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Nya Upplagan

Motvilligt stegade jag därför in i en skoaffär för att se 
om det fanns någon sandal (ett skodon som framför 
allt kännetecknas av tomrummet, alltså det som inte 
är sko) som var något mindre sandalaktig än genom-
snittet. Jag beslöt mig för att besöka hyllan med en 
igenkännlig modell, nämligen ”pissetofflan”. Köper 
jag sådana slipper jag bli varm om fötterna och om-
givningen inser ju att det inte är på allvar. Man kan så 
att säga upprätthålla en viss image med dessa, som 
en markering, en tyst protest, en knuten hand i luften. 
”Pissetofflan” är dessutom skornas motsvarighet till 
kackerlackorna. Genom alla konjunktursvängningar 
och trender har trotjänaren ”pissetofflan” funnits med 
och överlevt. Troget har sjuksyrror och gamlingar ha-
sat omkring på de sviktande korksulorna tills det blivit 
dags att köpa nya. Bruna, vita eller svarta med små 
utstansade hål på ovansidan. Samma modell igen. 
Och igen…

Om jag köpte sådana
Glöm det!
Efter en förvirrad serie obegripliga händelser står 

jag plötsligt utanför affären i ett par fotriktiga och es-
tetiskt omotiverat dyra sandaler – utan strumpor. Jag! 
I sandaler? Jag har trillat dit. Nu är det mer eller min-
dre bara en tidsfråga innan jag knallar runt i kakifär-
gade chinos med tillhörande skjorta som för tankarna 
till styva husvagnsgardiner från 70-talet. I och för sig 
föredrar jag en plats i detta färgglada gäng framför 
att sälla mig till den skara av ängsliga och patetiska 
typer som försöker övertyga sin omgivning om att de 
är riktiga djupingar genom att klä sig helt i svart. Hu-
jeda mig!

Jag ser min spegelbild i skyltfönstret och inser att 
jag under en eftermiddag, på ynka 15 minuter, har för-
vandlats till Bingo-Berra! Jag kan lika bra gå hem och 
elda upp mina Converse och sätta mig vid brevlådan 
och vänta på reklamutskick från någon hälsokost-
butik där man erbjuds att köpa ortopediska skor och 
hudfärgade stödstrumpor för astronomiska summor.

 Jag har alltså inte bara blivit vuxen, jag har dess-
utom blivit gammal… intalar jag mig. Mitt logiska tän-
kande påpekar försiktigt att själva anledningen till att 
väldigt få knallar omkring i Converse i 35-gradigt sol-
sken på stranden, är att det inte är speciellt skönt el-
ler ens något vidare praktiskt.

Bah… jag går inte på den lätte, tänker den inte all-
tid fullt så logiska delen av min hjärna. Jag möts av 
förbipasserande folks medlidande blickar. Om de 
hade skrattat eller åtminstone sagt: ”Fy fan vilka fula 
sandaler!”. Men nej, de är knäpptysta. Martin Luther 
Kings ord: ”Den yttersta tragedin är inte de onda 
människornas brutalitet, utan de goda människornas 
tystnad” ekar i mitt huvud med samma styrka som 
den tutande högtalaren i vänthallen – minus det på-
kallande Bing-Bonget.

Han visste vad han talade om, Dr King eller om det 
nu var Dr Martens? Jag springer på en kompis som i 
möjligaste mån försöker undvika att titta på mina san-
daler, men de drar till sig hans blick som värmesökan-
demissiler. ”Till charterresan”, försöker jag.

”Jasså, du ska göra en Stig-Helmer, glöm inte hål-
fotsinläggen”, skrattar han.

Själv är jag inte lika road…
På D-dagen, när jag checkat in på flygplatsen, fnis-

sar jag åt en tuggummituggande charter kö där en 
brokig skara passagerare trampar luft, innan jag inser 
att det är just den kön jag själv ska ta plats i. Att resa 
är att leva, påstod HC Andersen, men han flög ju å 
andra sidan inte med ett flygplan!

En brunbränd (kaffefläckar) ”Rod Steward” far 
upp och ner längs gången på planet, tätt följd av den 
tunga parfymdoft som katalogen erbjuder oss re-
senärer till ett kraftigt rabatteratpris. Han böjer sin 
nacke, serverar kaffe, och svischar och svoschar 
med rosiga kinder och nyfönad lugg. Resan dit går 
förhållandevis bra och jag slapp dessutom sitta 120 
dagar i karantän trots mitt långa hår.

Nästa problem: badshorts! Vilken typ av 
badshorts kan man gå omkring i och ändå ha eventu-
ell heder i behåll? Även där föredrar jag något corny 
som sänder signaler till omgivningen att jag behagar 
skämta. Jag väljer mellan tighta neonfärgade Spee-
dos och ett par militant urbana och raffigt hudfärgade 
evergreens med bra klös i som aldrig blir omoderna. 

Efter diverse hot om en förestående Robinson-
utfrysning på stranden, vann de hudfärgade en-
jordskredsseger. ”Mitt” badmode hade dock känts 
fulländat bara om jag hade kunnat svepa in mig ef-
ter doppet i en badrock av frotté med texten Tillhör 
Landstinget tryckt på ryggen. 

På kvällarna dracks det drinkar i huvudvärksfram-
kallandekulörer. Själv föredrog jag,som alltid, den 
välbeprövade GI-drinken ”kaffejög” eller ”Café Cou-
cou” som den heter på EU-anpassat charterspråk. 
Den har, precis som”pissetofflan” och hudfärgade 
badbyxor, alltid fungerat och överlevt alla trender.

Hemåt igen. ”Rod” svischade och luktade på sam-
ma vis som på resan dit. Jag beställde en flaska av 
vad det nu var han använde, som jag ställde in i bad-
rumsskåpet när jag kom hem,och där den kommer 
att stå och samla damm och förbli oanvänd tills jag en 
dag slänger den tillsammans med ett par billiga ma-
racas med torrsprickor.

Mina sandaler mötte för övrigt upp i farstun när jag 
kom hem efter resan, och det är ju, om jag förstått det 
hela rätt, just själva tanken med sandalerna: att de 
kännetecknas av tomrum.

Lars Yngve
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Alan var Depeche Modes ljudskulptör och den musi-
kaliska arkitekten bakom de klassiska albumen Black 
Celebration, Music for the Masses, Violator och 
Songs of Faith and Devotion. Efter Alans avhopp har 
inte Depeche Mode haft samma briljans och skärpa, 
vare sig kommersiellt eller musikaliskt, och Alan inte 
haft någon kontakt med vare sig Martin Gore eller 
Andy Fletcher, men uppehållit en sporadisk mejlkon-
takt under årens lopp med Dave Gahan. 

Den 17:e februari i år när Depeche Mode spelade 
på Royal Albert Hall i London, under en välgörenhets-
konsert för Teenage Cancer Trust, chockade Alan 
Wilder alla Depeche Mode-fans och tände för ett 
ögonblick hoppets låga för en återförening, då han 
oannonserat anslöt sig på scenen, satte sig bakom 
pianot och spelade till låten ”Somebody”. 

Reaktionerna från världens fans lät inte vänta på sig. 
– Dave (Gahan) kontaktade mig ett par veckor 
innan framträdandet och frågade om jag skulle 
vara intresserad av att ansluta mig till dem på 
scenen. Jag var först väldigt tveksam till det och 
ifrågasatte om hela bandet var med på detta? 
När han försäkrade att alla i bandet stod bakom 
förslaget så tackade jag ja. Det var för ett gott 
ändamål och det var väldigt länge sedan vi träf-
fades allihop sist. Vi bor ju i olika delar av världen 
så det blir aldrig att vi träffas, men jag har kontakt 
med Dave. Det var sexton år sedan jag fram-
trädde med bandet sist… Det var fantastiskt kul 
att ses allihop igen och komma ikapp lite, och 
det var dessutom första gången jag har faktiskt 
”sett” Depeche Mode framträda!

Om jag förstått dig rätt så anser du dig inte i första 
hand vara låtskrivare, utan mer någon som strukture-
rar upp musik och ljud! 

– Ja, det är ganska mycket det. För mig är det 
spännande att ha en melodi, en bra röst och en 
rad texter att arbeta med. Därifrån tror jag att jag 
kan bygga upp ett musikstycke som kan illustre-
ra vad låten handlar om. När detta känns rätt, är 
resten av processen att skapa en struktur på allt-
ihop, ungefär som att lägga de sista bitarna på 
ett komplicerat pussel. När jag skapar så tänker 
jag inte i ackord utan vill alltid få fram rätt stäm-
ning för låten.

Du är en klassiskt skolad musiker, hur kom du egentli-
gen in på att göra elektronisk musik?

– Det var Daniel Miller (skivbolaget Mute’s 
grundare) som fick upp mina ögon för elektro-
nisk musik. Den elektroniska musiken hade på 
många sätt samma upproriska känsla som pun-
ken hade några år tidigare: man behövde nöd-
vändigtvis inte kunna spela för att göra bra mu-
sik. Känslan, nyfikenheten och kreativiteten som 
följde med när syntmusiken blev populär, var 
oerhört stimulerande. Man kunde experimen-
tera fritt och skruva fram nya ljud, och när väl vi 
upptäckte samplandet så öppnade sig en helt 
ny värld.

Inspirerades du något av Peter Gabriel? 

– Ja, jag lyssnade en hel del på honom, speci-
ellt hans tre första album. Han var först med att 
blanda in afrikanska rytmer i sin musik, han var 
banbrytande på många sätt. 

Det har ju hänt en hel del sedan du köpte din första 
Mini Moog, tycker du att utveckling har underlättat el-
ler bara blivit mer och mer invecklat? 

– Det blir aldrig svårare än du väljer att göra det. 
I mitt fall tror jag, helt ärligt, att det mesta blivit 
betydligt lättare. Det största problemet nu är 
naturligtvis att det finns oändliga valmöjligheter 
för allt man vill göra. Jag försöker verkligen att ar-
beta i samklang med tekniken, och datorn har de 
senaste 15-20 åren varit helt underbar att skapa 
musik med.

Hur ofta sitter du bakom pianot och komponerar?
– Uj… Det var så länge sedan så det kommer jag 
inte ihåg! Jag spelar lite piano då och då, men 
just komponerat på piano har jag inte gjort på 
väldigt länge.

Misstänker att du har ett stort bibliotek av ljud lagrade 
i din studio!

– Det är helt korrekt. Jag har ett gigantiskt bib-
liotek med lager med ljud av alla de slag som jag 
förfinar och återanvänder. Jag gillar tanken på 
recycling.

På tal om recycling, du har använt ljudet från ”In your 
room” på ”Allejuhja”.

– Ja, där har du ett bra exempel på recycling. 
Just den slingan var faktiskt tänkt för Martin och 
hans gitarr, men vi enades till sist om att det lät 
bättre i mitt utförande.

Har du inspirerats av en byggarbetsplats?
– Absolut. Ta en sån låt som ”Pipeline” på Con-
struction Time Again, där jag samlade på mig 
och använde en massa ljud från trafik och di-
verse byggarbetsplatser. Det gäller att fånga lju-
det, förfina det och använda det på ett respekt-
fullt vis.

Skulle man kunna hävda att du är perfektionist?
– Ja. Tveklöst!

Du har två barn, en kliniskt futuristisk studio ”The Thin 
Line”, så jag ser framför mig hur det kan se ut med 
glass, godis, läsk och allt annat; i mina öron låter det-
ta som en mardröm för en som är perfektionist!

– Som tur är så tröttnar mina barn redan efter 
tio minuter i studion då de lyssnat på samma 
ljud om och om, och går tillbaks in i huset igen 
(skratt). Men visst, jag är en sådan som springer 
och torkar av överallt hemma så fort det blivit lite 
smutsigt eller kladdigt, och jag misstänker att 
jag kan vara ganska påfrestande att leva ihop 
med. 

Recoils musik är ju mörkare, bluesigare och skitiga-
re än Depeches musik, lockar det dig inte att göra 
dansmusik?

– Jag har absolut inget emot att göra musik för 
dansgolven, om det faller sig naturligt och om 
det kommer av sig själv, men det är ingenting 
som jag medvetet eftersträvar, nej. Allt jag gör 
ska kännas naturligt och komma av sig själv.

Den musiken du gör med Recoil skulle 
fungera som filmmusik, har du aldrig 
tänkt i de banorna?

– Jo, jag håller med dig. Jag har 
faktiskt fått några förfrågningar 
om att göra filmmusik, men det 
har inte varit några anbud som jag 
nappat på, men jag utesluter det 
inte i framtiden. Får jag bara ett 
manus som jag går igång på, så 
skulle jag se det som en intres-
sant utmaning. 

Jag misstänker att du skulle vara en ef-
tertraktad producent om du bestämde 
dig för att producera andra artister!

– Kanske, men jag tar så lång tid 
på mig när jag ska göra saker, och 
jag tror att det är detta som gör att 
jag medvetet undviker att produ-
cera andra artister. Jag har gjort 
remixer åt till exempel Nitzer Ebb 
och Curve, men jag arbetar lång-
samt och metodiskt och måste 
verkligen brinna för ett projekt när 
jag tar mig an det. 

Om du skulle sluta som musiker,vad 
skulle du då ägna dig åt?

– Hm… ja, kanske att vara crick-
etkommentator dagtid, av den 
enkla anledningen att jag hade 
fått titta på sporten och fått be-
talt för att se och berätta om den. 
Och på kvällen skulle jag gärna 
varit matskribent och därmed fått 
äta gratis. Men jag hade förmodli-
gen blivit rastlös och längtat efter 
att göra musik igen. Jag hade en 
period då jag var hemmaman och 
tog hand om vardagen, men min 
fru märkte att jag blev frustrerad 
av att inte få hålla på med musik 
och uppmanade mig att börja 
skriva igen.

Recoil är just nu aktuella med sam-
lingsplattan Selected

Lars Yngve

Alan Wilder
Den 1 juni 1995 lämnade Alan Wilder Depeche mode efter att ha tröttnat på bandets allt mer tumultartade turnerande och drogbekymmer. Hans skrev i ett pressmed-
delande att han tröttnat på att inte få den respekt och uppskattning han ansåg sig vara värd, men önskade samtidigt resterande bandmedlemmar lycka till. Därefter 
drog han sig tillbaks till studion och lade all sin tid på sitt tidigare hobbyband recoil.

Alan Wilder. Recoil. Foto av Steve Gullick

Alan Wilder ville inte svara på 
frågan om en eventuell come-
back i Depeche Mode kunde 
bli aktuell. Man får helt enkelt 
dra sina egna slutsatser av det 
faktum att han tidigare totalvä-
grat att ha med sitt gamla band 
att göra, men  nu alltså har 
spelat med dem på scen och 
att samtliga involverade tyckte 
det var riktigt kul att träffas och 
spela ihop igen.
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trevolt kommissarie 
späck – sveriges 
fetaste snut!

Baby Dee

Hur är det med ”sex, drugs and rock ’n’ roll”, får ni nå-
got av den varan?

David: Jag är den ende som har körkort av oss, så 
jag får alltid köra bilen med alla instrument. Bil-
ling är nykterist, så det blir Adam som får ta hand 
om den biten. Det är precis likadant med tjejer-
na, han är den ende som är singel av oss. Han 
får dra det tunga lasset.
Så han får förbarma sig över både gratisspriten 
och alla groupies då?

Adam: Groupies och groupies ... tja, okej, en grou-
pie har det väl varit då. 

Hur gör ni när ni skriver nya låtar?
David: Vi kan ju säga som så, att vi inte har skrivit 

en enda låt helt i replokalen. Vanligtvis är det jag 
eller Adam som har suttit hemma och lekt fram 
några ackord med en akustisk gitarr. I det läget 
finns det oftast ingen text. Vi, eller i alla fall jag, 
ser melodin som det viktigaste och då ska låten 
funka lika bra med bara en gitarr. När låten är un-
gefär 80 procent färdig spelas den upp för res-
ten av bandet och sen får alla säga vad de tycker.

Adam: Davids låtar är mer färdiga än mina, jag har 
oftast en melodi i huvudet och sen tar jag den till 
replokalen och så bollar jag och Billing med den 
tills det blir bra.

Billing: Det är lustigt att höra hur ni beskriver det. 
Som jag ser det, så kommer ni hit med helt fär-
diga låtar.

Adam: Men du lägger ner mycket tid både på mina 
och Davids låtar. Du lägger till mycket detaljer 
och finslipar saker.

David: Oftast har jag skrivit allt utom trumkompet, 
och det beror på att jag inte spelar trummor. Den 
saken får Billing ta hand om.

Billing: Det ger mig i princip två val. Jag brukar frå-
ga David om låten är väldigt snabb, eller väldigt 
rockig. Vi är väldigt överens om hur vi vill att det 
ska låta, det ska vara tydlig sång och bra melodi-
er och då drar vi åt trall- och skatepunkhållet.

När kommer texten in i bilden?
David: Ganska sent faktiskt. Ibland har man ju några 

rader färdiga, men hela texten skrivs inte förrän vi 
är övertygade om att vi ska gå vidare med en låt. 

Billing: En av texterna från skivan blev vi färdiga med 
först en vecka innan det var dags att spela in. 

Adam: Jag kommer alltid på texter i efterhand och 
om man redan spelat in låten är det lite sent att 
ändra.

Måste man vara arg för att spela punk?
David: Kanske inte arg men man måste vara lite 

missnöjd och ha någon vilja att upplysa folk om 
hur man kan tänka. 

Billing: Lite gnällig är nog bra. Som jag ser det, så 
drivs musik av känslor. Punk är ilska, men inte 
nödvändigtvis en kaotiskt oriktad ilska; det är en 
ilska med syfte och funktion. Det är ingen me-
ning med att vara arg och missnöjd om man inte 
använder det. Om man tycker saker och ting är 
fel i samhället kan man antingen vara uppgiven 
över det och spy ur sig sina aggressioner, eller 
också kan man vara konstruktiv och försöka hitta 
en gemensam väg ur skiten.

Adam: Vi är inget argt punkband, vi är nog mer me-
lankoliskt sorgsna.

Billing, du uppträder alltid i kalsonger, varför då?
Billing: Det finns flera anledningar, först och främst 

är det för att jag blir så jävla svettig. Men så är jag 
ju lite av en exhibitionist också. Nu har det blivit 
lite av min grej. Nackdelen är att jag ibland glöm-
mer bort var jag lagt mina kläder ...

www.myspace.com/trevoltpunk

Jimmy Wallin

Efter tjugo år i humorns tjänst är Gran-
berg aktuell med långfilmen ”Kommisa-
rie Späck”, ett filmiskt epos som sko-
jar friskt med svenska polisfilmer som 
”Beck” och ”Wallander”. Nya uppla-
gans Jimmy Wallin tog sig ett snack 
med den regidebuterande lustigkurren. 

Med ”Kommisarie Späck” introducerar 
du en ny genre inom svensk film: paro-
difilmen, eller ”spoof” kanske man ska 
kalla den. Personligen tycker jag verkli-
gen att det var på tiden.

Det är konstigt att det aldrig gjorts 
förut, det är inte ens någon som 
försökt. Vi har ju massor av filmer 
att skoja med här i Sverige, hela 
Bergmansviten till exempel. ”Det 
sjunde inseglet” är som gjord för 
att driva med! Problemet är väl att 
ingen har vågat, folk är så rädda 
för att sticka ut i det här landet. 

Här görs ju komedier för att passa alla, 
med följden att det sällan blir särskilt 
roligt.

Precis, och det är då filmerna får 
det där hemska tillägget ”bra för 
att vara svensk”.

Ja, som att det skulle vara en ursäkt för 
att filmen inte är särskilt bra. Att göra 
en Beck-parodi känns däremot som ett 
rent genidrag. Hur kom ni på den idén?

”Kommisarie Späck” började 
som fejkade trailers som jag och 
mitt bolag Happy Fiction gjorde 
för Guldbaggegalan två år i rad. 
Knappt någon hade sett filmer-
na innan de visades och vi var lite 
nervösa för vad folk skulle tycka, 
speciellt i ett sånt här samman-
hang då hela svenska filmeliten 
sitter samlad. Där stod vi och var 
nervösa och undrade hur fan det 
här skulle gå. Tänk om ingen skulle 
skratta ... 

Jag förstår känslan, det finns få saker 
som är värre än skämt som ingen skrat-
tar åt.

Usch ja, men nu slapp vi bekymra 
oss över det, för folk uppskattade 
det verkligen. Vi tyckte att det var 
skitroligt och började spinna vida-
re på konceptet och snart föddes 
planerna på en långfilm. I efter-
hand har vi fått höra att det faktiskt 

Dee har utan tvekan en av de mest fas-
cinerande bakgrundshistorier jag nå-
gonsin stött på. Genom åren har hon 
haft en rad spektakulära yrken som 
innefattar allt från burlesk performan-
ceartist, hermafrodit på Coney Island 
till kantor i en av de största katolska 
kyrkorna i New York. Antony Hegarty 
(han med ”the Johnsons” ni vet) fick 
upp ögonen för Dee när han hörde 
henne spela harpa på New Yorks ga-
tor. Efter etablerad kontakt blev hon så 
en del av ”Antony and the Johnsons”, 
vilket följdes av ytterligare samarbe-
ten med band som ”Current 93” och 
”Sex Pistols”. Jag skulle kunna skriva 
en lång, faktaspäckad artikel om den-
na brokiga bakgrund, men det gör jag 
inte. Jag kan utan några som helst pro-
blem förstå lockelsen i att klä ut sig till 
Shirley Temple och cykla omkring på 
en gigantisk trehjuling. Och ärligt talat, 
vem har inte fantiserat om en karriär 
som freakshowartist? Fast det finns ett 
litet undantag, en sak som jag inte alls 
kan förstå. Varför vill man egentligen bli 
klättrande trädkirurg? Det verkar ju full-
ständigt livsfarligt! 

Det fanns flera anledningar till att 
jag började klättra i träd. Som barn ville 
jag gärna bli trädklättrare, almsjukan 
härjade som värst hemma i USA och 
95 procent av almarna dog ut och var 
tvungna att fällas. Under flera års tid 
var landsbygd och stadsparker fulla 
av trädkirurger; stora, starka killar med 
rep och vajrar. Jag har alltid älskat höga 
höjder och ville gärna bli som dem, i 
mina ögon var de hjältar. Men så växte 
jag upp och hamnade i puberteten och 
då var jag betydligt mer intresserad 
av att bli kvinna. När jag var en bit över 
fyrtio bestämde jag mig för att ge mig 
in i trädklättrarbranschen och försöka 
förändra mitt förhållande med omgiv-
ningen. Vid den tidpunkten i mitt liv 
kändes de som sysslade med fysiskt 
ansträngande yrken lite som mina na-
turliga fiender. De var unga, hårt arbe-
tande män med bestämda åsikter som 
lätt blev provocerade av transvestiter. 
Ibland gjorde sådana människor mitt 
liv till en hemsk plåga. Jag var verkligen 
rädd för dem, men så finns det också 
en del våldsamma incidenter i mitt för-

var ett annat bolag som jobbade 
med en liknande idé för ett antal 
år sedan, men det fastnade på ma-
nusstadiet. Tråkigt för dem, men 
så här i efterhand var det ju tur för 
oss. 

En sak som jag tyckte var väldigt rolig 
när jag såg de första klippen, var att ni 
får det att kännas precis som en svensk 
snutrulle. 

När vi gjorde filmen så utgick vi 
ifrån det svenska sättet att göra 
polisfilm och byggde upp den ef-
ter samma mall. Även om spoof 
är en amerikansk företeelse så 
känns inte filmen som en ameri-
kansk komedi, den är väl snarare 
så amerikansk som Beckfilmerna 
försöker vara. Om man zappar in 
på filmen när den visas på teve om 
några år, vill vi att folk ska kunna 
tro att det är en Beckfilm de kollar 
på. En rolig grej är att Harald Ham-
rell är med i filmen och spelar sig 
själv. Han har regisserat den sista 
Beckfilmen som går upp på bio-
graferna bara några veckor efter 
vår film, så det kan hända att nå-
gon sätter sig i fel biosalong. 

Ni har lyckats få ihop en imponerande 
roll-lista. Det måste ju kännas under-
bart att se folk som Kjell Bergkvist gå 
runt och leverera skämt som du har 
skrivit. 

Ja, det är helt fantastiskt men ock-
så en viktig del av grejen. Vi ville 
casta skådespelare som inte var 
komiker. Eller tja, Cecilia Frode har 
ju gjort en del komedi. Hon är den 
enda som kan spela i båda läger. 
En del av våra skådisar har ju va-
rit med i riktiga polisfilmer så det 
förstärker känslan av att det är en 
Beckfilm man kollar på, även om 
vår film känns som ”MAD” möter 
”Nakna Pistolen”.

Leif Andree spelar huvudrollen som 
den konstant hungrige Kommissarie 
Späck. Han verkar äta precis hela ti-
den, gick han upp en massa i vikt under 
inspelningen eller hade ni spotthinkar?

Vi hade hinkar utställda, men jag 
tror inte att han använde dem 
för det låg aldrig något i. Han var 
väl hungrig helt enkelt. Under in-

flutna från just den typen av människor. Det kändes 
viktigt för mig att överkomma min rädsla och mitt hat 
mot dem, man löser inga problem med negativa tan-
kar. Jag försökte hitta en gemensam grund för oss att 
stå på. Och det funkade! Jag trivdes verkligen med 
killarna jag jobbade med, med ett enda undantag. Jag 
hade en riktigt hemsk förman som hade bestämt sig 
för att göra mitt liv till ett helvete. Tyvärr lyckades han 
rätt bra med det emellanåt. Men han är också den 
ende, resten av killarna var helt underbara. Tiden med 
dem formade mig enormt, men det var samtidigt nå-
got av det svåraste jag gjort, inte ens övergången från 
man till kvinna var så mentalt ansträngande för mig. 
Min karriär som trädkirurg fick dock ett förfärligt slut 
när ett träd ramlade över ett hus, men det har jag ing-
en lust att pratat mer om. Det finns tillräckligt mycket 
skrivet om det redan, den som är nyfiken hittar säkert 
något på internet.

Din levnadshistoria låter nästan som en Almodovar-
film. Det skulle inte alls förvåna mig om någon en dag 
kommer att göra en stor Hollywoodfilm baserad på 
ditt händelserika liv. Vem skulle du i så fall vilja se i rol-
len som dig själv?

Jag vet inte riktigt, det är en svår fråga. Judy Gar-
land hade antagligen klarat av det, men det blir 
nog lite svårt att ordna. Hmm... Quentin Taran-
tino hade gärna fått regissera, jag gillar verkligen 
hans filmer. Dessutom sätter han alltid ihop fan-
tastiska soundtrack. Uma Thurman skulle nog 
kunna spela mig, hon var så cool i Kill Bill att jag 
fick gåshud!

Du växte upp i en liten ort och nu reser du världen runt 
och sprider glädje med din musik. När du klarat av 
Europa är det dags för en månadslång turné hemma i 
USA. Blir det inte jobbigt med alla resor?

Det är alltid roligt att stå på scen, men resorna 
tär verkligen på krafterna. I USA kan man få till-
bringa flera dygn i bilen mellan olika spelningar 
och det är inte så roligt i längden, man trött-
nar snabbt. Men nog finns det en del fördelar 
med resorna också, en av dem är att man får se 
många inspirerande platser. Mitt ute i ödemar-
ken finns en bensinstation som alla förbipasse-
rande besöker, man har faktiskt inget annat val. 
Alla som färdas den sträckan tankar på det stäl-
let och förvånansvärt många av dem verkar vara 
artister av olika slag. Hela macken är full av pro-
motionbilder från personer som man aldrig hört 
talas om: komiker, buktalare, musiker och mas-
kerade brottare. Väggarna är fullkomligt täckta 
av bilder på folk som satt upp dem i ett försök att 
marknadsföra sig själva. Man tycker lite synd om 
de stackars typerna. 
En intressant detalj här är att jag aldrig lyssnar 

på musik när jag är ute på turné, 
men däremot har jag skrivit en del 
sånger under resorna. Det finns 
en del vägar som är smått legen-
dariska i musikerkretsar, eftersom 
alla band som någonsin turnerat i 
USA har färdats där, om man inte 
har privatflyg finns det inga alter-
nativ. När jag sitter där i bussen på 
väg från Los Angeles till en spel-
ning i Austin eller kanske Phoenix, 
brukar jag tänka på hur många 
förskräckliga låtar som skrivits på 
samma sträcka och sedan gör jag 
mitt bidrag, ha ha!
Ibland kan det gå flera år emel-
lan att jag skriver något nytt ma-
terial. En del sånger känns som 
att en vacker fågel flugit ner från 
himlen och landat på axeln, men 
den känslan får man sällan när 
man sitter i en varm turnébuss. 
En del låtar lever jag med i flera år 
innan de sista pusselbitarna fal-
ler på plats. Ett exempel på det är 
en av mina låtar som efter flera års 
arbete slutade som en gospel-
sång. Den började som en gos-
pel och det var så den var menad 
att vara, men det tog lång tid för 
mig att inse det. Jag motarbeta-
de dess form, antagligen för att 
jag inte hade någon lust att göra 
en gospelsång. När jag skrev lå-
ten arbetade jag med kyrkomusik 
och hade tillgång till en kör och 
en riktigt bra orgel men då var det 
viktigt för mig att göra något an-
norlunda. Låten blev inte färdig 
förrän jag tillät den att ta formen 
av en gospelsång, först då blev 
den bra. En mer fokuserad låtskri-
vare som till exempel Bob Dylan 
arbetar på så sätt att han inte gör 
en sång utan att veta vad det är 
han är ute efter att skapa för slags 
musik. Om han bestämmer sig 
för att skriva en gospelsång, så 
sätter han sig ner och gör med 
största sannolikhet en fantastisk 
gospelsång. Antagligen hittar han 
en lysande gospelkör som fram-
för den och sedan går han vidare 
till något annat. Det är så en bra 
låtskrivare arbetar. Men så funkar 

skåNsk, meLODiös PUNkrOCk

Jag träffar de tre medlemmarna David 
Johansson, Adam Blomgren och erik Billing i 
replokalen bara några timmar innan det är dags 
för releasefest för deras nya cd ”i ALL HAst”. 
titeln är minst sagt talande för kvällen, det är 
mycket som ska hinnas med. Gitarrsträngar ska 
bytas, trumset ska monteras ner och bilen ska 
packas. mitt i allt detta springer jag runt med en 
bandspelare och försöker göra en intervju. 

Fredde Granberg gjorde sig ett namn som den ena halvan av raggarduon ”ronny & ragge” i början av 1990-talet. 
med snusläpp och träskor fyllde han och den forne vapendragaren Peter settman folkparker över hela landet. 
Det svenska språket berikades med ord som ”pökpåse” och ”fårrd” och ingenting blev riktigt som förr.

Baby Dee besöker sverige under europalanseringen av sitt andra album ”A Book of songs”. en en-
vis lunginflammation har lett till att hon valt att hålla sig på hotellrummet mellan spelningarna. Och 
det är just på hotellet hon tar emot oss, iklädd dalmatinermönstrade byxor och en knallrosa tröja.

Text: Jimmy Wallin
Foto: Christer Järeslätt

det alltså inte för mig, tyvärr.
Vad är det pinsammaste du varit med 
om på scen?

Jag spelade i Göteborg för några 
år sedan och gjorde bort mig full-
ständigt. Det är en ganska stor 
historia i min personliga mytologi, 
jag refererar till det som ”the Al-
bino incident”. En av mina sånger, 
”Big Titty Bee Girl (from Dino 
Town)” handlar om en person 
med albinism. När jag framförde 
sången, så inledde jag med att 
fråga publiken om det ”finns någ-
ra albinos ibland oss ikväll”. Jag 
hade sagt precis samma sak vid 
varje uppträdande under en må-
nads tid och det brukar locka en 
del skratt. Den här gången fick jag 
dock ett plötsligt infall och avslu-
tade med att säga att jag trodde 
att alla här i Sverige var albinos. 
Själv tyckte jag att det var hyste-
riskt roligt sagt, men det var tyd-
ligen ingen som delade min upp-
fattning. Publiken blev alldeles 
knäpptyst. Ingen sa någonting. 
Ingen skrattade. Ingen utom jag 
själv vill säga, jag kunde verkligen 
inte sluta skratta, det gick bara 
inte! Jag tappade kontrollen full-
ständigt, vek mig dubbel av skratt 
och krälade runt på golvet. Det är 
inte särskilt bra när den ende som 
uppskattar uppträdandet är den 
som står på scenen.

Dee börjar skratta åt minnet. Plötsligt 
övergår skrattet i en hostattack och när 
jag kläcker ur mig något om att hon får 
ta det försiktigt så att hon inte avslutar 
kvällens spelning med en Tommy Coo-
per. Detta, lite plumpa och respekt-
lösa försök till skämt möts av ett varmt 
leende.

Det måste vara ett helt fantastiskt 
sätt att sluta sina dagar på. Jag 
kan inte tänka mig något bättre 
sätt att dö, på scen framför en ju-
blande publik i ett hav av applåder 
och skratt.

Fotnot: Den brittiske komikern och trollkarlen 
Tommy Cooper avled på scen 1984. Showen di-
rektsändes och såväl studiopublik som tevetittare 
trodde att det var en del av showen.

– eN iNterVJU meD FreDDe GrANBerG 

spelningsdagarna satte han i sig 
ohälsosamt mycket mat, så när vi 
andra bröt för lunch nöjde han sig 
med en rökpaus. 

Är Per Morberg lika läskig som han 
verkar?

Han är ganska precis så som han 
är på teve i de där matlagnings-
programmen, men jag hade inte 
kallat honom läskig. Jag gillar Per, 
det är en skön kille. I Späck spelar 
han kvinna, ja egentligen är det ju 
Marie Göranssons karaktär från 
Beckfilmerna som vi plockat rakt 
av. Det var vår producent som 
ringde upp Per för att kolla om han 
var intresserad av rollen, Per sva-
rade inte utan han fick prata med 
telefonsvararen istället. Så han sa 
någonting i stil med ”Hej, skulle du 
vara intresserad av att spela kvin-
na i vår komedi?”  Sedan hann han 
inte mycket mer än lägga på innan 
Per ringde tillbaka. Det roliga är 
att producenten inte svarade, utan 
Per pratade in ett entusiastiskt 
meddelande på hans telefonsva-
rare: ”Jag tar rollen! Jag har alltid 
drömt om att spela kvinna!” Per 
stormtrivdes verkligen i rollen och 
levde sig in i den. Det var som att 
se Hemingway i kvinnokläder. 

Dyker du själv upp i filmen?
Ja, jag gör en liten Hitchcock men 
det är inget stort. 

Saknar du aldrig att stå framför 
kameran?

Egentligen inte. Jag har lyxen att 
vara den jag vill vara, och just nu 
är det filmregissör. Fast jag tycker 
att det är kul att göra kortare gre-
jer någon gång emellanåt. An-
nars trivs jag bäst med att skriva 
manus, det är det som är det 
roligaste. 

Kommissarie Späck har biopremiär 4 
juni 2010

Jimmy Wallin
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Tycker du att man som grafisk formgivare har ett 
ansvar att förmedla viktiga frågor, som till exempel 
global uppvärmning, kriminalitet och fattigdom?

Både ja och nej. Som människa skulle jag 
säga Ja, man ska ge röst åt angelägna frågor 
som har större betydelse än den egna per-
sonen. Men som formgivare skulle jag säga 
Nej, inte nödvändigtvis. Vi är en länk mellan en 
upphovsman eller kund och en publik. Det är 
vårt jobb att leverera informationen så tydligt, 
effektivt och direkt som möjligt. Det är bara 
upphovsmannens idéer som är intressanta, 
och formgivaren ska hålla sig till att formge.

Vad gillar du med böcker? Tror du att e-böcker som 
kan läsas på läsplatta kommer att påverka bokens 
framtid? I så fall, hur?

Jag tror att internet och e-böcker kommer att 
förstärka den traditionella, fysiska pappersbo-
kens ställning. Det kommer säkert att finnas 
färre böcker än tidigare, men vad gör det? Det 
finns vissa typer av snabb, interaktiv informa-
tion som inte behöver stå i just en bok. Men 
boken har flera fördelar jämfört med digitala 
media. En bok har hög materiell kvalitet, den 
underlättar koncentrationen när man läser och 
den har högre status. Det borde vi som arbe-
tar med att formge böcker tänka på och utnytt-
ja. Böcker kan vara ännu mer materiella och 
ännu mer koncentrerade.
Å andra sidan har vi genom digitala media fått 
mer kunskap om hur man strukturerar och or-
ganiserar information. Ta till exempel en mjuk-
vara som iTunes, eller miniatyrbilder. Jag tyck-
er att sådana nya tekniker också ska användas 
i böcker, så att boken moderniseras.

Kända grafiska formgivare som Max Bill har också 
varit arkitekter. Tycker du att grafisk formgivning 

och arkitektur har mycket gemensamt?
För mig har formgivning av böck-
er mer gemensamt med stads-
byggnad än med arkitektur. Båda 
handlar om utrymmet emellan, 
om relationen mellan ting. Ar-
kitektur handlar med om själva 
tingen, som produktdesign eller 
logotyper.

När man tittar på de böcker du form-
givit ser man att du mest arbetar med 
asymmetrisk typografi (modern ty-
pografi). I din bok ”De Volgerlanden” 
finns det några intressanta uppslag 
som visar på kunskap inom asymme-
trisk typografi. Är du självlärd eller lär-
de du dig det på Rietveld Academie?

Jag är utbildad inom arkitekto-
nisk design på Rietveld Acade-
mie. Som grafisk formgivare är jag 
självlärd. Men jag är ju hollända-
re, växte upp i Holland på 70- och 
80-talen och jag är intresserad av 
modern arkitektur så det är gan-
ska självklart att modernismen är 
min naturliga miljö. När jag sedan 
började med grafisk design var 
det logiskt för mig att ha ett mo-
dernistiskt anslag.

I en intervju på webbsidan ”Holländska 
profiler” talar du om grafiska formgiva-
re som frånvarande. Du säger: ”Vem är 
jag att tala om att detta är bra?”
Åsikten att designern bara är en tjäna-
re påminner om den klassiska typogra-
fin (den symmetriska) där typografer 
som Beatrice Warde (i sin essä ”The 

Crystal Goblet”) beskriver typografen 
som osynlig, transparent. Är det något 
som du känner igen dig i?

Ja, absolut. Jag tycker inte om när 
en bok har en design som över-
skuggar innehållet. Det känns 
som att designern ropar: ”Hallå, 
titta på mig, jag har också något 
att säga om det här ämnet!” Vem 
bryr sig? Jag är bara intresserad 
av vad designern har att säga om 
design.

Du är föreläsare på masterutbildning-
en vid Design Academy i Eindhoven. 
Vad tycker du om dagens studenter? 
Vill de veta något om den grafiska 
formgivningens och typografins histo-
ria eller är de mer intresserade av kom-
mersialism och massmedia?

Jag är föreläsare på masterpro-
grammet för produktformgivning 
(Just det, jag är utbildad arki-
tekt, arbetar som grafisk formgi-
vare och undervisar i produktde-
sign — ganska schizofrent!). Det 
är så roligt på den institutionen 
för studenterna kommer från hela 
världen. Bara tre av de femtio stu-
denterna är holländare. Det är 
mycket inspirerande att de har så 
olika bakgrund och kultur. Man blir 
medveten om att vi är en del i den 
stora världen och att sådant som 
är viktigt hos oss är helt ointres-
sant någon annanstans.
Vi arbetar enligt en väldigt kon-
ceptuell, forskningsbaserad me-

 Joost
Grootens
Genom sitt arbete har Grootens blivit en förebild för många 
framtida grafiska formgivare. Han har genom sina atlas 
projekt byggt en bro mellan informationsgrafik (visuell jour-
nalistik) och grafisk design. Denna bro, som förbinder flera 
olika dicipliner, är något vi i sverige även bör bygga och där-
med skapa en grogrund för framtida informationsgrafiker. 

Joost Grootens studerade arkitektur vid Ger-
rit Rietveld Academy i Amsterdam från 1990 till 
1995. Efter att ha avslutat sitt sista projekt – en 
interaktiv CD-ROM på hur komplicerade arkitek-
toniska representation – Grootens fortsatte med 
att skapa sin egen studio. Mellan 1995 och 2000 
avslutade han ett antal projekt inom områdena ar-
kitektur, interaktiva medier och offentliga rummet.

1998 innebar en vändpunkt då han ritade sin 
första bok – Metaspaces, utgiven av Black Dog 
förlag i London. Sedan 2000 har han nästan ute-
slutande formgett böcker inom områdena arkitek-
tur, urbana rummet och konst. Hans specialitet 
är atlas projekten där han utformar både kartorna 
och böckerna själv. 

Bland hans kunder är 010 Publishers Rotter-
dam, Nai Publishers Rotterdam, Lars Müller Pu-
blishers Baden och Phaidon Press London.

Grootens har vunnit flera priser för sin design. 
Bland dem 2009 Rotterdam Design Prize, två 
guld i ”Schönste Bücher aus aller Welt” (bäst 
bokdesign i världen), den nederländska Design 
Award för grafisk design och Red Dot: Grand 
Prix redaktionell design.

Han är en föreläsare på masterprogrammet i 
Design Academy Eindhoven. Han har också före-
läst vid olika skolor i Nederländerna som Berlage 
Institute Rotterdam. Dessutom har han work-
shops på institutioner i England, Japan, Kina, Tai-
wan och Indonesien.

tod. Det gillar jag! Genom forsk-
ning kan våra idéer och produkter 
komma att handla mindre om oss 
själva och bli mer förankrade, mer 
genuina och meningsfulla.
Dagens studenter är som studen-
terna för tjugo år sedan och femtio 
år sedan. De är mycket medvetna 
om det som händer idag och väl-
digt trendkänsliga men också fo-
kuserade på framtiden. Historien 
är historia. De är inte intresserade 
av kommersialism men de vill bli 
kända.

Vad har varit den viktigaste händelsen 
i din karriär?

Första gången jag gjorde en bok. 
Det kändes som att komma hem 
fast det var en helt ny värld för mig. 
Jag avslutade mina arkitektjobb 
och två år senare var jag grafisk 
formgivare på heltid.

Vad blir du inspirerad och motiverad av?
Berättelser i alla former. Littera-
tur, filmer. Jag tycker om historier 
och alla olika sätt att berätta en 
historia på.

Vad skulle ditt drömuppdrag vara?
En bok om den svenske arkitekten 
Lewerentz eller en ny karta över 
Londons tunnelbana.

Marcus Gärde
Översättning: Lotta Askaner 
Bergström
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Rotterdam 2005 | Design book and maps: studio Joost Grootens (Joost Grootens) 
| Best Dutch Book Design 2005 | Gold medal Best Book Design from all over the 
World, Leipzig 2006 | Dutch Design Award Graphic Design 2006 | Red dot: Grand 
Prix Editorial Design, Essen 2006 | Rotterdam Design Prize 2009 | Metropolitan 
World Atlas is printed in a tinted spot varnish and four pantone colours including 
dayglo orange and metallic blue.

Atlas of the New Dutch Water Defence Line | Edited by: Bernard 
Colenbrander, Rita Brons | Publisher: 010 Publishers, Rotterdam 
2009 | Design book and maps: studio Joost Grootens (Joost 
Grootens with Tine van Wel and Adam Farlie) | Atlas of the New 
Dutch Water Defence Line is printed in five pantone colours 
including dayglo yellow and dayglo pink.

Limes Atlas | Authors: Bernard 
Colenbrander, MUST | 
Publisher: 010 Publishers, 
Rotterdam 2005 | Design 
book and maps: studio Joost 
Grootens (Joost Grootens) | 
Best Dutch Book Design 2005 
| Rotterdam Design Prize 2009 
| Limes Atlas is printed in four 
pantone colours including gold 
and a spot varnish.

Vinex Atlas |  Authors: Jelte Boeijenga & Jeroen 
Mensink | Publisher: 010 Publishers, Rotterdam 
2008 | Design book and maps: studio Joost 
Grootens (Joost Grootens with Tine van Wel, 
Jim Biekmann and Anna Iwansson) | Gold medal 
Best Book Design from all over the World, 
Leipzig 2009 | Best Dutch Book Design 2008 
| Rotterdam Design Prize 2009 | Vinex Atlas is 
printed in five pantone colours including dayglo 
yellow and metallic pink. | Papers: cover / Wibalin 
Buckram white, 120 gr.; endpapers / Reviva 
offset, 140 gr.; pp. 1-272 / Gardapat Kiara, 115 
gr.; pp. 273-304 / Reviva offset, 90 gr. | Font: 
Neutral (Kai Bernau; http://www.letterlabor.de)

Joost Grootens
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1853 härjade en koleraepidemi i byen, vilket fick myn-
digheterna att bygga en vattenreservoar efter turkis-
ka förebilder; med tre öppna magasin vars samman-
lagda bottenyta är fyratusenfyrahundra kvadratmeter.

1889 övertäcktes anläggningen av hälsoskäl, 
och efter att ha tjänat sitt syfte tömdes den på vatten 
1981.

Femton år senare blev Köpenhamn europeisk kul-
turhuvudstad, och en av de bärande tankarna var då 
att förvandla outnyttjade rum till kulturlokaler. Varvid 
den gamla reservoaren blev Museet for Moderne 
Glaskunst – med både en permanent utställning och 
tillfälliga exposeer. 

I år vänder cisternerne blicken mot Sverige och pre-
senterar Göran Wärff (f. 1933), verksam vid Kosta 
Boda sedan mitten av sextiotalet – varvat med ar-
betsperioder i Australien och England.

Wärff, en av förgrundsgestalterna inom den svens-
ka glaskonst som med all rätt vunnit världsrykte, for-
mar den glödande massan till boningar för ljus, värme 
och sinnlighet. Han är väl medveten om materialets 
möjligheter, och vet hur man med slipningar och fär-
ger kan åstadkomma eleganta optiska brytningar. Vil-
ket i sin tur gör att hans pjäser samtidigt fångar både 
rörelse och liv.

Naturen är en ständig källa till inspiration, och här 
i den danska underjorden visas verk enkom skapade 
för dessa mycket speciella rum. Själv påpekar han 
gärna att uppväxten på Gotland gett honom en sär-
skild känsla för havet och landskapets formspråk.

Höjdpunkten i hans pågående utställning är må-
hända en handfull arbeten som omedelbart för tan-
ken till något mellan reptiler och fallosar: till skim-
rande former som med obändig styrka reser sig upp 
från marken; kanske som urkrafter strävande mot en 
högre rymd. Det är storslaget och fulländat, bär mäs-
tarens stämpel.

 Men här finns också klockformade monokroma 
skapelser monterade på stativ, flytande nebulo-
sor under taket, tungt massiva glasstycken vars inre 
gömmer svagt förnimbara människoansikten, och 
plafondlika glastavlor i lysande kolorit.

Och då blir allt en samling solitärer, exponerade 
med spotlights i de mörka och fuktiga – nästan sa-
krala – salarna.

Ty cisternerne dryper av vatten. Golven är blöta 
och det droppar från valven, medan glaset reflekte-
ras i flera dimensioner genom vätan – lever i symbios 
med växande stalaktiter.

Man kan svårligen tänka sig en bättre och mer ef-
fektfull miljö för Wärffs arbeten, när man möter detta 
totala samspel mellan utställningslokal, material och 
konstnärligt uttryck.  

För dem som ännu inte besökt det underjordiska 
museet väntar en spännande, och i ordets mest po-
sitiva bemärkelse, annorlunda upplevelse. Inte minst 
för barnfamiljer – som efter djuren på Zoo kan träda 
ner i en fantasieggande värld.

Wärffs utställning Flow Glow pågår till den 28 no-
vember – öppen eftermiddagar, torsdag till söndag. 
Grova skor och oömma kläder rekommenderas.

C-J Charpentier

Flow Glow:
Glas i underjorden    

eN mAGisk LekLåDA

Jag gick förbi lokalen där restaurangen 
låg. Samma restaurang där jag hade 
tillbringat många, många timmar, och 
flera månader av mitt liv.

Den låg lite utanför stadens pulse-
rande gator, nästan bortglömd men 
ändå inte. Trots det samlades invånar-
na där och åt fina lunchar och midda-
gar ganska ofta och ganska länge.

Att stå utanför lokalen var som att 
plötsligt göra en tidsresa. Det kändes 
som om det var igår som jag stod i kö-
ket timme efter timme och diskade.

Jag hade min lille, då treåriga son 
med mig. Han var och är en sådan god 
och snäll kille. Han satt i timmar tålmo-
dig i en liten flyttlåda och lekte med sin 
blåa nalle som han hade fått av en snäll 
sjuksköterska vid namnet Kerstin.

Vi var rädda små utvisningshotade 
och frusna flyktingar. Vi var inte ensam-
ma då och det är vi inte nu heller. Det 
finns gott om utvisningshotade även 
idag som är tvungna att jobba svart får 
att klara sig.

Restaurangen som jag och min son 
åkte till varje vardag från Boliden var 
ganska liten men mysig, inredd med 
små medel men ändå trevlig.

Det blev långa dagar, men jag var 
ändå glad att vi fick mat och lite peng-
ar. Jag kommer ihåg att jag led inom-
bords över att min lille son satt så länge 
bredvid mig i en flyttlåda, och hade då-
ligt samvete över hans enkla tillvaro.

Jag hade flytt med min lille son över 
land och berg från förtryck och miss-
handel. För att kunna ge honom ett 
bättre liv och istället hade han fått en 
flyttlåda på golvet, i en liten restaurang 
i kalla Västerbotten.

Med en mamma som var ett nervvrak 
och vettskrämd för utvisning.

Några år senare fick vi uppehållstill-
stånd. Jag skaffade mig svensk gym-
nasiekompetens, och så småningom 
kom jag in på universitetet i Stockholm.

Dags att flytta... Jag packade ner 
mina saker i några begagnade flyttlå-
dor, som låg tomma i vardagsrummet 
och väntade på att bli fyllda.

När jag stod där i köket som låg 
bredvid vardagsrummet och packade. 
Hörde jag plötsligt ett litet glatt skratt, 
och en liten röst som ropade: 

– Mamma, mamma kom nu!
Min lille son satt i en av lådorna och 

hela hans barnansikte var ett stort le-
ende. Han sa: 

– Kolla mamma jag hittade tillbaka 
till min magiska leklåda.

Jag kommer att komma ihåg detta 
ögonblick resten av mitt liv. Samma 
låda som gav mig tårar, ångest, stor 
sorg och dåligt samvete.

Var en magisk liten värld för min 
3- åring.

Vid datorn*
Zinat Pirzadeh 

Tvärs över gatan från Zoo i Köpenhamn utbreder sig Söndermarken – ett stort 
parkområde anlagt under tidigt 1700-tal, och djupt under vegetationen döljer sig det 
unika glasmuseet Cisternerne. Vars ingång markeras med en pyramid av just glas.

Som polykroma reptiler reser sig Wärffs glas i underjorden. (Foto: Jonas Lodahl)

PAUL HeAtON

Första gången jag medvetet bestämde mig för att 
åka till Manchester var 1978. Jag var sexton år och 
bodde i Surrey men många band som jag gillade kom 
från nordväst. John Cooper-Clarke, Joy Division, The 
Fall och inte minst The Buzzcocks fick mig att tro att 
Manchesterborna kanske var samma slags männis-
kor som jag.

En halvtimme efter min ankomst till Manchester 
hade Sheffield United-fansen som jag hade träffat 
börjat slåss med fans från Man United, Man City och 
Oldham. De hade inte ens tagit sig ut från Picadilly 
Station. Själv gick jag direkt och satte mig på ett flot-
tigt fik på busstationen där jag optimistiskt hoppa-
des på att en Steve Diggle, en Shelley eller kanske en 
mindre känd medlem av Slaughter and the Dogs skul-
le komma förbi. Utanför fiket försökte mina landsmän 
väja för bussar och käftsmällar. 

Före den här underbara vistelsen hade min erfa-
renhet av Manchester varit begränsad till de årliga 
resorna varje jul från Sheffield till Liverpool då vi pas-
serade genom Manchester. Jag satt och lyssnade på 
fantastiskt roliga gräl mellan å ena sidan kusin Phil, 
en hängiven Man United-fan, och å andra sidan far-
bror Philip och kusin Gordon (ett otroligt och väldigt 
komiskt liverpoolskt radarpar) när de två senare för-
sökte reta upp kusin Phil över vad som hänt i match-
en. Genom åren fick jag och mina två äldre bröder en 
väldig respekt för kusin Phils styrka och stoicism un-
der en sådan korseld. Kanske gjorde det också att vi 
hejade på hans lag i smyg.

När jag flyttade hit 2002 såg inte mycket ut att ha 
förändrats vid första anblicken, men när jag tittade 
närmare märkte jag att det var ett Manchester som 
var väldigt annorlunda från den makligare, nästan 
drömlika staden från sjuttio- och åttiotalen.

Manchester hade synts och hörts en hel del i slutet 
av åttio- och början av nittiotalet. Som en proffsbox-
are inför en stormatch såg staden inte längre åt öst 
(Leeds) eller väst (Liverpool) efter motståndare, utan 
söderut, och över hela världen. Noel Gallaghers ord 
”Vi är inte kaxiga, vi bara anser att vi är världens bästa 
band” var ett tydligt tecken på att Manchester tävlade 
i en annan viktklass. På två rätt korta decennier hade 
Manchester förändrats från att vara tystlåtet som 
Lancaster, till den sortens högtflygande innerstads-
arrogans som bara en framgångsrik storstad klarar 
att upprätthålla.

Men när något nytt börjar pulsera följer ofta en del 
tråkigheter i spåren. Medelklassen kommer alltid att 
tjuvåka på bra arbetarklassidéer, och kanske var be-
slutet att kalla den nya hippa stadsdelen för Northern 
Quarter det största brottet. Denna geografiska och 
matematiska abnormitet, tillsammans med kompisen 
The Triangle, är nog det värsta exemplet på yuppie-
omdöpning i landet! Bara jag hör Q-ordet nämnas 
slänger jag mig på en buss till Bury market där det 
åtminstone finns riktiga människor som säljer riktiga 
saker!

Som tur är verkar Manchester ta sådana misstag 
med ro. Staden har en av de mest framgångsrika och 
förmögna fotbollsklubbarna i världen, men ändå ser 
supportrarna ut som belägrade Accrington Stanley-
fans. Manchester kan också stoltsera med några av 
landets ryktbaraste artister men i motsats till Hull, 
som jag flyttade från, hör man sällan något ont sägas 
om dessa människor eller band. Här finns de mest 
högljudda och kaxiga kändisar som någonsin upp-
trätt på en scen, men ändå kan staden lika gärna för-
knippas med en Paul Scholes eller en Guy Garvey. 

Manchester är en av de snabbast växande metro-
polerna i Europa, men mitt bland all hänsynslös till-
växt kan man hitta företaget Manchesters Timpsons 
Ltd, kanske det mest storsinta och generösa före-
taget i hela Storbritannien. Dessutom har jag aldrig 
bott på ett ställe med större mångfald av kulturer och 
raser än i Manchester. Trots det får rasism och intole-
rans stryka på foten här.

Men här i södra delen av staden är det mer obetyd-

liga problem som upptar hjärnan. Kom-
mer Burton Road att bli en enda lång 
restaurang och bar? Hur länge kan 
Gudruns tvättomat överleva innan de 
behöver börja servera drycker? Och 
folk från Didsbury kallar folk från Chorl-
ton för ”snobbiga hippies” medan folk 
från Chorlton kallar folk från Dids-
bury för ”hippie-snobbar” — och folk 
från Mersey Bank ger fullständigt fan 
i vilket!

För en som fortfarande efter sju år 
är en utböling, är Manchester en udda 
blandning av personligheter och kultu-
rer. Men det funkar. På bussresan från 
Levenshulme genom Longsight och 
Ardwick in till stan åhörde jag för hit-
tills enda gången en livlig diskussion 
mellan en man i full skotsk mundering 
(kilt i tartan, säckpipa och skinnpun-
gen sporran) och en rastafari. Och den 
spöklika stämningen på Belle Vue-
stadion en söndag. Ljudet av Freddy 
Fenders ”Before the next teardrop 
falls” som kommer från Country and 
Western-ståndet på Gorton market, 
uppblandat med lukten av pajer från 
Fish and chips-butiken. Cykelturen på 
somrarna längs Yew Tree Road till Hul-
me och genom staden förbi kanalerna 
till vår replokal i Ancoats. Spårvagnstu-
ren från Stretford till Bury på väg till en 
match. Att medvetet köra vilse i Salford 
på min sparkcykel och fråga om vägen 
med italiensk brytning. De menings-
lösa, blåsiga söndagsmorgnarna på 
planerna vid Hough End då man letar 
efter det perfekta målet. Eller vad sägs 
om en fredag med billig lager i exklu-
sivt sällskap, i den levande såpoperan 
The Orion i Withington, eller kanske 
den mer typiska bussresan på översta 
däck — man måste sitta där uppe ifall 
man skulle råka fisa — där man kan se 
ut över Rusholme, känna dofterna och 
höra ljuden en lördagskväll?

Det är trots allt detta som ger Man-
chester dess typiska puls.

Inte Triangle, och inte Quarter, men 
Hjärtat.

Paul Heaton
Översättare Lotta Askaner Bergström

ALLiANseN

Återigen är det dags för den oheliga al-
liansen (Nej, jag pratar inte om Maud, 
Fredrik och Görans allians. Det är nåt 
helt annat det) fotboll och hårdrock. 
Lördagen den åttonde maj på Ber-
narena i Örebro går årets upplaga av 
Metalsvenskan av stapeln och jag är 
med som tränare i Close Ups lag. Ett 
lag som i år innehåller välkända pennor 
som Erik Sandberg, Robban Beciro-
vic och Peter Andersson men även kil-
lar som Dennis Lyxén, Jose´Saxlund 
och inte minst Jörgen Pettersson som 
spelat med Soulweeper och i Borussia 
Mönchengladbach samt det svenska 
landslaget i fotboll. Själv har jag övat 
på att se snygg ut i kostym, prata skit 
om de andra lagen och ja, det är väl allt. 
De andra lagen innehåller medlemmar 
från In Flames, Entombed, Sabaton, 
Mustasch, Sonic Syndicate, Krux, Bul-
let med flera. Kort sagt, om någon ond-
sint terrorist eller om Siewert Öholm 
skulle vilja tillintetgöra den svenska 
hårdrocksscenen så skulle en välpla-
cerad sprängladdning kunna utplåna 
stora delar av den. För, i stort sett, så 
detta ”vem är vem” inom svensk hård-
rock. Visst är det kul och det mesta 
görs med en glimt i ögat men när do-
maren blåser i visselpipan och det är 
avspark då är det hundra procent allvar 
som gäller och bara seger som räk-
nas. Men Metalsvenskan är inte bara 
fotboll – det är fest och inga mindre än 
Twisted Sister, Sabaton och Raised 
Fist spelar på det partyt. Jag vet folk 
som inte blev sig själva på flera dagar 
efter förra årets sammandrabbning.

Själv gillar jag inte sport överhuvud-
taget eller som Primus storklike ba-
sist Les Claypool sa en gång i tiderna. 
”Jag gillar två sporter – dragracing och 
sportfiske”. Något som jag i princip 
kan skriva under på. Annars tycker jag 
det är kusligt obehagligt med offside, 
sidbyte och flygande flopp och allt vad 
det heter. Däremot så bangar man väl 
inte en bra konsert eller fest…

Jerry Prütz
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*De bästa ölen sista veckan
1. BOSS Bitter på Duke of Wellington Pub I London
2. BOSS Bitter på Duke of Wellington Pub I London
3. BOSS Bitter på Duke of Wellington Pub I London

*mest underbara böckerna den senaste tiden
1. Mats B – Easter in Paris
2. Ida Börjel – SOND
3. Hellfire – berättelsen om Jerry Lee Lewis

*De bästa antikvariaten i sverige
1. Hundörat, Borrby, Strängnäs och Stockholm
2. Rönnells, Stockholm
3. H:ström, Umeå

*De mest OtrOLiGA  OCH kreAtiVA 
skiVAFFärerNA i sVeriGe
1. JAZZ: Andra Jazz, Stockholm… utan konkurens
2. ROCK: Pet Sounds, Stockholm… utan konkurens
3. WORLD MUSIC: Multi Kulti , Stockholm… utan 

konkurens

(varför har vi inte några offensiva, kreativa skivaffärer 
av rang i detta sydliga rike???. Det kan väl inte vara 
riktigt hälsosamt att allt dylikt skall ligga i huvudsta-
den??? Nya Upplagan uppmanar härmed till resning! 
Starta eder grammofonskive butik NU!)

*De bästa iCA affärerna 
1. Häggs, Gärsnäs
2. ICA Raketen, Umeå
3. ICA Maxi, Eskilstuna

*De bästa lamm rätterna den senaste månaden
1. Nero, Saltsjöbadens Restaurang, Ystad
2. Hammenhögs gästgivaregård
3. Vaktmannagården

*De bästa listorna
1. Bröllopsgästlistan för Juli
2. Nya Upplagan
3. The Wire (GB)

*DeN BästA tV-serieN De seNAste åreN
1. The Wire  (US)
2. Sopranos
3. Simpsons

*Den sämsta tV-serie någonsin utan konku-
rens, d.v.s. värre än rederiet och Dallas ihop:
1. Jazz – A Film by Ken Burns (den värsta musikaliska 

historieförfalskningen någonsin )

*Det Bästa tilläget till potatismos
1. tryffelolja
2. ansjovisspad
3. muskot

*månadens bästa format
1. 11 tums vinyl skiva!!! (Swedish Azz – Jazz på 

Svenska)

Listorna har tagit över  det kommer mer  håll ut  det 
kommer fler listor  Listorna regerar  Listorna  Listorna  
Listorna…

Hälsar Mats Gustafsson, Gärsnäs och uppmanar 
läsarna att skicka in listor till redaktionen, så skall vi 
effektivt censurera, förbättra och publicera alltefter 
vad vi själva anser är lämpligt 

HYLLNiNGsteLeGrAm 
tiLL ViCtOriA OCH DANieL 
19 JUNi 2010ListOr…kONst OCH CYkeLPUmP

Ich hab ein Fahrrad in Berlin.
Men den har ingen luft i framdäcket. Den stod ute på 
gården hela vintern och frös.

Jag orkade inte gå med den till cykelverkstan. Jag 
orkade inte gå till tvätteriet med lakanen. Jag orkade 
inte montera in nya taklampan från IKEA. Jag orkade 
inte släpa upp mer kol från källaren till kakelugnen 
fast det var kallt. 

Att bo i en storstad i ett omodernt hus är trevligt 
som omväxling till det skånska bylivet. Men den här 
virusförkylningen har pumpat ut luften ur mig. Hostan 
attackerar med skrällar som kunde väcka upp vilken 
sovande björn som helst. Jag försöker slå tillbaka 
med diverse huskurer, t ex  franska näsdroppar med 
äkta silver i. 

Berlin är ljuvligt vårlikt med nyutslagna kastanjer 
på Kastanieallée, och alla sitter ute på trottoarkaféer, 
inte bara rökarna. Här kan man njuta. Och här föränd-
ras staden så snabbt att gaturummet ändrar sig innan 
man slagit sig ner på kaféstolen.

Den pågående dramatiken kring stadens utform-
ning vid Unter den Lindens början är som en thriller. 
Det östtyska gigantiska kulturhuset Palast der Re-
publik, som Walter Ulbricht lät bygga sedan han låtit 
riva det gamla slottet, som blivit bombskadat i krigets 
slutskede, var ju en nagel i ögat på det förenade Tysk-
lands ledning efter murens fall. DDR-palatset är slut-
ligen rivet nu, och på den tomma Slottsplatsen har 
man börjat rekonstruera det gamla slottet igen, något 
som kommer att kosta miljarder. Men där ligger också 
en kaxig huslåda, en Temporär Konsthall, som ska 
få stå i två år tills slottsbyggnationen tränger ut den. 
Tidsepokerna blandas i en villervalla av ideologier 
och politik, det är galet och förvirrande.

I den Temporära Konsthallen har man engagerade 
utställningar med samtidskonst, gratis inträde, en un-
derbar bokhandel i entrén och ett kafé i andra ändan 
av byggnaden. Nu är det en idérik utställning som dis-
kuterar Squatting, – att minnas, glömma och ockupe-
ra platser – med installation, foto, film och måleri.

Där visas vår nutid, 2000-talets globala otrygga 
föränderliga värld. 

Efter denna dos tunga frågeställningar sökte jag 
mig några kvarter bort, tillbaka till det förflutna, gick 
till Altes Museum  med dess arv av nationalism och 
romantisk konst.  Gick och strosade och kände mig 
hemma i salarna.        

Marken darrade till under mina fötter, var det ett li-
tet jordskalv eller månne historiens spöken? Jag ram-
lade rätt in i ett romantiskt suggestivt landskap, blev 
obönhörligt fast och stod öga mot öga med Dödens 
Ö, målad 1880 av schweizaren Arnold Böcklin.  Ön 

ers majestäter!
ers kungliga högheter!
ers…äsch…vi är alla lika, även om 
en del är mera lika än andra.

Det har kommit in en mängd hyllnings-
telegram här till Victoria och Daniel 
och vi hinner bara läsa upp en bråkdel.

I all underdånighet undrar jag om 
det är okay att läsa upp telegrammen 
nu? Tack! Juste! 

Från rosenbad.
regeringskansliet. reinfeldt.
Texten lyder: Snart blir det flickor och 
gossar.
Hoppas de inte blir sossar.
Sossar vill man slippa
önskar Fredrik och Filippa.

Från socialdemokraterna. 
sveavägen. sahlin.
Snart blir det späda krabater!
Må de ej bli moderater!
Högern bör man håna
önskar Bosse och Mona.

Från Drottningholms slott.
Carl XVi Gustav och silvia.
Vickan, du har haft dina storm-år.
Ska bli kul att bli morfar och mormor.
Daniel verkar vara en Tarzan,
önskar Morsan och Farsan.

Och så ett trevligt illustrerat tele-
gram från the kremlin, moskva.
Texten lyder: Put it in.
                              Putin

Och  så ett telegram från indien.
Må ni bli som en korsning mellan 
Buddha och Obama
önskar hjärtligt Dalai Lhama.

till sist en hälsning från Washing-
ton DC. Den är tydligen översatt av 
svenska ambassaden.
Här kommer helt hjärtligt och  sonika
ett grattis från Hillary , Bill och från 
Monica.

Och en hälsning från roslagen:
I  ett gult litet slott ner vid sjön ska ni bo.
Själv är jag unik, önskar Jan Guillou.

Och en hälsning från 
saltsjöbaden:
Läs mina böcker morgon och kväll.
Själv är jag unik, önskar jag, Gardell.
 
 Jonas Hallberg

består av höga klippväggar med por-
tar och fönstergluggar uthuggna däri. 
Några dystra mörka cypresser växer 
mitt på ön. Ett disigt ljus och ett stilla 
vatten omger den, en enkel farkost när-
mar sig ön, en båt med en man vid pad-
deln och en blickstilla vitklädd stående 
kvinnogestalt, hon vänder ryggen mot 
oss, oavvänt blickande in mot ön. En 
lätt skummande krusning från årans 
tag i vattnet, annars bara evig stillhet. 

Det ofrånkomliga: Lev nu, livet är så 
kort, evigheten är så lång. Du kommer 
till Ön men du kommer inte därifrån.

NU. Pumpa däcket så du kan cykla 
ut i vårens ljumma luft. Bli kär. Förso-
nas med den du bråkat med. Vi hör 
ihop – tillsammans kan vi ändra på värl-
dens tokerier. Det finns hopp!

På kvällen gick vi till Philharmonin 
och hörde en fantastisk stråkkvartett 
som var så bra, att dess spel vässade 
själva tillvarons udd och publiken gick 
därifrån upplyst av en vulkanisk gnista. 
Nämligen den inspirerande känsla 
som kan beskrivas som – lycka.

Gittan Jönsson

tUPPeN GAL. tUPPeN är GALeN!!

I Thailand finns det många (ja, jag har skaffat mig en 
ny dator, därför får ni nu; Å Ä och Ö!) ljud och oljud: 
Ett av dem kallas; enligt en artikel i Bangkok post; 
”Rolex rooster”, detta är tuppen som inte har koll på 
klockan. Den börjar gala klockan fem på morgonen 
(då har inte solen gått upp!) och kan faktiskt fort-
sätta hela dagen. Denna blivande komposition av 
ljud, kombineras av följande: Munkarna vaknar och 
väcks av en ljudlig klockklang klockan fem och hun-
darna vaknar med dem! Ylande lystrar de till klockans 
klang. När klockan tystnat och hundarna och tuppen 
tagit vid, kommer musiken från en passerande flod-
båt längs Mekongfloden. Decibelen (ljudvolymen) är 
öronbedövande och garanterat inte ens laglig i Sve-
rige. Detta är Look tung-musik när den är som bäst, 
men hur överlever passagerarna ljudstyrkan? Så här 
fortsätter dagen, självklart med små solon från för-
bipasserande ”Tuk tuks” (trehjulig motorcykeltaxi); 
med overksamma ljuddämpare och ett ständigt reno-
verande (se; vinkelkap, hammare och såg). Vid fyra-
tiden på eftermiddagen, lägrar sig lugnet, i exakt fem 
minuter (jag hinner precis slumra in), då: Hundarna 
börjar springa runt och skälla besinningslöst efter att 
ha vilat en stund. ”Chatakan” (små skalbaggar (Cika-
dor), som låter som en generator med glappkontakt), 
sätter igång sin aftonserenad och konserten börjar 
närma sig sitt crescendo och klimax! Nu kommer 
tidvattnet ljudligt forsande in, flodbåtarna höjer voly-
men, restaurangen startar sin kvällsmusik och på nå-
got tak sitter en ”Ducke” (Gecko-ödla) och upprepar 
sitt mantra: ”Du keeeeh, - Du keeeeh” (om den gör 
det mer än sex gånger, så betyder det tur!). 

Tuppen tror fortfarande att det är morgon och jag 
kan inte tro att det är sant, en kakofoni av ljud som 
skulle få vem som helst att tappa öronen, men det lå-
ter ganska bra och framförallt, så mår jag bra. Sedan, 
när solen gått ned, så blir det faktiskt; tyst. Ja, om 
man bortser från syrsorna, Kvällens fotbollsmatch, 
”Fireshow”-musiken (Scooter och crazyfrog - dunka 
dunka) och vågskvalp. Oljud kan faktiskt vara ganska 
sövande, speciellt om man är van vid det. 

Jag somnar och drömmer om resan till ”Isan” 
(Nordöstra Thailand) som jag varit med om:

”Vientanne ”( Laos huvudstad); Jag åt myräggs-
sallad, mums! ”Nong khai” (Gränsstad till Laos i Thai-
land); Jag fick tillfället att äta ”Jätte-Mekong-kattfisk”, 
smakade lite som Gädda om jag ska vara ärlig. Jag 
blev även spådd i händerna och blev ombedd; att för 
att undvika en olycka, skaffa mig några levande Ålar 
och släppa ut dem i friskt vatten (snacka om att göra 
mitt för att vi ska kunna ha festliga Ålagillen, även i 
framtiden!).

”Udon Thani” (Isans största stad); jag missade 
”blindtarmsalladen”, men fick se en dansande planta: 
Om man visslade eller sjöng i falsett, så stuffade den 
loss. (Det är sant!)

”Khorat”-”Nakhon si ratschasima” (Stor student-
stad): Vi gick på festival och åt ”Pad Khorat”; som 
”Pad Thai” (stekta nudlar), men med breda nudlar 
och med mer smak.

”Ubon ratschathani” (pytteliten stad nära Kam-
bodia): Vi satt i en liten flotte på floden och gjorde 
ingenting.

Oj! Tuppen galer! Är det morgon redan?

Jonas ”mätt och glad” Jonasson

tårtAN

Kan man känna nostalgi 
inför en tidsperiod som 
man själv aldrig upple-
vat? På hur många sätt 
är det möjligt att miss-
lyckas med en tårtleve-
rans? Det var många 
svåra frågor jag ställde 
mig då jag av en slump 
blev varse klassikern 
Tårtan från 1972, den-
na skenbart enkla men 
djupt existentiella his-
toria, om tre bröders 
öden och äventyr som 
kortvariga ägare av ett 
nergånget konditori på 
Söder i Stockholm. Till 
slut tycker jag mig se 
själva livet allegoriseras; 
är vi inte alla oerfarna 
bagare, som monterar 
tårtor så gott vi kan i li-
vets konditori, tills häl-
sovårdsnämnden dyker 
upp och vi blir tvungna 
att dra vidare? Vem kan 
förneka att livets goda i 
själva verket är en liten 
ros av marsipan?   

Emilia Mühlhäuser

Föregående veckas sommarhetta och 
innevarnade veckas regnskurar har 
med all önskvärd tydlighet bevisat cy-
linderhattens tillkortakommanden som 
det mest lämpade plagget för utom-
husvistelse denna årstid. Därmed kom 
det sig att undertecknad spenderade 
större delen av morgonen sökandes 
efter en för årstiden mer lämpad hu-
vudbonad, d.v.s. min sportkeps.

 Normalt sett brukar jag växla från 
cylinderhatt till min gamla hederliga 
sportkeps vid samma tidpunkt som 
jag skiftar till sommarpuckar på bilen. 
Föresten, finns det fortfarande indivi-
der vilka benämner bildäck som ostar? 
Kan inte påminna mig att jag påträf-
fat någon endaste däcknasare denna 
sida millennieskiftet vilken brukat detta 
förut i branschen så obligatoriska ut-
tryck. Om någon har en dylik ostgub-
be i bekantskapskretsen, skulle ni då 
vilja vara så vänliga att k-märka den-
samme? Märkningen i sig behöver inte 
vara komplicerad eller märkvärdig. Ett 
väl utfört potatistryck med ett rejält K i 
pannan räcker mer än väl. Hur som ha-
ver, åter till ämnet.

 Min gamla sportkeps i klassisk 
tropikutgåva tycks för all framtid vara 
förkommen. Sannolikt föreligger ett 
nära samband med flytten till nya bo-
staden. Skulle även kunna vara någon 
långfingrad individ vilken lagt ut sport-
kepsen på Blocket för att göra sig en 
hacka. Tänkte härmed varna Blockets 
alla presumtiva sportkepsspekulanter 
att en ekorrfärgad sportkeps i intrikat 
mönstrad tweed komplett med skärm 
av Venezuelanskt bäverskinn och på 
insidan slugt märkt med en vitt tygbit 
med broderade blåa stygn där Grefve 
Fågelsparre går att utläsa icke kan an-
skaffas i god tro, ty den är med största 
sannolikhet norpad.

 Gav mig med schvung i stegen, sol-
sken i blick, vågor i håret, kaffe i magen 
och välfylld plånbok ut på en grundlig 
inventering av stadens sportkepsut-
bud. Hos min gamla vanliga herrekipe-
ring var all slags sportkepsar slutsålda 
och samtliga leveranser långt in i juli 
var synnerligen restnoterade. Allt de 
kunde erbjuda var splitternya student-
mössor. Alla vet ju att studentmössor 
näppeligen skall vara vita mer än innan 
de just tagits i bruk. Så en kritvit stu-
dentmössa vid min ålder? Störtlöjligt, 
som Baloo brukar säga på julafton.

 Stadens andra herrekipering var 
stängd på grund av sjukdom. Stadens 
tredje herrekipering besöker jag icke 
längre då jag och föreståndaren vid 
flertalet tillfällen över tillsynes petites-
ser råkat i luven på varandra. För övrigt 
vet väl alla och envar att en höggradig 
herrekipering erbjuder sina kunder en 
mörk kasse utan reklambudskap. Möj-
ligen kan en påsdesign från tidigt 30-
tal utan för mycket tingeltangel låtas 
passera i dessa tider. Styrde via Café 
Berget kosan mot Åhléns där jag fort-
satte kamma noll på sportkepsfronten. 
Biträdet var för all del hjälpsam men en 
smula fnissig. Vad är det med termen 
sportkeps som är så svår att förstå? 
Sportkeps och amerikansk brännboll-
skeps är sannerligen icke samma sak! 

CYLiNDerHAtt

Man blir upprörd…
 H&M, gräslig musik, köer, inte en 

käft att fråga. Vände tvärt och gick mot 
Kapp Ahl. Till min stora skuffelse salu-
förde Kapp Ahl enbart sportkepsar vil-
ka designmässigt snarast påminde om 
något som Gustav Vasa tappat i snö-
drivan på vägen till Mora. Hade god 
lust att spörja biträdet huruvida det var 
möjligt att få se protokollet från kol-14 
dateringen av nämnda plagg.

 Gina Tricot, BikBok och Lindex har 
inte ens en herravdelning, man blir 
upprörd! Hur kan detta ens vara tillå-
tet i dessa tider? Borde inte rimligtvis 
herrkläder kvoteras in i dessa butiker i 
jämlikhetens namn?

 Intersport och Stadiums hela keps-
utbud bestod till 90 procent av mössor 
nedpepprade med New York Yankees 
logotyper. Även om jag spelat ameri-
kansk brännboll en och annan säsong 
på amatörnivå är jag inte en tillräckligt 
stor brännbollsvän för att ikläda mig 
Yankee fodral på heltid.

 Gick stället in och balsamerade 
själen på Clas Ohlsson bland muttrar, 
skruvar och i övrigt mångt och mycket 
fullständigt onödiga pinaler. Slutade 
med att jag impulsköpte en uppblås-
bar kajak. Emellertid står jag fortfaran-
de utan sportkeps rustad. En idé vore 
ju annars att telefonledes höra om inte 
Arne Weise eventuellt har en sport-
keps för mycket på hatthyllan? Men 
först skall jag omgående tappa upp ett 
bad och gifva kajaken en första utvär-
dering av dess sjövärdighet.

 
Med för säsongen avtagen 
cylinderhatt
Grefve Fågelsparre
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Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

let. Ansvarsskyldighet och genomskin-
lighet måste krävas, mätbara resultat 
ska belönas och lagar ska efterföljas. 
Vi får dock aldrig ens en sekund glöm-
ma att det inte ersätter handel, investe-
ringar eller självbestämmande.

Jag skulle i alla fall gärna vilja vara 
med om den dagen då Mo Ibrahims 
utmanande spådom om Ghana slår in. 
”Ja grabbar”, sade han, ”Ghana behö-
ver stöd de närmaste åren men om inte 
alltför lång tid kan Ghana ge hjälp, inte 
ta emot. Och ni Mr Bono behöver bara 
åka dit på semester.”

Den biljetten bokar jag.
I Sydafrika tog jag upp frågan om re-

gional integration genom Afrikanska 
utvecklingsbanken med Madiba, den 
store Nelson Mandela — som jag ser 
som min chef, tillsammans med Des-
mond Tutu och the Edge — och beho-
vet av realinvesteringar i infrastruktu-
ren… idel slagord. Madiba log, och 
jag tänkte att jag inte får prata om så-
dant här på puben sedan — eller med 
bandet.

”Du då, ska du inte åka till VM”, frå-
gade han förebrående och bytte ämne. 
Han har sett den här blåögda fanatis-
men förut. ”Du håller på att bli gammal, 
och du missar en jättestor debutant-
fest för Afrika.” Mannen som kände sig 
fri innan han var det är fortfarande det 
bästa exemplet på vad stort ledarskap 
kan åstadkomma mot alla odds.

Jag åkte hem med min familj… inte 
för tidigt; jag höll på att ryckas med. 
Jag hade nästan förvandlats till en in-
född, blev lyrisk över planer på järnvä-
gar och cementblandare, ett annat 
slags VM där motståndarlagen går 
ihop till ett enda lag. En nybildning, ny 
taktik. För oss som är med i fancluben 
kan jag säga att jag åkte därifrån för-
stummad av beundran (som alltid) över 
kontinentens mångfald… men också 
med en stark känsla av att Afrikas invå-
nare skriver nya spelregler.

© 2010 Bono/The New York Times 
(Distribuerad av The New York Times 
Syndicate)

Samtidigt med det nästan öronbedö-
vande glädjetjutet över att Afrika ska 
hålla i fotbolls-VM i sommar kunde vi 
också höra något som förvånade oss. 
En samklang… som ljöd från två läger 
som förut ofta varit i luven på varandra: 
Afrikas växande företagarklass och ak-
tivisterna inom det civila samhället.

Alla vet ju att vänsterfolk kan vara lite 
kritiska mot affärslivets toppar. Det om-
vända gäller också, över hela världen. 
Det civila samhället brukar se affärs-
världen som, ja, lite ociviliserade. Före-
tagare har en tendens att tycka att ak-
tivister är, ja, lite väl aktiva. Men i Afrika 
är en förändring på gång, i alla fall tyck-
te jag det verkade så när jag var där ny-
ligen. Energin som frigörs när de forna 
antagonisterna gör gemensam sak 
fyller kontoren, styrelserummen och 
barerna. Förklaringen ligger i att båda 
grupperna — privata sektorn och det 
civila samhället — ser dålig styrning av 
landet som sitt största hinder. Därför 
arbetar de tillsammans för att förändra 
reglerna i det afrikanska spelet.

Företagarna vet att ett aldrig så bra 
förhållande till en dålig regering är ett 
hinder för utländska investerare. Det 
civila samhället vet att även ett land 
som är rikt på tillgångar kan ha många 
problem, om man inte tar itu med 
korruptionen.

Förbrödringen mellan de två grup-
perna leds av ett antal lysande person-
ligheter. Inte många är kända i Ame-
rika; alla borde vara det. Jag ska be att 
få presentera några av katalysatorerna 
för er:

John Githongo är känd för att ha 
slagit larm om vad som pågår i Kenya. 
Han har fått lämna landet brådstörtat 
ett par gånger. Regeringen anlitade 
honom för att rensa upp och han gjor-
de jobbet alltför bra. Nu har han startat 
en grupp som heter Inuka där fattiga 
människor i städerna arbetar tillsam-
mans med företagsledare. Han har 
skapat allianser mellan olika etniska 
grupper för att bekämpa fattigdomen 
och hålla koll på skumma lokala politi-
ker. Han är en ledare som ger framtids-
hopp åt många kenyaner, trots deras 
vacklande koalitionsregering.

En kväll i Nairobi satt Githongo och 
jag vid samma bord om DJ Rowbow, 
dubbelgångare till Mike Tyson. Hans 
radiostation Ghetto Radio var förnuf-
tets röst när de etniska spänningar-
na exploderade i Kenya 2008. Vissa 
krafter ville att folket i Kibera, ett av de 
största förslummade områdena i hela 
Afrika, skulle göra uppror, men man-

Bono

Afrika startar om
nen med det läskiga utseendet knäckte koden för 
desinformationen och tog rollen som fredsmäklare 
och samtalspartner. Bob Marley finns med på statio-
nens spellista tillsammans med ett slags sprudlande 
hemvävd reggae, en blandning av Clash och Marvin 
Gaye. Den enda osanning han yttrade på hela kvällen 
var att han gillar U2. Själv kanske jag spelade ut mitt 
Jay-Z och Beyoncé-kort lite för ofta. ”De är mina vän-
ner” berättade jag… eh, flera gånger.

Ni kanske tycker att det är förutsägbart av mig att 
säga det här, men jag lovar att det var en musiker i Se-
negal som illustrerade de nya reglerna bäst. Youssou 
N’Dour — möjligen världens bästa sångare — äger en 
tidning och är mitt uppe i den komplicerade procedu-
ren att köpa ett tv-bolag. Hans strategi och vapen är 
tydliga. Han skapar ett soundtrack för förändring och 
vet precis hur han ska använda sin röst. (Jag försökte 
föreställa mig hur det skulle vara om jag ägde New 
York Times och, till exempel, NBC samtidigt. Kanske 
en vacker dag…)

I Maputo i Mozambique träffade jag Activa, en 
grupp kvinnor som bland annat hjälper företagare att 
få pengar till utsäde. Den privata och offentliga sek-
torn har lätt för att samarbeta här, under ledning av 
Luisa Diogo, landets förra premiärminister. Nu är hon 
matriark i denna fascinerande del av östra Afrika. Hon 
är känd för sin Star Wars-frisyr och sitt sunda förnuft 
i politiska frågor. Precis som Ellen Johnson Sirleaf, 
Ngozi Okonjo-Iweala och Graça Machel har hon lejo-
ninnans urkraft och energi.

När jag träffade Luisa Diogo och hennes grupp 
klagade de mindre kända, men lika talföra, kvinnor-
na i lokalen över de skyhöga räntorna på deras mik-
rolån och bristen på vad de kallade för ”ekonomisk 
integration i regionen”. Infrastruktur är alltjämt deras 
stora (kanske osexiga) stötesten. ”Vägar, vi behöver 
vägar”, sade en av företagarna som en lösning på de 
flesta hinder i hennes väg. Hon sade att idag ”är det vi 
kvinnor som är vägarna”. Så hade jag aldrig tänkt på 
det förut men eftersom det oftast är kvinnorna som 
brukar jorden, är det också de som bär varorna till 
marknaden, hämtar vatten och hjälper sjuka till sjuk-
hus och kliniker.

Den största stjärnan med på resan var en mänsklig 
tornado: Mo Ibrahim, en sudanesisk företagare som 
tjänat en förmögenhet på mobiltelefoner.

När vi reste kors och tvärs över kontinenten dröm-
de jag om att få vara Robin till denne Batman, men jag 
märkte ganska fort att det var Alfred jag var, Batmans 
butler. Vart vi än kom blev jag knuffad åt sidan av unga 
och gamla som ville komma nära reformvännen med 
rockstjärnestatus, och hans vackra, skrämmande in-
telligenta dotter Hadeel som leder Mos stiftelse. Hon 
brås på sin far, fast hon bär en Alexander McQeen-
klänning. När Mo håller tal är det bara ståplatser som 
gäller, för även när han sitter ner så är han en upprätt-
stående person. I en fullsatt sal i Ghanas universitet 
var han som en boxare när han tog av sig slipsen och 
kavajen som en mantel och smockade de unga hjär-
norna rakt in i framtiden.

Hans skapelse, the Ibrahim Prize, är en mycket 
generös donation som utdelas till afrikanska ledare 
som tjänat sitt folk väl och sedan — och detta är vik-

tigt — lämnar sin post när de ska göra 
det. Mo har diagnostiserat ett tillstånd 
som han kallar ”third-termitis [ung. 
tredje mandatperiod-sjukan, ö.a.]”, 
som är när presidenter skor sig själva 
innan de avgår för att slippa leva i fat-
tigdom under sin pension. Därför har 
Mo ordinerat att stora ledare ska få lan-
da mjukt. Att inte få priset är en lika stor 
sensation som att få det. (Han värderar 
inte bara individer; Ibrahim-listan gra-
derar också länderna enligt kvaliteten 
på deras ledning.)

Mo röker pipa och kallar alla för 
”grabbar”, som till exempel ”Grabbar, 
om vi har orsakat problemen så måste 
vi själva lösa dem.” Eller, riktat åt mig, 
”Grabbar, om du inte har märkt det… 
du är inte afrikan.” Javisst, ja. Och 
”Grabbar, ni amerikaner är lata inves-
terare. Det finns så mycket tillväxt här 
men ni vill bara segla på Dow Jones el-
ler Nasdaqs grunda vatten.”

Mo Ibrahims vrede över korruptio-
nen är lika glödhet både norr och sö-
der om ekvatorn, eller tvärs över ek-
vatorn… olaglig kapitalflykt, orättvisa 
gruvkontrakt, biståndsbyråkrati.

Jag lyssnade. Det gjorde mig gott. 
Men lärde jag mig någonting?

Under långa dagar och nätter frå-
gade jag afrikaner om framtiden för in-
ternationell aktivism. Ska vi bara lägga 
ner det och åka hem, frågade jag? 
Några nickade. Men det var många fler 
som skakade på huvudet. Det verkade 
som om de flesta afrikaner vi träffade 
tycker att nya typer av sammangåen-
den, av partnerskap är absolut nödvän-
digt. Inte bara mellan regeringar utan 
bland medborgarna, företagen, alla vi 
andra. Jag anar slutet på det vanliga 
förhållandet mellan givare och tagare.

Hjälpinsatser finns självklart med 
i bilden fortfarande. De måste till när 
man har hiv och kämpar för sitt liv, el-
ler man är mor och undrar varför man 
inte kan skydda sina barn mot mördare 
med tungvrickande namn eller om man 
är odlare och vet att nya varianter av 
utsädet gör att man får skördar som 
kan säljas på marknaden i både torka 
och översvämningstider. Men inte den 
gamla dumma hjälpen där det bara 
finns ett alternativ att tillgå. Det ska 
vara kloka hjälpinsatser som strävar ef-
ter att bli överflödiga om ett par gene-
rationer. ”Gör hjälpinsatser till historia”, 
det är målet. Det har det alltid varit. När 
hjälpinsatserna upphör, är extrem fat-
tigdom blott historia. Men i väntan på 
den strålande dagen kan smart hjälp 
bli ett verktyg till förändringar i samhäl-

Václav Havel

Det är inte planeten 
som hotas, det är vi

Frågan om klimatförändringarna har diskuterats allt ivrigare på senare år. Uppstår de enligt en naturlig cykel eller 
inte, hur mycket bidrar vi människor till dem, vad kan hända och vad kan vi göra för att förhindra dem?

Om det stämmer att vi står inför så 
stora klimatförändringar som veten-
skapen hävdar, och om temperaturför-
ändringar och förändringar i energins 
kretslopp verkligen hotar över hela 
planeten, då kan det betyda att vi svä-
var i fara allihop, oavsett vilken civilisa-
tion eller världsdel vi bor i. Forskning-
en visar också helt klart att mänskliga 
aktiviteter är en av orsakerna till för-
ändringarna; vi vet bara inte exakt hur 
mycket som beror just på dem. Men 
behöver vi verkligen veta det in i minsta 
detalj? Om vi väntar på bekräftelse 
och ovedersäglig precision, slösar vi 
inte bort tiden då? Skulle vi inte istället 
kunna göra något, vidta åtgärder som 
är relativt smärtfria jämfört med vad 
vi måste göra om det blir ytterligare 
förseningar?

Vi kanske ska börja se vår vistelse 
här på jorden som ett lån. Det råder 
inget tvivel om att den euroamerikan-
ska världen har satt sig i skuld de se-
naste hundra åren. Nu följer andra 
delar av världen efter och gör likadant. 
Det är bara det, att nu lever vi i en tid 
då naturen ger oss varningar och krä-
ver att vi inte bara får stopp på vår väx-
ande skuld, utan också börjar betala 
tillbaka. Och det är ingen idé att fråga 
oss om vi har lånat för mycket eller vad 
som skulle hända om vi sköt upp åter-
betalningen. Alla som har avbetalning-
ar eller banklån kan lätt föreställa sig 
konsekvenserna.

Det är svårt att mäta de förmodade 
följderna av eventuella klimatföränd-
ringar. Vår planet har inte först varit i 
balans och sedan avvikit från det sta-
diet genom människors påverkan, och 
så kommit tillbaka till sitt ursprungliga 
läge. Planeten som organism är ingen 
pendel som kan stanna av efter en 
viss tid. Klimatsystemet har utvecklats 
genom miljarder stormiga år. Energi-
strömmarna bildar ett enda jättestort, 
komplext nätverk där allt sitter ihop, 
och det finns nätverk inom nätverken 
som är sammankopplade på olika sätt, 
ömsesidigt beroende av varandra. Ett 
typiskt kännetecken är att strukturerna 
aldrig kommer att se ut som de gjorde 
för femtio eller femtusen år sedan. De 

utvecklas förmodligen till ett nytt till-
stånd som inte alls behöver vara ett hot 
mot vår överlevnad — så länge som det 
bara är en liten förändring.

Större klimatförändringar kan dock 
ha oförutsägbara konsekvenser inom 
det globala ekosystemet. Skulle det bli 
så, och skulle de pessimistiska prog-
noserna stämma, måste vi ställa oss 
frågan om mänskligt liv alls är möjligt 
under de nya förutsättningarna.

Och just för att det fortfarande rå-
der så stor osäkerhet måste vi vara väl-
digt ödmjuka och försiktiga. Vi kan inte 
bara fortsätta intala oss att allt är bra 
och glatt fortsätta med vår konsume-
rande livsstil. Vi kan inte bara strunta i 
klimathoten och vänta med att försöka 
lösa problemen. Det kanske inte inträf-
far någon katastrof inom de närmaste 
åren eller decennierna. Vem vet? Men 
det fråntar oss inte ansvaret för de 
kommande generationerna.

Jag håller inte med dem som reage-
rar på de eventuella klimathoten med 
att varna för att vår medborgerliga fri-
het blir begränsad. Om prognoserna 
från vissa klimatologer slår in så skulle 
vi inte ha mer frihet än om vi hänger och 
dinglar från tjugonde våningen.

Vi lever alla i en enda världsomspän-
nande civilisation som rymmer många 
olika områden. Numera har de flesta 
en sak gemensam: teknokrati. Allt som 
går att räkna, mäta och värdera priori-
teras idag, men det är ett väldigt mate-
rialistiskt synsätt som leder oss mot ett 
viktigt avgörande för vår civilisation.

När jag funderar över alla de pro-
blem som vi har idag, oavsett om det 
handlar om ekonomin, samhället, kul-
turen, säkerheten, ekologin eller civili-
sationen i allmänhet, kommer jag alltid 
till den moraliska sidan; om det frågan 
gäller är ansvarsfullt eller acceptabelt. 
Den moraliska ordningen och dess ur-
källa vårt samvete och ansvar, mänsk-
liga rättigheter och rätten till mänskliga 
rättigheter är de viktigaste frågorna i 
början på det tredje millenniet. Vi mås-
te hela tiden gå tillbaka till grunderna 
för vår mänskliga tillvaro. Vi måste syna 
vår vistelse på jorden i framtidens per-
spektiv, många hundra år framåt. Allt 

behöver analyseras förutsättnings-
löst, sakligt, utan ideologiskt färgade 
glasögon eller tvångsmässighet. Se-
dan måste all vår kunskap projiceras till 
praktiska rättesnören och handlingar.

Det viktiga nu är kanske inte att bara 
stödja energibesparande metoder, 
utan att introducera ekologiskt försvar-
bara tekniker som kan ingå i det natur-
liga kretsloppet. Vi borde också sprida 
resurserna och inte lita på att en enda 
uppfinning ska frälsa oss.

Jag är också skeptisk till att ett så 
komplicerat problem ska lösas av en 
enda vetenskapsgren. Det går inte att 
bara lita till tekniska åtgärder och la-
gar. De kan aldrig ersätta vår ansvarig-
het. Ekonomiska styrmedel och lagar 
och gränsvärden är förstås viktiga och 
måste användas och tillämpas. Men 
det är lika viktigt att stödja utbildning, 
ekologiskt kunnande och etik, det vill 
säga vetskapen om att alla levande var-
elser hör ihop och att vi delar ansvaret 
tillsammans.

Antingen lyckas vi bli medvetna om 
vilken plats vi människor har på vår 
planet, denna levande och livgivande 
organism, eller så hotas vår evolutio-
nistiska resa och kan gå bakåt tusen-
tals eller kanske miljontals år i tiden. 
Vi måste alltså ta det här på största 
allvar. Vår utmaning blir att uppträda 
ansvarsfullt i situationen, och inte som 
om vi stod inför världens undergång. 
Världens undergång har förutspåtts 
många gånger under historiens lopp 
men aldrig inträffat. Det kommer den 
inte att göra nu heller. Vi behöver inte 
vara oroliga för själva planeten Jorden. 
Den fanns före oss och kommer säkert 
att finnas efter oss. 

Men det betyder inte att vi männis-
kor inte hotas till vår existens. På grund 
av vårt oansvariga beteende kan kli-
matförhållandena på jorden ändras så 
att det inte finns något livsrum för oss. 
Om vi släpar fötterna efter oss kommer 
möjligheterna till beslutsfattning — och 
därmed vår individuella frihet — att bli 
väldigt begränsade.

© Václav Havel

Bono är sångare i U2 och är en 
av grundarna till stödkampan-
jerna ONE och (Product)RED. 

Václav Havel, född 5 oktober 1936 i Prag, är 
en tjeckisk dramatiker och politiker. President i 
Tjeckoslovakien 1989-1992 och i Tjeckiska re-
publiken 1993-2003. Han är en av de ledande 
figurerna inom medborgarrättsrörelsen Charta 
77. Havel har erhållit en lång rad utmärkelser och 
priser för sin kamp för demokrati och mänskliga 
rättigheter. 2004 fick han motta den amerikanska 
Frihetsmedaljen av USA:s president George W. 
Bush. 1986 fick Havel Erasmuspriset som årli-
gen delas ut i Holland till personer som verkat för 
humanstiska ideal i Europa.

Om Václav Havel, Wikipedia

Jag tillbringade mars med en delegation bestående av aktivister, företagare och policy-experter. Vi reste omkring i västra, 
södra och östra Afrika och jag försökte verkligen lyssna — inte så lätt för en irländare med stor trut. med silvertejp klistrad för 
munnen lyckades jag höra intressanta melodislingor överallt, från de fina salongerna till gator och torg.
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mot att förlora sina arbeten.
Relationerna gynnar också den 

amerikanska militären, på två sätt ef-
tersom de amerikanska vapen som 
Israel har köpt — som finansierats av 
den amerikanska staten — och som 
är mycket lönsamma i sig själva, sam-
tidigt fungerar som ”lockbete” för de 
rika arabiska diktaturerna (de ”mode-
rata”) och får dem att köpa stora kvan-
titeter av enklare militär utrustning.

Israel låter också USA ha en stra-
tegiskt placerad militärbas för före-
byggande utplacering av vapen och 
andra funktioner — senast i januari då 
den amerikanska armén ”dubblerade 
värdet av den militära beredskapsut-
rustning man har samlat på israelisk 
mark” till 800 miljoner dollar.

Det finns redan missiler, bepansra-
de fordon, flygammunition och krigs-
materiel för artilleriet lagrat i landet, 
rapporterar Defense News.

Det här är exempel på det fantastis-
ka stöd som Israel har gett USA:s mili-
tarism, globala dominans och finanser 
inom IT-branschen.

Det ger Israel visst spelrum där de 
kan trotsa Washingtons befallning-
ar, även om de tar en stor risk om de 
utmanar ödet för mycket, som histo-
rien har visat förut. Arrogansen kring 
Ramat Shlomo träffade helt klart en 
öm tå.

Men Israel kan bara gå så långt som 
USA tillåter. USA har sedan länge 
varit direkt inblandat även i sådana 
isrealiska brott som de officiellt fördö-
mer — på skämt. Det återstår att se om 
charaden fortsätter.

© 2010 by Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times 
Syndicate

Den 9 mars, under USA:s vicepresident Joe Bidens 
besök, presenterade Israels inrikesminister bo-
stadsprojektet. President Obama hade krävt att bo-
sättningarna i de ockuperade områdena skulle be-
gränsas. Reaktionen kom direkt, och den var kraftig. 
Israels premiärminister Netanyahu bad offentligt om 
ursäkt för att tillkännagivandet hade kommit så ”be-
klagligt” olägligt men sade att Israel fick bygga som 
de ville i östra Jerusalem och i andra områden som 
man har för avsikt att annektera.

Biden läxade upp Netanyahu i enskildhet, enligt 
israelisk press. Han talade om den amerikanska mi-
litära oron för att konflikten mellan Israel och Pales-
tina inte har lösts.

”Det ni gör här undergräver säkerheten för våra 
trupper som strider i Irak, Afghanistan och Pakis-
tan”, uppges Biden ha sagt till Netanyahu. ”Det 
äventyrar både vår säkerhet och freden i området.”

Den 16 mars upprepade General David H. Pet-
raeus, chefen för det högsta militärkommandot 
Central Command, den oron för senatens försvars-
utskott: ”Konflikten underblåser anti-amerikanska 
stämningar eftersom det ser ut som om USA favori-
serar Israel.”

En vecka senare träffades Netanyahu och Oba-
ma i Vita huset för ett, enligt senare rapporter, ”oför-
sonligt” samtal.

Netanyahu håller fast vid sin hårda linje i bosätt-
ningsfrågan. Och han vill inte erkänna möjligheten 
av en palestinsk stat. Hans envishet är inte bra för 
USA:s trovärdighet.

En liknande skärmytsling om bosättningarna 
blossade upp för tjugo år sedan. Den ledde till att 
dåvarande president George H. W. Bush införde 
vissa sanktioner mot Israel som reaktion på premiär-
minister Yitzhak Shamirs fräcka och olydiga uppträ-
dande. Shamir byttes också snabbt ut. Det ska bli 
intressant att se om Obama ens kommer att införa 
så milda sanktioner som Bush den äldre gjorde.

Nu är situationen allvarligare. I Israel har ultrana-
tionalister och religiösa grupper med trångsynt per-
spektiv vädrat morgonluft. Och USA:s militära styr-
kor deltar i impopulära krig inom regionen.

I maj förra året möttes Obama, Netanyahu och 
Mahmoud Abbas, president i den Palestinska myn-
digheten. Dessa samtal tillsammans med Obamas 
tal i Kairo i juni har tolkats som en vändpunkt i den 
amerikanska Mellanösternpolitiken.

Men om vi tittar närmare ser vi att det inte stäm-
mer helt och hållet.

Kommunikationen mellan USA och Israel — med 
Abbas i marginalen — hängde på två uttryck: ”pales-
tinsk stat” och ”naturlig tillväxt av bosättningar”. Låt 
oss titta på dem, ett i taget.

Obama har faktiskt uttalat orden 
”palestinsk stat”, precis som George 
W. Bush gjorde. Det ska kontrasteras 
mot 1999 års (oreviderade) partipro-
gram för Netanyahus Likud, Israels re-
geringsparti, där man ”totalt avvisar till-
blivelsen av en palestinsk arabisk stat 
väster om Jordanfloden.”

Man ska också komma ihåg att det 
var Netanyahus regering som 1996 
använde uttrycket ”palestinsk stat” i 
Israel för första gången. Regeringen 
gick med på att palestinierna får kalla 
de små fragment av Palestina som de 
fick hålla till godo med för ”stat” om de 
vill — eller så kan de kalla det för ”stekt 
kyckling”.

I maj förra året presenterades 
Washingtons åsikt mycket kraftfullt. 
Det var utrikesminister Hillary Clinton 
som uttalade de ofta citerade orden 
om att USA avvisar alla ”undantag för 
naturlig tillväxt” till USA:s officiella 
hållning mot nya bosättningar.

Netanyahu, och praktiskt taget hela 
det israeliska politiska spektrumet, vill 
tillåta sådan ”naturlig tillväxt”. De me-
nar att USA backar från Bush löfte att 
tillåta sådan expansion i hans ”vision” 
om en palestinsk stat.

Obama och Clinton är inte de första 
att formulera sig som de gör. De upp-
repar det som står i Bush ”Vägkarta 
till en palestinsk stat” som i sitt första 
steg kräver att Israel ”fryser all bosätt-
ningsaktivitet enligt den f.d. senatorn 
Mitchells rapport, även naturlig tillväxt 
av bosättningarna.”

I Kairo höll sig Obama till den väl-
kända stilen med sitt ”oskrivna blad”. 
Talet hade inte mycket innehåll men 
presenterades på ett trevligt sätt som 
låter lyssnarna själva skriva på det 
oskrivna bladet vad de vill höra.

Obama upprepade Bush ”vision” 
om en palestinsk stat utan att förklara 
vad han egentligen menade.

Obama sade: ”USA accepterar 
inte legitimiteten i fortsatta israeliska 
bosättningar.” De viktiga orden här är 
”legitimitet” och ”fortsatta”.

Genom att förtiga visade Obama 
att han accepterar Bush ”vision”: De 
stora befintliga bosättningarna och 

infrastruktur-projekten på Västbanken 
är underförstått ”legitima”. Och det 
gör att uttrycket ”palestinsk stat” om 
de spridda områdena mellan bosätt-
ningarna, betyder ”stekt kyckling”.

I november 2009 inledde Netany-
ahu ett tiomånaders uppehåll för nya 
byggnader, men med många undan-
tag. Hela Stor-Jerusalem undantogs, 
där expropriering i de arabiska om-
rådena och nybyggnation för judiska 
bosättare, till exempel vid Rabat Shlo-
mo-projektet, fortsätter i snabb takt.

Dessa projekt är olagliga på två 
sätt: Liksom alla bosättningar strider 
de mot internationell lag — och i Jeru-
salem strider de mot Säkerhetsrådets 
specifika resolutioner.

Samtidigt berömde Hillary Clinton 
i Jerusalem Netanyahus ”enaståen-
de” eftergifter för (illegal) byggnation, 
något som väckte ilska och förakt på 
många ställen i världen.

Obama och hans regering vill ha en 
”begreppsförnyelse” av Mellanöster-
konflikten, som senator John Kerry, 
ordförande för utrikespolitiska utskot-
tet, sade i mars i år.

Israel ska integreras bland de ”mo-
derata” arabstater som är USA:s al-
lierade och som bekämpar Iran och 
hjälper USA att dominera de livsvik-
tiga energiproducerande områdena. 
Det är inom dessa ramar som en obe-
stämd överenskommelse mellan Isra-
el och Palestina ska komma till stånd.

Under tiden stärks banden mellan 
USA och Israel. Det nära samarbe-
tet mellan underrättelsetjänsterna har 
långa traditioner, mer än femtio år.

Deras samarbete inom IT blomst-
rar. Intel ska till exempel bygga ut sin 
gigantiska fabrik i israeliska Kiryat Gat 
för att kunna producera sina revolutio-
nerande små mikroprocessorer.

Den amerikanska och israeliska mi-
litärindustrin har ett pågående nära 
samarbete. Israel har till och med flyt-
tat viss utveckling och tillverkning till 
USA där man har tillgång till militärt 
bistånd och en större marknad. Israel 
har också planer på att flytta produk-
tionen av bepansrade fordon till USA, 
trots att tusentals israeler protesterar 

Noam Chomsky är professor 
emeritus i lingvistik och filosofi 
vid Massachusetts Institute 
of Technology i Cambridge, 
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Annars kommer snart tredje Qui vive! och 
då är med stor sannolikhet klippt. 

Ungefär så kan man tänka sig att det gick 
till denna olycksaliga och extra mörka natt 17 
mars 1855 strax utanför Sevastopol vid sta-
dens belägring under Krimkriget.

Vi befinner oss alldeles bakom fronten, 
till höger ligger de franska styrkorna och till 
vänster de engelska. Framför dem, diffust 
utspridda finns den ryska fienden. Under nat-
ten blir det ett intensivt skjutande mot som 
det verkar den franska sektorn. Som stöd så 
höjer även den engelska sidan sin bered-
skapsnivå något hack.

Bakom den engelska 9 regementet till fots 
finns underhållsförbanden och bland dem 
även den lilla sjukvårdsgruppen. Inte långt 
därifrån finns det tält som innehas av den 
39-årige läkaren Edward Le Blanc, yngste 
son till den framlidne Esq. William Le Blanc.

Troligen hände sedan följande:
 – När Edward hörde att motståndarna 

började med skottlossning och engelsmän-
nen höjde beredskapen, så reste han sig ur 
sin fåtölj, lade den uppslagna boken på bor-
det bredvid, lämnade sin ljusstake brinnande 
samt gick ut i den enligt vad vittnen senare 
uppger ovanligt beckmörka natten.

Som en känd närsynt person, måhända 
även styrkt av en eller annan stadig cognac 
tidigare under kvällen (givetvis i rent medi-
cinskt syfte) så gick han ur sitt tält och tap-
pade tydligen totalt bort i vilken riktning han 
gick. Ty efter en stund utan att han själv för-
stod det så hade han hamnat borta vid de 
franska ställningarna nära vakttornet till vän-
ster bakom de franska skyttegravarna.

Här anropades han 3 gånger med Qui 
vive! från den unge och spände vaktposten 
som hade ställts på sin nattliga post i mörkret 
alltmedan det smällde rejält framför dem och 
upplärd att verkligen följa de reglementsen-
liga rutinerna.

Varför vet man ej, kanske gick Edward i 
sina egna tankar och noterade inte tillräckligt 
att han tilltalades av vaktposten. Eller så var 

QUi ViVe !

Lite fakta
Krimkriget är mest känt idag för 
Florence Nightingale och Roger 
Fenton, Lätta brigadens anfall som 
slutade i katastrof samt att det var 
nu man började rulla tidningspapper 
med tobak i, det som sedan blivit 
cigaretten. Tro dock inte detta var 
deras idé, de bara tog efter de tur-
kiska eller rättare sagt de osmanska 
soldaternas vanor. Dessa osman-
ska soldater stred tillsammans med 
engelsmän, fransmän och sardinska 
kungadömet mot Ryssland.
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han lomhörd efter oljudet i närhe-
ten. Eller så tänkte han på komman-
de amputationer och lidande bland 
soldaterna. Nåväl han gick vidare 
och efter tredje Qui vive! öppnade 
vaktposten eld och sköt honom på 
fläcken.

Detta är ett av de första tydliga 
exemplen på ”friendly fire” och finns 
dokumenterat via den klassiska 
engelska tidningen The Times som 
refererar både den franske genera-
len Canroberts brev till sin engelske 
motsvarighet Lord Raglan. Ytterli-
gare detaljer finns sedan i Lord Rag-
lans brev hem till sin chef, krigsutri-
kesminstern Lord Panmure.

Per Arnesson

När ni hör detta ropas skall ni ta er i akt, och fundera på om ni verkligen befinner 
er på rätt plats just nu. När ni sedan hör det upprepas en andra gång är det en av 
två saker som gäller, dra snabbt eller svara tydligt och meddela vem du är. Helst 
på otvetydig franska så inga missförstånd kan tänkas uppstå. 

ännu en gång är östra Jerusalem ett oroscentrum. östra Jerusalem ockuperades av israel i kriget 1967. Den här gången gäller det planerade bostadshus med 1600 
lägenheter i bostadsområdet ramat shlomo. Och återigen har resultatet blivit att palestinier dödats av israelisk beskjutning.

en ”beklaglig” händelse i 
östra Jerusalem
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Lördagen den 24 april stod på scenen 
på Ystads konstmuseum två pianister, 
Lisa Ullén och Magda Mayas, och två 
saxofonister, Christine Sehnaoui Ab-
delnour och Lotte Anker. En inte allde-
les vanlig kombination, sax-piano och 
särskilt inte en hel soirée. För det var 
det. En lycklig eftermiddag, där musi-
ken flödade improviserad, rasslande, 
klingande. Oväntade ytor som gnug-
gades mot varandra. Svävande, svir-
rande, sjungande och kvittrande musik 
lyfte.

Publiken var ganska stor med 
många kända ansikten, men också nya 
oväntade. Här fanns vänner jag åter-
såg, snabba blickar, kramar, handslag, 
önskningar.

Efter en lååång vecka med ombok-
ningar av biljetter i vulkanens tecken 
var jag rätt sömnlös, eftersom jag är 
fräck nog att här skriva om ett eget ar-
rangemang (Lars Yngve får ta hand om 
mediastormen mot denna korruption!). 
Christine skulle resa från Paris och 
Magda från Berlin, ja, då förstår ni de 
vulkaniska problemen.

Dagen före konserten hade jag i min 
hand fått de två nya böckerna av Patti 
Smith på svenska. De tröstade i mina 
mödor. Jag lovar återkomma med en 
längre text om dem, sedan jag läst or-
dentligt. Nu har de vilat i mina händer 
ett par stressiga dagar och varje gång 
jag öppnat har de bländat mig. Där 
stod jag nu framför publiken, såg ut 
över de förväntansfulla och lyssnande 
människorna, nickade mot vänner, och 
passade förstulet på att kika i diktbo-
ken ”Oskuldens tecken” och med ens 
rimmade text och musik med varandra.

Patti Smith skriver: ”En gång vak-
nade jag och hörde din röst. I dess san-
ning uppfattade jag delar av naturen, 
hela den naturliga världen. Jag hörde 
de döda. De ropade på mig. Jag kände 
mina krafter. Ändå gick jag inte ut i nat-
ten. Jag gick inte ut i världen. Jag an-
vände inte mina krafter, men jag skrev 
det jag skrev. Mitt hjärta gråter men 
mina ögon är torra som en saltbädd.”

Omslaget till självbiografin Just 
Kids, som det kommer mer om i nästa 
nummer, visar två unga människor, Pat-
ti Smith och Robert Mapplethorpe. Ef-
tersom vi vet vilka de är lyfter sig bilden 
ur historien. När jag hör Patti Smiths 
röst, då jag försjunker i bilderna i Just 
Kids, tänker jag inte i första hand på lå-
tar som Piss Factory eller Horses. Nej, 
märkligt nog framkallas drömvävar och 
tankar på Smith av den musik jag lyss-

ta. Uppe bland molnen behåller jag 
ögonkontakter och svävar bort med 
Patti Smiths tjutande klarinett. Ibland 
spricker tonen. Det gör inget. För hon 
menar vad hon säger, söker meningen. 
Och jag tänker att så vore livet enkelt 
för oss andra.

Patti Smith blandas med Magda 
Mayas, Christine Sehnaoui Abdel-
nour, Lisa Ullén och Lotte Anker till en 
idealvärld av samförstånd och modiga 
missförstånd.

Byter några blickar med en vän i pu-
bliken. Tänker på Patti Smiths rader:

”…då och då lägger jag min tillva-
ros lera tillrätta. Blir du. Musklerna blir 
våra. Alla lemmar intakta. Alla brutala 
speglar spräckta. Jag är här och det 
betyder något. Jag är här min vän, och 
har alltid varit det. Lika mycket som för 
någon levande varelse.”

Ur klarinetten klingar en ensam ton 
högt högt upp som ur en bön.

Jag är här min vän…
 

Thomas Millroth
 

”Spell”, förtrollning med Christine Sehnaoui Abdelnour och Maya Magdas. Foto Thomas Millroth

kan jag tala om annat än island? Vulkanutbrottet?? Höra på dysterkvistar, som tyckte 
de var offer för att de tvangs åka tåg en halv dag i stället för att flyga en timme. island: 
ash and cash. Noterar jag litet raljant för att själv kasta mig i kratern.

En gång i tiden visste folk i gemen vem den Provo-
kative och Farlige (=försupne) journalisten Anderz 
Harning var. Han var den tjocke skäggige otäcke her-
ren som brukade sitta i teve och prata skit om Fäder-
neslandet. Han var den högröde storkonsumenten 
av cigariller som kunde namnet på varenda hora på 
Algarvekusten och vann stort mot både Jan Guillou 
och Jan Myrdal i tävlingen om vedervärdigast upp-
växtskildring. Han var en sån som väckte känslor, om 
inte annat känslan av att han nog borde lägga om sina 
kostvanor.

På 1970- och 1980-talen dök han upp så ofta han 
kunde i tidningar och teve, alltid redo att säja nåt drä-
pande om de värsta människokategorier han visste: 
byråkrater och nykterister. Idag är han bortglömd, 
död och begraven – under den egendesignade grav-
skriften ”Vad var det jag sa?” – och kanske inte aktu-
ell för vår samtid.

Det Sverige Harning älskade att häckla – den frivil-
liga öststaten, Förbudssverige, Byråkratsverige, Lan-
det Lagom, med flera finurligheter/ plattityder – ser 
inte riktigt ut så längre. Typiska Harning-påståenden 
som ”det är bara i Sverige man kräver att riksdags-
män skall vara nykterister och impotenta” är inte helt 
relevanta idag, när vi sitter och längtar efter en enda 
riksdagsman som ger ett nyktert intryck.

I kåserier och krönikor, artiklar och böcker, bedrev 
Harning ett satiriskt korståg mot Sveriges byråche-
fer och handläggare inom ”Ofantliga sektorn”. Hans 
kritik gick i huvudsak ut på att de a) pratar dålig engel-
ska och b) går till (avdragsgilla!) horor. Samt så klart 
c) är dumma i huvet.

På den nivån är det. Ord som ”subtil” dyker inte 
oförhappandes upp i ens associationsbanor när man 
läser. Ord som ”burdus” och ”bullrig” är understate-
ments. ”Understatements” är för övrigt inte heller ett 
begrepp som man osökt kommer att tänka på.

Harnings retoriska grepp var överdriften. Hittade 
han en vidöppen dörr så ställde han sej att sparka 
med vildsinta rörelser och sina grövsta kängor.

1980 publicerade han en text med rubriken ”Ännu 
hårdare tag mot alkoholen” på Dagens Nyheters le-
darsida. Det var, som den vakne läsaren kan gissa, en 
ironisk text. Harning föreslår att föräldrar ska förbju-
das att dricka alkohol tills dess barnen fyllt tjugoett, 
att John Wayne bör dubbas i westernfilmer så att han 
ber om ”one double orange juice” på saloonen och 
att jäst och socker endast ska försäljas i ”datakontrol-
lerade kvantiteter”. Han föreslår en handlingskraftig 
ungdomsbrigad, Nykterhetspionjärerna, i gröna uni-
former och vita halsdukar, och att utlandsresor bör 
förbjudas, eftersom svenskar i utlandet kan ”bibring-

as en falsk föreställning om alkoholen”.
Ett långt stycke handlar om 

maskrosor:
Visserligen finns ett förbud mot 
maskrosvin – men märk väl, lan-
dets maskrosor är ingalunda ut-
rotade. Jag har personligen vid 
besök i Delsbo noterat att de 
tvärtom är synnerligen frekventa 
i landskapsbilden. Naturvårds-
verket bör i samarbete med ett 
nyskapat Nykterhetsverk dra 
upp planer för ett slutgiltigt eli-
minerande av alla växter som till 
äventyrs kan begagnas vid olaga 
vinframställning.

Harning har i en annan text berät-
tat om den här textens framkomst. Han 
hävdar att han ”satt en hel eftermid-
dag och försökte kläcka en tillräckligt 
grov infallsvinkel” och till slut alltså kom 
på maskrosförbudet. Nöjd och stolt 
och diaboliskt kluckande över sina 
egna grovheter skickade han texten 
till DN och satte sej väl att vänta på de 
arga reaktionerna från de förhatliga 
nykteristerna.

De kom inte. Tvärtom blev dessa väl-
digt glada över att den skränige supu-
ten Harning äntligen tagit sitt förnuft 
till fånga:

Mängder av mänskor hörde av 
sig och tyckte att mina förslag var 
bra. Särskilt förtjusta var de i ”den 
alldeles riktiga tanken” att mask-
rosor borde utrotas. Några före-
slog en stor nationell kampanj. 
Andra menade att Länsstyrelsen 
borde betala femtio öre för varje 
ordentligt uppdragen maskros. 
Ytterligare andra undrade om det 
redan nu var möjligt att anmäla sig 
som frivillig till kvarterspatrullerna 
(grön uniform).
Åtskilliga personer som genom 
massmedia fått intrycket att jag 
var begiven på starka drycker – 
vilket jag är – ringde och tackade 
både mig och Gud och Nykter-
hetsrörelsen för att jag tydligen lå-
tit omvända mig och nu föresprå-
kade en helnykter tillvaro.

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 BOkeN ”mäNNiskOr sOm Gått tiLL öVerDriFt” 
LYFter skriFtstäLLAreN kALLe LiND FrAm eN skArA mäNNiskOr sOm Gått LäNGre äN NåN Bett Dem Om.

Det är som alltid intressant att se hur 
människor utan relation till humor för-
håller sej till skämt: ”Va? Träffade Bell-
man en apa? Det fanns väl inga apor i 
1700-talets Stockholm heller!”, ”Sa den 
andra tomaten ’kom nu ketchup så går 
vi’? Tomater kan väl inte prata?”, ”Det 
kan väl inte stå ’Rökning förbjuden’ i 
norska simbassänger heller! Det måste 
ju stå ’Røyking forboden’!”.

Nånstans ute i landet satt det alltså 
korrekta herrar och damer med varsin 
blompinne väl fastmonterad i sätesgång-
en och läste Harnings barocka sarkas-
mer som seriösa förslag. Äntligen någon 
som tog problemet med den stora mask-
rostillgången på allvar! Äntligen någon 
som ville hjälpa till i den hårda kampen att 
göra landet ännu skittråkigare!

Den text Harning skrivit som berättar 
om den här incidenten heter mycket rik-
tigt ”Att skriva satir är svårt”.

Sen ska man kanske komma ihåg att 
också den texten är skriven av Anderz 
Harning. Därför ska vi kanske inte tro på 
exakt allt han påstår. Kanske ringde ing-
en ”militant herre” till Harning för att ”med 
av rörelse fradgande röst” förkunna hur 
skönt det var att ”en gammal alkoholist 
och fascist insåg sitt eget och andras 
bästa”. Kanske hade Harning suttit en 
hel eftermiddag och klurat ut också den 
överdriften. Objektiva och balanserade 
sanningar var nog inte Anderz Harnings 
bästa ämne på Journalisthögskolan.

Kalle Lind

Av Thomas Millroth

nade på i Ystads konstmuseums hörsal lördagen den 
24 april. Det kan synas egendomligt. Men först pend-
lade tonaliteten hos Lotte Ankers sopransax över Lisa 
Ulléns piano, som mullrar och skär i diskanten. Mitt 
i lämnas ett tomrum. Sedan skaver Magda Mayas 
ljudväggar framtrollade ur flygelns inre mot Christine 
Sehnaoui Abdelnours altsaxofon som bubblar, kvitt-
rar, muttrar liksom för sig själv. Bokstavligt lyfter hela 
musiken som ett moln av partiklar.

Jo, tänker ni, den där Millroth älskar experimentell 
impro. Och just nu läser vi ett försvarstal för några av 
hans kompisars musik.

Jag lovar att ni har rätt. Och fel.
För poängen med mina omständliga associationer 

klistrar ihop sig med Patti Smith. Nämligen klarinet-
tisten Patti Smith.

Jag älskar henne som klarinettist, för det är så oför-
ställt. På sammanställningen Land kan man höra 
både Spell och Higher Learning. Den förra är exatiskt 
formad efter Allen Ginsburgs Howl. Den senare är 
bara innerlig.

Patti Smith spelar klarinett utan total behärskning. 
Det är glidflygning utan garanti. Och dessutom en 
ömsint förvaltning av hymner, koraler, sånger, frijazz, 
tradjazz och all annan evig musik som den mer stan-
dardformade jazzen aldrig förmådde förvalta. Nej, 
den extatiska hymnens frihet, som friblåsare som Al-
bert Ayler fick att tjuta i New Yorks natt, den kunde 
inte jazzens finlirare fixa sedan. Det gjorde däremot 
punk, Iggy Pop och Patti Smith. Hennes intensitet i 
blåset, det var för mig ett sätt att hantera arvet från 
bland annat jazzen. Och musikens hårdkokta rötter 
av övertro, innerlighet och USA:s hela uppsättning 
av helbrägdagörare och olika frälsarsånger à la Lapp 
Lisa. Och Patti Smiths klarinett, det är Barnatro! Från 
sekulär vinkel.

Det tänkte jag på, den troskyldigheten, då jag lyss-
nade till Lisa Ulléns pockande diskantspel som hack-
ade i Lotte Ankers saxofoner. Och ännu mer Magda 
Mayas som böjd över flygeln lyckades lägga lager på 
lager av skimrande ljudmoln över varandra. Så starkt 
att Christine Sehnaoui Abdelnour, hittills känd för att 
spela sittande, reste sig upp och lät tonerna flöda  - 
men uppbrutna. Sedan gurglade ljuden fromt tills 
hon drog efter andan och spelade utan ett andetag. 
Om ni vill, som i bön.  Innerligt också om en sekulär 
lirare inte vill tro på andlighet. Men det här är musik 
med andliga rötter.

Det är därför jag älskar att vakna tidigt på söndag-
morgnarna, ja, ni vet, då är ju andliga sånger i P1. Har 
jag tur får jag höra någon frälst kör från 30-talet. Eller 
Lapp Lisa.

Då tänker jag på Patti Smith.
Eller sätter på en skiva till frukost med Christine 

Sehnoui Abdelnour.
Gurglande altsax som andas frihetens extas.
Och jag sitter med Christine och Patti Smith i öro-

nen en lycklig lördag på konstmuseet.
Ser ut över publiken, möter blickar, växlar sam-

förstånd, nickar nya möten. Läser läppar röda av 
koncentration.

Magdas böljande flygel är min flygande mat-

thomas millroth

Från Pattis klarinett

kalle Lind

människor som gått till 
överdrift: Anderz Harning
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Casket Inductance

in pool try goblet or resuscitate
be domesticate be marshmallow
or Angeline unclothed
bothersome sandman in twilight
not Kant not Pawpaw but Babylon
not gumshoe maybe formica
it’s Gail, not Bauhaus, on Antares
transitive lithography
comprehension is restrictive
cleft and categorized, florid
allegoric galvanometer
tweeze the Dow
do not wrestle
may snatch or detonate

Poem/Dikt

illustration
edda magnason

edda magnason

först var hjärtat ljusrött
helt dallrande i gelé, vidöppet för vad som helst
med åren har det krympt och ändrat färg till vinrött
snålt och intensivt, som mörk chocklad
 
även drömmar verkar krympa i takt med att dom 
kommer närmre
den väldiga stjärnan faller i en båge över himlen
landar som en smörblomma i min hand 
det som innan såg efter mig
måste jag ta hand om nu

Lee ranaldo (sonic Youth) 

trevolt

Kundtjänst 0415-173 00, www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.

Min bank vet vad jag behöver. 
Vad vet din?

Ett minne från sent 70-tal. På turné med 
Ensamma Hjärtan. 

Det är en gråmulen förmiddag i Stock-
holm. Vi sitter vid Odenplan på kafé Tra-
nan, ett klassiskt frukosthak där det serve-
ras gröt, löskokta ägg och rejält tilltagna 
rågbrödssmörgåsar med ost, sill och 
prickig korv. 

En husmorsklädd medelålders kvin-
na tar upp våra beställningar och försvin-
ner ut i köket. Hungriga, efter gårdagens 
dans runt guldkalven och den påföljande 
nattens onämnbara excesser, fyller vi våra 
tomma rock’n’rollmagar under glupska 
grymtningar och vällustiga stön.

Lite längre bort vid ett annat bord befin-
ner sig en grupp utländska män inbegripna 
i en animerad konversation. Man gestiku-
lerar, faller varandra i talet, skrattar och rör 
klirrande runt i halvfulla kaffekoppar. Nå-
gon ropar åt vårt håll, några obegripliga 
men säkert välmenande ord som vi besva-
rar med svaga leenden och lätt frånvaran-
de blickar.

Plötsligt står föreståndarinnan mitt i rum-
met. Hon går fram till det bord där invand-
rarna sitter. Först märker de inget, upptag-
na av sitt livliga meningsutbyte, men sedan 
möter de hennes barska uppsyn och slutar 
genast att samtala. Hon spänner ögonen 
i dem, en efter en, gör en konstpaus och 
säger med en teatralisk och välartikulerad 
stämma som hörs över hela lokalen: 

Det skA VA’ tYst i sVeriGe

”Det ska va’ tyst i Sverige!”

Missmodet börjar att växa
Lillebror vägrar bli stor
Storasyster glömmer sin läxa
Hon gör som sin mor
Mor och far går isär
Dom går inte längre ihop
Dom gräver numer där dom är 
Var sin grop

Det ska va’ tyst i Sverige
Det måste ni väl fatta
Inte ett knyst dessvärre
Sitt inte och skratta
Vi är alla offerlamm
Om sanningen ska fram
Det ska va’ tyst, tyst, tyst
Det ska va’ tyst, tyst, tyst
Det ska va’ tyst, tyst, tyst 
I Sverige

Farfar går vilse i parken
Ensam där människor är
Han ligger och sover på marken
Vem bryr sig om det
Mormor har låst in sig på vinden
Där finns det ingen hon stör
Med alla sina minnen
Men ingen att berätta dem för
Kusinen från landet laddar bössan
Nu har han skaffat sig mod
Han skjuter en salva i blindo
Han har inga ord

Det ska va’ tyst i Sverige
Det måste ni väl fatta
Inte ett knyst dessvärre
Sitt inte och skratta
Vi är alla offerlamm
Om sanningen ska fram
Det ska va’ tyst, tyst, tyst
Det ska va’ tyst, tyst, tyst
Det ska va’ tyst, tyst, tyst 
I Sverige

Gunnar Danielsson

Varje ögonblick av gott och ont,
speglar den tiden.
Bilderna kantar dessa öde vägar
och stillsamt ljuder Linos’ visor.
En sommar var vår första gryning;
vi var barn, vårt rike evigt.

Rummen ekar av tomhetens klagan.
Elden har svalnat.
Sovande möbler reses mot himlarna
likt torn byggda av minnenas stenar.
Golven har tystnat, min älskade. Se,
se hur vår födelseort förtvinar.

Säg mig, hör du någonsin
melodier spelas på flöjter?
Säg mig hur vi älskade där
i Arkadiens gröna dalar.

Du, den första gryningens barn,
en älskande, var
befinner du dig vid dagens slut?

Gunnar Bramstång Olle Ljungström

Linos:
halvgud i gammal grekisk naturdyr-
kan. Klagosången över Linos var 
en klagan över den bortdragande 
sommaren.
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När jag läste Fantomen som mest sla-
viskt, 1976-1980, skrev en läsare och 
frågade om det fanns någon film med 
Den vandrande vålnaden. I svaret pu-
blicerades ett foto ur B. Reeves ”Bree-
zy” Eastons serial från 1943 och man 
passade på att påpeka de säckiga tri-
kåerna. Självklart blev jag hur nyfiken 
som helst - det där djungelrafflet ville 
jag ju se!

Det dröjde till 1996 innan jag fick se 
Fantomen röra på sig i en film, då i den 
rätt underskattade långfilmen med Bil-
ly Zane. Den filmen tog sig vissa frihe-
ter av det dummare slaget, men det går 
inte att komma ifrån att den trots allt var 
rolig och underhållande.

Men nu, drygt trettio år efter att jag 
först läste om den, har jag sett The 
Phantom från 1943, med gamle wes-
ternhjälten Tom Tyler i huvudrollen. 
Tyler, som dog i förtid 51 år gammal 
1954, hade tidigare även spelat en an-
nan seriefigur; Kapten Marvel.

Nå, hur är då den här gamla seria-
len? Och vad handlar den om? Utspe-
lar den sig i Bengali eller Bangalla - el-
ler i Bengalla, som Billy Zane-filmen? 
Nej, The Phantom utspelar sig på den 
exotiska ön Sai Pana, var nu den ligger; 
jag skulle gissa på någonting i stil med 
Indonesien. 

Till denna ö anländer två sällskap 
av olika orsaker. Den ena gruppen, 
den onda, leds av den sinistre doktor 
Bremmer - och de vill skapa osämja 
i djungeln och bygga en hemlig flyg-
bas åt en främmande makt som aldrig 
namnges, men tillåt mig gissa på Tysk-
land - detta var ju under andra världs-
kriget. Den andra, snälla gruppen, 
är på jakt efter den försvunna staden 
Zoloz. Gruppen leds av professor Da-
vidson, och med i gänget finns bland 
andra hans dotter, den alltid tropik-
hjälmsiförda och ljuva Diana Palmer 
(Jeanne Bates) - tydligen ville hon inte 
heta Davidson. Karlarna tycker att 
Diana bör stanna på hotellet, djungeln 
är inget ställe för en kvinna, men när 
Diana står på sig, skrattar karlarna och 
låter henne hänga på.

Och så förekommer det en viss Geoff 
Prescott, som spelas av ovannämnde 
Tom Tyler och som liknar Liam Nee-
son. Vänta nu här... Geoff Prescott? Ja, 
fråga mig inte varför. Prescott har även 

en skitsmart hund som heter Devil och spelas av Ace 
the Wonderdog - och ja, det är en hund och inte en 
bergsvarg.

Samtidigt i de inte alltför djupa skogarna ska Fan-
tomen tala till sina undersåtar. Fantomen är en gam-
mal, lönnfet gubbe med slånkna trikåer. Djungel-
stammens byhövding, eller vad han nu är, assisterar 
Fantomen. Byborna har samlats framför dödskal-
letronen - som inte står inne i Dödskallegrottan - och 
hövdingen kastar ett pulver på en brasa så att kraftig 
rök utvecklas, och när röken skingras sitter Fanto-
men på tronen. Byborna faller på knä och tillber sin 
överman.

Fantomen håller ett tal, men då dyker det upp en 
ond figur med blåsrör, ditskickad av Bremmer. Fan-
tomen får en pil i nacken och släpar sig in i sin grotta. 
Han skriver ett brev som snabbt måste nå hans son 
- Geoff Prescott. Vilken tur att Prescott av en ren 
slump redan finns i djungeln!

Prescott får brevet och tar sig utan problem till 
Dödskallegrottan, där han har ett känsligt samtal 
med sin döende far och berättar att han hemma i 
USA övat sig på att ta över Fantomjobbet. Farsgub-
ben visar runt i grottan, i synnerhet skattkammaren, 
och sedan dör han.

Fantomen är död, länge leve Fantomen. 
Prescott drar på sig trikåerna och går ut för att 

hålla sitt första anförande inför infödingarna. Samma 
procedur en gång till. Rök och grejor och hedningar-
na knäböjer. De verkar inte notera att Fantomen plöts-
ligt är trettio år yngre. ”Look! They worship him like 
he’s a god!”

Även dr Bremmer och hans onda hårdingar (va-
rav en heter Singapore Smith) blir förvånade över att 
Fantomen inte är död, så i resten av den här filmse-
rien gör de sitt bästa för att ta kål på honom. Och det 
är i princip allt som händer.

    Columbia Pictures The Phantom är en serie i 
femton episoder om cirka sexton minuter vardera, 
förutom det första som är på tjugofem. Och det är fett 
ös! Drygt 250 minuter varar det här sammanlagt (fast 
åtminstone tre minuter i början av varje avsnitt består 
av förra avsnittets rafflande slut), men själva berät-
telsen hade utan tvekan gått att klara av på en dryg 
timme. 75% av serien består bara av att bovarna gör 
en massa försök att ta kål på Fantomen. Men det är 
inte det sämsta!

Fantomen hamnar i den ena livshotande cliff-
hanger-situationen efter den andra i avsnittens slut-
scener, här finns bland annat ett tufft slagsmål på en 
hängbro som när som helst kommer att brista, han at-
tackeras av ett lejon, och bäst av allt är när han släpps 
ner i en källare för att kämpa mot en gigantisk mördar-
gorilla - och ja, et är en man i gorilladräkt!

När Geoff Prescott klär ut sig för att gå på stadens 
gator som en vanlig man, kallar han sig plötsligt för 
mr Walker - och han är betydligt mer lik de tecknade 
seriernas Walker än Billy Zane var. Mot slutet av se-

Fantomen

en film jag länge velat se... Film och film; det här är ingen långfilm, men väl en så kallad serial; en cliffhangerserie; en följetong 
som visades som förspel på biografer innan tV:n kom.

ST ELL AN  SKAR SGÅRD

BIO PRE MIÄR 14 MAJ
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rien hamnar de i ett rike som styrs av 
en kung, eller vad han nu var, och han 
ser ut som Djingis Khan och plötsligt 
blir det lite Blixt Gordon och Ming of 
Mongo över det hela. Ingen känner 
igen Geoff Prescott när han är Fanto-
men och de tycker inte att det är kon-
stigt att Fantomen fått i uppdrag att 
passa Devil åt Prescott. Märkligt nog 
får Diana, som sällan är med, aldrig 
ihop det med Fantomen.

Jag måste säga att The Phantom 
var en serial klart över förväntan. Inte 
nog med att den är underhållande och 
aningen mer påkostad än jag trodde, 
och trots att man tagit sig obegripliga 
friheter med Fantomenmytologin, är 
det betydligt mer ”Fantomen” över det 
här än långfilmen från 1996. Det här är 
ett rejält, frejdigt matinéäventyr. Det är 
toppraffel och bra och mycket action. 
Att det även är så politiskt inkorrekt att 
aporna rodnar får man ta. 

Tom Tyler är iförd Fantomendräkten 
i stort sett hela tiden förutom första av-
snittet. Visst skrattade jag till i början, 
man vande mig snabbt vid hans utse-
ende. Han ser inte fånigare ut än Billy 
Zane.

1955 spelade Columbia in en ny se-
rial om Fantomen The Adventures of 
the Phantom med John Hart i huvud-
rollen. Det var bara det, att när hela 
produktionen var inspelad upptäckte 
Columbia att deras rättigheter till Fan-
tomen gått ut! Så de sydde snabbt 
ihop en annan dräkt till Hart, återvän-
de till studion och spelade in alla sce-
ner med Fantomen på nytt. Resultatet, 
som drygades ut med stock footage 
från 1943 års film, släpptes som Ad-
ventures of Captain Africa, Mighty 
Jungle Avenger.

Pidde Andersson 

Pidde Andersson 



Nya Upplagan Maj 2010 Recension 26 Nya Upplagan Maj 2010 Recension 27

FiLmreCeNsiON Text av Pidde Andersson

Jag vägrar tro att det är Clint Eastwood 
som har regisserat den här. Det kan 
omöjligt stämma. Invictus måste vara 
gjord av en dussinregissör som trott 
att han jobbade för TV. För detta känns 
inte som något annat än en TV-film.

Historien är baserad på sanna hän-
delser och börjar med att Nelson Man-
dela (Morgan Freeman) släpps ur 
finkan. Genast måste han ta itu med 
viktiga saker. Som landslaget i rugby. 
Inte nog med att laget är uselt, de ha-
tas av Sydafrikas svarta befolkning, 
eftersom Springboks, som laget kall-
las, står för apartheid. Befolkningen 
vill kassera Springboks och skapa 
ett helt nytt lag - men Mandela tycker 
annorlunda.

Rugby-VM 1995 är i faggorna och 
Springboks måste verkligen ta sig i 
kragen. Mandela blir polare med spe-
larna och dess lagkapten Francois Pie-
naar (Matt Damon). Även om man inte 
såg rugby-VM '95 och finalen mellan 
Sydafrika och Nya Zeeland, är det inte 
svårt att räkna ut hur det ska gå.

 Invictus är något alldeles makalöst 
banal. Jag hade aldrig gissat på att 
Clintan är mannen bakom det här drav-
let. Morgan Freeman spelar åter Mor-

Jag har inte läst serietidningen av Mark 
Millar och John Romita Jr och kan där-
för inte uttala mig om hur pass nära 
filmatiseringen ligger originalet, men 
Kick-Ass handlar om Dave Lizewski, 
spelad av Aaron «John Lennon» John-
son, som funderar över varför det ald-
rig har hänt att någon inspirerats av alla 
fiktiva superhjältar, skaffat sig en dräkt 
och gått ut för att bekämpa brott i verk-
ligheten. Efter att ha blivit rånad på en 
bakgata bestämmer Dave sig: han ska 
bli maskerad brottsbekämpare.

Dave är förstås en glasögonprydd 
loser som tjejer aldrig ser åt. Han fanti-
serar om sin engelskfröken (Herregud! 
Ser att hon spelas av Deborah Twiss!), 
sitter hemma och onanerar framför da-
torn, läser serier och är hemligt föräls-
kad i söta Katie (Lyndsy Fonseca) som 
har skåpet bredvid hans i skolan men 
ignorerar honom.

Trots att han inte kan slåss för fem 
öre beställer han en grön våtdräkt på 
postorder. Iförd denna och match-
ande mask, beger han sig ut för att nita 
bovar - och genast träffar han på de 
som tidigare rånat honom. De spöar 
skiten ur Dave och knivskär honom. 
Dave hamnar på sjukhus, och när han 
kommer ut igen är han nästan helt åter-
ställd, så när som på några nervtrådar 
som inte funkar, vilket gör att han har 
svårare för att känna smärta. 

Men tro inte att han ger upp sin kar-
riär som superhjälte. Han går ut på 
stan och hamnar i ett blodigt slagsmål 
med tre rånare samtidigt. Vittnen filmar 
slagsmålet, Dave presenterar sig som 
Kick-Ass, klippet hamnar på YouTube 
och Dave blir snabbt en sensation.

Men Kick-Ass är inte den ende su-
perhjälten i stan. Betydligt mer avan-
cerade är Big Daddy (Nicolas Cage) 
och hans elvaåriga dotter Hit-Girl (tret-
tonåriga Chloe Moretz). Big Daddy 
bär en Batmanliknande dräkt, men 
slaktar skurkar som The Punisher, och 
han tränar upp sin duktiga, glada dot-
ter i mördandets ädla konst. Hon kan 
allt! Hon är en jävel på att slåss, skju-
ta, hantera knivar, och framför allt att 
svära (I sin första actionscen tilltalar 
hon bovarna «Okay, you cunts!»). Hon 
gillar även glass och varm choklad. 
Big Daddy och Hit-Girl kämpar mot 
en av New Yorks maffiabossar, Frank 
D’Amico (Mark Strong), som även är 
far till en udda kille jämnårig med Dave. 
Kick-Ass blir indragen i det blodiga 
maffiakriget - och snart dyker det upp 
ännu en superhälte; Red Mist. Fast det 
är något som inte stämmer med den 
sistnämnde...

Till skillnad från så många andra 
amerikanska filmer, har inte Kick-Ass 
en klar och tydlig moral. Filmen visar 
upp att det inte är så enkelt att vara 
maskerad brottsbekämpare. Tvärtom: 
det är mer sannolikt att man åker på 
spö. Och Kick-Ass får stryk mest hela 
tiden; om det inte vore för Hit-Girl hade 
han varit död flera gånger om. Men 
trots detta, trots att de inser att det 

Det börjar bra. En bil kommer körande på en ödslig 
väg mitt i natten. Dramatisk musik åt skräckfilmshål-
let. I bilen sitter en kvinna och hennes lille son. Plöts-
ligt kör bilen av vägen och hamnar i havet. Därefter 
hoppar vi i tiden till en annan kvinna, María, spelad av 
Elena Anaya. Hon jobbar på ett akvarium, men ska 
nu resa bort med sin femårige son Diego. På färjan 
sitter dock María och somnar och när hon vaknar är 
Diego väck. Han finns inte någonstans på båten. Till-
sammans med en vän börjar den alltmer hysteriska 
María att leta efter grabben. Hon tycker sig se honom 
överallt. Han sitter på stranden. Han finns i en hus-
vagn. Polisen har hittat en drunknad pojke, men vid 
identifieringen konstaterar María att det inte är Diego. 
När hon inte letar efter gossen, tycker María om att gå 
topless på stranden under hotfulla skyar medan dra-
matisk musik tutar på i bakgrunden. Hon gillar även 
att duscha, vilket föranleder nakenscener, vilka dock 
faller på att hon får hysteriska sammanbrott.

Det hela leder fram till en överraskande twist vi 
gissat ska komma en bra bit tidigare i filmen. Hierro 
känns som en Twilight Zone-episod som dragits ut till 
nittio minuter. Den knappa dialogen och de få med-
verkande gör att filmen verkar vara ännu längre.

Iron Man (2008) hade flera odds emot sig. Här i Sve-
rige var Marvels superhjälte i stort sett helt okänd. 
Han hade dykt upp som Järnmannen i en kortlivad 
tidning, Atlantic Special, alldeles i början av 1980-ta-
let, och har därefter bara figurerat sporadiskt i andra 
svenska Marvelpublikationer. Även i USA ansågs fi-
guren vara alldeles för okänd, trots att Järnmannen 
skapades redan på 60-talet.

Men att tilldela Robert Downey Jr huvudrollen var 
ett genidrag utan like. Downey är en skådespelare 
som, efter sina omskrivna, drogmarinerade decen-
nier, nu går från klarhet till klarhet och har seglat upp 
som min favoritskådis. Han är i princip alltid utmärkt 
och besitter en charm som kom till sin fulla rätt i Iron 
Man, vilken även hade folk som Gwyneth Paltrow och 
Jeff Bridges i rollistan. Det blev en film som inte bara 
gick hem hos publiken, även större delen av världens 
församlade kritikerkår gjorde tummen upp.

Filmen börjar där den förra slutade: Tony Stark höll 
ett TV-tal under vilket han avslöjade att det är han 
som är Iron Man. Detta tal visas även i Ryssland, där 
den burduse Whiplash (som han aldrig kallas i filmen, 
han spelas av Mickey Rourke) ser det och får idéer. 
Hemma i USA vill armén få Stark att klassificera sin 
järndräkt som vapen, vilket han vägrar gå med på. Ett 
konkurrerande vapenföretag försöker komma över 
hemligheten bakom dräkten för att massproducera 
den. De kidnappar Whiplash för att utveckla dräkten, 
men han har andra planer.

Tony Starks hälsa blir allt sämre och han har myck-
et att tänka på, så han tillsätter sin trogna assistent 

Roman Polanski var en av världens främsta regissö-
rer - och det är han än, därför är det synd att hans se-
naste verk The Ghost writer, i vissa kretsar kommer 
att överskuggas av åtalet mot Polanski. Jag har note-
rat en del personer och filmskribenter, främst yngre, 
som bestämt sig för att inte tycka om Polanskis filmer. 
Med sådana åsikter bör man se sig om efter en ny 
sysselsättning. Betplockning är ett trevligt alternativ. 
Och självklart ska inte Fallet Polanski stoppa dig från 
att se The Ghost writer, oavsett vad den lille polacken 
hittade på för 33 år sedan.    

Den brittiske författaren Robert Harris, som också 
skrev filmmanuset tillsammans med Polanski, var ti-
digare en politisk krönikör som stöttade Tony Blair - 
fram till kriget i Irak. Då ändrade Harris åsikt. Harris’ 
erfarenheter blev 2007 bestsellern The Ghost, i vil-
ken Storbritanniens före detta premiärminister Adam 
Lang ska få sina memoarer skrivna.

I filmversionen är Pierce Brosnan utomordentlig 
som Lang, spelad med en udd Blair. Filmen öppnar 
med att en död man spolas i land på en strand i Mas-
sachusetts, dit Adam Lang dragit sig tillbaka med sin 
fru och stab. Den döde är en författare som anlitats 
för att spökskriva Langs memoarer, så förlaget måste 
snabbt hitta en ersättare. De kontaktar en bästsäljan-
de - och i berättelsen namnlös! - författare, som spe-
las av Ewan McGregor (som i eftertexterna listas som 
The Ghost) och som inte är det minsta intresserad av 
politik, men som lyckas få jobbet ändå, eftersom han 
vet hur man skriver böcker som folk faktiskt köper. 

Den unge författaren beordras att genast bege sig 
från London till ön i Massachusetts där Lang nu bor, 
och där måste han skriva om ett existerande manus 
på en månad. Ett omöjligt uppdrag som blir ännu svå-
rare när Spöket upptäcker att han hamnat i en härva 
av mysterier och intriger. Den ursprunglige författa-
ren, som man tror antingen begick självmord eller föll 
överbord av misstag, blev av allt att döma mördad, 
hans manuskript är inlåst i ett rum i Langs stora hus, 
och det får absolut inte lämna rummet.  

Spöket läser manuset och tycker att det är fruk-
tansvärt. «Alla orden är där, men i fel ordning», som 
han uttrycker det. Han börjar intervjua Lang, en man 
som numera är långtifrån populär - folk demonstre-
rar ute på gatorna och författaren träffar på en främ-
mande man som skyller sin sons död i kriget på Lang. 
Den tidigare ministern hade ett speciellt förhållande 
med USA.  

Efter att ha tillbringat lite tid med Langs bittra fru 
Ruth (Olivia Williams), snubblar Spöket över en del 
märkliga fakta, datum som inte stämmer, och han träf-
far på människor ur Langs förflutna... Det står bortom 
allt tvivel att bokmanuset på något sätt innehåller väl-
digt känsligt material.

De grå skyarna är lika hotfulla som filmmusiken i 
denna över två timmar långa, stämningsfulla film, som 
får mig att tänka på Alfred Hitchcock. Jag satt faktiskt 
och funderade på vilka som skulle spela de olika rol-
lerna om detta vore en gammal Hitchcockfilm. Jimmy 
Stewart som Spöket? Mycket möjligt. Och kanske 
Joseph Cotten som Adam Lang? Eller kanske till och 
med Cary Grant?

Det här är en långsam, dialogdriven film - förvän-
ta dig inte en massa action och våld, här är nästan 
ingen action alls. Men vad du ska förvänta dig, är en 
rad utmärkta skådespelarprestationer. Kim Catrall är 
Adam Langs assistent, Timothy Hutton är en litterär 
agent, James Belushi har en liten roll som förläggare, 
vilket förstås är lite överraskande. Och så har vi Tom 
Wilkinson, en av de bästa skådespelarna verksamma 
idag - eller vilken dag som helst.

    ...Och vi får inte glömma bort Eli Wallach, 94 år 
gammal. Han dyker upp i en scen och spelar en gam-
mal gubbe som bor ensam i ett hus på stranden. Spö-

Som sagt, Ibáñez’ film börjar bra 
och jag får vissa förväntningar; tänk 
om denna okända film visar sig vara jät-
tebra. Men det dröjer inte länge innan 
jag är irriterad och uttråkad. I princip 
händer det inte mycket mer än att frun-
timret går omkring och letar efter påga-
bläran. Jo, det ska vara en thriller, men 
det vetefan vad detta är. Förutom en 
film som jag undrar vad den har på bio 
att göra. 

Hierro skriker «direkt på DVD» och 
bevisar att en film inte är bättre eller in-
tressantare bara för att den inte är på 
engelska.

Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) som 
ny VD för Stark Industries. De två brå-
kar konstant men det är uppenbart att 
de är förälskade i varandra.

Och så dyker det upp agenter från 
S.H.I.E.L.D. Samuel L Jackson är med 
aningen mer den här gången som Nick 
Fury, men han kunde lika gärna heta 
Shaft, Jules eller Zeus. Det räcker inte 
med en lapp för ögat för att bli Nick 
Fury. Sätt en lapp för ögat på Jon Lovitz 
så är han lika mycket Fury som Jack-
son! Men med sig har Fury den raffiga 
agent Romanov (Scarlett Johansson), 
bättre känd som Svarta änkan, men 
hon kallas aldrig Black Widow i filmen. 
Märkligt.

Därför blev jag positivt överraskad 
av filmen! Precis som Rymdimperiet 
Slår Tillbaka är detta en mörkare film. 
Tony Stark är en unik och komplex hjäl-
te: han är multimiljardär, vapentillver-
kare, alkoholist, döende av mystiska 
åkommor, samt offentlig superhjälte. 
För att inte tala om att han är medelål-
ders. Och så som han tolkas av Robert 
Downey Jr är han även en frän cyniker 
- och väldigt mänsklig bakom fasaden. 
Och det är just detta jag vill ha!

Det har klagats på att det inte händer 

ket tar en cykeltur i hällregn och träffar 
på denne gamling i en på ett sätt me-
ningslös, men ändå trevlig och intres-
sant scen.

Jag ska förstås inte förstöra filmen 
för er genom att avslöja slutet, men 
jag har funderat en del på hemlighe-
ten med bokmanuset sedan jag såg 
filmen för några dagar sedan. En fråga 
jag har, är Varför? Visst, det är coolt 
och jag fattar det - men det känns som 
hämtat ur en gammal spionroman och 
inte verkligheten. Fast å andra sidan, 
detta är en film i Hitchcocks anda, så 
det är ganska passande med en gam-
maldags upplösning.

Som förstås är välbekant kunde 
Roman Polanski inte spela in sin film 
i Massachusetts, eller någon annan-
stans i Amerika, så den tyska naken-
badarön Sylt agerar stand-in för ex-
teriörerna, medan Langs strandhus 
byggdes upp i en studio. Och efter-
som han arresterades medan filmen 
var i post-produktion, avslutade Polan-
ski arbetet med den medan han satt i 
husarrest! Fråga mig inte hur han lyck-
ades med detta.

Roman Polanski har faktiskt regisse-
rat ett par filmer jag av olika anledning-
ar aldrig lyckats se. Hans förra film, 
OLIVER TWIST från 2005, släpptes 
vad jag vet direkt på DVD i Sverige, el-
ler hade en väldigt begränsad biodist-
ribution. För några år sedan hade man 
i Cannes satt upp gigantiska reklam-
skyltar längs Croisetten för den kom-
mande Pompeii («A Roman Polanski 
Film»), ett projekt som sedan skrota-
des. Jag antar att filmen skulle bygga 
på Robert Harris’ bok - och faktum är 
att den håller på att spelas in som TV-
serie just nu. Men The Ghost writer 
gjordes och visas nu på bio, och det är 
en spännande och engagerande thril-
ler riktad till en vuxen publik, något vi 
inte är alltför bortskämda med idag.

gan Freeman. Han spelar alltid Morgan 
Freeman. Han tolkar Nelson Mandela 
som ett slags Kristus utan några som 
helst fel. Han är så genomgod man kan 
bli och smartare än alla andra. Vänliga-
re och trevligare också.

Matt Damon ser mest ut som mr Po-
tatohead och resten av skådespeleriet 
är rätt anonymt. De avslutande rugby-
matcherna är fantastiskt ospännande. 
Förvisso vet jag inte ett skit om rugby, 
jag kan inte reglerna, men Clintan bor-
de väl ändå kunnat skapa dramatik och 
spänning. Extra löjligt blir det när slut-
minuterna visas i slooow-moootiooon.

Invictus är bara en lång rad kliché-
er staplade på varandra. Långdraget, 
segt och tråkigt. Det sista replikskif-
tet mellan Freeman och Damon när 
pokalen överlämnas känns som något 
Stallone kunde ha författat på 80-talet. 
Fast sämre. De flesta inblandade i film-
musiken heter Eastwood i efternamn. 
Kyle står för det mesta, men självklart 
har Clint också varit framme och tutat 
i luren. Även fru Eastwood, Dina, har 
hjälpt till. Både Morgan Freeman och 
Matt Damon Oscarsnominerades. Fan 
vet varför.

är farligt och trots att man inte ska ta 
lagen i egna händer, så reser sig hjäl-
tarna i filmen upp igen - och ger sig på 
skurkarna ändå så att blodet sprutar.

Estetiskt är filmen en fröjd att titta 
på; det är flott och väl genomtänkt. Vid 
ett tillfälle berättas en flashback i form 
av tecknade serierutor. Men det är inte 
bara vanliga seriesidor rätt upp och 
ner; nej, vi åker in i rutorna och runt i 
dem bland de tecknade figurerna. Och 
alla slagsmål är väl koreograferade och 
härligt uppviglande; inte blir det sämre 
av till exempel Joan Jett och Sparks (!) 
på soundtracket. Skådespeleriet är 
bra, och det är riktigt trevligt att för en 
gångs skull se Nicolas Cage i en bra 
film. I Kick-Ass är hans dessutom bra 
- jag gillar sättet han fäller sina repliker 
på när han är Big Daddy.

Men framför allt är detta Chloe Mo-
retz’ film - för Hit-Girl rockar! Ja, jävlar 
i min låda! Jag vet en del amerikaner 
som upprörts av hennes rollfigur. Man 
kan ju inte ha en elvaårig flicka som 
svär som en borstbindare och som 
dödar folk till höger och vänster så att 
kroppsdelar flyger till hejvilt omkring, 
och dessutom låta henne spelas av en 
flicka som verkligen är så ung på riktig. 
Jo, det kan man visst det! säger jag. 
Det finns annat jag tycker är värre än 
en liten tös som skjuter folk och säger 
«Show’s over, motherfuckers». Till ex-
empel små töser som skickas till religi-
ösa samfund och annat som är otäckt 
på riktigt. Kick-Ass må vara en väldigt 
blodig, splatterfylld film - men samti-
digt är det mest tjoflöjt över anrättning-
en. Det är rock ’n’ roll. Det här är den 
bästa filmen jag sett i år. Hittills. 

invictus Hierro

iron man

kick Ass the Ghostwriter

1 2 3 4 5

så mycket i Iron Man 2, att större de-
len bara är en transportsträcka fram till 
den långa, explosiva slutstriden mellan 
järnmän och robotar. Men tycker man 
så, har man missat poängen med Mar-
vel Comics. Det är såpoperan som är 
det viktiga. Jag vill ha gnabbet mellan 
Stark och Potts (i väntan på att de äntli-
gen ska kyssa varandra), jag vill ha alla 
dilemman och intriger. Ofta känns det 
som att superslagsmålen är i vägen i 
Marvels serier.

Fast Black Widow kunde de utnytt-
jat lite bättre. Det är inte i många sce-
ner Johansson bär sin så omskrivna 
dräkt, och hon har egentligen bara en 
actionscen. Den dyker upp på slutet, 
då hon går fram som en sammanbiten 
kampsportsmaskin i en korridor och 
nedgör fiender i drivor. Stan Lee har 

sin sedvanliga cameo tidigt i filmen, 
han dyker upp under två sekunder och 
omtalas som Larry King. Även Kap-
ten Amerikas sköld har en lustig liten 
cameo.

Precis som fallet var med den första 
filmen, fortsätter storyn med ett par 
scener efter eftertexterna. Vad du än 
gör, missa inte dessa! Jag kände fak-
tiskt nackhåren resa sig. 
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Den här boken berättar mer om en av 
våra mest vanliga samarbetspartner i 
vardagen, nämligen Google. Fast det-
ta faktum tänker de flesta inte på, det 
är en fungerande gratistjänst som för 
stora delar av befolkningen i både Sve-
rige och ytterligare 140 länder blivit en 
del av normaliteten.

Denna bok ger ett snyggt och över-
siktligt svar på hur det blivit så, hur bo-
laget startade och växte, och hur ska-
parnas idéer genomsyrar på många 
olika sätt.

Ledordet är �Don´t be evil�, vilket är 
minst sagt ovanligt för ett stort börs-
noterat bolag. De har massor av sido-
tjänster som jag inte kände till, och de 
har en extremt utvecklad teknikkun-
skap som hela tiden ligger i framkant. 

De överlever på sin extremt hemliga 
och fungerande sökmotor som sorte-
rar all världens internetsidor hela tiden 
och rangerar dem efter viktighetsord-
ning. Sedan beroende på ord i texten 
eller i sökningen så plockar deras små 
smarta superprogram Adword och 
Adsense fram de annonser som pas-
sar bäst in att finnas bredvid sökresul-
tatet. Här finns i sin tur en utvecklad 
prissättning på många olika sätt och 
detta ger Google 97 % av deras väl-
diga inkomster. 

Sedan håller de på att försöka skan-
na in världens alla böcker, de håller på 
att fotografera all världens gator och 
vägar så man kan se dem framför sig 
via GPS-program, de håller på att ska-
pa smartare sökningar via bilder (ta ett 
foto av en fågel med mobilen, skicka 
upp bilden till Google och du får svar 
på vad det är för en gynnare.)

Men, detta gör att de samlar på sig 
så mycket information om allt och alla 
att de kan analysera fram det mesta om 
både människor, samhällstendenser, 
sjukdomsspridningar, politiska trender 
på ett sätt som tidigare varit science 
fiction. Det var Google som bättre än 
WHO kunde visa spridningen av fågel-
influensa över världen.

En utmärkt bra bok som jag ger hög-
sta betyg, skriven på ett härligt flytan-
de sätt av god skribent, måhända till 
och med en y Jolo i vardande om han 
fortsätter på samma sätt framåt i nya 
projekt.

Per Arnesson

Vilken roll spelar jämlikheten för vår 
hälsa? Det kan tyckas vara ett svåråt-
komligt samband men Richard Wilkin-
son och Kate Pickett har gjort ett för-
sök att spåra det. De har granskat 
stater som nått en viss ekonomisk nivå 
– de ungefär tjugofem rikaste i världen 
– och jämfört dem utifrån en rad vari-
abler som våldsbrott, psykisk ohälsa, 
vårdkostnader, förväntad livslängd, 
fetma, antalet fängslade.

Resultatet presenterar de i Jämlik-
hetsanden och det är slående. På varje 
område visar det sig att graden av jäm-
likhet är avgörande för ett lands välmå-
ga. Ett ojämlikt samhälle skapar stress 
och frustration över att försöka nå, be-
vara eller förlora en position i en hierar-
ki och den stressen leder till både våld 
och ohälsoproblem.

Det har också visat sig att en befolk-
nings förväntade livslängd ökar snab-
bast i ett jämlikt samhälle. Studier från 
Storbritannien under världskrigen och 
Japan efter andra världskriget är otve-
tydiga. Det var perioder när inkomst-
klyftorna i de båda länderna minska-
de rejält. Författarna menar att ökad 
jämlikhet är en långt bättre ”åtgärd” för 
att på relativ kort sikt komma till rätta 
med exempelvis brottslighet och psy-
kiska problem än fler poliser och mer 
psykofarmaka.

Wilkinson/Pickett visar också att 
den amerikanska drömmen just bara 
är en dröm. Den sociala rörligheten 
uppåt är mindre i USA än i mer jämlika 
länder, den är även mindre i ojämlika 
stater i USA än i mer jämlika.

Sverige hamnar väl till på jämlikhets-
skalan. Men det senaste decenniet har 
klassklyftorna ökat markant i Sverige. 
De rika har berikats och de fattiga be-
fattigats på ett i modern tid ojämförbart 
sätt. Det har ännu inte fått några dras-
tiska effekter men tendenser syns i frå-
ga om ökad våldsbenägenhet och till-
tagande psykosociala problem bland 
unga människor. 

Man förstår om nyliberala tankes-
medjor skyfflar in kol i ässjorna och 
pumpar med bälgen för fullt. Där måste 
smidas argument för fortsatt vidgade 
klyftor, för inget är dem så förhatligt 
som jämlikhet. Men det blir inte lätt. 
Efter Jämlikhetsanden är det svårt att 
finna något argument att nypa fast med 
tängerna och lägga på ässjan. Därtill 
tycks smederna sedan länge ha riktat 
bälgen åt fel håll. Deras hjärnor verkar 
rätt urblåsta.

Jan Erik Bornlid

De nio små historierna i Daniel Kehl-
manns Berömmelse är sammanlän-
kade av osynliga trådar.  Historier i 
historier i historier - alla tätt samman-
flätade och han skriver fantastiskt 
roligt och bra. Personerna i Beröm-
melse är levande trots historiernas 
begränsade sidomfång, och trots att 
de ibland är påhittade i lager och pro-
dukter av  transformationer. Den som 
är huvudperson i den ena berättelsen 
dyker upp i ett sms i nästa och den 
som är uppdiktad av en fiktiv författare 
i den andra träffar den förstes chef i en 
tredje. Författaren Leo Richter gör ett 
uttalande om att vi lever i en tidsålder 
kännetecknad av en mystisk skym-
ningstillvaro i ett evigt nu som möjlig-
gjorts av teknikens makt i en av histo-
rierna. En berättelse samtalar med sin 
hjältinna som är på resa till en döds-
våning i Schweiz för att förkorta vän-
tan på döden i en annan. En man med 
namn Ebling verkar ha fått ett mobil-
telefonnummer som redan tillhör en 
viss Ralf Tanner i en tredje. I flera av de 
små historierna dyker Miguel Auristos 
Blancos böcker upp på soffbord och 
i boklådor med titlar som självets väg 
till sig självt och med levnadsråd som 
”bli ett med tingen, ett med ditt upp-
gående i dem, tillika ett med din vrede, 
och om det händelsevis skulle falla en 
atombomb, bli då ett med atombom-
ben”. Via telefonbokskontakter och lit-
teräralänkar tassar så plötsligt denne 
Blanco själv omkring i tofflor i en tak-
våning i Rio de Janeiro transformerad 
till huvudperson. Berömmelse håller 
ett sanslöst högt tempo och historier-
na ändrar berättarstil sinsemellan och 
väcker stora frågor om teknikutveck-
ling och platstillhörighet. 

Man läser inte berömmelser som 
nio noveller där man hittar sina favori-
ter utan man läser för att finna trådarna 
mellan historierna och kasta sig mellan 
dess olika lager av verkligheter. Upp-
diktade, sms:ade och virtuella. Och 
trådarna för en vidare utanför romanen 
till nätets diskussionsforum för film, 
till 400-talet och filosofen Augustinus 
och till sin egen telefonbok i mobilen. 

Jerker Kaj

Sara Stridsberg, Sveriges senaste lit-
terära big shot har en ny bok ute och do-
minerar just nu SM i litteraturprestige. 
Jag har läst det nya meisterwerket och 
förstår upphetsningen men inte ännu inte 
boken.  Jag skulle kunna säga att jag har 
ännu inte lyckats hugga ut en tydlig stig 
genom det Stridssbergska landskapet, 
inte lyckats slå en ordentlig bro över flo-
den ifråga, hehe. Men jag jobbar på det. 
Darling River heter den alltså men jag 
tror man skall notera undertiteln ”Dolo-
resvariationer”. Variationer av Nabokovs 
Lolita alltså (för Nabokov tar det avstamp 
i). Variationer av Nabokovs flicka… Det 
måste ju vara viktigt…   

Boken är inte konstig eller särskilt svår 
att läsa, det är inte det, Stridsberg skri-
ver flytande så att säga. Vackert. Men 
trots att jag läser texten utan problem så 
får jag inte riktigt min bild att helt klarna. 
Men så vill jag ju helst ha saker och ting 
tydligt förklarat och så blir det inte riktigt 
i Stridsbergs böcker (det var samma sak 
i den rikt belönade Drömfakulteten). Nej, 
Stridsberg kör en annan grej som hand-
lar om att beskriva i bild som i sin tur sät-
ter igång känslor. Stridsberg är som en 
fotograf som berättar med tydliga och 
ibland ohyggliga rakt-på-sak-bilder. Jag 
kommer att tänka på JH Engström och 
Anders Petersen men det finns ju flera 
och Stridsberg är inte rå på riktigt sam-
ma sätt (de där två går att hitta på nätet). 
Feelingen jag får av bilderna pendlar 
hursomhelst mellan oro och melankoli. 
Folk, variationerna av Dolores och deras 
män, känns ensamma och utsatta och 
man känner att unga flickor är sköra och 
att de bör handskas med med försiktig-
het. Men så sker inte med de här varian-
terna. Folk driver omkring i boken, för sig 
själva eller som ett Nabokovskt par. Inte 
vet jag riktigt vad de är på jakt efter. Om 
någonting alls - det kan också vara så att 
de är på drift lika mycket på grund av som 
i jakt på kontakt, rått sex, smuts och röra. 
Som att det har blivit lotten. Vad betyder 
det att forskaren i Jardin des Plantes är 
besatt av sin motsträviga hon-apa som 
ändå låter sig dresseras till en del? Vad 
betyder promiskuiteten och gravidite-
terna och besöken hos de prostituera-
de? Och vad betyder de i längden? Är 
alltihop ett poetiskt, bildligt, resonemang 
om den unga flickans ”tjusning”och skör-
het? Den unga flickan som, som det he-
ter, ”objekt”? Och om att vid oförsiktig 
hantering, och sådan hantering ser vi ju 
varje dag på alla möjliga sätt och vis, är 
det hårda öden som väntar? 

Förmodligen. 
När det gäller att hugga ut den där 

stigen så är det nog så att Stridsbergs 
gjort sitt, hon är utan tvekan en slipad, 
betydande författare och den här boken 
känns viktig direkt. Vill jag få fram en lite 
tydligare mening så får jag helt enkelt 
göra mitt. Så jag funderar vidare på de 
här trasiga Doloresvariationerna, läser 
om så de skall klarna men är lite avvak-
tande just nu. Klart fascinerad, en aning 
drabbad men inte färdig.  

 
Fredrik Hellström 

Stig Dagerman är så gott som ny för mig. Innan jag 
fick nys om den här tjusiga återutgivningen hade jag 
bara läst en futtig novell. Jag minns att jag tänkte Ray-
mond Carver släng dig i väggen den gången. Men 
inte blev det av att läsa mera Dagerman för det. När 
sedan JMG Le Clezio fick Nobelpriset verkade det 
som att Dagerman dök upp varenda gång Nobel-
pristagaren själv gjorde det. Inte vet jag om Le Cle-
zio har med saken att göra men nu ger Wahlström & 
Widstrand alltså ut Dagerman på nytt och det sker i 
tjusiga volymer med snygga omslag, nya förord och 
samlingar av kommentarer från tiden böckerna kom 
ut, vilket var åren efter andra världskriget. 

Böckerna ifråga här har förord av Elfride Jelinek 
och Peo Enqvist. Bägge är bra såklart men kommen-
tarerna med Dagermans egna brev och recensioner 
från förtitalet är inte heller dumma. 

Dagerman var bara 23 år när han av Expressen 
skickades till det sönderslagna Tyskland för att rap-
portera 1946. Och han skriver förbluffande bra från 
ruinerna. Och han gör det från en speciell vinkel. Tysk 
höst tar upp de besegrades känslor av att vara ocku-
perade på ett sätt som jag inte kan påminna mig ha 
sett särskilt mycket av i andra sammanhang. Tyskland 
är en enda röra, sju millioner krigsfångar som ska 
hem, massvis av flyktingar inom landet, städer är jäm-
nade med marken, tusen och åter tusen försvunna 
och döda, ständig hunger osv. Det känns som att han 
skulle ha kunnat bli en sorts kylig svensk Kapuscinski 
om han lyckats fortsätta rapportera istället för att fast-
na i vånda och tillslut förtvivlat ta sitt liv. 

Vilket leder in på bok nummer två, klassikern Bränt 
Barn som verkligen känns som den är skriven av en 
av alltför starka känslor anfäktad författare. Låt vara 
en mycket begåvad sådan. Märkligt nog har frasen 
om de brända barnen suttit präntad i min egen skalle 
sedan bandet från Sundsvall (var det väl?) som hette 
ungefär så, Brända Barn dök upp. Jag minns inte rik-
tigt hur de lät, som Glasvegas ungefär tror jag. De 
hade i alla fall en bra låt och var bäst i världen några 
veckor på 80-talet.  

Hursomhelst, det här med Bränt barn lever i vårt 
medvetande. Nu finns det alltså anledning att åter-
vända till boken. Eller möta denne stora svenska för-
fattare för första gången, som undertecknad.  

Bränt Barn är skriven något år senare än Tysk Höst 
och är annorlunda jämfört med den. Det handlar om 
en frenetisk Oidipus-variant med en känslosvallan-
de yngling i huvudrollen, ett drama med 4-5 perso-
ner, det centrala är ynglingens känslor för framförallt 
faderns andra fru (de är schtarka, kan jag säga) och 
för ynglingens kamp med sin egen ”renhet”. Snacket 
om att livet är ett långt uppskjutet självmord. En bok 
om moraliska problem, med ett dramatiskt katharsis i 
en tekniskt driven roman. Det här är kanske känt, om 
inte så skriver Dagerman själv vad boken handlar om i 
kommentarerna så det går bra att tjuvtitta där om man 
vill vara säker på vad man läser. 

Det man frågar sig är väl i första hand hur den är 
att läsa nu, snart drygt femtio år senare. Faktum är att 
boken, precis som Tysk höst, fortfarande känns gan-
ska fräsch, Dagerman är skarp och språket håller in 
i vår tid även om det har en viss daterad klang, han är 
väl värd att stifta bekantskap med om man inte gjort 
det förut.  

Man kommer att tänka på andra verk när man lä-
ser, förutom Oidipus, Freud kanske, men även JD 
Salinger, Leif Panduro och varför inte Le Clezio vars 
Adam i Rapport om Adam påminner en hel del om 
Bengt i Bränt Barn (även om den boken är ännu mer 
aggressiv). Alla de här kom efter Dagerman och om 
inte annat så är Le Clezio, Peo Enqvist och Elfride Je-
linek exempel på att det olyckliga unga geniet påver-
kat en del stora kanoner in i vår tid. Det är en välgär-
ning att ge ut honom på nytt. 

  
Fredrik Hellström 

Oscar Guermoche? Vem??
Ta det lugnt! Minns ni allt bråk kring Konstfack, inte 
bara Odell, men också kring slututställningen, där 
ledningen tillkallade juridisk expertis för att ”ge råd” 
åt avgående elever om vad som kunde vara opassan-
de och direkt åtalbart. Se där, tänkte jag, precis som 
i DDR! Och gladde mig åt Oscar Guermoches verk 
med tre svenska flaggor, där utmanande texter från 
marschsånger använda av svenska jägarförband ci-
terats. Att stridisarna gärna ville åka till Moskva och 
döda ryssen var väl de mer modererade uttrycken i 
dessa soldatvisor. Tänk att det ännu gick att göra det 
slags sabotage mot den muskulösa nationalismen, 
tänkte jag då. Ibland tror man allt är tillåtet och möjligt. 
Kanske är det mer att tiden vi vistas i är både nebulös 
och sövande?

I alla fall väcktes mitt intresse för Oscar 
Guermoche.

Han reser relevanta frågor. I Connecting the Dots 
har han lagt citat efter citat invid varandra för att kan-
ske ge en kontur till sig själv, till dig, till mig, till oss. 
Till Here Comes Everybody, för att tala med James 
Joyce. Men denne HCE vore i så fall en önskegestalt. 
Varför det?

Jag minns från min yngre ungdom en bok lik denna 
som jag gjorde för hand, citerade från Joyce, Kafka 
och vad minns jag förutom en mängd pinsamma teck-
ningar, och idén var att göra en kontur kring mig själv. 
Enligt recept: 1 del samhällshat, 2 delar självupp-
tagenhet, 3 delar viktig kultur, som mynnade i enligt 
önskat mått misstro mot staten! Jag tycker Konstfack 
bekräftade alla mina anteckningar, bara det att de 
får nöja sig med mitt minne, eftersom det lilla häftet 
skänktes till en underbar flickvän och kompis, som 
jag hoppas ännu har det i sin ägo, plockar fram det ur 
byrålådan och inte brister ut i gapskratt men tänker 
på vilka vi var.

Och är. För Oscar Guermoche använder samma 
metod, som ju påminner om de där prickade bilderna 
i olika veckotidningar, där man kunde följa punkterna 
tills det blev en bild. Hela boken är ett sådant tilltag. 
Genom att perforera med prickar kutym, kultur, konst 
pyser ballongen ihop och nya gestalter kan ta form.

Det lyckas Guermoche utmärkt med.
Citaten är väl valda markeringar i dina nya 

tankelinjer.
Och han ansluter till en munter samhälls- och kul-

tur, ja, civilisationskritik. Där tänker jag ju på samma 
teknik, då den användes av Carl Fredrik Reuterswärd 
i den legendariska ”Andouille”, som med stor elegans 
och träffande allusioner levererade ett telegrafiskt 
bokstaverat recept på den äckliga franska inälvskor-
ven + en profil av konstnären själv förmedlad på ett 
liknande vis, men med ”connecting the dots”.

Guermoche snittar i snitslad bana en oerhört un-
derhållande och också omskakande orienteringstur.

Jo, varför HCE är Vem som helst men ändå inte? 
Guermoche sätter också fingret hårt på partikulari-
seringen i samhället, där det kanske är svårt att buda 
”vem som helst” på ”vad somhelst” av det enkla skä-
let att Here Comes Everybody numera inte är uttyd-
bart. HCE kommer inte med på Facebook för där är 
bara de vänner jag känner till, önskar, känner redan.

Guermoche har då ritat en prickad kontur som 
punkterar mer än jag först anade.

Thomas Millroth

Den här gången kör Lundell sitt rap-
porterande från den egna tillvaron med 
prosadikt, dvs. brutna rader som ser 
ut som poesi men saknar tydlig meter. 
Med i bokens omslag finns även en ski-
va. Det spelar ingen större roll för inne-
hållet om Lundell berättar i prosadik-
ter, romaner, musik eller i dramatik som 
sist. Det är ungefär samma värld och 
ungefär samma bok och ungefär sam-
ma berättande oavsett sätt att servera 
det hela. Inget fel i det, tvärtom. Rap-
porterandet jag snackar ovan kommer 
alltså här i diktform men tänk en sorts 
dagboksanteckningar där allt möjligt 
skrivs ner - med skärpa förstås, det är 
Lundell vi har att göra med. Förlaget 
kallar det tankebok och varför inte. 

Efter en hel del brottning med alle-
handa invecklad litteratur den senaste 
tiden är det skönt att läsa Lundell igen. 
Det slår mig åter hur fantastisk ”läsbar” 
han är och läsbarhet är ett stort fett 
plus i min bok.

Det handlar om gamla minnen från 
barndom och annan tid, funderingar, 
berättelser om vad som händer och 
sker i samhället i allmänhet och hos 
Lundell i synnerhet, med huset, natu-
ren, bilen. Allt möjligt. Naturligtvis om 
att bli äldre, om kvinnor, musiker som 
respekteras, böcker som läses och de 
olika karriärerna. Det är som vanligt en 
massa snack om huruvida man ska bo i 
Stockholm eller inte. Mer än vanligt om 
naturen, barndom och nazismen (som 
verkar spöka hos Lundell och som an-
tagligen borde spöka mer hos oss al-
lihop). Lundell skriver fint om väder, 
fåglar, Österlen, fiske i barndomen. 
Naturen på Österlen verkar magiskt 
på sina håll. Minnena från barndo-
men känns också. Ibland är det mindre 
laddat, i det vardagliga kommer jag 
faktiskt att tänka på Bodil Malmsten. 
Inte minst när Lundell, precis som 
Malmsten i sin senaste, sjunger ut om 
sitt förakt för påsfria dammsugare. 

Det är lite av en realityshow med en 
stor, ensam och rik konstnär i huvudrol-
len, som det brukar. Stundtals är det 
riktigt fängslande och som alltid finns 
det en känsla av frihet över Lundells 
text som trots kärleksproblem och en-
samhet bryter igenom. Lundell skriver 
om att listor för och emot inte funkar, 
att man måste gå på känsla i de stora 
besluten och jag tycker han verkar tyd-
ligare glad och stolt för vad han åstad-
kommit genom att göra just sin grej 
den här gången. Han skriver ungefär 
”skriv jack om du kan, det kan du inte” 
i ett par rader. Samtidigt får man käns-
lan av att trots alla framgångar, de be-
stigna topparna, och ja, välståndet och 
friheten, så får vår man ändå inte riktigt 
ro. Kanske är det så att han här, i Öp-
pen Vintern, med åldern, accepterar 
just det. ”Jag har gjort allt det där och 
det var bra men jag är ändå ensam”, lik-
som. Inte alltför ledsamt, mer konsta-
terat. Längtan visst, men så här är det 
bara. Den här dikten, Ensam, summe-
rar läget. 
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”En fantastisk  bok 
vars slutsatsEr 

kan få djupgåEndE 
 konsEkvEnsEr.” 

will hutton, observer
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tyst.
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grått.
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jag går in och ut ur huset
ensam.
det är tyst.
väldig himmel väldigt hav.
maskrosorna börjar gulpricka 
ängsåkrarna.

här läks själen.
det tar
tid
men här läks den.  

Missa inte skivan som är gömd i om-
slaget. Det är en lågmäld samling låtar 
med samma känsla som styckena i bo-
ken och laddningen är lika hög i den. 
De avskalade, nakna låtarna tränger 
sig på på ett annat sätt än texterna i 
boken. Det är övertygande, fängslan-
de och en smula överrumplande. Man 
påminns om att här ligger ett annat 
snille. Kanske kunde boken blivit en 
oktupel-CD?

Men, kanske lika bra som det är, på 
det här viset blir det två för en. Skivan 
är verkligen ett fint komplement till 
boken.         

Fredrik Hellström 
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David Byrne berättar att alltihop egent-
ligen börjar med att han först läser Rys-
zard Kapuscinskis bok om Haile Se-
lassie och att han fascinerad av den får 
igång kreativiteten på allvar när storyn 
om Imelda Marcos och hennes jämnår-
iga låtsassyster Estrella dyker upp i en 
tidning. Det kan man förstå, det är en 
fantastisk historia om den fattiga men 
tjusiga Imelda som gifter sig med den 
blivande presidenten, tar på sig det ar-
betsamma jobbet att personifiera det 
fattiga folkets drömmar om lyx och re-
ser jorden runt och dansar disco och 
bedriver handväskediplomati med al-
lehanda potentater medan den mindre 
lyckligt lottade Estrella, som faktiskt 
uppfostrade henne, glöms bort hem-
ma i Manilla. Det dansas och fraterni-
seras med allt från Påven till Kadaffi 
medan folket hemma hålls i schack av 
lagar förment stiftade för att hålla terro-
rism och annat obehag under kontroll 
(känns igen?). Medan Imelda diggar 
loss på Studio 54 torteras tiotusentals, 
folk kastas i fängelse och runt 1000 
mördas. Som om inte diktatureländet 
vore nog så utspelar sig även en såpo-
pera av rang på Filipinerna. 

Innan Imelda träffar och gifter sig 
med Ferdinand Marcos så har hon 
hunnit bli dumpad av sin stora kärlek, 
Ninoy Aquino. Den här liraren lämnar 
Imelda för att hon är för lång (!) och gif-
ter sig istället med en kortare flamma 
som kommer att heta Corazon Aquino. 
Känns namnet igen?

Jodå, de här Aquinos spelar en stor 
roll i Filipinernas historia, precis som 
paret Marcos. Ninoy Aquino är den 
Aquino som mördas på flygplatsen 
i Manilla när han trotsar Marcos och 
återvänder till Filipinerna efter ”hjärt-
problemsasyl” i USA. Imelda Marcos 
gamle kavaljer hade suttit fängslad i 
sju år, fått dåligt hjärta, blivit förvisad 
till USA men bestämt sig för att åter-
vända när Marcos välde börjat knaka i 
fogarna. Trots att han fått veta att han 
skulle ”tas om hand” om han någonsin 
återvände så skulle han prompt hem. 
Han hann inte mer än landa förrän han 
mördades. Året var 1983, flygplatsen 
heter numera Ninoy Aquino Internatio-
nal Airport, så kan det gå. I efterspelet 
av det här blir det med den gula revo-
lutionen tillslut val på Filipinerna (det 
gula kom från den gamla slagdängan 
”Tie a yellow ribbon around the old oak 
tree”, bara en sån sak). Valet står mel-
lan den mördade Aquinos fru, Corazon 
och Ferdinand Marcos. Corazon vin-
ner valet och ingen kan glömma hen-
nes glasögon. 

Marcos hjälps ur landet av USA 
och tillåts bo och begrunda hela sop-
pan på Hawaii. Hemma på Filipinerna 
upptäcks en imponerade skosamling, 
guldkranar på dass och en entusias-
tisk burkmatssamling. Om jag minns 
rätt. Vad som inte hittas är miljar-
ders miljarder som verkar ha hamnat i 
Schweiz. 

Det är en verkligen en makalös his-
toria och David Byrne berättar den i 
en bok som följer med ”Here lies love”, 
en god redogörelse för hur det hela 
gick till. 

Vad Byrne fokuserar på på själva 
skivan är nu inte direkt storyn om Fili-
pinerna, det handlar mer om hur mak-
ten tar över en människa. Imelda och 
Estrella växte upp ihop under enkla 

Det är något förföriskt med Rufus 
Wainwright röst. Släpigheten som 
plötsligt spänns till hundra procent 
klarhet. Oavsett vad Rufus ger sig på 
så blir det drama. Den här gången mer 
än någonsin.

Ensam med bara ett piano rör sig 
Rufus i gränslandet mellan opera, 
chanson och konsertpianist. Det är 
ingen tvekan om att Mr Wainwright är 
en otroligt skicklig musiker.  Men det 
blir tråkigt i längden.

Melodierna går in i varandra och 
konformiteten gör skivan svåråtkomlig. 
Inte ens de drömlika mellanspelen sä-
ger särskilt mycket efter tredje spåret.

De som ändå når fram är ”True lo-
ves” och ”The dream”. Här finns något 
catchy som lyfter fram känslan.

”True loves” sköra melodi och text 
framkallar automatiskt hjärtklappning:

”It’s the true loves That make me 
want to say goodbye”

”The dream” vill jag ha med mig 
på en bergstopp. På högsta volym. 
Som ett alternativt galopperande 
opera-vårskri.

Linnea Uddenmyr

Francis Rossi har en radda låtar som 
ingår i den obligatoriska ”utbildning-
en” för alla skolpojkar som låter håret 
växa och skaffar gitarr och Status har 
varit sina ackord trogna genom åren. 
Status Quo omnämns slentrianmäs-
sigt med ogillande och rynkad näsa i 
samma anda som Smokie, då oftast av 
samma människor som hyllar Stones 
och Who, vilket är patetiskt. Då Jag-
ger & Co och The Who (när gjorde de 
en bra skiva sist?) tycks komma undan 
med rena pekoral så är det helt okej att 
förlöjliga Status Quo och påpeka att 
de gör låtar som i princip bara består 
av tre ackord. (Oss emellan så kan av-
slöja att många av rockens största låtar 
består av just tre ackord). Må så vara 
att Francis och Co har sina bästa al-
bum bakom sig – till dem hör Live! ett 
livealbum av Status Quo inspelat på 
Apollo Theatre i Glasgow 27-29 ok-
tober 1976 och utgivet 1977, snurra 
igång det, starta luftgitarren och där-
efter är det bara till att gå ut och sola 
tandköttet – men det är de som sagt 
var inte ensamma om i sin generation! 
Hur det låter? Tja, som det brukar, mi-
nus riktiga höjdare, again, again, again, 
again…  

Lars Yngve

1985 släppte Amigo samlingen A 
Real Cool Time. Det var då svensk ga-
ragerock stod väldigt högt i världen. 
Kungarna var då som nu The Nomads. 
De är i mitt tycke Sveriges genom ti-
derna bästa rockband och står lite i en 
klass för sig. Man har nu 25 år senare 
släppt A Real Cool Time Revisited, 
en dubbel cd som tar avstamp i före-
gångaren men har här lagt till en hel del 
band. Det finns en hel del godbitar på 
den här plattan. The Nomads, Shout-
less, Bottle Ups, Rumblers, Sonic 
Walthers, Psychotic Youth och Wilmer 
X är några av höjdpunkterna. På en 
hel del låtar hör man släktskapet med 
Australiska band som Hoodoo Gurus, 
Dubrovniks, Lipstick Killers och Lime 
Spiders. De från Down Under var ju 
också stora i garage rockvärlden. Det 
som gör den här plattan lite ojämn är 
väl att band som Playmates, Pyroma-
niacs och några till inte riktigt håller 
måttet. Men det vore konstigt om alla 
40 låtarna faller en i smaken. Man kan 
inte låta bli att bli imponerad av att så 
många bra band kom fram under sam-
ma tid i ett litet land som Sverige. Sen 
är det ett extra plus att band som Hel-
lacopters m fl har burit fanan vidare, 
samt att såklart Nomads är ännu bättre 
nu än då.

Janne Falk
 

Det finns en vemodig tvekan, som öpp-
nar det undermedvetnas källarvalv, så 
fyllt av sentimentalt bråte, avbrutna mö-
ten, ögonkast och längtan. Som film-
musik fungerar det till Jim Jarmusch, 
Tom Waits är med hela sin uppenba-
relse ett förkroppsligande. I jazzen 
har det funnits hos Duke Ellington och 
Lars Gullin, i musikrörelsen tänker jag 
på Lars Hollmer. Det är något mycket 
angenämt som lämnar kvar ett stänk 
av bittermandel. Originalljudet gör så-
dan musik. Varje nummer liknar bitvis 
något annat. Men det är inte viktigt att 
känna igen det. Desto viktigare att ge 
sig hän åt denna lätt jazziga, folkiga, 
småtrotsiga samling bagateller (säg 
inte att det är småsaker, då har ni inte 
hört Schumann eller Beethoven!). Här 
hör såg, saxofon, bas, dragspel, violin 
och trombon + litet elektronik. Mycket 
glädje ryms. Först hörs det enkelt, se-
dan snurrar skivan gång på gång. Du 
kan glömma den för matlagning eller 
samtal, men så dyker de vemodiga ton-
gångarna upp igen.

Thomas Millroth

Unknown är en microuppvärmd disco-
burgare med ingredienser som Funky 
Town och spegelboll, och det ryker 
till i samtliga ben när ”Pow Pow”, med 
flangerförstärkt Hi-hat - vilket osökt 
får mig att tänka på ”Sunny” med Bo-
ney M, och leder naturligtvis till att 
mina utsvängda gabardinbyxor och 
min storblommiga skjorta av brand-
farlig kvalitet rytmiskt börjar fladdra i 
takt. Det är dansgolv för hela pengen, 
som om Talking Heads överdoserat 
på en påse Twist. Må så vara att James 
låter som Grodan Kermit sittandes 
med benen dinglandes på en brygga 
i ”Dance Yrself Clean”, och att ”Drunk 
Girls” är en korsning av Bowies ”He-
roes” och ”Boy’s keep swinging”, med 
lite Blur som topping! Supersvängig 
dance-punk-spoken word-funk, eller: 
«Pow pow-pow-pow-pow/Pow-pow-
pow-pow/Pow pow-pow-pow-pow/
Pow-pow-pow-pow» om ni hellre vill! 
Och dessutom plus i kanten för James 
Murphys goda omdöme och flitiga an-
vändande av cymbalens missanpassa-
de lillasyster, ko klockan. 

Lars Yngve

För 20 år sedan låg Simple Minds på 
listorna och det var i princip omöjligt 
att knäppa på en radio/TV-kanal utan 
att höra Jim Kerr sjunga om ”Shadows” 
eller ”Citys” och rätta till sin basker, 
och under en period konkurrerade de 
på allvar med U2 om herravälde över 
världens samtliga fotbollsarenor. Efter 
albumet Real Life (1991) försvann de 
bort från strålkastarna för en tillvaro 
borta från topplistorna, men som alltid: 
lyckas man kämpa på och stå ut med 
att vara hopplöst ute under en period 
så blir man för eller senare inne igen. 
Soloplattan påminner mig om varför 
jag gillade Simple Minds så innerligt 
en gång i tiden, på sättet låtarna byggs 
upp, utvecklas och får blomma ut och 
i vissa fall explodera fritt i refränger-
na. Kerr sjunger strålande och ”The 
wait parts 1+2” har lite av ”Sanctify 
yourself”, minus explosiviteten i den 
sistnämnde, och ”She fell in love with 
silence” är för dansgolvsdynamit. Hur 
som helst så har Jim Kerr inlett åter-
tåget och nästa platta med Simple 
Minds kommer att bli fenomenal, och 
ni som inte stått på parkett och hoppat 
i takt med ”Waterfront”, måtte ni aldrig 
få veta hur tråkigt ni haft det. 

Lars Yngve

skiVreCeNsiON

David Byrne & Fatboy slim / Here 
lies love (Warner/Nonesuch) 

rufus Wainwright / All days are 
nights: songs for Lulu (Universal)

Francis rossi / One step at a time 
(edel/Playground)

samling - A real Cool time 
revisited  (Amigo) 

Originalljudet / Originalljudet 
(kalligrammofon)

LCD soundsystem / Unknown 
(emi)

Jim kerr / Lostboy! A.k.A Jim kerr 
(Playground/ear music)

förhållanden och kontrasterna mellan 
deras liv efter detta betyder mycket i 
Byrnes story. Medan Imelda svänger 
sin lurviga med Kissinger och Fidel 
Castro och flirtar med Ronald Rea-
gan går Estrella hemma i Manilla och 
är bortglömd. Men samtidigt som man 
baxnar över excesserna och psyko-
patfasonerna så gör Byrnes story att 
man ser det hela lite mindre svart-vitt. 
Hela stämningen över den Imelda som 
träder fram gör att man nästan tycker 
synd om henne, samtidigt som man vet 
vilket maktgalen kärring det var. Märk-
ligt. Den delen är verkligen bra.  

Skivan är gjord tillsammans med 
Fatboy Slim och en hel hög fenome-
nala sångare, från Tori Amos till Steve 
Earl. Jag menar; David Byrne, Fatboy 
Slim och Steve Earl, vilket koncept… 

Musiken tar avstamp, sägs det, i den 
dansmusik som Imelda var så uppe i 
när det begav sig. Som förstärkning 
av storyn funkar musiken, stämningen 
blir vemodigt, sorglös och förvirrad på 
samma gång men tyvärr är själva låtar-
na inte tillräckligt spännande. Funktio-
nellt kanske, men inte mer tyvärr. Och 
även om musiken påminner en del om 
musiken från tiden, i fragment, så är det 
inte precis disco heller. Den är smart, 
naturligtvis, det är David Byrne det 
handlar om, det svänger en aning som 
det brukar men totalt sett känns musi-
ken lite snål. Man väntar sig mer från en 
så spännande kombination som David 
Byrne och Fatboy Slim, eller Norman 
Cook som han heter civilt. Historierna, 
de om paret Marcos, Filipinerna och 
den Byrne berättar är alla fantastiska. 
Musiken är ok. 

Fredrik Hellström 

Detta är någtt så omöjligt rart som 
Iransk garage från 60-talet. Om man 
lyssnar på denna platta utan att veta 
något om den, tror man kanske att det 
är något ifrån Pebbles-, Back from the 
grave eller Nuggets samlingarna. Jag 
skulle vilja höra den som säger

”Ahaa! det måste vara Iranskt va? 
Det låter Teheran, -1966 -67 va?”. 
Knappast! Rebels kallades Irans svar 
på Rolling Stones, men Outcasts eller 
Ugly Ducklings stämmer bättre (som 
svenska The Nomads också gjort co-
vers på). De är råare och skränigare 
än Stones. Mer surfiga också - lyssna 
på «Indian rebels». Däremot gör de en 
mycket bra cover på Stones «Mothers 
little helper» med iransk touch i 3/4 
dels tangotakt. De var säkert jäkligt re-
belliska, om man fantiserar lite om eran 
och på vilket sätt de togs emot i sitt 
hemland när det begav sig. Eller varför 
inte idag?

 Iran hade en stark vänsterrörelse 
på 60-70 talet och det hände massor 
inom all kultur i Iran. Speciellt musiken 
som hörde ungdomen till. Att blan-
da Rock’n’roll från väst med iranska 
instrument och toner låter unikt och 
spännande. Även idag. Tyvärr slogs allt 
detta effektivt ner av Shahen och USA, 
vilket resulterade i Khomeinis Iran. Lek 
med tanken! Det hade sett HELT an-
norlunda ut i både Iran & Irak om inte 
USA hade haft en sådan kommunist-
skräck och blandat sig i. Kanske ännu 
friare än Turkiet.

Många skivsamlare, DJ´s, musiker 
som samplar och andra upptäckare 
har dreglat över de Turkiska 60-70 
talsbanden som släppts i nypressar 
idag (Selda, Erkin Koray m fl). Iran är 
faktiskt fortfarande en vit fläck på kar-
tan vad det gäller åtkomst av psykede-
liskt garage, och man tackar och bugar 
djupt inför de eldsjälar som med inten-
sivt och envist detektiv arbete spårar 
upp och ger ut det här unika materialet.

Jag har tidigare skrivit om, och kan 
varmt rekommendera, RAKS RAKS 
RAKS! En 27 låtars toppen samlings 
LP/cd med Iranska band där även Re-
bels medverkar. Den täcker det mesta 
från denna period. Men det finns mer!

 
Johan Stenström

irANsk 60-tals GArAGe/PsYCH 
tHe reBeLs (LP/cd Persianna/ir)
 

Jag har flera gånger trott att Hoo-
doo Gurs lagt av, de hade visserli-
gen ett break i början av 2000-talet, 
men när bandet fallit i glömska så har 
det plötsligt kommit en ny platta. De 
kan använda Gary Busey´s Fras: ”I 
(we) never went away you idiot”! På 
sin nionde studio platta kör de på med 
samma recept, gitarrbaserad pop/
rock med starka melodier. De ska en-
ligt egen utsago sällan haft så skoj i 
studio som den här gången, det smit-
tar av sig, man har skoj när man lyss-
nar. Och har man gillat dem tidigare 
så gör man det nu också. Det är rock 
väl värd att vänta på.

Janne Falk

Hoodoo Gurus - Purity Of essence 
(sony music)

Svarta änkan äntrar scenen i lånade 
kläder, känns det som. Första låten, till-
lika titelspåret, låter som något Oasis 
ratat vid tiden för Morning Glory. Andra 
låten, ”Skinny Little Bitch”, låter Rocket 
from the Crypt o.s.v. Ändå finns det nå-
got som gör att man lyssnar vidare och 
leker gissa-låten-leken genom plattan, 
det är rätt bra fastän ”låtstölderna” är 
lite väl övertydliga ibland. Visst händer 
det att det hettar till ordentligt som i 
”Loser Dust”, men Courtney Love har 
trots allt en rätt begränsad röst. 

Tord Johnsson

Hole / Nobody’s Daughter 
(mercury)

Simrishamnsbandet Les Batail-
lon Des Fous ställer alla begrepp 
på kant. Deras debutalbum låter så 
moget och självsäkert att man kan 
ifrågasätta om det verkligen är ban-
dets debut? Men det är det! Allt mer 
sällan blir jag förvånad över nya band 
som tenderar att vara avkok på den 
senaste smaken, men här faller alla 
bitar på plats och musiken andas in-
nerlighet, värme, originalitet och vi-
talitet. Lägg därtill att sångaren Gun-
nar Bramstångs röst är en skön mix 
av David McComb, Joe Strummer 
och Jim Morrison – och då förstår ni 
naturligtvis att ni inte kan vara utan 
In the name of the unknown God. 
Rent musikaliskt kan man dra paral-
leller till såväl Television som The 
Triffids, med klingande rena gitarrer, 
vilket producenten Fredrik Anders-
son tagit fasta på. Han förvaltar ban-
dets ljudbild på ett föredömligt vis 
med sin sparsmakade varsamhet. 
”Where will I wake up tomorrow”, 
”Twenty first century” och ”Wrath 
and desire”, är samtliga sensatio-
ner, varav den sistnämnda dessut-
om klockar in på den föredömliga 
poptiden 2.16. För alla oss som för 
länge sedan tröttnat på att konfron-
teras med halvdåliga band som hy-
pas utan substans är Le Bataillon 
Des Fous ett stridsrop och en nyttig 
påminnelse om hur bra och fräsch 
rock’n’roll bör, ska och i sina bästa 
stunder verkligen kan låta. Jag vill 
härmed påpeka att Le Bataillon Des 
Fous alltså inte enbart är en angelä-
genhet för dem som är fixerade vid 
att lyssna på band som ingen känner 
till. Den svenska rockens framtid ser 
onekligen mycket ljus ut. 

Lars Yngve

Le Bataillon Des Fous / in the 
name of the unknown God (Cardiac 
records/Universal)

Vad har vi egentligen för nytta av gamla 
gitarrhjältar om de inte spelar? Nej, 
just det! Jeff Beck är unik som gitar-
rist och har, precis som alla gitarrhjäl-
tar ska ha, en speciell varm ton i sin gi-
tarr, i Becks fall handlar det om en ton 
som om ni tänker er att någon spelar 
på glas och har svajarm på dem! Det 
mjukt och följsamt och hans strängar 
är melodierna trogna, och trots att han 
trampar distpedalen i botten på vissa 
spår så blir det aldrig mer än mycket 
kompetent, på gränsen till Lasse Wal-
lander – någon? – hemskt! Jeff Beck 
skapar magi när han hyrs in som gitar-
rist för kort gästspel på andra artisters 
låtar, men som soloartist gör han inga 
större avtryck. Jeff Beck ska avnjutas i 
små doser, ett helt album, även om han 
nu använder sig av ett par gästsolister, 
blir för mycket. Men ”Nessun Dorma”, 
”Corpus Christus Carol” och ”Over 
The Rainbow”, lär bli klockrena favo-
riter på spa anläggningar och andra 
halvsömniga ställen där snooze-mu-
siken ska fungera som en nerskruvad 
ljudkuliss. 

Lars Yngve

Jeff Beck / emotion & Commotion 
(Atco/Warner)



Nu är vi i slutfasen av vår övergång till ett nytt banksystem och vill passa på att 
berätta om några av de nyheter som har blivit möjliga. Snart återkommer vi med fl er!

Goda nyheter

www.sparbankensyd.se

Nya Internetbanken
Du loggar in enkelt och säkert med BankID och får en 

bra överblick över dina produkter från olika leverantörer.

1 Fondtorget
Samlad information om ditt fondsparande och ett 

oberoende utbud med bra spridning över marknader och risknivåer.

2

Ingen avgift på uttag
Vi har tagit bort avgiften för uttag med våra bankkort 

i uttagsautomater i Sverige och samtliga Euroländer.

4Ny Försäkringsservice
Ger dig tillgång till ett brett utbud av sparprodukter 

och bättre kontroll över dina pensionsförsäkringar.

3

Individuellt
Pensions-

Sparande, IPS
EGET SPARANDE

Avtals-
pension

FRÅN ARBETS-
GIVAREN

Inkomst-
pension

Premie-
pension,

PPMAllmän pension
FRÅN STATEN

Allmän pension
FRÅN STATEN

Du kan bli klar 
på 10 minuter

Längre tid behöver det inte ta att komma igång 
med nya Internetbanken. Följ vår guide på

www.sparbankensyd.se/guider

150 medarbetare och 
100 tekniker hjälper dig

Får du problem med någon av våra nya tjänster fi nns 
vi här för att hjälpa dig. På webbplatsen hittar du 
Hjälpcentralen med bl a guider till nya Internetbanken.

www.sparbankensyd.se/hjalpcentralen

Ett banksystem 
för större valfrihet

Vi har valt ett banksystem som inte låser oss till en 
leverantör av tjänster och produkter, utan som öppnar 
för valfrihet och fl exibilitet och som vi kan utvecklas 
med i vår egen takt.
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WWW.ROSKILDE-FESTIVAL.DK

AFENGINN (DK)
MATIAS AGUAYO (CHL)
ANALOG AFRICA SOUNDSYSTEM (DE)
ARRIBA LA CUMBIA (UK)
THE ASTEROIDS GALAXY TOUR (DK)
BARON CRIMINEL (DK)
BEACH HOUSE (US)
THE BEAR QUARTET (S)
BEAT TORRENT (FR)
BLACKIE AND THE RODEO KINGS (CAN)
BOBAN I MARKO MARKOVIC 
   ORKESTAR (SER)
BONAPARTE (DE)
BROTHER ALI (US)
CANTECA DE MACAO (E)
CASIOKIDS (N)
CÉU (BRA)
CHOC QUIB TOWN (COL)
CIRCLE (FIN)
CONVERGE (US)
DAARA J FAMILY (SEN)
DALA DALA (DE)
DEN SORTE SKOLE (DK)
DIRTY PROJECTORS (US)
DRAKE (CAN)
DULSORI (KOR)
EFTERKLANG (DK)
ELECTROJUICE (DK)

ALICE IN CHAINS(US) BAD LIEUTENANT(UK) CV JØRGENSEN(DK) 
DIZZY MIZZ LIZZY(DK) KASABIAN(UK) KASHMIR(DK) KILLSWITCH ENGAGE(US) 
KINGS OF CONVENIENCE(N) LCD SOUNDSYSTEM(US) MOTÖRHEAD(UK) 
THE NATIONAL(US) NOFX(US) VAN DYKE PARKS(US) PAVEMENT(US) ROBYN(S) 
SICK OF IT ALL(US) TINARIWEN(MALI) VAMPIRE WEEKEND(US)

PAVILION JUNIOR 
27 - 30 JUNI
CHIMES & BELLS (DK)
EIM ICK (DK)
FALLULAH (DK)
FONTÄN (S)
GHOST SOCIETY (DK)
ICEAGE (DK)
JOENSUU 1685 (FIN)
KANDY KOLORED 
    TANGERINE (DK)
KHAL ALLAN (DK)
KILL SCREEN MUSIC (DK)
KRÅKESØLV (N)
FREJA LOEB (DK)
MY EVIL TWIN (DK)
NEW KEEPERS OF 
    THE WATER TOWERS (S)
NIGHT FEVER (DK)
RISING (DK)
RUBIK (FIN)
SLEEP PARTY PEOPLE (DK)
SUSANNE SUNDFØR (N)
THEE ATTACKS (DK) 

THE FLOOR IS MADE OF LAVA (DK)
FLORENCE + THE MACHINE (UK)
FM BELFAST (ISL)
GALLOWS (UK)
HEALTH (US)
IKONIKA vs COOLY G (UK) 
JAPANDROIDS (CAN)
THE KANDIDATE (DK)
KASPER SPEZ (DK)
THE KISSAWAY TRAIL (DK)
BASSEKOU KOUYATE 
   & NGONI BA (MALI)
LINDSTRØM & CHRISTABELLE (N)
LOCAL NATIVES (US)
JULIAN MARLEY (JAM)
AURELIO MARTINEZ (HND)
MEXICAN INSTITUTE OF 
   SOUND (MEX)
MIIKE SNOW (S)
MODERAT (DE)
NARASIRATO PAN PIPERS (SOL)
NILE (US)
JOHN OLAV NILSEN & GJENGEN (N)
NISENNENMONDAI (JPN)
ORCHESTRE POLY-RYTHMO 
   DE COTONOU (BEN)
PARAMORE (US)
PENDULUM (AUS)

GILLES PETERSON & ROBERTO FONSECA    
   present HAVANA CULTURA (CUB/UK)
PORCUPINE TREE (UK)
PRINS THOMAS (N)
ROOTZ UNDERGROUND (JAM)
ROSKA (UK)
THE RUMOUR SAID FIRE (DK)
SCHLACHTHOFBRONX (DE)
SERENA-MANEESH (N)
SHANTEL & BUCOVINA 
   CLUB ORKESTAR (DE)
NAOMI SHELTON 
   & THE GOSPEL QUEENS (US)
SÓLSTAFIR (ISL)
SPEED CARAVAN (ALG/FR)
STAFF BENDA BILILI (CD)
TIM SWEENEY (US)
SYSTEMA SOLAR (COL)
T.O.K. (JAM)
TECH N9NE (US)
TEDDYBEARS (S)
THE TEMPER TRAP (AUS)
TITUS ANDRONICUS (US)
DJ UMB (UK)
VALIENT THORR (US)
WHEN SAINTS GO MACHINE (DK)
WILD BEASTS (UK)
WOODEN SHJIPS (US)  

GORILLAZ(UK) JACK JOHNSON(US) MUSE(UK) 
NEPHEW(DK) PRINCE(US) THE PRODIGY(UK) 
PATTI SMITH AND BAND(US) 
THEM CROOKED VULTURES(US/UK) 

 - OCH MÅNGA 
FLERA...
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Irene-Gren

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en tjej som har ett liten fråga: 
Hur gör man när man nätdejtar. Ska 
man träffas på riktigt också? Hur 
vet man att den man chattar med är 
den man tror det är? Jag har tröttnat 
på att vara singel och vill ha en man i 
mitt liv. Snälla, ge mig lite tips!

Nyfiken Blå

Kära Nyfiken Blå! Nätdejting är bortkastad tid. De 
flesta som sitter och raggar vid datorerna är hopp-
lösa losers som inte har något liv. Lägg ner! Vill du 
däremot ha en man i ditt liv rekommenderar jag att du 
tar någon annans man. En gift man är i alla fall en man 
som någon vill ha. Och har du riktig tur får du en som 
är fostrad väl och som du inte behöver lägga så myck-
et kraft och energi på att dressera. Leta på ställen där 
gifta män finns; på arbetsplatser t.ex. din egen eller 
på stan t.ex. i presentaffärer där du kan ge praktiska 
tips och vara lite extra flörtig. Vad du måste göra är 
att se till att du framstår som ett mera uppskattande 
alternativ till kvinna än den han redan har, sen är det 
bara att håva hem fångsten. Ja, som du ser måste du 
bryta lite mot en del konventioner men som man sä-
ger: I krig och kärlek är allt tillåtet. Lycka till! 
K ära H järtanes!

Humor

Du Irene! Tycker du att miljön för de äldre har förbätt-
rats på ålderdomshemmet nu när du inte längre tillåts 
att röka inomhus?

Är du rent stött i huvet din bolle? Svar:  Nä. Ab-
solut ente. 
Nu får man ju dra med sig dom boende ut stup 
i kvarten. Och dom fryser för dom har ju mycket 
mindre underhudsfett än jag. 
Men det är klart dom får ju röra lite mer på sig nu 
så det kanske ente e helt galet om man saar som 
så. Det händer jo litta mer nu det gör det jo. Men 
det bler ju ett jädra dragande med rullstolarna 
och det är svårt att försöka balansera kaffekop-
pen i ena handen och styra Eskils rollator med 
den andre. Och så sticker jo Margit när man inte 
har koll, ja det kan räcka med att man vänder sig 
om för att fimpa så har hon försvunnit. Snabb 
som en iller. Igår hann hon ända bort till Tome-
lilla, hade fått lift med nån polsk lastbilschauf-
för som bjöd henne på konserverad skinka och 
sprit sen hittade vi henne på Bo Ohlsson där 
hon hade stoppat på sig en plattskärmsteve.  Så 
den satte vi opp i personalmatsalen. Så det var 
ju lyckat. 
Va det nåt mer?

Kära Hjärtanes!

Historia:
Det var en tysk, en rysk och en norsk 
som skulle tävla om vem som kunde 
simma till Amerika. Först så var det 
tysken - han simmade 10 meter sen 
blev han trött och gav upp. 
Sen så var det ryskens tur - han sim-
made 50 meter sen så blev han trött 
och gav upp.

Sen så var det norskens tur. När 
han kom tillbaka frågade rysken och tysken ifall han 
simmade till Amerika, och då svarade norsken: 
– Mej, jeg hade 10 meter kvar så varde jeg trätt och 
svömmede tillbake.

Analys:
NEIN, Nein, Nein! Ein Tüsk schwimmer sind niemal 
ge üpp in einem schwimmungkampf! Die Tüsken 
ist die bäste in der welt in alles sporten inkludieren 
schwimmung. Die rüßken und die norsken sind un-
terlägsner im allen anderen sätt! Ich habe nicht so 
lange ich habe gelebt gehört etwas geliknande über-
haubt getaget! Scluß im diesem diskußion!

Auf wiederschön wünshen ihren A. Schicklgrüber

Väntar än…

”Jag möter dig vid mjölkabordet
klockan åtta i morgonkväll”
De sista orden hon sa till mig
innan vi skildes åt den där kvällen

Jag väntade och väntade
men hon dök aldrig upp
Visste hon vad jag skulle
säga till henne

Jag har väntat varje kväll
sen dess tålmodigt väntat 
att få säga de där orden som
aldrig blev sagda:

”Du kan fara åt helvete!”

Asså denna vulkanen po Islann gjorde så att vi ente 
kunne flya himm från Asturalien på flera vickor.
Såja har suttet å lyssnat på hur mossan och hennes 
snubbe har grälat i fjorton dar. Han tycker ja e konsti...
Nu e vi iallafall himma ijen å de e skönt. Fan va skrajja 
vi har vatt. Ingen bia har de blitt heller. 
Massa dålli film på hotellrum å sån skit, fast Die Hard 
4 e fotfarande grymmm! 
Nu ska ja gå po bio mycke å skriva om de!
 
Ha de!
Jack-Åke, ständig praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Adi S. analysieren

S.Kald

Jack-Åke, ständig praktikant

www.malmoopera.se

Köp ett abonnemang!
Välj mellan tre olika paket 

– Total, Opera eller 
Musikal & dans

Singin’ In the Rain  
Premiär 21 augusti

00:00 Nattlig odyssé  
Premiär 4 september

Jekyll & Hyde  
Premiär 5 november

Madama Butterfly  
Premiär 27 november

Cullbergbaletten 
10-11 december

Nyårsfest  
31 december

Hemligheter 
Urpremiär 12 februari

Troll i kulisserna 
Premiär 14 februari

Skånes Dansteater 
Premiär 12 mars

Charlie Chaplin 
Premiär 23 mars

Hoffmanns äventyr 
Premiär 21 april

SäSongen 2010/2011



ULF LUNDELL
KRONOVALLS VINSLOTT ÖSTERLEN 21 JULI

KRIS KRISTOFFERSON
KRONOVALLS VINSLOTT ÖSTERLEN 7 JULI

ROD STEWART
MALMÖ STADION 18 JUNI

KB PRESENTERAR I SOMMAR

BILJETTINFO OCH FLER KONSERTER PÅ: 
www.kulturbolaget.se

FLER SITTPLATSER SLÄPPTA!

by arrangement with Warner Music Live proudly present&

SUNDSPÄRLAN HELSINGBORG 19 JUNI
I samarbete med The Tivoli

ÖJA KROG YSTAD 20 JUNI
Kulturbolaget.se, Eventim.se samt Eventims callcenter 0771-651 000. 

Köpta biljetter kan hämtas hos ATG-  eller Eventimombud.

 www.KULTURBOLAGET.SE | www.LIvENATION.SE | www.THEBASEBALLS.NU

Special guest:

Nisse Hellberg
OPENER:

GRAPESTOMPERS

Vi försäkrar det 
du är rädd om.

Sveriges 
nöjdaste 
kunder –
i år igen!

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

Höör 0413-559 790
Lund 046-590 3110 

www.dina.se/skane                



Susanne Lindblad   0411-744 75
susanne.lindblad@nordea.se

FILM PICKNICK

BILJETTER: MALMÖ SKIVHANDEL , FOLK Å ROCK , 0771- 477070

· BLUESKVÄLLAR MED VÄNNER 7-8/5

· BOEL & KARLZON 15-16/5

· MARIT BERGMAN 9-11/9 · ELDKVARN 13-16/10

· MIKAEL WIEHE 16-18/9

· VART TOG ALLA HUNDAR VÄGEN? 24-25/9
   EN MUSIKALREVY I HASSE OCH TAGES FOTSPÅR

· CARL-JOHAN VALLGREN 7-9/10

· TORSSON 28-30/10

ALTERNATIVT:WWW.VICTORIA.SE

KONSERT TEATER
· ROMANCE - MED OLIVIA STEVENS 30/4

DEN LOKALA KRAFTEN
www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

Slagkraft 
på Österlen!

Österlen är känt för sina fantastiska golf-
banor där man oftast kan spela året runt.  
Vill du ha en känsla av Österlen.
Slå till och byt till Österlens enda lokala 
elleverantör.

GOODLOOKING TRASH
TALES FROM THE GOLDEN YEARS

WWW.NAZPROMOTIONS.COM

ANNA IHLIS - I STAY AWAKE...GOOD MORNING

OFFICER KICKS - CITYWIDE CURFEW




