an till någon och vi gör det fortfarande, till vår partner, våra barn, husdjur och
vänner. Men det är den första anknytningen som
är avgörande för hur våra vuxna relationer kommer att se ut. Det är denna första erfarenhet av
mänskligt gensvar som är grunden till hur du
senare i livet kommer att tolka dig själv och din
omvärld.
Sue Gerhardt, psykoanalytiker och hjärnforskare,
skriver om anknytningen, det komplexa band som
uppstår mellan spädbarn och mamma (jag skriver
mamma då hon fortfarande är den som oftast tar
hand om barnet). Bandet uppstår i blicken,tonfallet
och i sättet vi blir burna och smekta.
Ett barn som inte får någon form av känslomässig respons överlever inte eftersom detta band är
en biologisk överlevnadsstrategi. Man har observerat hur barnhemsbarn som inte får tillgång till någon
känslomässig respons suger och klamrar sig fast
vid vid sänggavlar och dylikt. Det är en obetvinglig mänsklig drift som inte tar hänsyn till huruvida
anknytningen är fungerande och trygg eller inte.

Barn som blir misshandlade av sina
föräldrar knyter an liksom incestoffer
och barn till missbrukare och psykiskt
sjuka. De barn som växer upp med
föräldrar som inte klarar av att ge dem
uppmuntran, gensvar och en känsla
av att alltid ha en trygg hamn att återvända till får oftast stora problem senare i livet. Men det går att reparera
skadorna.
I tonåren slängde jag mig ut i livet. Jag
ville testa allt och uppleva allt, samtidigt som jag var oerhört rädd. Mycket
gick väldigt fel men på sätt och vis
var det en andra chans. Min nya
självständighet och samtidigt öppna
hållning till livet och omvärlden gav
mig möjlighet att omvärdera dem jag
vuxit upp med och mig själv. Vännerna
var viktigast av allt. De var mina nya
anknytningspersoner och med dem
som trygg bas blev det möjligt att göra

många utflykter in i det okända och ut
ur det invanda. Till en början gick man
ständigt vilse och många gånger var
livet smärtsamt. Men den kunskap
det gav är ovärderlig. Det var under
tonåren jag lärde mig att älska med
både kroppen och tanken. Jag lärde
mig att kärlek har många skepnader
och att man faktiskt kan styra över
hur och av vem man vill bli älskad. Jag
lärde mig också att kärlek inte alltid är
besvarad men att det går över.
I mötet med andra människor och
strukturer skapades nya öppningar
och det var genom mötet med andra
jag också blev min egen.
Denna hormonstinna period i livet
som många betecknar som den absolut värsta erbjuder ett gyllene tillfälle
att bryta sig loss från de familjemönster som inte fungerar eller som vi kanske inte passar in i. Mycket av det vi
föds in i går faktiskt att förändra. Men

det krävs att vi får tillgång till nya förebilder och uppmuntran att utmana
oss själva.
Så nästa gång du möter en tonåring tänk då på alla möjligheter denna
människa besitter. Kanske är du en av
de förebilder denna finniga, förvirrade
och i många fall otrevliga människa
behöver.
Förlåt dem för det ojämna humöret
och det utmanande sättet. Förlåt dem
för deras kaxiga attityd, de plötsliga
utbrotten och deras kritiska förhållningssätt.
Minns att du var ett barn!

Dipped Wad in Pitcher
Paul sat quietly, a steno pad of his own on his
lap (he had finished the last legal pad the previous evening), and listened to Annie’s voice as
she made a statement which consisted of all
the things she had told David and Goliath four
days ago.
Ears attuned for the sound of Old Bessie returning. She had only been gone for forty-five
minutes. He pulled a bunch of the Kleenex,
dipped the wad in the pitcher, and bent awkwardly over to one side with the soppy mass in
his hand.
The bottom of the mower was smeared with
blood, particularly around the grass-exhaust,
which was still dripping.
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Av Martin Kristenson

Nihilismens två ansikten
Vera Chytilovas film Tusenskönorna,
som väckte en sådan uppmärksamhet när den kom 1966, är idag ganska
okänd hos den filmintresserade allmänheten. Den har kommit i skuggan av andra filmer från den tjeckiska
Nya Vågen, sådana som Jiri Menzels
Låt tågen gå! och Milos Formans En
blondins kärleksaffär.
Vad beror det på? Kan det möjligen
vara så att Menzels och Formans filmer genom sin traditionella berättarteknik och folkliga humor äger en tidlös kvalitet, medan de modernistiska
formexperiment som utmärker Tusenskönorna trots allt har en begränsad
livslängd - det som ansågs nyskapande igår, upplevs idag som krystat, ansträngt och konstruerat?
Nej, det är knappast någon förklaring i det här fallet. Häromdagen såg
jag Tusenskönorna tillsammans med
min treåriga brorsdotter. Till min förvåning märkte jag hur hon följde filmen med djupaste koncentration och
skrattade högt vid flera tillfällen, i synnerhet under filmens final när huvudpersonerna kastar mat på varandra
och dansar omkring på ett festdukat
långbord. Det säger kanske något om
vilken märkvärdig film Tusenskönorna
är - en avantgardistisk experimentfilm
som förmår trollbinda en treåring hör
inte till vanligheterna.
Det är sannerligen inte lätt att i
några korta ord beskriva en film som
Tusenskönorna. Att se den är som att
titta in i ett kalejdoskop där färger och
mönster förändras i varje nytt ögonblick. De snabba klippen, det ohämmade bildflödet och samspelet mellan musik och bild kan föra tankarna
till MTV och nutida rockvideor. Det
avancerade bildspråket står i skarp
kontrast till den enkla handlingen,
som är uppbyggd kring korta sketcher
och slapstick-humor. Det är en oerhört kompakt film, varje bildruta tycks
laddad med mening. Den påminner
därför på sätt och vis om författaren J
G Ballards experiment med “kondenserade romaner” - Tusenskönorna

känns som en kondenserad film,
där allt överflödigt, alla transportsträckor och longörer, obönhörligen rensats ut.
Filmen inleds med att två flickor
sitter och solar sig på ett utomhusbad. De rör sig knyckigt och deras
leder
gnisslar som dåligt oljade
gångjärn. Replikerna i den dialog som följer kommer stötvis och
mekaniskt:
– En docka! Jag är som en docka,
eller hur? Jag är en docka!
– Jaså!
– Förstår du?
– Ingen förstår nånting!
– Ingen förstår oss!
– Allting bara förstörs i den här
världen.
– Men du ... om allting bara förstörs
...
– Vadå?
– Så blir vi ... också ... förstörda ...
– Spelar det nån roll?
– Det spelar ingen roll!
Flickorna drar slutsatsen att allt
är tillåtet och ingenting förbjudet
och resten av filmen visar hur de
på olika sätt tillämpar denna sin
filosofi. De lurar ensamma, äldre
herrar att bjuda dem på dyra middagar, de demolerar en restaurang
och de provocerar alla de möter.
I filmens slutscen smyger sig de
två flickorna in i en stor festsal där
ett stort bord har dukats upp med
mängder av mat och dryck. Till en
början provsmakar de försiktigt på
maten, men strax blir de djärvare
och formligen vräker i sig mat och
sprit, river ner gardiner, kastar mat
på varandra och strippar på bordet. Slutligen börjar de gunga omkring i den jättelika kristallkronan.
Då kommer vändpunkten. Plötsligt
ser vi hur flickorna plumsar i sjön,
där de sedan ligger och skriker på
hjälp. Över denna bild fälls sedan
några korta texter in:

DET MÅSTE SLUTA PÅ DET
HÄR SÄTTET.
KAN SKADAN NÅGONSIN
REPARERAS?
ÄVEN OM VI GAV DEM EN
CHANS SKULLE DET ÄNDÅ
SLUTA SÅ HÄR.
I nästa scen, som är filmad i svart/
vitt, kommer flickorna in i samma festsal igen, den här gången för att städa
upp efter sig. De har tagit av sig sina
färgglada kläder och istället klätt sig i
tidningspapper.
– Om vi är duktiga och arbetar bra,
så kommer allt att bli så fint igen, viskar de till varandra, men deras försök
att ställa allt till rätta blir enbart patetiskt: de rafsar ihop tallriksskärvor,
matrester och krossade vinglas och
dukar fram alltihopa i en motbjudande
röra. Till sist lägger de sig på bordet.
«Vi är så lyckliga», säger den ena flickan. «Eller är allt bara en lek?» undrar
hennes väninna. «Vi är verkligen mycket lyckliga», blir den första flickans
slutkommentar i samma ögonblick
som kristallkronan faller ned över
dem. Snabbt klipps några journalfilmsbilder av sönderbombade städer
in och till ljudet av kulsprutor matas filmens sensmoral fram:
DENNA FILM TILLÄGNAS
ALLA DEM SOM ENBART
BLIR ARGA NÄR NÅGON
TRAMPAR I SALLADEN!
Tusenskönorna fick föga oväntat
rejäla problem med de kommunistiska censurmyndigheterna.
Chytilova kritiserades häftigt för att
ha förlöjligat socialismen med sitt
obegripliga nonsens och en upprörd
partibyråkrat klagade högljutt över
filmens slöseri med mat, “vid en
tidpunkt då våra bönder med största
svårighet försöker komma till rätta
med problemen inom jordbruket”.
Men en ny tid bröt nu in, Pragvårens
reformkommunister väntade i
kulisserna, och efter ett års visnings-

förbud kunde Tusenskönorna äntligen släppas fri.
Att de kommunistiska makthavarna uppfattade
Chytilovas film som anarkistisk och destruktiv bör
inte förvåna någon. Tusenskönorna är i alla avseenden en respektlös film. För den som ser filmen idag
ligger det därför nära till hands att förknippa den
med 60-talets revoltlusta och uppror mot auktoriteter. Filmens båda flickor kan vid en första anblick
tyckas vara ungdomliga rebeller av tidstypiskt snitt,
andliga släktingar till Dennis Hopper och Peter Fonda i Easy Rider. Mot slutet av filmen klipper Chytilova in en lång svit av bilder på hänglås, som en symbol för de repressiva krafter som flickorna revolterar
emot. Men ingenting är enkelt i Tusenskönorna.
Vrider vi på kalejdoskopet framträder en ny bild. Det
som till en början verkade så festligt, visar sig plötsligt vara farligt, oroande. Filmens sympati ligger inte
hos de båda flickorna, som man kanske kan förledas
att tro, tvärtom tycks den fördöma deras ansvarslöshet och nihilism. Filmen både inleds och avslutas
med krigsbilder, med bombplan och tanks. Härigenom etablerar Chytilova en tydlig förbindelse mellan
vardagslivets tanklösa egoism och krigets destruktivitet, mellan den individuella ondskan och den kollektiva. De två flickorna framstår i detta perspektiv
inte alls som några levnadsglada rebeller, deras lekar och upptåg verkar snarare ha sitt ursprung i tomhet och apati, i likgiltighet och cynism. “Spelar det
någon roll? Det spelar ingen roll!”, är deras ständigt
upprepade mantra.
I början av filmen försöker den ena flickan ta livet
av sig genom att öppna gaskranen, men hon glömmer att stänga fönstret och strax är hon på benen
igen, redo för nya practical jokes. När flickorna lurat
ännu en man att bjuda dem på middag utbrister en
av dem: “Det var den femte som åker. Det här börjar
bli tråkigt”. De måste hela tiden hitta på nya lekar för
att fördriva känslan av tomhet och brist på mening.
I en sekvens i filmen bekymrar sig flickorna över att
alla i deras omgivning plötsligt ignorerar dem. En
trädgårdsarbetare fortsätter lugnt att arbeta, trots
att flickorna ivrigt försöker påkalla hans uppmärksamhet. När de vandrar mitt på vägen cyklar några
morgontidiga arbetare förbi utan att ta notis om
dem. Denna omvärldens likgiltighet får flickorna att
börja spekulera över om de överhuvudtaget existerar. Vad finns det egentligen för bevis för deras existens? De är inte anställda någonstans, har ingen
fast adress. De är, för att använda sig av 60-talets
modeord, totalt alienerade. Men när de vänder sig
om på vägen och betraktar allt skräp de har lämnat
efter sig, utropar den ena flickan i ett kort ögonblick

av insikt: “Så då finns vi trots allt!”.
Det avgörande bevisets: deras handlingar har konsekvenser. Men även om
Tusenskönorna kan betecknas som
en moralitet, som brännmärker de två
huvudpersonernas livsstil och -filosofi, finns det ändå flera exempel på hur
filmen tycks ta parti för flickorna. Det
gäller t ex de scener där de lurar och
driver gäck med olika män. Alla dessa
scener är lekfulla,feministiska satirer
och sympatierna ligger knappast hos
de förnedrade männen.
Filmens verkliga crescendo, den
våldsamma orgien i festsalen, är gjord
i samma anda som de amerikanska
stumfilmsfarserna och kan inte göra
någon - utom kommunistiska partifunktionärer - moraliskt indignerade. I
dessa scener framstår flickorna som
filmens hjältar i lika hög grad som Fatty Arbuckle och Buster Keaton är det
i sina filmer.
Chytilovas inställning till sina huvudpersoner är alltså klart tvetydig.
Filmens epilog, där flickorna bestraffas och tvingas göra avbön, har därför
förbryllat många, både kritiker och publik. Frågan är hur pass allvarligt man
ska ta denna moralistiska slutvinjett.
Ska filmen uppfattas som en gammaldags moralitet där syndarna får
sitt rättmätiga straff? Eller är alltihopa
bara ett stort skämt? Vissa kritiker har
tolkat slutet som en självparodi, riktad mot den övertydliga moralismen i
Chytilovas första film Taket. Sant eller
ej, slutscenerna är alldeles för ironiska för att kunna tas på allvar.
Om Tusenskönorna alls har någon
sensmoral, så ligger den på ett annat
plan. Vem utdelar egentligen flickornas straff? Det är en anonym makt,
en frånvarande makt, som endast ger
sig till känna i de korta texter som fälls
in när flickorna ligger i vattnet (“Det
måste sluta på det här sättet...”). Symboliken är mångtydig och allmängiltig, men det är samtidigt omöjligt
att inte associera till kommunistiska
skådeprocesser. Flickorna klär sig i
tidningspapper (dvs underkastar sig

partilinjen) och ägnar sig åt “självkritik”: -Vi vill inte
vara dåliga flickor längre! Om vi är duktiga och arbetar bra, så kommer allt att bli så fint igen!
De lovar att bättra sig, men deras halvhjärtade försök att städa upp visar att de inte alls har förändrats,
de är lika egoistiska och likgiltiga som tidigare. Det
spelar dock ingen roll, eftersom den straffande makten inte är intresserad av moral, den kräver bara att
flickorna lojalt anpassar sig. Goda eller onda, huvudsaken är att de lyder. Makten är med andra ord lika
grym, nyckfull och samvetslös som flickorna själva.
Tusenskönorna kan därför sägas visa oss nihilismens två ansikten: flickornas anarkistiska självsvåldighet och totalitarismens stränga disciplin är bara
symptom på samma sak, en fullständig moralisk
bankrutt.
Kommen så långt måste jag erkänna att ingen av
de gånger jag sett Tusenskönorna har jag - ens om
jag ansträngt mig - förmått begrunda filmens moraliska budskap. Därtill är den alldeles för vacker och
underhållande. Chytilova har berättat att hon valde
två vackra flickor för att visa att ondskan kan vara
förförisk, och mycket riktigt blir åskådaren (ja, åtminstone jag) förförd av dessa flamsiga och fnissiga
flickor. Jag blev lite avundsjuk på min brorsdotter
som är i den åldern då man ännu inte börjat söka en
mening i allting. Hon har ännu inte börjat ställa sig
frågan: vad går det ut på? Men just till Tusenskönorna intar jag också detta barnsliga perspektiv. Det
tycks omöjligt att inte göra det, filmen inbjuder till
det. Tusenskönorma lever sitt eget liv oavsett regissörens intentioner, och det är jag sannerligen inte
ensam om att tycka. I en scen i filmen står den ena
flickan i en blå klänning framför en grön dörr och den
andra flickan i en grön klänning framför en blå dörr.
Ska det betyda att flickorna saknar egna personligheter, är som dockor, osjälvständiga, utbytbara?
Eller är det helt enkelt bara vackert? Och har Chytilova lyckats eller misslyckats i sitt uppsåt?
Man får lust att citera flickorna:
Spelar det någon roll?
Det spelar ingen roll!

Illustration av Eric Ericson
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MalMö Opera på turné
DIN TEATER I LUND

En modern barockopera
om att våga bjuda upp
en musikteaterföreställning
med den argentinska tangon
i huvudrollen

premiär 6 mars
Ystad teater

- EN POETISK THRILLER OM MAKT

av dennis magnusson
regi dennis sandin

SPELAS PÅ BREDGATAN 3
I LUND FRAM TILL 5 MAJ

Spelas
t o m 28 mars
KaLeNdarIum

vuxenproduktion - från 15 år

mars

DANSA DINA
DINOSAURIER
OM KÄRLEKEN SOM SNUBBLAR OCH VÄNSKAP I KAOS

av ann-sofie bárány
regi marie parker shaw

SPELAS PÅ MEJERIET/STALLET
I LUND FRAM TILL 11 MARS

4/3
6/3
6-7/3
7/3
9/3
10/3
10-11/3
11/3
13/3

TangoLiv, Perstorp
TangoLiv, Lomma
Fantasticks, Landskrona
Inatt! Inatt! 2, Ystad
TangoLiv, Förslöv
TangoLiv, Ystad
TangoLiv, Åstorp
Inatt! Inatt! 2, Kristianstad
TangoLiv, Osby
Fantasticks, Kristianstad
TangoLiv, simrishamn

14/3
17/3
18-20/3
19/3
23/3
25/3
26-28/3
28/3

Inatt! Inatt! 2, Bromölla
TangoLiv, sjöbo
TangoLiv, malmö
Inatt! Inatt! 2, Lund
Inatt! Inatt! 2, Hässleholm
TangoLiv, Kristianstad
TangoLiv, malmö
Inatt! Inatt! 2, Höganäs

aPrIL
7-8/4
11/4

15/4
17/4
20-29/4

Inatt! Inatt! 2, Helsingborg
Inatt! Inatt! 2, Landskrona
Inatt! Inatt! 2, malmö

maj
5-13/5
19-20/5

Inatt! Inatt! 2, Linköping
Inatt! Inatt! 2, Norrköping

juLI
7-8/7

Inatt! Inatt! 2, Ystad

Inatt! Inatt! 2, malmö
Inatt! Inatt! 2, Osby

Biljetter
till föreställningar i Malmö 040-20 85 00/0775-700 400.
Övriga föreställingar på respektive ort
rek från 6 år

BILJETTER: www.kulturcentralen.nu, 040-10 30 20 & bokning@manteatern.se, 046-18 98 99

www.malmoopera.se
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Bakom-scenen-fakta: Karaktären Ned
Flanders
• Döpt efter Flanders street i skaparen Matt
Groenings hemstad Portland, Oregon.
• Under säsongerna 2-20 dyker han upp i runt
16 avsnitt (av cirka 22) per säsong.
• Matt Groening ritade visserligen hela familjen
Simpson, men Ned Flanders skapades av Rich
Moore, regissör till flera Simpson-avsnitt.
• Flanders vana att toka till orden, så som ”Hididdly-ho, neighborino”, har hängt med sedan
första säsongen.
• Flanders fru Maude plockades bort från serien
efter att hennes röstläggare, Maggie Roswell,
hoppade av serien. Roswell bodde i Denver
och tv-bolaget Fox vägrade betala flygresor till
Los Angeles eller låta henne spela in i Denver.
• Ned Flanders skulle egentligen inte ha varit
med allra första avsnittet av the Simpsons,
som sändes 17 december 1989. Han skulle
inte ha dykt upp förrän i avsnitt åtta. Men det
avsnittet råkade ha jultema och blev därför
framflyttat till premiären.

Pickande höns. Text och foto av Eskil Thomsen

I-serien-fakta: Karikatyren Ned Flanders
• Samlar på Beatlesprylar.
• Driver affären Leftorium, där han bland annat
säljer post-it-lappar för vänsterhänta. Innan
dess jobbade han inom läkemedelsbranschen.
• Familjen Flanders en egen version av nachos:
gurka med keso.
• Lever kosher utifall att det skulle vara det rätta.
• Är 60 år gammal, men ser betydligt yngre ut.
Hans trick för att hålla sig ung är de tre c:na:
”clean living, chewing thoroughly, and a daily
dose of vitamin church” (rent leverne, vältuggad mat och kyrka en gång om dagen).
• Blev änkling när hans fru Maude dog under
elfte säsongen.
• 1950-talet och tjejfilmer kommer överst på
Flanders topp-50-lista. Beatles kommer på
femte plats, Jesus först på sjätte plats.

En flygtur till en evig landsbygd
Agincourt – Fly Away (LP, 1970; CD, 1994)
Föreställ dig att du är ett barn som,
i en kammare med nötta, småblommiga tapeter i övervåningen av ett vitrappat 1700-talshus kringgärdat av
sävligt böljande sädesfält, liggande
mellan dinanymanglade lakan väcks
av bykyrkans sordinerade klockklang
genom det öppna fönstret, samtidigt
som en mild bris leker med bladverket
hos mårbackapelargonen på ditt nattduksbords marmorskiva.
Du vilar i en ordlöst kontemplativ
ensamhet utan melankoli, inbäddad
i en renhet utan kemikalier, omgiven
av en loj, drömlik, evig lantlighet utan
smuts och svett. Du vänder på dig;
dina ögon slutersig mot den materiella världens skoningslöst enkelriktade tidsflöde och obestridliga kemiska
reaktioner, och öppnas likt ett mentalt lönnfack för den drömska halvvakenhetens suggestiva klärobskyr.
Du tycker dig nu anta gestalten av en
kyrktupp hämtad ur Lewis Carrolls
fantasi, och svävar tyst över det pastorala landskapet, där skorstenarnas
rökpelare förenar sig med den klarblå
himlen i en rituell hälsning till den
uppstigande solen, och åldrade bybor fortfarande iklär sig nötta kostymer inför högmässan.
Detta är för mig en metaforisk beskrivning av skivan Fly Away, inspelad på den sydengelska landsbygden anno 1970 av ad hoc-bandet
Agincourt och på sin tid spridd i så
försvinnande litenupplaga, att man
egentligen inte kan säga att den varit
tillgänglig för allmänheten förrän under 90-talet – vilket på sätt och vis är
helt i sin ordning, emedan hela skivan
är liksom indränkt i den nostalgins ljuva buljong, som obevekligen kräver en
viss tid för att riktigt låta sig koka ned.
(Det är inte förrän vårt minne, obemärkt av oss själva, fått tid att sila fram
de allra sublimaste smakerna, som vi
kan njuta den underbara fiktion som
kallas nostalgi.)
Agincourt är Beatles, Pink Floyds
och The Misunderstoods (kolla upp
dem!) kusiner på landet, som tar toppslätskivling istället för LSD, arrangerar
om tidsandan för hembygdsgårdens
gistna piano och slår på trummorna
med vispar för att inte störa kyrkkaffet.
Stormarna på Carnaby Street och Abbey Road har filtrerats från smog och
bensinstank genom höstackar och
gärdesgårdar och nått Ditchling, Sussex som en varm sommarbris, insupen
av de musikaliska lokalinvånarna Peter Howell och John Ferdinando, som
tycks ha varit djupt förankrade i den

mylla som The Kinks vemodigt besjöng på avstånd i
låtar som Village Green.
De hade två år tidigare gjort skivan Alice Through
the Looking Glass, bestående av stundtals rent
trollbindande musik till en lokal teatergrupps uppsättning av nämnde Lewis Carrolls fantastiska bok
Spegellandet, vilken måste sägas passa deras särskilda genre som hand i hanske. Fly Away är pastoral folkpsykedelia utan studiotekniska krusiduller,
framförd av amatörer vid en tid då man kunde sjunga
“why don't we all get together” utan att frasen oundvikligen genomsyrades av popkulturell referens eller
slapp ironi; en oskuldsfull psykedelia till ackompanjemang åt en lillgammal Alices stillsamma introspektion på en blomstrande äng, snarare än åt frigjorda
gogodansösers lealösa krumbukter i storstadens
stroboskopljus.
Musiken låter som vore den inspelad på tvåkanalig bandspelare i någons vardagsrum, vilket enbart talar till dess fördel, ty bruset och den osofistikerade, något platta ljudbilden, tillsammans med
det stundom otajta framförandet, fyller samma
stämningsskapande funktion som de skevheter,
skarpa kanter och skavanker vilka förhöjer charmen och affektionsvärdet hos ett mellanstadiebarns
träslöjdsprodukter.
”Kind Sir, kind Sir, won't you take my hand / I'm lost
and lonely in this strange land” … i en tidlös miljö rör
man sig otvunget mellan århundradena, och så gör
även Agincourt; när de genom mans och kvinnosång
i stämmor, akustisk gitarr och blockflöjt suggererar
fram en pittoresk ögonblicksbild från en medeltid av
kittlande obestämd, artfrämmande, hövisk natur, genomfars jag av samma rysning av mystik och okända
storheter som så förbluffade mig, då jag som liten såg
en svartvit Gösta Ekman i tv sjunga till Fatima: “vänaste fru, upplåt er dörr för en vägarnas riddersman”.
Samma villiga suggestion som då fick mig att bortse
från att Gösta i nästa vers skulle visa sig vara en encyklopediförsäljare, samma suspension of disbelief låter mig i denna klara höstdag vandra genom ett sömnigt villasamhälle med denna skiva i lurarna utan att
låtsas om att de snart hundraåriga husen och träden
omkring mig, liksom mitt eget liv vid många andra tidpunkter, under den hemlighetsfulla ytan är bekajade
med en högst prosaisk vardagstillvaro. Jag får lyfta
från en tingsliga tillvaron och tillbringa min dag i fantasins höglänta, sublima verklighet.

Pickande höns
Redan som barn var jag på tok för liten för att lägga på minnet hur ”Pickande hönorna” påverkade
mitt liv och leverne.

Ned Flanders
Så tokigt troende att man skrattar.
Det är ett sätt att beskriva honom.
Så godhjärtad att man blir tårögd.
Det är ett annat.
Nyligen fyllde den tecknade Simpsonfiguren Ned Flanders jämnt.
Ned Flanders start i tv-serien the
Simpsons var tämligen slät och hade
inget med religion att göra. Under hela
första säsongen var han bara en granne som huvudpersonen Homer Simpson retade sig på. Han var snäll och
schysst, och hans funktion rent dramaturgiskt var att ha bättre prylar än familjen Simpson: en stor husbil och makalös julbelysning på huset. Men han var
inte särskilt rolig. Han dök bara upp tre
gånger under första säsongen, och
aldrig särskilt många sekunder.
Men när manusförfattarna ändrade hans karaktär, till att bli en väldigt
kristen, supersnäll granne, då blev
Ned Flanders plötsligt rolig: Han
svimmar när han hör att Simpsonbarnen är odöpta, han skryter om att
ha 230 barnlåsta tv-kanaler, och han
hävdar att han gör allt som bibeln säger, till och med det som motsäger
allt det andra.
En person som känner starkt för honom är Joakim Pirinen, en av Sveriges
mest kända serieskapare.
– Han praktiserar sin godhet på ett
närmast sömngångaraktigt sätt. Hans
inre kompass synes orubblig. I åtminstone mina ögon vinner de dragen över
de löjligare sidorna hos honom, hans
hi-diddeloo-ande och hans ängslan att
läsa fel i Bibeln, berättar han.
När Ned Flanders blev roligare
fick han också dyka upp allt mer ofta
i tv-serien, och sedan dess kan hela
avsnitt kretsa kring hans förhållande
till andra.
Det var också Ned Flanders som
fick prästen i tv-serien, pastor Lovejoy, att bli likgiltig och tappa glädjen i

att hjälpa andra. Hans engagemang
som ung pastor tunnas ut allt eftersom Ned Flanders ringer honom om
råd. För Ned ringer honom jämt. I allt.
Till och med när Ned känner begärelse till sin egen hustru.
– Det är roligt att se hur Ned Flanders ställs mot pastor Lovejoy. Den
professionelle predikanten framstår
som pragmatisk och ljum i tron medan Neds religiositet blir otyglad och
kaotisk som hos ett barn, säger Joakim Pirinen.
Ned Flanders är inte bara en driftkucku. Han har till exempel den snyggaste manliga kroppen i staden
Springfield, och hans tro, vänskap
och ekonomi har varit under hårda
prövningar – men Ned har alltid rest
sig på nio.
Skådespelaren Harry Shearer,
mest känd från filmen Spinal tap, ger
röst åt Ned Flanders. Enligt honom
hade han inte sett Flanders innan figuren röstsattes, utan gick helt på känsla efter att ha läst manuset. Det lär ha
varit Harry Shearers söta röst till Ned
som gjorde att han just gick från ”prylgalen granne” till ”kristen granne”.
Joakim Pirinen kallar tv-serien The
Simpsons för en kollektivroman, och
tar upp det faktum att figurerna i serien, i konfrontation med andra figurer,
agerar olika.
– Till slut kommer det att visa sig att
The Simpsons är The Great American Novel, den som alla amerikanska
författare velat skriva. Trots att ingen
hade velat se den hederstiteln gå till
en tv-serie, och allra helst inte till en
tecknad sådan, säger han.
Texten har tidigare publicerats i Amos.

Så här i efterhand kan jag bara vara säker på en sak,
och det är att jag med bestämdhet varit ägare till en
dylik tingest. Hur den var beskaffad förefaller mig
något dimmigt, jag vill minnas att den var träfärgad
och hade en rysk förnimmelse över sin framtoning.
Ytterligare en sak gör sig påmind, att den ständigt
och jämnt trasslade till sig till min stora förtret,
detta kan emellertid ha att göra med att jag grovt
missbedömde dess syfte och i stället brukade den
som vapen eller annat ofog. Som sagt var jag inte
så gammal och klok som jag blivit de senaste åren.
Vid dags dato kan jag endast konstatera att jag gjort
samma miss som mina föräldrar en gång gjorde, på
något mystiskt vis har jag låtit en ny variant av denna
tingest nästla sig in i vårat annars så röriga hem, till
stor förvirring för mina egna barn som naturligtvis
inte heller inser syftet med den. Mycket pedagogiskt
har jag vid ett otal tillfällen tålmodigt demonstrerat
dess inneboende hemligheter och ivrigt väntat
på barnens förtjusning då de bemästrade detta
mästerverk av rysk ingenjörskonst, men ack vad jag
bedrog mig. Nu samlar den damm som så mycket
annat på vår gård, i väntan på den stora revolution
som skall göra den så hipp igen att jag kan tjäna
grova pengar på den på e-bay.
Vuxna människor däremot, tro det eller ej, men
det finns människor som i vuxen ålder utan hämningar går lös med liv och lust på dessa stackars
hönor som frenetiskt knackar näbbarna i plattan,
denna kakafoni av snattrande oväsen väljer de sedan oblygt att kalla för musik, och åtminstone delvis
bygger de sina karriärer på detta. En man som valt
att gå denna väg, och som faktiskt lyckats ganska
bra är den Tokyobaserade vis-pop-artisten Shugo
Tokumaru. Tillsammans med några andra lågmälda
japaner reser han världen kring och gör cirkelformade rörelser med handleden varpå publiken andäktigt faller i extas!
Detta, mina vänner visar på att de pickande hönorna faktiskt fyller en relevant funktion i samhällsstrukturen, och kan tänka är det ett tecken på att vi
här på Österlen borde sammansätta en orkester av
gamla hönor och annat märkligt, för att på sådant vis
lägga världen för våra fötter och få rejält med klirr i
kassan!
Kontentan av det hela är att denna leksak icke
lämpar sig för barn, men att den är ett ypperligt redskap för vuxna människor som när drömmar om en
plats i rampljuset!
Shugo Tokumaru finner du förövrigt här:
www.myspace.com/shugotokumaru
Med pickande hönsningar /Eskil Thomsen

Dikt och illustration av Olle Ljungström
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Recension

Filmrec…

I love you Phillip Morris
Pojkarna bakom Bad Santa; Glenn Ficarra och John
Requa (båda både manus och regi) är tillbaka med
en komedi producerad av Luc Bessons franska bolag Europa Corp. I love you Phillip Morris premiärvisades i Cannes förra året, och har sedan dess bland
annat även visats i Sundance. Men reguljär biopremiär i USA kommer filmen inte att få förrän i april och då blir det en begränsad release.
Vänta nu här! En komedi med Jim Carrey? Begränsad release? Och en film som inte är pretentiös arthouse à la Eternal sunshine of the spotless mind?
Jo, förstår ni, I love you Phillip Morris klassas
som kontroversiell i USA.
Baserad på verkliga personer och händelser,
spelar Carrey, Steven Russell, som när han är barn
på ett bryskt sätt får veta att han är adopterad och
därför kanske inte som andra. Han bestämmer sig
för att bli världens bästa människa och växer upp
till polis. Han är gift med djupt religiösa Debbie (en
underbar Leslie Mann) och har en dotter.
Men Steven lever ett dubbelliv - han är nämligen
homosexuell; “always have been”, och hittar på ursäkter för att komma hemifrån och spänna på karlar. Efter en bilolycka bestämmer sig Steven för att
komma ut, vilket han gör. Han lämnar Debbie och
lever ett lyxigt liv som superbög med sin kärlek Jimmy (Rodrigo Santoro).
Dock är det dyrt att leva lyxliv. För att få råd med
allt, börjar Steven ägna sig åt bedrägerier och när
han går för långt, kastas han i fängelse. I finkan
träffar han så Philip Morris (Ewan McGregor) och
det är kärlek vid första ögonkastet.
Efter att de muckat flyttar paret ihop, men Steven
kan inte sluta med sitt fifflande för att kunna leva
lyxliv. Han myglar sig till en flott chefsposition, han
utger sig för att vara advokat, och han har hela tiden
lagens väktare hack i häl. Men hans beteende beror
på hans kärlek till Phillip, han bedrar för deras skull.
Det är synd att Ficarra och Requas film ska behandlas så ute i den stora världen, för det här är en
underhållande och riktigt rolig film. Jämför till exempel
med den pissusla I now pronounce you CHUCK and
LARRY, som försökte göra en komedi om homosexuella och homofobi, men som misslyckades eftersom
den i slutändan blev homofobisk själv.
Filmen är utmärkt spelad och håller en vid gott humör hela tiden, och här finns ett flertal scener som
lockar till gapskratt. I mångt och mycket är det här en
traditionell Jim Carrey-komedi, men en gnutta mer allvar instoppat. Jag förstår inte hur någon kan ta illa vid
sig av filmen eller tycka den är upprörande. När Steven kommer ut som bög, blir han lite fjollig och kanske
inte alltför övertygande som autentisk bög. Phillip är
mer feminin i tonen, vilket ju McGregor även är i verkligheten. Men jag tycker inte att de driver med bögar de här killarna råkar bara vara det.
Roligast i filmen är dock den ende homofoben
som figurerar i filmen, en gigantisk, smällfet svart
kille i fängelset, som bara går runt och svär och klagar på fucking faggots. Okej, i början finns en härligt

klyschig scen där Jim Carrey sätter på
en bodybuildad kille med mustasch,
vilket förstås ser helfestligt ut.
Scenen där Steven visar sin nye,
nervöse cellkamrat runt i fängelset
kan bli en klassiker. Varje intern med
bra kontakter presenteras med orden
“You pay him or suck his dick - it’s your
choice!”.

4/5

30

Nya Upplagan

Mars 2010

Text av Pidde Andersson

Nine
Det finns en del personer och
företeelser jag önskar jag gillade mer
än jag gör. En av dessa är Federico
Fellini. Jag vill verkligen tycka om
Fellinis filmer.
Jag har långtifrån sett alla Fellinis filmer, men de jag sett har inte fått mig att
helhjärtat ställa upp i hyllningskören.
Jag gillar att Fellini är lite mytisk,
att han omtalas som “trollkarl” och
liknande, jag gillar att hans filmer kan
vara burleska, frodiga, sexiga och
coola, och fyllda med tjusiga människor och miljöer. Men i praktiken tycker
jag ofta att filmerna blir för långa, tråkiga och ibland för tramsiga på ett irriterande prettovis.
För några år sedan gick 8½ från
1963 upp på bio på nytt i restaurerad version. Jag såg den då för första
gången under Filmdagarna. Marcello Mastroianni spelar filmregissören
Guido - Fellinis alter ego - som för att
stressa av efter sin senaste film, tar in
på ett spa där han ska planera nästa
verk, ett slags självbiografi. Guido
uppsöks dock hela tiden av människor, främst kvinnor, ur hans förflutna.
Mastroianni glider omkring och är
cool. Barbara Steele dyker upp och är
cool. Claudia Cardinale är tjusig.
Jag är inte den största vän av musikaler. Jag kan uppskatta klassiska
filmmusikaler som Singin’ In The
Rain, som är en fantastisk film, och så
älskar jag Danny Kaye-filmer, som ju
har flera sånginslag. Men att åka till
Stockholm eller London för att gå på
musikal? Det är en vision av helvetet.
Jag förstår inte varför folk som aldrig
annars skulle gå på musikal plötsligt
ska se en massa skit bara för att de
semestrar i London eller New York?
Rob Marshalls biofilm Nine är en filmatisering av musikalen med samma
namn och som hade Ernst-Hugo Järegård i huvudrollen när den spelades i Sverige. Och Nine bygger i sin
tur på 8½.
Italien i början av 1960-talet. Överspelets konung Daniel Day-Lewis
spelar regissören Guido, som efter
en rad floppar håller en presskonferens under vilken han tillkännager att
han ska göra en film som heter Italia
och som i huvudrollen ska ha Anita
Ekberg-varianten Claudia Jenssen
(Nicole Kidman). Det är bara det
att han inte har något manus. Han
tar in på ett spa, men får inget gjort.

Han har problem i förhållandet med
sin fru (söta Marion Cotillard), hans
älskarinna Penélope Cruz dyker upp,
och han hemsöks av sin döda mor
Sophia Loren.
Och så blir det sång och dans, oftast framfört på en Colosseumliknande scen.
Handlingen i Nine är... ingenting.
Nine känns som en påkostad film riktad
till cineaster med vissen musiksmak.
För sångerna i Nine är verkligen
ruttna. Här finns inte en enda låt man
kommer ihåg - om man nu inte är
musikalfantast.
Men om jag nu tar och skjuter musiken
och ursäkten till handling åt sidan, hittar jag en hel del försonande inslag. I
och med att filmen hyllar det italienska
60-talet, ser NINE bitvis oerhört cool
ut. Ibland är det svartvitt, Day-Lewis
glider omkring i solglasögon och kedjeröker, här finns fantasieggande interiörer och exteriörer från CineCitta,
man har gjort tidstypiska fejkaffischer
för filmer, och det körs ofta omkring
i små sportbilar. Flera av shownumren ser ut att ha designats av Milo Manara på ett burleskt och bra sätt; det
är gott om raffiga damer som drar upp
kjolen och sitter bredbent. Penélope
Cruz framför ett nummer som fick mig
att svettas - hubba hubba. All denna
sexighet blir förstås märklig när den
kombineras med musik som låter som
Peter Jöback möter Rikard Wolff.
Judi Dench gör inte bort sig, Kate
Hudson brås på sin mor när det gäller
sång och dans, Sophia Loren är parant och stilig men lär släppa sig om
hon försöker blinka. Nicole Kidman
har kritiserats för sin insats. Jag tycker
mest att hon ser otäck ut. Nine är ett
gäng snygga bilder bortkastade på
en kass film. Vore jag en tysk kritiker,
skulle min recension lyda så här:
NINE? NEIN!
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Percy träffar den väna Annabeth som
är dotter till Athena. Hon är tuff och
slåss med svärd, men det verkar som
om hon och Percy blir lite betuttade
i varandra. Tillsammans med Grover
bildar de en trio som beger sig ut
på jakt efter åskviggen. De hamnar
i Nashville, i Las Vegas och i Hollywood, och det visar sig även att
Percys morsa inte alls är död, utan
placerats i Hades, som ju är Helvetet och som i den här storyn ligger under
Hollywood.
För det första är storyn oerhört fånig, vilket jag gissar framgår av försöket till referat ovan. För det andra
saknar rollfigurerna karaktär och
det finns ingen som helst karaktärsutveckling. Percy visar sig vara bra
på att slåss och tänka smart på en
gång, och han svingar sitt svärd utan
att tveka från första början. Inte så
konstigt att han knappt reagerar på
sin mors förmodade död. Killen som
spelar Percy heter förresten Logan
Lerman och ser ut som Zach Efrons
lillebror. Han och de övriga, unga
skådespelarna är väldigt bleka och
intetsägande.
Filmen är fullkomligt charmbefriad.
Det är action mest hela tiden, men vad
spelar det för roll när man inte bryr sig?
Det borde ju vara coolt att hjältarna beväpnas som i en James Bond-film; en
kulspetspenna förvandlas till ett svärd
och så vidare, men det blir mest irriterande och dumt.
Vissa scenerier imponerar, en del
effekter och monster – och de är rätt
många – är fräsiga, men allt är bortkastat på denna menlösa, trista film.
Grover ska vara något slags comic
relief, men är inte speciellt rolig.
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Vi försäkrar
det du
är rädd om.

Percy Jackson och åskviggen
I bokform har det kommit en del heloch halvplagiat på Harry Potter under
det senaste decenniet. Märkligt nog
har det, vad jag vet, inte kommit några
Potterinspirerade filmer!
Här har vi så till slut en uppenbart
Harry Potter-influerad film av Potterregissören Chris Columbus - dock baserad på en bok av Rick Riordan.
Av någon anledning häckar de
gamla grekiska gudarna - Zeus, Poseidon och gänget - numera i USA, och
då främst i New York City. Vill man ta
sig till Olympen, tar man en specialhiss i Empire State Building; det hade
nog aldrig de gamla grekerna gissat.
Någon har snott Zeus blixt. Detta
gör Zeus så sur att han hotar med att
ställa till med krig mellan gudarna.
Han misstänker att det är Poseidons
halvgud till son som snott blixtskrället.
Poseidons son heter Percy Jackson, en tonåring som är lyckligt ovetande om att han är halvgud; han vet
inte vem hans farsa är. Han bor hos
sin morsa Catherine Keeler som är
gift med ett riktigt kräk spelat av Joe
Pantoliano. Som om detta inte vore
nog, lider Percy av ADHD och dyslexi
(?!), men han kan vistas under vatten i
sju minuter - alltid något.
Plötsligt attackeras Percy av en lärarvikarie som förvandlas till monster. Hans rullstolsbundne lärare (eller
vad han nu var) Pierce Brosnan rycker
då in, det visar sig att han är kentaur
och klasskompisen Grover är en satyr
med getben. De jagas av en minotaur
i skogen och Percys morsa fångas
och dödas - men Percy verkar inte bry
sig nämnvärt. Han tycker inte att det
är särdeles konstigt att han placeras i
ett träningsläger där halvgudar lär sig
slåss med svärd och allehanda konstiga varelser traskar omkring.

Recension

Sveriges
nöjdaste
kunder –
i år igen!

Shutter Island
Den har skjutits upp, den har skjutits upp, men nu får slutligen
Martin Scorseses Shutter Island premiär. Mottagandet i Berlin var
väldigt positivt, så förväntningarna var hyfsat stora. Å andra sidan
vet man aldrig riktigt var man har Scorsese. Jag brukar hävda att
jag tillhör hans fans, men ibland gör han filmer som tramset Gangs
Of New York (slagsmålsversionen av Moulin Rouge) och jag
undrar vad han sysslar med.
I Shutter Island, som bygger på en roman av Dennis Lehane,
är Leonardo DiCaprio U.S. Marshal Teddy Daniels som 1954
tillsammans med en kollega spelad av Mark Ruffalo anländer
till titelns ö, där det finns ett välbevakat mentalsjukhus för “the
criminally insane”. Daniels introduceras när han drabbats av
sjösjuka och spyr inne på båtens toalett.
Anledningen till att de två federala poliserna anländer till sjukhusön, är att en kvinnlig patient mystiskt försvunnit. På anstalten
är vakterna de högsta hönsen, så poliserna måste lämna ifrån sig
sina vapen, innan de mottages av Ben Kingsley som dr Cawley
med härligt sinister look. På sjukhuset huserar även en viss dr
Naehring, spelad av allas vår Max von Sydow.
Daniels tyngs av egna problem och sorger; hans fru har omkommit i en eldsvåda, och snart börjar han gissa att lurats ut till ön av
andra skäl än kvinnans försvinnande. Intrigen tätnar, twisterna blir
fler och fler, historien blir alltmer märklig och komplicerad; ingenting är vad det ser ut som, innan bitarna till slut faller på plats.
Martin Scorsese har sagt att han ville göra en film i samma stil som
de film noir-thrillers och B-rullar han växte upp med på 1950-talet.
Nu har förstås Shutter Island en budget man hade kunnat göra
åtminstone 20 50-tals-B-filmer på, och förtexternas typsnitt ser
snarare ut som 2010, men i övrigt håller Scorseses film en fin ton. I
synnerhet i öppningsscenerna är spelet aningen stiffare – medvetet, förstås – än övrig film idag, och kombinerat med den minst
sagt dramatiska musiken ligger noirstämningen tät.
Klassiska femme fatales lyser med sin frånvaro, men här finns
många inslag vi alla älskar: den mystiska ön, det gamla hotfulla
sjukhuset och den spöklika fyren. Handlingen har dock en
tendens att skruvas lite väl mycket ibland och jag skulle tro att
filmen vinner på att ses en andra gång.
Jag har nämnt det förr, men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka
om Leonardo DiCaprio. Killen har ju blivit vuxen med marginal och
han må vara en utmärkt skådis - men jag ser honom ändå fortfarande som en påg. Mark Ruffalo gör inte mycket väsen av sig. Däremot är förstås Ben Kingsley utmärkt, för att inte tala om von Sydow. Han fyller 81 i april, men ser pigg och vital ut.
Några påpekade att filmens trailer ger sken av att SHUTTER
ISLAND är en helt annan typ av film än det långsamma, mörka och
skruvade drama det är, och att publiken därmed kommer att bli
både konfunderad och besviken. Men det tycker jag inte att den
ska bli – publiken, alltså. Dessutom bör förstås alla ungdomar se
filmen så de förstår hur män ska klä sig. De skrikiga slipsarna är
inga höjdare, men annars är det mycket trenchcoat och hatt, och
jeans med hängröv lyser med sin frånvaro.
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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.
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Jag är med bandet, en groupies bekännelser
Författare: Pamela des Barres,
Förlag: Reverb (översättning Vicktoria Larsson)

Utrensning
Författare: Sofi Oksanen
Förlag: Albert Bonniers

År 1987 släppte Pamela des Barres boken om sitt
liv som groupie med en imponerande mängd kända
rocknamn i registret. Det är kanske kul att veta att
hon delat säng med Mick Jagger, Jimmy Page,
Keith Moon, Jim Morrison. Men det är lika spännande läsa om hennes vänskap med Frank Zappa,
Captain Beefheart och många fler. Och hon ger en
berättelse om rocknroll med precis den förväntade
blandningen av utlevelse och sex som man förväntar
sig. Och hon uppträder också som den verkligt
beundrande vännen och, ja, musan. Men hennes
perspektiv lägger till något, antar jag.
Den där beundran kan bli litet påfrestande. Om
hon berättar att hon varit med då Zappa skapat en
låt ”lika fantastisk som allt Beethoven någonsin skapat”, då tror jag henne inte. Texten blir absurd som
en ytlig veckotidning. Och dessutom försvinner
allt viktigt hon kunde berätta i populärkulturens ytligaste klichéer om sin egen förträfflighet. Därmed
vill jag ha sagt att jag vore den ivrigaste att läsa hennes verkliga upplevelser av vänskapen med Zappa.
Och en massa andra spännande människor. Jag vill
inte veta att hon är imponerad, jag vill att hon skall
gestalta detta så jag begriper det. Det är genomgående problemet med boken. Hon beundrar alla musiker som passerar förbi. Den som beundrar förstår
inte, vill inte förstå. Och hon vill ge sig själv en roll i
detta genom att finnas där. Det är helt ok, men jag
hade ju gärna önskat en mer skarpögd iakttagare.
Pamela själv jobbar numera, får vi veta i ett nyskrivet efterord, som kursledare i en skrivarkurs och
som journalist. Annars är hon väl mest känd från sitt
band Girls Together Outragelessly, som ju är betydligt mer välformulerade än själva boken. Det kan
rekommenderas eftersom det torde ge en ironisk,
medveten direktpåbild av författaren. Till skillnad
från boken, som ju förstås är litet kul att läsa. Som
ett slags skvallerspegel.
Det problematiska med den är det pretentiösa
talspråket, som hämtat mycket från musikjargong
och beatgenerationens allra pratigaste alster. Nu
har jag inte läst boken på engelska. Och kan alltså
inte jämföra. Men det är ju alltid ett problem med
den här typen av oreflekterade berättelser ur ”det
verkliga livet” att de tvunget skall ha en dokumentär
prägel genom att språket misshandlas. Skriv som
du talar – det är en mycket dum sats som gjort en
hel del skada. Det ställer särskilda krav på översättaren. Skall originalspråket motsvaras av svenskt
idiom, vilket i så fall? Tyvärr har väl inte översättaren
riktigt gått i land med detta uppdrag, kanske för att
originalet också är rätt uselt språkligt. Här blandas
obsoleta ord med ironiska högtidligheter och ren
jargong som inte har någon reell motsvarighet i vår
vardag. Det blir stundtals genant att läsa.

En ung kvinna hittas i en trädgård i
Estland av en äldre dam. Att de har
band verkar klart från början. Hur
det hela hänger ihop rullas upp i en
historia som med små medel, några
få personers öden, närmast detaljer
i det stora yttre skeendet, ritar upp
hela Baltikums och med det också
Östeuropas tragiska moderna
historia i en närmast thrillertät
berättelse. Över storyn och hela
livet i öst ligger tunga hot, samtidigt
läggs pusslet. Hur och varför har
den unga kvinnan hamnat där i
trädgården? Och som vi brukar
säga, varthän skall det barka?
Huvudrollerna innehas alltså i huvudsak av ett par estniska kvinnor
ur olika generationer. Vi följer dem
genom fruktansvärda övergrepp
och allmänt elände men också mer
vardaglig svartsjuka, svek och hopp
under kommunismen, andra världskriget och in i vår tid (berättelsen
sträcker sig fram till 1992). Övermakten byter kostym då och då men
förtrycket består, skulle man kunna
säga men samtidigt som berättelsens kvinnor är utsatta är det på sätt
och vis de som får sista ordet i den
här tryckande storyn. Katarsis istället för utrensning kanske.
De här kvinnornas och därmed
Baltikums öde är drabbande men
det är sättet Oksanen berättar på
som gör boken till något utöver det
vanliga. Det här är något av en modern tragedi av närmast klassiskt
grekiskt snitt. Själve Aristoteles
hade kanske klagat över hoppandet
fram och tillbaka i tiden men hade
säkert låtit sig övertygats av resten.
Oksanen känns med sin otroliga
skärpa som en modern tragöd och
berättelsen har drag av de perfekta
”system” av karaktärer och yttre förhållanden som hör de gamla klassikerna till. Det är en ”litterärt” så det
räcker för att göra jurygrupper och
andra insiders alldeles spralliga,
ändå spännande som en fenomenal deckare. Storyn är förbluffande
snyggt berättad och det är inte ett
dugg förvånande att boken redan
hyllats hemma i Finland, vunnit priser och sålts till 26 länder (som det
står på omslaget). Oksanen förtjänar rollen som ny internationell
stjärna.
Tag mitt råd och läs. Att inte göra
det vore en blunder.

Bokrec…

Thomas Millroth

Fredrik Hellström
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Att överleva dagen
Författare: Susanne Åkesson (text)
Brutus Östling (foto)
Förlag: Symposion
224 s.
Tittar ut genom fönstret tvärs igenom
den fallande nederbörden. Nog tusan
patrullerar de vita gråtrutarna rymden
ovanför hustaken. De letar efter något
ätbart. En talgoxe sitter och huttrar
vid fågelbordet. Det gäller att klara sig
ett tag till, att överleva dagen. Det är
också titeln på Brutus Östlings och
Susanne Åkessons bok ”Att överleva
dagen”.
Det är en rejäl volym, coffee tableformat, 224 sidor, alla i fullfärg. Och
allt väger tungt, också i vikt. Således
ingen bok att stoppa i fickan om man
nu skulle få för sig något så dumt.
Brutus har en bakgrund som bokförläggare och tidskriftsredaktör (och
August-pristagare!), där han kunde
mäta sig med den legendariske Harry
Järv. Båda gav ut flerhundrasidiga
tidskrifter med mer eller mindre ojämn
utgivningstakt. Skriv längre! uppmanades de förvånade medarbetarna.
Nu ligger ”Att överleva dagen” framför
mig på mitt lilla fikabord och associationerna rusar vilt. Jag tänker på den
fransk-kanadensiske ornitologen John
James Audobon som med sin bok
”Birds of America” blev känd, erkänd
och upphöjd över hela den västliga
världen.
Audobon förmedlar fåglarna exteriört,
invändningsfritt, kompromisslöst
med sin pensel och ritstift som
verktyg. Med kruthorn och bössa
fick han närkontakt med fåglarna och
arrangerade sedan i sitt arbetsrum
verklighetstrogna scener, satte
t. ex. en fisk i klorna på fiskgjusen
och tecknade därefter med den
största precision. Varje fjäderpenna,
varje duntuss, varje näbb, varje klo
förevigades på ritblocket. Och jag
tvekar inte att ställa Brutus Östling
vid Audobons sida. Men där A jobbar
med exteriören, försöker B komma
underfund med fågelns själ och
psyke, rädsla, aggressivitet, livfullhet,
lust – och död. Där A tveklöst skjuter
en kula genom örnens huvud skjuter B
med kameran, pixlarna borrar sig väg
genom fjäderskrudarna.
Och artigt presenterar sig:
den sirlige skedstorken
den genomskådande minervaugglan
den virvlande gråtruten
den genomblöte dvärgskarven
den patriotiske havsörnen
den flådige lammgamen
den minnesgode nötkråkan
den förälskade styltlöparen
den hånfulla skrattmåsen
den majestätiska kungsörnen
den hospitaliserade spillkråkan
den flärdfulla kolibrin
den snillrika sidensvansen
den resolute blåkråkan

32

den slagfärdige hökugglan
brunanden – huliganen
pingvinerna – idékläckarna
jättestormfågeln – tyngdlyftaren
rödhönan – äventyraren
tofsvipan – slagskämpen
och något hundratal ytterligare
Det är tillsammans med Susanne
Åkesson, professor i zoologisk ekologi, som denna bok har blivit till en
totalupplevelse i ord och bild, eller
bild och ord.
Till varje bild hör en bildtext. Därutöver har Åkesson skrivit kunniga och lärorika längre texter.
Ett kapitel ägnas åt hur fåglar hittar,
om flyttning och navigation. Här har
de hjälp av magnet- och solkompass,
och också syn och doft!
Det skulle man behöva när man ska
hitta rätt på dessa tusentals småvägar på Österlen, där alla villospår bär
till någonting och sedan samma väg
tillbaka.
Ett annat handlar om fåglarnas
utveckling från tvåbenta, markbundna
köttätande dinosaurier till dagens
skickliga erövrare av luftrummet. Nu
är förstås inte alla fåglar flygkunniga,
se pingvinen och strutsen t. ex. eller
den bruna kivin på Nya Zeeland.
Tillsammans med innehållet i
övrigt kan man efter att ha slagit igen
pärmarna betrakta sig, om inte som
sakkunnig, så åtminstone som kunnig
om de flesta fåglars liv och leverne.
Leif Nelson

Nya Upplagan

Thåström – Stå aldrig still.
En bok om Joakim Thåström
Samlade reportage, intervjuer, artiklar och recensioner
Thåström – stå aldrig still är inte bara
en bok om musikern och mediaikonen
Joakim Thåström. Det är en exkursion
genom svensk pop och rockjournalistik från sent sjuttiotal och framåt
mot slutet av 00 – talet. Det är delvis
en skrämmande upplevelse men
även ett viktig och talande dokument
över både dåtid och nutid. De
tidiga artiklarna om Ebba Grön från
proggtidningen Musikens Makt är
rent av skrämmande. Till exempel är
Håkan Laghers artikel från 1978 ett
riktigt magplask i sin iver att skildra
utanförskap och förortsmisär i sin iver
att vifta med pekpinnar och partibok.
Stefan Andersson recension av
de båda plattorna ”Vad ska du bli /
ung och sänkt” samt ”Mina Tumbas
Slim Club / Tyst för fan” är även de
så omåttligt fördomsfulla och så
färgad av sin tid att man faktiskt bara
sitter och skrattar för sig själv tillslut.
Ord och omdömen som ”rebell”,
”Sveriges enda rockstjärna” och
”punkfarfar” blandas och ges utan
minsta reflektion och mycket av det
som skrivs om Thåström har genom
åren varit både fel och korkat. Men
det finns undantag. Tore S Börjesson,
Martin Carlsson och Mikael Sörling
förstår, sätter sig in i och ställer de
rätta frågorna. Thåström då? Ja, han
blir bara bättre och bättre. Jag hade
själv nöjet att få göra en spelning i
Linköping nu i februari där Thåströms
idol Bruno K Öijer gästade. Vågar jag
skriva att tiden stod still och ren och
skär magi uppstod?
Jerry Prütz
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intimus
Författare: Jan Arnald
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Det rör sig om ett par, Mirra & Ferry,
som på Internet får kontakt med varandra igen tjugo år efter ett magiskt
möte på en strand i Australien. De är
nu i den begynnande medelåldern
och ingen av dem har kommit i närheten av ”peaken” där på the Ninety
Mile Beach. De har lyckats med karriärer och så, men båda förtiårskrisar
nu och minnet av den stora passionen och kontakten på Internet väcker
ett hopp om att återvända till den
sanna lyckan som de en kort stund
upplevde men aldrig nått sen dess.
De bestämmer sig, chattandes, för
att ses igen i Australien som de en
gång lovat varandra.
Vi får följa de här två mot den hägrande återträffen och under tiden
nystas det i det förflutna. Det förflutna är inte oföränderligt visar det
sig och det glider så till den grad att
det blir otydligt för de inblandade vad
som faktiskt hänt, både på stranden
och genom livet. Det finns ”stora vita
luckor” i minnet och mycket visar sig
inte varit vad man trott. Huvudpersonerna är förvirrade.
Ungefär som läsaren. Det gäller att
hänga med i svängarna om man skall
ha koll på vad som egentligen händer
och vem som säger och gör vad när
Arnald visar upp sina trick med hopp i
tid, rum och personligheter.
Det här berättarstuket är något som
brukar få mig själv att småjubla men
den här gången känner jag av någon
anledning hur viljan att lägga pusslet är seg att väcka. Det är ju modernt
och så med alla dessa sidospår i tid
och rum och biroller som knyts ihop
eftersom, men när jag läser ”intimus”
känner jag mig ibland en smula grinig
över att saker och ting inte kan berättas lite mer rakt på sak.
Jag vet inte om det är Arnalds fel,
kanske är det bara så att jag har läst
så många fängslande varianter av
den här sorten den senaste tiden,
som den fantastiska Sofi Oksanens
Utrensning (här intill). Eller Le Clezio
för den delen, den franske mästaren,
som jag kommer att tänka på stup i
kvarten. Visst är Arnald en litterär virtuos även han men det känns ibland
som att man börjar närma sig en överdos av det här med parallella tider och
pussel av olika skeenden.
Hursomhelst! Det finns något hos
Arnald som får storyn att verka mer
mystisk än vad den kanske egentligen är och liksom puffar den mot
thrillerhållet, psykologisk i det här
fallet. Trots ett visst muttrande läser
jag alltså vidare för att få veta hur det
skall gå. Mest för att få veta hur det
går för Mirra. Mindre för att reda ut
hur alla båtar och uppochnervända
månar hänger ihop med två krisande
svenskar, Shakespeare, Josef Haydn,
legendariska sjöfarare, aboriginer
och piggsvin. Eller för att beundra det
finurliga romanbygget eller fundera
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på frälsning för tappade själar. Allt
det där finns med men det är Mirra
man fastnar för. Man kan väl säga att
ansträngningen att ta sig igenom det
tjusiga romanbygget till slut betalar
sig även om ”allt är klichéer” för att
citera ur boken. En annan uppiggande belöning för tapperheten att läsa
hela vägen (eller som det heter i ”intimus” Virtute paratum) kommer också
i slutet. Bokens roligaste kapitel är en
sorts Monthy Pyton-inspirerad story
om Jesus ”the down to earth self help
guru” som på korset i några sköna
rader knyter ihop en massa trådar av
syner, kapitelinledningar och andra
detaljer som Arnald planterat i själva
berättelsen. Jesus, av alla figurer, får
sammanfatta:
”...Världen är svår, tiden räcker
inte till, bara att dra in tillräckligt med
pengar för att föda familjen är krångligt nog, men det är bra för alla om
ni är så goda som ni pallar. So be it.
Jaha, är ni här nu igen, romare? Hamra på ni. – Fader, förlåt dem, de vet
inte vad de gör.”
Fredrik Hellström
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De tio budorden i vår tid
Författare: Ullabritt Berglund
Förlag: Forum
Häromdagen fick jag en bok i min hand och en förfrågan om jag ville recensera densamme. Boken heter De tio budorden i vår tid. Aha! Det torde vara en
teologisk tolkning, omskrivning eller i värsta fall en
förvanskning av de tio Guds bud. De klassiska, vanliga bibliska buden alltså! Jag brukar inte bli särskilt
imponerad av en modernisering av texter, som vanligtvis går ut på att både utplåna betydelse och förminska vikten av själva innehållet i budskapet. Det är
svårt att förvalta djupet i urgamla texter vilka betyder
allt för de som har dem som livsnorm.
Men jag blev mycket positivt överraskad. Inte
utan skepsis och inte heller utan egna tolkningsåsikter, fastnar jag redan efter ett par sidor in i boken.
Och jag finner mig själv sjunka ner i en mjuk och
skön trygghet.
Ja – vad härligt! Dessa enormt viktiga bud… De
som all moral och hela samhällets etiska grund vilar
på. De som sekulariseringens utbredande konstant
naggar i kanten på och hotar att utplåna. De som
skrevs i sten och präglades i hjärtan… De hanteras
varsamt! Tack!
Skickligt lotsar författaren Ullabritt Berglund (för
mig tidigare okänd) läsaren in i sin egen tolkning av
buden. En genuin värme och kärlek till medmänniskor genomsyrar boken.
Eftersom tron på Gud och respekt för Hans ord är
viktigt för mig så är jag i sinnet alltid beredd att försvara ordet när det belyses. Men här finner jag mig
själv lägga ner skölden. I stället upptäcker jag ett
djup, en bredd och tolkningar som blir utvecklande.
Tack – jag vill lära mig mer!
Gång på gång tänker jag; Vilken underbar förklaring! Vilka briljanta formuleringar! Eller ”just så där
skulle jag ha velat kunna förklara just det där ”- tankar.
Framförallt tycker jag att det är skönt att boken
inte tvingar någon att ta ställning i frågan om tron på
Gud. Det är mer en ödmjuk skildring av det självklara. Det finns regler för livet! Eller för att spegla författarens ton; möjligheter till ett tryggt liv i tacksamhet
och kärlek.
Här speglas en stor erfarenhet. Inte bara från författarens eget liv, utan också utifrån ett långt livs erfarenhet av människor. Relationer, känslor och livsöden har präglat den vishet och insikt som delas ut i
de välskrivna kapitlen.
Man behöver inte analysera innehållet teologiskt
för att få en behållning. Min uppfattning av författarens syn på de tio budorden är att det är i huvudsak
för människans egen skull som de finns. För min egen
del har jag tron att buden i djupare mening är givna till
människan för att kunna nå Gud och komma närmare
Honom. Men här känner jag ändå att jag kan gå med
författaren. Utan att kompromissa med min egen tro.
Om man inte är intresserad av att tro på och söka
Gud som den Han är, så kan man i alla fall få ut full
livskvalitet just utifrån dessa levnadsregler.
Jag känner medan jag läser boken att jag önskar
att alla tog en liten stund av sin tid, läste den här boken och begrundade. Sin egen tillvaro och medmänniskors. Det är underbart att lära sig något mer
om livet. I synnerhet när lärdomen kommer från en
röst som inte hörs så högt över larmet och den högljudda åsiktsmaskinen som nutidsmänniskan är.
Känslan är att författarens ord är äkta! Att hon lever den verklighet hon beskriver. Då tänker jag; Vad
underbart för en människa i behov eller nöd att få
möta denna själavårdare!
Jag tycker att hela boken är en bit själavård för
oss var och en.
Åsa M Waldau
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Skivrec…

Dead Elvis & His one man grave /
Dig em up & dig em!
LP/cd (Luna Sounds)
Dead Elvis samlade verk på en platta,
vilket även inkluderar alla svårfångade
singlar. Han både låter och ser ut
precis som om man tänker sig Elvis
nyuppgrävd och fin i Döskalle och vit
sparkdräkt. Spelglädjen finns verkligen efter 30 år i graven och både låtar
och texter är ifrån denna tid där han
delar med sig av sina erfarenheter
ifrån andra sidan. Den oerhört vackra,
romantiska texten till ”R.I.P. BABY
(I just wanna rest in peace with you
baby)” skulle till och med göra vår
poet Stagnelius grön av avund.

3/5
Johan Stenström
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Gorillaz / Plastic Beach (EMI)
Jag har samma förhållande till Gorillaz
som jag har till batteridrivna leksaker:
jag kan inte låta bli att trycka igång
dem för att se vad de gör och höra
hur de låter. Bandet har överlevt
alla specialutgåvor och annat som
omgärdat gruppen efter deras
genombrott med sin leksakspopiga.
Det är naturligtvis fånigt, men ack
så charmigt, och ”On melancholy
hill” drar de åt New Orders 80-tal
och det gör även ”Rhinestone Eye”.
Gästlistan är imponerande: Snoop
Dogg rap-ringer via mobil, Lou Reed
och Mark E Smith, är bara sig själva
och behöver egentligen aldrig göra
mer än så! Plastic Beach är faktiskt
barnsligt bra på sina ställen, och The
Who påpekade faktiskt redan på
60-talet att ”The Kids are Alright”. Vi
lär höra mycket av The Gorillaz under
2010, och inte mig emot.

3/5
Whiskey Daredevils / Introducing The Whiskey
Daredevils
(Knock Out Records)
Ta en rejäl dos elak country med twang, lägg till lite
ZZ Top och spetsa sedan med gammal hederlig
punk. Det är receptet som Whiskey Daredevils kör
efter. Jag gillar den blandningen.
Plattan har en bra bredd i och med dess olika bestånds delar. Sen är den lagom stökig, precis som
föregångarna The Cowslingers. Det är inte är så
konstigt då 3/4 av dem blev Whiskey Daredevils efter att Cowslingers slutade. Det här funkar lika bra
på en högljudd fest som det gör i bilen på en mörk
och ensam väg.

3/5
Janne Falk

One man bands worldwide / A 10
( SQUOODGE!)
LP
Mycket bra samling med gräddan av världens
trashigaste enmansband (nåja, inte alla, jag saknar
John Schooley).
Men det är ett bra initiativ att samla hela världen
på en platta. Här samsas de från Mexico, Japan Turkiet, Vatikanen!!, Antarktis!!, sydamerika, Australien, Europa mm. Den jag känner till bäst är Reverend Beat Man från Schweiz som kör en ny låt. Och
det man slås av mest är att man inte behöver vara
fler än en för att låta som ett helt band. Och kanske
att det är skönt att inte behöva bråka med andra i
replokalen.
Förutom gitarr och trumset så krävs följande 2 saker för att lyckas: Du bör ha lyssnat in dig på Hazil
Adkins (som nog inspirerat alla här) och du bör vara
envis som en åsna.

3/5
Johan Stenström

Lars Yngve

Shout Out Louds – Work (Universal)
Nu är det dags igen. Senast, för tre
år sedan, fick de alla indiekids att vilja
hoppa på en färja och bara dra med
Our ill wills – Tonight I have to leave it.
Efter gediget turnerande och förbandande släpper Shout Out Louds
sin tredje fullängdare, Work.
Det är mycket man känner igen hos
femmannabandet. Som de fina melodierna och det poppiga tamburindrivet. Eller hundögda Adam Olenius
sköra röst.
Första singeln ”Fall hard” är en fint
fixad mjuk poplåt som skapar ett slags
melankolisk tomrum. 1999 är en annan favorit som sticker ut näsan mer.
Överlag är det ett lugnare tempo.
Det känns som Work är en mognare
variant av det vi har hört på tidigare
plattorna. Man får känslan av att allt är
förbi, melankolin stannar kvar, är det
vuxensjukan som har drabbat Skrikhalsarna? ”Play the game” och sista
spåret ”To late to slow”, skriver under
på detta.
Det här kommer bli min promenadskiva i väntan på att snön ska smälta.
Min sista önskan, precis som tidigare,
låt oss få höra mer av Bebban Stenborg fina röst!

3/5
Linnea Uddenmyr

Gunslinger / Earthquake in
E-minor (Buzzville)
Namnet Alan Davey säger kanske inte
så mycket, men gillar man Hawkwind
eller Motörhead kanske det ringer en
klocka. Alan Davey är den ende basist
som egentligen lyckats vara kvar
länge i Hawkwind efter att Lemmy
lämnade skeppet. Han är den ende
som haft samma driv och spelsätt
och var lika samspelt med Dave
Brock som Lemmy var. Han brukar
även sjunga när Hawkwind spelar
Lemmys låtar. Han använder även
en långhalsad Rickenbacker bas
och de båda är gamla goda vänner. Gunslinger startade innan Davey
hoppade in i Hawkwind och många
av låtarna här är gjorda redan 79-80.
Denna powertrio har spelat in de
gamla demolåtarna igen och detta
är en platta som skulle kunna vara
Motörheads nya. Eller rättare sagt en
Lp mellan Ace of spades och Bomber
ungefär fast det låter mer spacerock
åt Hawkwind hållet ändå. Davey
bjuder på många bassolon och vissa
av låtarna låter Hawkwind (givetvis). Man kan undra om Davey sakta
men säkert förvandlats till Lemmy
eller vad det är frågan om egentligen.
Rösten har med åldern blivit snarlik
och låtuppbyggnaden och soundet är
i princip densamma. Trot det är detta
inte en dålig kopia på Motörhuvena.
Det är Daveys band. Den redan
mumifierade Lemmy lever säkert till
han är 100 och trillar förmodligen
aldrig av pinn.

3/5
Johan stenström  

Them Crooked Vultures / Them
Crooked Vultures (RCA)
Queens of the Stoneage + Foo
Fighters + Led Zeppelin = Them
Crooked Vultures. Ett band bestående av basisten från Led Zeppelin
John Paul Jones (född 46), Queens of
the Stoneage´s gitarrist och sångare
Josh Homme (född 73) och förre
Nirvanatrummisen numera Foo Fightersgitarristen och sångaren Dave
Grohl (född 69) som tillsammans gör
avig, oförutsägbar och fullständigt
lysande rockmusik. Visst ekar det av
tidiga QOTS i en låt som ”Dead End
Friends” med sitt ryckiga gitarrkomp
och visst kan man ana spår av Foo
Fighters i ”Elephants” och sedan när
John Paul Jones får sätta sin prägel på
en låt som ”Scumbag Blues” så låter
det som om Cream återuppstått utan
nostalgiambitioner. Them Crooked
Vultures gör musik som är här och nu,
som blickar bakåt men ändå framåt
och som i de flesta stunder är alldeles
lysande. Att jag inte hade med denna
platta på min årsbästa lista i Close Up
är mig en stor gåta.

5/5
Jerry Prütz
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Mikael Wiehe / Ta det tillbaka (Metronome Warner Music)

SwingJazz
Jeff Healey / Last Call (Stony plain)

Gubber och kärringar huk er i
bänkera, för nu laddar han om!
Detta är ingen vanlig skiva – det är
en krigsförklaring. Mikael Wiehe
packade ner lutans fördomsfulla
lillasyster och ett textblock och begav
sig av till sin gode vän Åge Aleksandersen i Norge för att sortera sina
tankar och formulera dem till texter.
Wiehes penna fungerar som en
glödgad ståltråd upp i urinröret på alla
uppblåsta lurendrejare, girigbukar,
rasister och direktörer som arbetar
för ”Bonusar utan gränser”, som
aldrig får nog hur mycket pengar de
än lyckas roffa åt sig, och andra typer
med liknande osympatiska kvaliteter.
Ta det tillbaka är definitivt inte en
skiva som ”De fyras gäng” kommer att
sitta och sjunga och tralla till hemma
i köket hos Maud Olofsson i Högfors.
Nej, ”Hej då trevligt att träffas” lär
få dem att sätta Mauds hembakta
hälsobröd i halsen. ”Fascismens
racka”, skulle kunna vara tagen ifrån
musikalen Dåliga människor; den har
samma kaliber som ”En hunnalort är
en hunnalort”. Wiehe talar i klarspråk,
och hans ”samtal” i ”Gud, är det sant”
är helt fantastiskt. Det borde vara
obligatoriskt att lära sig texten på
den för alla olika religiösa inriktningar
som gör dårpippi-tolkningar på de
religiösa skrifterna. Och inför det
stundande kungliga bröllopet har han
skrivit ”Medelklassgrabb” (till Daniel
Westling).
Ta det tillbaka är en man med en
akustisk gitarr, med en tyngd och en
integritet som ett lass grus. Woody Guthrie hade inskriptionen ”This
machine kills fascists” – Wiehe borde
fundera på att ha inskriptionen ”Denna maskin berättar sanningen”.
Den här skivan är för alla oss som
saknar solidaritet, hederlighet, jämlikhet och rättvisa i samhället. Och det
gör vi väl alla? För alla oss som betalar vår TV-licens och städar våra hem
själva. Vi som är så innerligt trötta på
att dag ut och dag in konfronteras
med en flinande girighet som alltid
kommer undan, som aldrig tvingas ta
ansvar för sina handlingar trots astronomiska löner och att de kört banker
och ekonomi i botten, och som spekulerar bort pengar som vi arbetat ihop.
Till sist vill jag att vi reser oss upp
och stämmer upp i ett fyrfaldigt leve
för yttrandefriheten, den leve, hipp
hipp: Hurra. Hurra. Hurra. Hurraaaaa.

Den blinde rock- och bluesgitarristen,
som tragiskt gick bort 2008, närde en
stor fäbless för tidig swing och jazz.
De sista åren innan hans bortgång
hade han även radioshow där han
uteslutande ”spisade jazzvax”. Ett
par jazzplattor hann han också spela
in och denna är förmodligen den
sista att ges ut av dessa sessioner.
Materialet växlar mellan spattig
gypsyswing till rökig klubbjazz, allt
utförd med en utsökt musikalitet av
Jeff och hans medmusikanter. Hans
lätt beslöjade röst passar utmärkt till
genren, emellanåt håller den riktig
hög croonerklass. Detta hade varit
otroligt roligt att få avnjuta live i intim
klubbmiljö men tyvärr är detta inte
möjligt. Det är bara att beklaga vilken
stor förlust hans död har varit men
som tur är hann han ju med att spela
in ett antal plattor, och en DVD är
också i faggorna senare i år, så hans
musikaliska guldklimpar till arv finns
fortfarande för oss att ta del av.

5/5
Lars Yngve

3 /5
Tord Johnsson
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Sade – Soldier of love (Sony Music)
Man inser att tiden går när det går upp för en att
det var 10 år sedan förra skivan med Sade och över
20 sedan man såg henne stå i Lund och berömma
publiken för att den kunde klappa i takt till Sweetest
Taboo. Nu är det väl inte precis med någon större
otålighet man väntat på en ny platta med just Sade
men det är ett överraskande glatt återseende. Sade
är ju en egenartad mystiskt klingande soulsångerska som i rösten alltid präglats av någon sorts
återhållen känsla av brustet hjärta. Soul i botten är
det, men rösten har alltid doftat av lite och varje, inte
så lite jazz, ingen virtuos kanske, men unik, alltid
fängslande. Bandet har också sin egen stil som
finmejslats sedan starten för vad som måste vara
mer än 25 år sedan. Det är som bekant i detaljerna
det sitter och här sitter det extra mycket i detaljerna,
bandet känns igen men låter annorlunda och friskt.
Sade sjunger som förr ungefär men fängslar på ett
nytt sätt. Kanske är det åldern på sångerskan som
gör att det låter lite annorlunda nu. Det finns ett djup
i sången som skiljer sig från förr, en annan känsla
även om det fortfarande ligger olycka och lurar i
vassen mest hela tiden. Stilen är också ungefär som
vi minns den, bluesig brittisk soul med lite filmisk
nattaxi över sig, men det är något nytt som drar, man
spelar skivan om och om igen och tar sig liksom
in i musiken bit för bit. Det låter stort, luftigt men
samtidigt sparsmakat. Det är organiskt, levande
och…tja, förbannat bra helt enkelt. Hela saken är ett
lysande exempel på att en snygg yta inte behöver
innebära tomt därinne. Det håller verkligen, och
växer med tiden. Man borde kanske vara lite mer
otålig efter fler Sade-plattor vid närmare eftertanke.
Man får hoppas att det inte dröjer tio år till nästa
gång. Klass.

4 /5
Fredrik Hellström

Experimental Music from the
Cornflower Fields of Östergötland /
Öh! WAVE (Rev/Vega Rec)
En vacker dubbel-CD med ett
överraskande innehåll. Att göra en
samlingsskiva med mer eller mindre
experimentella musiker med dragning
åt elektronika som alla har något
att göra med Östergötland kan låta
äventyrligt. Och mycket riktigt öppnar
Pär Thörn med att berätta om sitt år
där och hur förfärligt det var. Hans
bidrag är emellertid lysande, liksom
det följande av Leif Elggren. Det är
ösigt, sökande, alltid spännande
och omväxlande. Och har ni inte hört
musiker som Sten Sandell eller Fria
Konstellationen, så har ni här tillfälle
att bekanta er med mycket stimulerande bidrag. I Sandells fall till och
med överraskande i relation till vad i
alla fall jag hade förväntat mig. Det är
i sådana här samlingar fynd görs, här
upptäcker den intresserade nya toner
och obekanta musiker. Det vidgar
vyerna på alla sätt och motverkar
inskränkthet. Efter den här panoreringen över de östgötska rapsfälten
stannar många nya namn i minnet, Fit
Slick, Erik Levander, Barrikad...
Rekommenderas till den nyfikne.

4/5
Thomas Millroth
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Johnny Cash / American VI: Ain´t No
Grave (Lost Highway)
Johnny Cashs röst har man aldrig kunnat ta miste på, det gör man inte den
här gången heller trots att han enligt
uppgift pendlade mellan studion och
sjukhuset den sista tiden. Det fanns
musiker som stod standby för att
spela in då han var tillräckligt pigg att
göra det. Låtarna på den här plattan
är inte världens muntraste men hans
sätt att sjunga dem är imponerande.
Speciellt med tanke på att han inte
hade lång tid kvar.

4/5
Janne Falk

Samlings skiva - HYPNOTIC CAJUN
& OBSCURE ZYDECO
Moi J’Connais Records
Detta är en riktig pärla. Cajun musik
från 20 till 50-talet och tidig Zydeco
fram till 60-talet. Gillar du ett band
som Mama Rosin så hittar du en hel
del av deras rötter på den här plattan.
Om du någonsin satt din fot i Louisiana så kan du lätt förstå och gilla
svänget, den fuktiga värmen, voodoo
och träsk. Har du inte det så köp plattan, börja spara till resan och dröm
dig bort när tillfälle ges.

3/5
Janne Falk
Joe Bonamassa / Black Rock
(Border)
2009 utnämndes Joe Bonamassa till världens
bäste bluesgitarrist (!) och blev dessutom nyligen
Artist of the Year på Classic Rock Roll of Honour
Awards. Black Rock är inspelad på Grekland,
och naturligtvis har Bonamassa bjudit in några av
Greklands bästa (!) musiker att spela på skivan.
Alltså anses Bonamassa vara så oerhört bra att
jag blir trött av, inte av farten, men väl av att få detta
ständigt påtalat. Som om musiken skulle bli bättre
för det? Icke! Bonamassa har Clapton som en stor
förebild, men i min bok är Clapton i första hand en
låtskrivare, inte en fenomenal gitarrist. Bonamassa
låter som en av alla dessa skickliga bluesgitarrister
som det går tretton på ett dussin av – alla utmärkelser till trots. Skivan består dessutom till största del
av covers, men till hans fördel vill jag påpeka att det
inte handlar om de mest söndertröskade valet av
standards. Bäst är B. B King-duetten ”Night Life”.

2/5
Lars Yngve
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Test-Fnisse analyserar

Adi S. analysieren

Jack-Åke, ständig praktikant

Under tiden då Test Fnisse tagit
tjänstledigt för att skriva en doktorsavhandling på de dåliga vitsarnas
uppkomst och historia, har vi anlitat
hans tyska kollega A. Schicklgrüber
som vikarie och vars specialitet är
tyska witzar!

Två Östtyska knappnålar var ute och
promenerade i Dresden en vacker
vårdag. Den ene fnittrade till lite och
sa:
– Jag kom precis att tänka på ett
roligt skämt om Honecker jag hörde
häromdan. Vill du höra?
– Sschh, inte nu… Jag tror vi har en
säkerhetsnål bakom oss!

Asså ja har ente glott po film sen i
julas fö pengana e slut sen länge.
Mossan köpte därremott boxen
Himm ti gåren, de fösta 30 åren, po
DVD å den har vi glott po hela låvet.
Han Amos e rätt cool å Annie me
hattana e kul, men ja höll go min förr
man vill ju ennte jörra mossan lissen jö!
De va rätt trist lixom, ingen action
å så. Ja har knappt vatt ude po en hel
vicka. De e helt okej.
Skolan börja po månda! Har en ny
puma på G! (tror ja iallafalll)

Analys:
Man müßen nicht mit politichen
witzen! Es können zum helsefür
gehen. Man weißt das sind alles
zeiten framfür alles zu die Mauer
gefallt. Die Tüske historie bin nicht
etwas zu lachen aus!

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

Auf wiederschön wünshen ihren
A. Schicklgrüber

Irene-Gren

Mars 2010

www.sistahjalpen.se

...okej, sa din har alltsa bade hatt, svart
har, snea ogon och stora framtander...

Färgupplagan:
Louisiana hyllar färgen

Historien om Merzbachersamlingen rymmer två
europeiska levnadsöden, när familjerna Merzbachers
och Mayers vägar korsades.
Kristallnatten 1938 fick den tysk-judiske läkaren
Julius Merzbacher – senare deporterad och död i
Auschwitz – att skicka sin son Werner (f. 1928) till
Schweiz, varifrån han emigrerade till USA 1949.
Där träffade han och gifte sig med schweiziskan
Gabrielle Mayer. Efter en tid i armén etablerade
han sig i familjen Mayers pälsföretag – följt av återflytt till Europa.
Gabrielle Mayers farfar var konstsamlare med
högt ställda krav, och redan tre år före andra världskrigets utbrott var han förutseende nog att deponera sina verk hos Baltimore Museum: Picasso, van
Gogh och Matisse.
Werner tog vid och började köpa konst på de internationella gallerierna, och så växte en samling –
nära nog utan motstycke – fram.
Men samlingen förblev både privat och hemlig till
1998, då paret beslöt att visa den i Jerusalem för att
hedra staten Israels femtioåriga existens, varefter
den presenterades i Japan, London och Zürich, innan delar av den vandrade norrut till Louisiana.
Då hade redan New York Times utnämnt den till
en av världens finaste.

Måleriets återkomst!
Här finns till exempel åtta unika målningar av Kandinsky – varav några för
mig helt okända figurativa landskap –
och två kvinnoporträtt av Jawlenskij,
invid Vlaminck, Ljubov Popova, Nolde, Klee, Braque, Kokoschka och Delaunay. Varpå Louisiana fyller på färgtemat med Hockneys Grand Canyon i
kolossalformat från 1998, Kleins Monoblå från 1960, popkonst signerad
Stella och Lichtenstein, Richters färgade fyrkanter, och sex helt nya färgcirklar av Olafur Eliasson. Och som
kronan på verket Yayoi Kusamas illuminerade och till synes oändliga rum
från 2008.
Elegant exponerat och med en
alldeles egen rytm i presentationen är detta en av de i särklass
bästa konsthistoriska utställningar
jag överhuvudtaget har sett – med
alla chanser att bli en kioskvältare!
Jag är således överväldigad av detta
ymnighetshorn.
För den leksugne finns dessutom
ett datarum, där besökaren själv kan
ändra färgerna i några stora mästares
verk, och studera effekten.
Utställningen pågår till den
trettonde juni.

På Louisiana träder vi in i den moderna konsthistorien och dess begynnelse med hundrafemtio
arbeten av sjuttiotvå konstnärer. Där Merzbachers
samling visar en hundraårig tidslinje från Monet och
Picasso till Sam Francis, och med dukar som aldrig
eller sällan ställts ut innan ägaren bestämde sig för
att göra
dem offentliga.
Annons Nya
uppl..qxd
2010-01-21 14:37 Sida 1

Hej då.
Mode-Irene.

Kära Hjärtanes!
Kära Kära Hjärtanes.
Jag är en man som har ett litet problem. När min fru lämnade mig överlät hon vår son till mig. Nu är det så
att sonen inte kan acceptera att jag
vill träffa en ny kvinna. Varje gång
jag träffat någon blir han sur och arg
och ledsen, och slänger sig på golvet och skriker att
pappa är dum och snuskig och sånt. Jag vill ju bara
försöka att leva mitt eget liv och försöka gå vidare efter skilsmässan. Vad skall jag göra? (Han är förresten 42 år gammal, skilsmässan 35 år sen)
Ensamma pappan
Kära Ensamma pappan. Ja, du… Det verkar som om
grabben har haft svårt att komma över er skilsmässa,
det är ju uppenbart! Jag tycker att du ska ringa upp
ditt ex och säga att nu är det hennes tur att ta hand
om grabben i 35 år. Det kallas för delad vårdnad och
den är lagstadgad. Stå på dig!

K ära H järtanes!

varfor kultspelet "vem dar?"
aldrig blev nan succe i kina.
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Wassily Kandinsky: Kolgruvsgatan i Murnau, 1908

Exposén är egentligen dubbel. Ty det man visar är
dels ett urval ur den storslagna Merzbachersamlingen, som spänner från impressionism till 1980-tal
med nedslag i bland annat Die Brücke, kubism,
futurism och rysk konstruktivism, och dels kompletterande verk ur Louisianas egen kollektion. Allt för
att ge en bild av hur konstnärer arbetat med färg från
sent 1800-tal och fram till dags dato.

Rogert av Thomas Olsson

Konst
Text av Gerhard Nordström

Text av C-J Charpentier

När Louisiana väljer att kalla sin omfattande vårutställning för Färgen i konsten träffar man med
stor självklarhet mitt i prick. Ty även om bildkonst
inte enbart är färg kan ingen bortse från koloritens betydelse, när stråk av just färg möter duken.

Du Irene!
Jag har hört ryktesvägen att du har
börjat designa krukväxter av dina
håliga strumpbyxor och dessutom
prydnadskuddar av kläder du ”hittat” i UFF-containers! Finns det
verkligen en marknad för dessa
något omoderna produkter, tror
du? Och vad talar för att det blir en
ny trend även utanför servicecentrets väggar?
Hallå Yngve.
Vem fan tror du att jag är? Nån jävra modebloggare? Jag skiter väl i trender men vad jag vet så är de är
mycket uppskattade på hemmet iallafall. I och för sig
så hör man ju inte alltid vad de säger när de protesterar, de äldre, men jag har en regel att när jag inte
hör vad som kommer ur strupen så tar jag det som
ett ja. Jag menar alltså när jag pyntar inne på rummen, och än så länge är det faktiskt bara en, Kurt
Hansson, som kastat den (kaktusen jag gjorde av
mina strumpbyxor och en ölburk) rätt på mig. Annars
smyger de oftast ner dom i blöjhinken. Men då tar
jag bara opp om och ställer tillbaka dom på samma
ställe. Jag älskar kaktusar. Det är den vackraste form
av växtlighet. Tålig och tuff. Som jag. Och när dom
dricker så dricker dom ordentligt. Som jag. Kanske
lite taggig men med ett köttigt innanmäte. Som jag.
Och dom har saker gemensamt! Alltså våra gamla
och plantorna. När dom står på fönsterbrädet får
dom ju bara ljus på en sida, vilket ju trots allt är ganska onaturligt, då är det bra att vända dem 180° en
eller två gånger i veckan - precis som de boende!
Kuddarna du nämner är inga prydnadskuddar, de
har jag gjort speciellt för Yvonne, med hål i mitten så
att hon kan sitta med sina hemorrojder. Men du kan
få köpa en om du vill ha som prydnad, för dom är rätt
tuffa om jag får säg det själv. Särskilt dom i latex.

Nya Upplagan

NY NU IDAG!
KÖP SENASTE
KAPTEN STOFIL
HOS DIN LOKALA
HÖKARE!
ELLER VARFÖR
INTE TA EN
PRENUMERATION?
WWW.KAPTENSTOFIL.NET

Rubriken har blivit ett intressant
utropstecken i dagens ”konstdiskurs”. Målarkonsten som begrepp
har åter fått en plats i ”samtidskonsten” efter sin exil under det ”postmoderna tillståndets 1980- och
90-tal”, då det nya konstetablissemanget utpekade måleriet som en
förbrukad konstart.
Jag har i några tidigare artiklar i
Nya Upplagan lagt synpunkter på
den akademism som växte fram ur
postmodernismens överlastade
subjektfilosofi och genusproblematik.
Vad jag nu vill beröra är vad den nya
attityden till måleriet kan innebära
och de erfarenheter som gjordes
under det hektiska 80- och 90-talen,
då installationsbegreppet och den
så kallade minimalismen blev till
konstdoktrin. Som en följd av detta
försvann måleriet och grafiken från
schemat på våra konsthögskolor. De
”studenter” som ville måla fick söka
sin kunskap på egen hand.
Under slutet av 90-talet gjorde jag
några galleriutställningar i Stockholm
och fick vid flera tillfällen besök av
elever från konsthögskolan. De ställde frågor om måleri och avslöjade att
de saknade lärare i ämnet. Det blev
några timmars samtal om elementära, praktiska och tekniska frågor kring
ämnet ”målarkonsten”.
Den filosofiskt nedtyngda installationskonsten – skrivningarna och föreläsningarna i ämnet konst – stod de
frågande inför. De ville måla!
Mötet med dessa konsthögskolestudenter gjorde intryck på mig. Det
talades vid denna tid om de sjunkande publiksiffrorna på våra konsthallar och bristande intresse för den så
kallade ”samtidskonsten”. Men ute i
Europa kunde man se att måleri och
bildkonsten levde vidare i högsta
grad. Jag såg Gerhard Richter i Köln
och Anselm Kiefer i Berlin. Här hem-

ma fick konsthögskolestudenterna
avlägga examen i ämnet ”Fri konst”
och olika former av avgångsprov för
sistaårseleverna.
Efter måleriets fleråriga exil har
dess betydelse nu också erkänts
inom dagens akademiska konstetablissemang. Under den postmoderna erans mest expansiva tid kapades
stora som små grenar, liksom andra
utväxter på modernismens träd, av.
I dag visas ett förnyat intresse för
dessa ”utväxter”, som yttrar sig i en
receptivitet, det vill säga: ett fritt fabulerande kring stilar, men också en
rik flora av bildrebusar som emanerar
från massmediernas stora utbud av
serier, design och reklam. Men jag noterar också fotografiets och den nya
elektronikens inflytande. Fotografiet
och måleriet har alltsedan 1800-talet
utbytt tekniska och formella erfarenheter. Arvet efter den stora, rika europeiska målartraditionen borde kunna
vitalisera dagens konst. Dock ser jag
ett MEN:
De senaste decenniernas postmoderna turbulens har skapat en filosofisk-teoretisk språkattityd som kapslat
in sig i konstens nyakademiska terminologi. Med detta i minnet, misstänker
jag att oljemåleriet kan möta nytt motstånd för sin särart och sin hantverksmässiga tradition. Det återstår att se
om den kan hävda sig i en konstvärld
dominerad av den allestädes närvarande ”nätkulturen”.?
Enkelt uttryckt rör det sig om förhållandet mellan en lång och en kort
exponeringstid, det vill säga: en hantverksmässig tradition och en ny, expanderande fotobaserad datateknik,
mellan direkt och indirekt seende.
Låt oss hoppas på en fruktbar samexistens, där inte en ”förbrukad konstart”, utan ett seendets förnyelse tar
plats.

Naturens krafter ställer ofta till
besvär för oss DEN
som bor
här påKRAFTEN
LOKALA
Österlen. Den här vintern inte
minst! Vi på Österlens Kraft kan i
nödsituationer rycka ut med
vår bandvagn och hjälpa till.
Vi kan också i alla väderlekar avhjälpa driftstörningar på elnätet.
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foto Sara Mac Key

Slagkraft
Naturkraft
på Österlen!

Efterlängtad!
En ny roman av
författaren till
Svinalängorna.
www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

DEN LOKALA KRAFTEN

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60
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proudly present

KB PRESENTERAR PÅ PALLADIUM

•

RICKIE LEE JONES

SOPHIE ZELMANI

SARAH DAWN FINER

MIKAEL WIEHE + EDDA MAGNASON

PALLADIUM MALMÖ 12 MARS

PALLADIUM MALMÖ 28 MARS

Live Nation.se, Kulturbolaget.se, Eventim.se samt
Eventims callcenter 0771-651 000. Billetnet 70 15 65 65.

PALLADIUM MALMÖ 31 MARS

BILJETTINFO OCH
FLER KONSERTER PÅ:
WWW.KULTURBOLAGET.SE

Aktuellt album
ute nu!

Malmö Stadion 18 JUNI

PALLADIUM MALMÖ 20 MARS

CAROLINE AF UGGLAS

www.albertbonniersforlag.se

PALLADIUM MALMÖ 17 APRIL

Köp dina biljetter på
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Ystads

O
pera
festival
5-11 juli 2010

Aktuell info finns på www.ystadsoperafestival.se
Ystads Operafestival är ett samarrangemang med Ystads kommun som
huvudarrangör. Festivalen genomförs med stöd från Sparbanken Syds stiftelse.
Konstmus block 10a:Layout 1
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Foto: Nils Bergendal

27 mars - 16 maj

Utan titel

Bo Siesjö, en passionerad konstälskare som är bosatt i
Skåne, började samla konst redan på 50-talet. Under senare
år har han satsat allt mer på den svenska samtidskonsten
och han äger i dagsläget över 200 konstverk av svenska
konstnärer. Utställningen Utan titel presenterar hans
svenska samling som innehåller många guldkorn!
Deltagande konstnärer är bl a Ola Billgren, Cecilia Edefalk,
Viktor Kopp, Eva Löfdahl, Truls Melin, Ulrik Samuelsson,
Sigrid Sandström, Astrid Svangren, Magnus Wallin…

Tis - fre: 12 -17 Lör - sön: 12 -16
Under påskhelgen extra öppet fre - mån: 10 -18
0411 - 577 285
www.konstmuseet.ystad.se

Klostret i Ystad

De vackra trädgårdarna
Det trevliga caféet
Den spännande museibutiken

Foto: Lucas Gölén

Sveriges äldst bevarade kloster från medeltiden Makten och Heligheten
Det unika museet med upplevelser för alla sinnen - om Danmarks medeltid
med Klostret som utkikstorn

Klostret i Ystad S:t Petri Kyrkoplan
0411-577 286 www.klostret.ystad.se
Mån-fre: 10-17 lör-sön: 12-16
Samverkan med www.kulturhistorien.se
Ystad & Österlen

Frälset under klosterkyrkan

