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TäRNINgeN äR KASTAD Tärningen är kastad, sa kocken när han kastade ner 
buljongen i grytan och därefter korsade köksgolvet 
med sina skramlande köksvapen. Många skrattade åt 
detta, inte jag. Det är kanske på sin plats att påpeka 
att jag nästan grät istället – åtminstone när jag fick 
notan! Jag måste erkänna att jag inte skrattar åt så 
mycket längre. Det är precis som om jag har skrattat 
färdigt på något sätt. Visst småler jag åt ett och an-
nat humorprogram då och då, men mer än så blir det 
aldrig. Det är synd. För jag gillar verkligen att skratta 
högt åt roligheter. Varför det blivit så har jag egentli-
gen inget vettigt svar på. Hans Alfredson berättade 
en gång för mig att det enda han numera skrattar rik-
tigt hjärtligt åt är sina barnbarn när de leker och har 
kul. Själv kommer jag med största sannolikhet att bli 
en sur gammal gubbe som sitter på en parkbänk till-
sammans med någon kompis, som Waldorf och Stat-
ler, och är oförskämda mot alla fisförnäma typer som 
går förbi.

Varför jag skulle förvandlas till en sur gammal gub-
be? Har ni redan glömt vad ni precis läste?

Tendenserna är nämligen sådana. Det ligger dess-
utom i släkten. Varför satt jag annars jag och skruva-
de på mig åt ett antal svenska komiker i programmet 
Roast på Berns som i sina bästa stunder lyckades 
pressa fram ett segt skämt var femte minut? Inte var 
det väl så att skämten inte var roliga?

Förmodligen är det helt enkelt bara så att jag bara 
har blivit tråkig? Eller ännu värre: tråkigare?

Vi bestämmer oss för att det är så.
Jag är en trygghetsnarkoman som till och med är
tveksam till att gå och se nya filmer eftersom jag av 

erfarenhet vet att jag ganska snabbt blir rastlös och 
att jag inte orkar spilla bort min begränsade och dyr-
bara tid på en halvdålig film. Samma sak med musik. 
Och nyheter.

Och mat. Allt. Jag orkar inte ens längre att klä mig i 
hyfsat moderna kläder.

Ibland får jag för mig att jag ska spendera resten 
av mitt liv iförd Hawaiiskjorta, cykelbyxor och socki-
plast, dessutom alltid spiknykter, vattenkammad och 
stentrist.

Det känns som att jag har klarat av sevärdheterna 
och kan gilla det jag gillar och ägna mig åt sånt som är 
väsentligt i livet. Och jag tar mig dessutom alltid frihe-
ten att tycka precis vad fan jag vill om precis vad jag 
vill oavsett om det nu handlar om konst, musik, sport, 
mat, litteratur eller ja vad ni vill.
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Då och då vandrar även jag omkring på gatorna 
som en helt vanlig man – ibland som en vandrande 
vålnad! – och inte sällan händer det att jag helt oge-
nerat, stannar upp och luktar på en av dessa väldof-
tande blommor. Det borde alla ta sig tid till, det är 
dessutom gratis. Hey, vänta, tänkarmössan på, jag 
kom plötsligt på ett nytt koncept:

Lukta dig runt Österlen.
Vi kunde ringa Birgit Friggebo, hålla händerna och 

gå tillsammans längs kullerstensgatorna i trätofflor 
och unisont falla in i den vackra We shall overcome, 
och på så vis sprida kunskap om den underbara luk-
ten i regionen. Vi kunde tillsammans göra en karta till 
alla klängrosor med nummer på husen där de kläng-
de, ungefär som man gjorde till John Waters film

Polyester som var ”filmad i Odorama” (ett skrapa-
och-lukta kort som skulle användas efter nummer 
som dök upp på bioduken) så kunde man med hjälp 
av denna klängroskarta gå runt även vintertid, stanna 
upp, titta på en öde vägg, gnugga och lukta och på så 
vis få en doft av Österlen – året runt. Till detta kunde 
vi anlita musiker till att skriva en hel skiva med lukt-
hyllningslåtar till regionen. Jag har sett ljuset…

Jag har sett ljuset. Äntligen har även jag sett det 
berömda ljuset på Österlen! Halleluja. Halle-fuckin-
luja bröder och systrar.

Vad sa ni? Tycker ni att idén luktar unken?
Det har ni helt rätt i. Det gör den. Men som fabrikör 

Höglund säger till arrendatorn Månsson i Den enfal-
dige mördaren: ”Jag skiter väl i pengarna Månsson, 
det är principen”. En annan principfast man var Grou-
cho Marx: ”Those are my principles, and If you don’t 
like them… well, I have others”.

Lars Yngve
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Jacques Werup och Jan Lundgren framträder på Backagården 
tillsammans den 21, 22, 23 juli, kl. 20.00.
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Jacques Werups diktsamling Tiden i 
Malmö, på jorden (1974) har nyss gi-
vits ut på nytt med förord av Jason Dia-
kité. Att diktsamlingar ges ut på nytt är 
mindre vanligt då de sällan säljer i så 
stora upplagor eller efterfrågas igen, 
men Tiden i Malmö, på jorden, har på-
verkat flera senare författare och fram-
för allt läsare.

Vi träffas över en kopp kaffe och 
några ägg- och kaviarmackor och pra-
tar om hans skapande och bland annat 
om själbiografin som han just nu håller 
på att färdigställa. 

Jacques må vara mest känd som för-
fattare och poet men han skrev också 
manus till den klassiska TV-serien NP 
Möller, med Skivarps store son Nils 
Ahlroth i högform som den tillbaka-
dragne fastighetsskötaren vid Mölle-
vångstorget på Simrishamnsgatan 16 
(som i filmen kallas Solgatan). Jacques 
ler när jag nämner att det är en av mina 
favoritserier och att jag har de första 13 
avsnitten på dvd. 

– Jag var med och skrev de för-
sta tretton avsnitten. Ingen av oss 
hade en tanke på att det skulle bli 
en sådan succé som det nu blev. 
När vi skrev avsnitten skrev vi av 
kärlek till karaktären men efter det 
att serien fick ett sådant genom-
slag så ville folk att vi skulle skriva 
en uppföljare och jag gick därför 
med på att bilda ett bolag tillsam-
mans med de övriga involverade. 
Men, vart efter förstod jag att det 
nu skulle produceras av enbart 
kommersiella skäl vilket gjorde att 
jag kände att jag inte kunde stå 
för det och därmed tappade lus-
ten för att medverka och därför 
hoppade av eftersom det blev så 
förutsägbart, rena succéfabrika-
tionen. Avhoppet stod mig dyrt. 
Bolaget hade, vid denna tidpunkt, 
bara skulder så jag fick faktiskt 
betala mig ur alltihop. 

Du är åter aktuell med Tiden i Malmö, 
på jorden. Kommer du ihåg exakt var 
du befann dig när du skrev dikterna?

– Det är sällan som jag gör det, 
men just i detta fallet kommer jag 
ihåg precis hur det såg ut och hur 
jag tänkte. Jag strövade omkring 
planlöst i Malmö med ett anteck-
ningsblock i fickan och texterna 
är tagna i stunden. Att raderna är 
i boken till synes hamnat lite hul-
ler om buller är för jag ville skapa 
en sorts känsla av att textrader-
na ramlade ur en kaffekopp som 
vältes omkull, och därför ham-
nade lite slumpartat. Men natur-
ligtvis är raderna inte slumpartat 
placerade.

Om det hade varit möjligt för dagens 
Jacques Werup att träffa Jacques 
Werup från 1974, vad hade han tyckt 
om honom då tror du?

– Jag hade sagt att han var en för-
tjusande pojke, detta sagt med 
den äldres ironi, haha…

”Han ser sig i spegeln, ur ögonen 
tittar fortfarande en pojke som 
utbrister: ”Hej, det var längesen. 
Hur har du det?” Den gamle sva-

rar: ”Bra, jag är vid liv, vid god vi-
gör, faktiskt.” Pojken frågar: ”Har 
du fått reda på något om varför 
man är här, om varför vi gör vad vi 
gör?” Gubben svarar: ”Nej, men 
ännu kan jag glädja mig åt att sam-
ma ljus som jag ser i dina gosseö-
gon faller på ting och människor.” 
Tom av förundran stirrar han in i 
sina ögon och hör sin röst: ”Vad 
kan man mer begära? Att ännu vid 
min ålder få se på världen
med en ynglings blick. Få se den 
skimra, i denna världens enda 
verkliga ljus.”

– Man iakttar ju alla andra som 
åldras, själv känner man sig re-
lativt ung inombords. Men det är 
viktigt att man inte är isolerad i sig 
själv, det är lätt hänt att man går in 
i sig själv för mycket och stänger 
ute världen. När jag blickar bakåt 
så kan jag faktiskt ibland ångra 
att jag ägnat en så pass stor del 
av mitt liv med att skriva – istäl-
let för att leva och uppleva. Jag 
har låtit livet passera genom mitt 
filter istället för att gripa tag i det. 
Författandet är egentligen ett 
handikapphjälpmedel. Jag håller 
för närvarande på med en själv-
biografisk bok som handlar om 
en längtan efter att vara mer när-
varande och om författarskapets 
välsignade bojor. Jag grubblar 
ständigt över hur man ska leva för 
att vara närvarande i livet. Gåtan i 
vardagen, den förhöjda livsinten-
siteten, det är poetens viktigaste 
motiv.

I en annan dikt, två rader lång, lyckas 
du sammanfatta växelspelet mellan 
kärlek, liv och död: 

”Jag har varit med om dig.  
Jag kan aldrig förlora dig.” 

Du har skrivit en hel del på temat dö-
den om döden.

– Under årens lopp har jag, likt 
många andra, funderat på det en 
hel del, döden är ju onekligen en 
del av livet. Men det märkliga är 
att ju närmare döden jag kommer 
desto mindre skrämmande tycks 
den bli! Jag har dock inte förso-
nats med själva tanken på att för-
svinna bort en dag. 

Själv är jag vansinnigt rädd för döden 
och framförallt för att bara förvand-
las till en bleknande bild i ett dammigt 
fotoalbum.

– Alla vill till himlen men ingen vill 
dö.

Hur mycket intryck tar du av andra som 
skriver och musicerar?

– Den danske jazzmusikern Jes-
per Thilo påstod vid ett tillfälle att 
skillnaden mellan genier och be-
gåvade är att genier stjäl med ar-
mar och ben medan de begåvade 
låter bli att stjäla och håller sig på 
sin kant, och kanske är det så? På 
ett eller annat vis är alla författare 
och musiker tjuvar. Den brittiske 
författaren John Berger stal alla 
sina grannars historier. När han 

fick frågan om de inte blev arga 
då svarade han: ”De har väl ingen 
rätt att bli arga, jag hjälper ju dem 
att köra in hö på sommaren”. Fak-
tiskt är det så att våra historier är 
ganska lika och varje generation 
vill berätta sin historia, skillnaden 
är språket. Vem som har kommit 
på historierna kan vi egentligen 
skita i.  

Du flyttade tidigt hemifrån
– Ja, jag är uppväxt i ett borgerligt 
hem men kände tidigt att jag ville 
tjäna mitt eget uppehälle och mitt 
första jobb var sommaren 1966 
då jag sommarjobbade som saxo-
fonist i Inger Neels dansband på 
Saltsjöbaden. Jag har alltid för-
sörjt mig själv och hade dessut-
om turen av att börja som musiker. 
Det är många författare som flör-
tar med scenen, men det har ald-
rig jag behövt göra, jag började på 
scenen, och den stora glädjen i 
mitt yrke infaller vid tillfällen då jag 
lyckas överraska mig själv. Jag har 
aldrig haft fasta inkomster, men 
friheten och plötsliga, överras-
kande glädjeämnen är betalning 
nock och den sortens spontana 
upplevelser inträffar sällan när 
man tvingas arbeta under stäm-
pelklockan. Och jag har på vägen 
på vägen lärt mig att ”Kill your 
darlings”. Också, som Beckett en 
gång sade, att ta motgångar. ”Det 
är nyttigt att vistas i motgångens 
friska luft”, sa han. Det är sant.

På tal om frisk luft, hur skulle du beskri-
va dig själv som musiker?

– Hm… Inte direkt dålig, ett 
mer passande ord är kanske 
medioker?

Det är väl ändå inte med sanningen 
överrensstämmande?

– Jo. Och vet du hur jag vet det?
Nej!

– Det vet jag eftersom jag har haft 
förmånen av att spela tillsammans 
med oerhört framstående musi-
ker, och när man väl får uppleva 
den sortens musikalitet av sin om-
givning så blir man ödmjuk inför 
dessa stora begåvningar, och det 
går inte att jämföra mitt eget musi-
cerande med musiker som Håkan 
Hardenberger, Jan Lundgren och 
Jesper Thilo. Men mitt intresse för 
musik är i egentligen i första hand 
inte som musiker, för mig fungerar 
musiken som en scenografi till or-
den. Riktigt duktiga musiker har 
en annan syn på saken. De plock-
ar upp sina instrument och spelar 
allting lika bra, själv föredrar jag 
att hålla mig till låtar som jag repe-
terat in. 

Tycker du att synen på konserter och 
musik har förändrats genom åren?

– Förr gick folk på konserter för att 
upptäcka nya oväntade och spän-
nande saker live, men numera vill 
publiken veta vad den ska få upp-
leva redan innan, de vill alltså inte 
bara se paketen de vill dessutom 
veta vad som finns inuti i paketen. 
De vill titta på tv live! Det är tra-
giskt. Och på många sätt så tycks 

mycket bestå av artistiska upprepningar, en god 
vän sade till mig en gång att svårigheten med 
att bli gammal är att man måste lära sig att älska 
repriserna. Det ligger mycket i detta påstående. 
Respekten för originalitet är låg.

Vad är det mest intressanta du gjort om du själv skul-
le få välja?

– Du, jag måste vara så förutsägbart tråkig och 
säga som alla andra att det är det senaste jag 
gjort. Jag satte upp en föreställning tillsammans 
med Jan Lundgren och Jason i Malmö, och den-
na musikaliska kombination gjorde att det hände 
oerhört många spännande och oväntade infall 
från musikerna, men även från publiken. Trots 
artistisk, åldersmässig och stilmässig skillnad, 
visade det sig vara så olika men ändå så lika. Jag 
hoppas att vi tre kan göra någonting tillsammans 
mer i framtiden, det var sannerligen kul och upp-
skattat av medverkande och publik.

Finns det några likheter mellan Malmö och Österlen 
tycker du?

– Ja, vi kommer egentligen alla från landsbyg-
den. Människor är i grund och botten egentligen 
likadana, därför borde det rimligtvis inte vara så 
svårt för oss att bära oss anständigt åt mot var-
andra. Men till och med i Malmö kan avståndet 
mellan två människor vara lika stort som ett bet-
stycke. Vi spelar alla olika sociala spel men vi sit-
ter trots allt egentligen alla i en och samma båt. 

Jan Troell håller på med en film om dig.
– Ja du, häromdagen såg jag 20 minuter av fil-
men. Jag har väldigt svårt för att se mig själv på 
bild och på tv utan att bli generad och var därför 
oerhört nervös hur jag skulle se mig själv, men 
för första gången i mitt liv kunde jag titta och 
lyssna på mig själv utan att vid ett enda tillfälle 
skruva på mig besvärat, så jag är positivt över-
raskad av det jag sett hittills. 

Hur ser du på framtida skapande?
– Jag är nyfiken på hur det kommer att se ut och 
om jag kommer att fortsätta att skriva på min ål-
derdom. Och egentligen, så är jag inte speciellt 
rädd om det inte skulle komma några fler böcker 
ur mig och ifall min biografi skulle bli min sista 
bok. Och om det nu skulle visa sig vara så att det 
inte skulle rinna till mer inspiration så skulle jag i 
ärlighetens namn faktiskt vara nöjd med det jag 
har lyckats skapa under alla år. 

Lars Yngve

Ibland vandrade Jacques Werup omkring på gatorna som en ung 
man med ett anteckningsblock och en penna i fickan. Då och då 
skrev han ner vad han såg, kände, tänkte och upplevde just då. 

Jacques

Werups

”Vad kan man mer begära? 
Att ännu vid min ålder få se 
på världen med en ynglings 
blick. Få se den skimra, i denna 
världens enda verkliga ljus.”

Foto av Lars Yngve
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Ivan Král är en Grammy-vinnande låtskrivare, 
kompositör, producent, gitarrist, basist, pianist, 
sångare och regissör. Han uppträdde på New 
York-scenen redan vid 18 års ålder, efter sitt av-
hopp från Tjeckoslovakien 1968 och den ryska 
invasionen. Ivan Králs låtar har spelats in av ar-
tister som David Bowie, Iggy Pop, U2, Simple 
Minds m.fl. En dokumentär om Králs liv och mu-
sik, inklusive tidigare outgivna rock and roll-in-
spelningar, kommer att börja filmas 2011.

När du ser tillbaka på Tjeckoslovakien 
och hur du riskerade fängelse för att ha 
köpt Deep Purple-skivor på svarta bör-
sen, känns den tiden väldigt avlägsen 
och märklig nu?

Livet i Tjeckoslovakien skulle 
framstå som helt overkligt för 
dem som lever i den fria världen. 
Vi hade ingen kontakt med väst, 
vi kunde inte åka utomlands, våra 
gränser var stängda och strängt 
bevakade. Vi kunde nästan aldrig 
höra någon rock’n’roll på radion 
på grund av störsändare. Idag 
har alla stora stjärnor i väst redan 
uppträtt minst en gång i Tjeckien 
och folk kan lyssna på all slags 
musik på radio och tv, eller köpa 
den. De enda radiostationer som 
försåg oss med populärkultur, 
rock’n’roll och R&B, var Radio 
Free Europe och Radio Luxem-
burg. Om du hade en anständig 
radio hemma, kunde du ibland 
höra musiken, men stationerna 
och mottagandet stördes stän-
digt av myndigheterna.
När bandspelaren dök upp och 
en del fick möjlighet att köpa 
en, kunde vi lyssna på musik ef-
ter skolan eller spela in med mitt 
band ”Saze”. Det var så jag hörde 
talas om Elvis Presley, Beatles, 
Rolling Stones, Bob Dylan och 
Mamas and the Papas för första 
gången. Som tur var blev Prag lite 
friare åren 1964-1966 med ”Big 
Beat”-festivaler, Majales Festi-
val etc.

Din familj flydde till New York precis 
innan Sovjetunionen stängde den 
tjeckiska gränsen 1968. Var du rädd 
för att åka fast?

Som invandrare 1968 hade jag 
arbetstillstånd och studerade på 
universitetet, men jag var alltid 
rädd för att bli tillfångatagen och 
deporterad av KGB-agenter, inte 
minst för att min far protesterade 
mot Warszawapaktens invasion 
1968 i FN i New York.

Vad fick du för intryck av New York för-
sta gången du kom dit?

Mitt första intryck var att jag för-
stod att vi bara hade hört lögner 
hemma i Tjeckoslovakien om hur 
hemskt livet var i väst. Folk i New 
York var ju glada, de log och var 
vänliga och alltid hjälpsamma. 
Jag minns New Yorks storslagna 

silhuett, affärer fulla med mat, bilar, motorvägar, 
TV, Ed Sullivan show och avsaknaden av grän-
ser när man reste från kust till kust i USA!

Hur försörjde du dig i New York på den tiden?
Jag hade olika arbeten när jag läste på universi-
tetet och när jag hade tagit min examen lycka-
des jag få ett jobb där jag hjälpte Beatles filma 
konserten för Bangladesh och John och Yokos 
konsert i Madison Square Garden. Senare arbe-
tade jag för ett filmbolag, New Line Cinema.

Så upptäckte du glamrocken och spelade med Deb-
bie Harry bland andra. Du bildade nästan ett band 
med Mick Ronson. Varför blev det inte av?

Efter jobbet och på helgerna brukade jag gå till 
klubbar i New York, där mitt band Luger spelade 
på samma scen som Ramones, Kiss, Teenage 
Lust och New York Dolls. Senare bildade Deb-
bie Harry, Chris Stein och jag Blondie. Jag träf-
fade Mick Ronson och hans fru i New York och 
vi märkte att vi lät bra ihop och repade i flera 
veckor i Sun Dragon-studion, samtidigt som vi 
försökte få tag på en trummis. Men det lyckades 
vi inte med och vi skrinlade våra planer.

Du har delat scen med artister som Bruce Spring-
steen; rådde det en trevlig atmosfär er artister emel-
lan eller var det tuff konkurrens?

Bruce Springsteen och jag spelade ofta på 
samma scener och sprang på varandra på våra 
konserter. Bruce spelade flera gånger med Patti 
Smith Group på scen på klubben Bottom Line 
i New York och senare på the CBGB Theatre. 
Det var väldigt fina överraskningsuppträdanden, 
vänner emellan. Stämningen var alltid god ban-
den emellan. 

Du spelade mycket på CBGB på sjuttiotalet. Finns 
det något från den tiden som du minns speciellt?

Det var på inte så många i New York som hade 
hört talas om CBGB och man gick inte gärna 
längre än 14:e gatan till Bowery. Precis i början 
var CBGB ett ställe där man kunde höra ett el-
ler kanske två band, spela biljard, ta en öl och 
snacka senaste nytt med sina kompisar. Det 
hade inte blivit ett känt ställe än, men det var 
speciellt för oss.

Du provspelade i många band och fick många spel-
ningar. Sedan träffade du Patti Smith. Berätta om för-
sta mötet med henne.

Jag var och såg Patti läsa poesi, men jag pratade 
inte med henne förrän några månader senare. 
Jag tror att vårt första möte var väldigt odrama-
tiskt; Patti, Lenny Kaye och Richard Sohl letade 
efter ytterligare en gitarrist/basist till sitt band 
och lyssnade igenom många gitarrister vid den 
tiden.

1975 gick du med i Patti Smith Group.
Ja, och vi spelade in Horses, Radio Ethiopia, 
Easter och Wave och turnerade som ett band 
mellan 1974 och 1979.

Hur känns det att lyssna på Horses nu?
Horses är ett album med ett väldigt påträng-

ande, nästan transcendentalt 
sound. Skivan tar mig tillbaka till 
när vi spelade in den i den kända 
studion Electric Lady på åttonde 
gatan på Manhattan.

Trodde du att skivan skulle bli en klas-
siker när du skrev/spelade in den?

Jo, jag kände att Horses skulle 
bli en unik skiva med en kvinnlig 
sångerska/poet som frontfigur. 
Patti hade något speciellt som 
jag tyckte lät nytt och annorlunda. 
Precis som hon har jag läst och 
älskar Rimbauds och Baudelai-
res poesi. Patti arbetade på att 
fullända sin poesi under många 
spelningar som vi gjorde, innan vi 
gick in i inspelningsstudion. Se-
dan exploderade allt helt naturligt 
på skivan.

Hur stort inflytande hade John Cale på 
er under inspelningen?

Vi hade alla stor respekt för Johns 
tidigare inspelningar med Iggy 
och Stooges, hans eget materi-
al och hans anknytning till Velvet 
Underground. John Cale kunde 
också arbeta med helt olika typer 
av musik. Mellan John och Patti 
var det, som alltid under en kreativ 
process, ett stort utbyte av åsikter 
och smakriktningar.

Kan du berätta om hur ni skrev ”Dan-
cing Barefoot”?

IK: Todd Rundgren, som produ-
cerade Wave, ville ha ytterliga-
re en låt som avslutade albumet. 
Jag spelade upp ett kassettband 
med flera av mina demos och då 
valde han en låt som Patti snabbt 
skrev text till, och hon kallade den 
”Dancing Barefoot”. De grund-
läggande riffen skrev jag till mitt 
första band Saze; vi spelade låten 
i Tjeckoslovakien när jag var fjor-
ton år.

Många artister har gjort covers på era 
låtar. Vilken är din favorit och varför?

U2 ringde mig och sa att de hade 
spelat in ”Dancing Barefoot” på 
B-sidan av deras skiva med BB 
King, ”When Love Comes to 
Town”. Jag blev jätteglad och jag 
älskar den versionen.

Skriver du någon ny musik nu?
Jag har alltid älskat att skriva mu-
sik och försöker hela tiden förbätt-
ra mig. Jag har skrivit filmmusik i 
många år, och får ofta förfrågning-
ar på låtar. Jag ställer mig alltid frå-

gan vad det är som gör en låt bra. 
Är det melodin eller gitarr-riffet, 
vad är det som gör den så speciell 
att den blir en klassiker, men jag 
finner aldrig något riktigt bra svar 
på frågan. Här i Michigan finns 
det väldigt många bra låtskrivare, 
musiker och band. Jag går ofta på 
deras konserter. Det är en trevlig 
sysselsättning och jag lär mig en 
massa på det.

Vad har Václav Havel haft för betydelse 
för dig?

När jag framträdde i Wien 1994 
kom en man fram till mig efter kon-
serten och sade att han kände 
Havel och lovade att han skulle 
introducera mig för honom när 
jag spelade i Prag. Så efter en 
konsert på en mycket liten klubb 
i Prag vid en senare tidpunkt, så 
leddes jag till ett bord och det var 
Václav Havel och Mejla Hlavsa, 
sångaren i The Plastic People 
of the Universe, och där satt han 
utan några säkerhetsvakter och 
vi pratade om allt i vad som kän-
des som flera timmar. Vi blev vän-
ner och sågs vid många tillfällen, 
även på Rolling Stones-konsert i 
Prag. En kväll i Prag överraskade 
han mig genom att vara på plats 
med sin regering under vår kon-
sert på Prags Bunkr Club, där jag 
spelat och spelat in med bland 
andra Noel Redding (basisten 
med Jimmy Hendrix), Anthony 
Krizan (Spin Doctors) och Fran-
kie LaRocka (Bryan Adams). Jag 
är mycket förtjust i Václav som 
person, älskar hans åsikter och 
är mycket förtjust i honom som 
skribent.

Lars Yngve
Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

Ivan Král

“Ivan wrote some of our most 
beautiful songs”... Patti Smith 

”When we met Ivan, it was like having a 
great hero come. We told him how much his 
music influenced us” ... Bono, U2

 ”Jag gjorde filmer av vänners framträdanden – utan 
att veta att de skulle bli berömda en dag. Filmerna 
skulle vara mina souvenirer ifall jag en dag skulle de-
porteras tillbaka till östblocket.”

The Blank Generation från 
1976 är en film om punkens 
födelse i New York, filmad av 
Ivan med en kamera som han 
införskaffat på en pantbank. 
Redigeringen stod under-
ground- filmaren Amos Poe för 
och eftersom Ivans kamera inte 
kunde ta upp ljud, fick Poe ljud-
sätta med demoinspelningar i 
efterhand. Filmen är en klassi-
ker, en 16 mm-pärla och en in-
sidedokumentation av vad som 
verkligen hände på musiksce-
nen i New York innan punken 
bröt ut 1977.
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Du är inte speciellt förtjust i att synas i 
media och är sparsam med sitt turne-
rande. Är det svårt att undvika offent-
ligheten när man är artist?

– Å ena sidan är det omöjligt att 
undgå offentligheten, eftersom 
man vill berätta för världen om det 
man gör, så ett visst mått av of-
fentlighet är nog oundvikligt. Men 
å andra sidan blir det allt vanligare 
med kommunikation via elektro-
niska media och då kan man hålla 
sig själv i skymundan samtidigt 
som man sköter det man måste, 
som publicitet och marknads-
föring. Det är en utveckling som 
passar många artister, inklusive 
mig själv.

Du verkar leva ett tillbakadraget liv?
– Ja det gör jag. När jag flyttade 
till USA så märkte jag att vi, som 
en växande familj, hamnade mer 
och mer utanför händelsernas 
centrum. Vi började i städerna 
och reste runt. Vi flyttade från mel-
lersta USA till västkusten och så 
småningom österut, och vi blev 
mer och mer isolerade. Vi har an-
passat oss till det steg för steg. 
I början var vi aldrig så långt från 
någon storstad att vi inte kunde 
få våra kulturella behov tillfreds-
ställda, men med tiden har de be-
hoven minskat och vi har blivit mer 
isolerade. Internet blev ett sätt att 
hålla kontakten med omvärlden. 
Tanken att man tillhör den kultur 
som finns där man bor stämmer 
inte längre. Nu är vi i stor utsträck-
ning globala medborgare som 
anammar olika aspekter av kultu-
ren och nyheter från hela världen.  
Jag jobbar med människor som 
bor utspridda lite överallt. Vi pra-
tar med varandra genom elektro-
niska media och skickar filer till 
varandra på ungefär samma sätt 
som när vi satt och jobbade till-
sammans. Den här flexibiliteten, 
omedelbarheten och tillgänglig-
heten i vår interaktion är något 
som bara kommer att öka i takt 
med tiden och att det kommer 
nya, ännu bättre tekniker.

Är du en sådan som går på 
fotbollsmatch?

– Nej, aldrig. Jag är nog helt oin-
tresserad av sport. Fast det är 
klart, min dotter började med 
basket förra terminen och jag 
blev helt fångad av att se hennes 
matcher.

Många tycker att din musik är väldigt 
dyster, fast jag tycker helt enkelt att 
den är vacker. Är du melankolisk till din 
läggning?

– Jag har aldrig gillat uttrycket 
”melankolisk”. Vissa kan väl kall-
la mig det, men de kanske hade 
blivit förvånade om de visste hur 
lätt jag har för att skratta. Och 
hur mycket i umgänget med mina 
barn som bygger på humor, och 
så vidare. Jag har inga häftiga hu-

mörsvängningar, men visst finns det ljusare si-
dor hos mig, och dem håller jag mer för mig själv.

Jag får intrycket av att du gillar att vara ensam och 
tänka och försöka lära dig mer om dig själv. Har jag 
helt fel?

– Det stämmer att jag tillbringar mycket tid för 
mig själv. För det mesta är det en välkommen av-
skildhet, men ibland kan den bli för intensiv och 
då känner jag mig ensam. Det är viktigt att ha en 
sund kropp och sund sinnesstämning. Jag upp-
skattar verkligen att vara med dem jag tycker 
om, men min förmåga att umgås med andra är 
begränsad. Man säger att det finns två slags 
människor; de som laddar sina inre batterier ge-
nom att vara med andra och de som laddar bat-
terierna genom att vara ensamma. Jag tillhör den 
andra gruppen. Om jag har en stressig dag kan 
det räcka med att jag får en kvart i enskildhet för 
att jag ska orka med resten av dagen.

Vad får dig att skratta?
– Det är nog den brittiska självunderskattande 
humorn. Snabba repliker. Ordlekar. Att vara med 
mina döttrar.

Vad inspirerar dig? Japan hade hitsinglar; saknar du 
listframgångarna?

– Finns det topplistor fortfarande? Jag håller inte 
koll på dem tyvärr. Om jag saknar att ligga på hit-
listorna? Inte alls. Jag blir inspirerad av många 
olika saker, men mest av mina egna livserfaren-
heter, mitt själsliga och känslomässiga liv, och 
kanske också några få artister. Det som gör ett 
verk autentiskt är dess emotionella och filosofis-
ka sanning. Därför måste det man har inspirerats 
av kulturellt smältas och bearbetas, så att man 
inte ser dess inflytande i det man gjort; det har 
blivit en del av ens egen vokabulär.

Sorterar du bort viss musik som du får idéer till? 
Till exempel om du har en riktig hit i huvudet; skul-
le du göra en låt av det eller suddar du ut den 
inspirationen?

– Nej, det är inte så det fungerar. När jag skriver 
musik har jag en målsättning som jag rör mig 
mot. Chansen att jag skulle slås omkull av en idé 
till en hitsingel är inte direkt stor. Men det be-
ror ju på projektet i stort och på vem jag arbetar 
med. I allmänhet tror jag att hitsinglar (finns de 
fortfarande?) och framgångar på hitlistorna (jag 
får lita på dig att de fortfarande finns) är till för en 
yngre generation. Det är deras revir.

Vad är det som är så spännande med improviserad 
musik?

– Jag har lyssnat på improviserad musik i flera 
decennier. I början var det känslan av att totalt gå 
upp i den och försöka förstå, musik som var näs-
tan helt skild från min egen. Men med tiden bör-
jade jag bli nyfiken på om jag själv kunde våga 
mig på den typen av musik, och göra det tillräck-
ligt bra. Det tog kanske tjugo år innan jag kom på 
att det kunde vara möjligt. Det som lockade var 
den frihet livet som kompositör erbjöd.

Vad har ordet Manafon för innebörd?
– Jag stötte på ordet när jag läste om poeten och 
prästen R. S. Thomas liv och verk. Manafon (en 
liten by i Wales) var hans första församling där 
han också skrev sina första tre lyrikböcker. Så 
småningom fick ordet en innebörd av poetisk 
fantasi, det kreativa sinnet eller ursprunget. Det 
är därför som omslaget till cd:n Manafon visar 
en nästan overklig idyll, en plats där intuitionen 
har kontakt med det undermedvetna.

Du har arbetat med andra artister genom åren. Om 
jag föreslog att du, David Bowie och Bryan Ferry bor-
de göra något tillsammans, vad skulle du säga då?

– Om jag jobbar med andra så är det för att nå 

ett särskilt mål, eller så är det själ-
va kompositionen som kräver en 
speciell röst (det kan vara trum-
pet, gitarr eller vad som helst) och 
jag gör det som krävs. Man är som 
person alltid underställd själva 
kompositionen. Det är en ganska 
enkel process. Jag har inte, och 
har aldrig haft, en lista på artister 
som jag skulle vilja jobba med.

Lyssnar du på David Bowie och Bryan 
Ferry, och vad tycker du i så fall om 
dem idag?

– Det är faktiskt minst tio år sedan 
jag hörde någon av dem. Kanske 
jag skulle ändra på det?

Du har arbetat med Stina Nordenstam. 
Håller du kontakten med henne?

– Inte så mycket som jag skulle 
vilja. Hon är otroligt begåvad och 
en fantastisk person. Jag tyckte 
mycket om att arbeta med henne.

 Planerar du något nytt samarbete med 
henne?

Inte för närvarande.
Kan du ge något exempel på hur öst-
erländsk kultur har påverkat dig som 
människa?

Det som jag har blivit påverkad av 
har jag tagit till mig helt och hål-
let, och assimilerat med mig själv. 
Så det är svårt för mig att se hur 
mycket mitt intresse för öster-
ländsk kultur har påverkat mig. Jag 
skulle kunna peka på zen-budd-
hismen och, i något mindre grad, 
shintoismen. De två riktningarna 
har varit vägledande för mig i min 
personliga utveckling. Den under-
bara skapelse som populärkultu-
ren är och den egna personlighe-
tens föränderlighet. Att acceptera 
både sina manliga och kvinnliga 
egenskaper, utan konflikt. 
Sedan har jag utvecklat vän-
skapsförhållanden med japanska 
konstnärer, musiker och komposi-
törer. De har alla en speciell plats 
i mitt hjärta. Musiker och kollegor 
som Ryuichi Sakamoto, Toru Ta-
kemitsu, Otomo Yoshihide, Toshi-
maru Nakamura och, på senare 
tid, Dai Fujikura. Bildkonstnärer 
som Shinro Ohtake, Shinya Fuji-
wara och Atushi Fukui. Jag fann 
en estetik som jag kände igen 
mig i, i många av deras verk, sär-
skilt hos Ryuchi. Jag fann en ge-
menskap med mina samtida i Ja-
pan som jag inte hade gjort i mitt 
hemland.

 Tror du på andlighet och religion?
Jag har ett starkt anti-religiöst 
drag och det är förmodligen för att 
jag bor i USA där religionen ofta 
spelar stor roll i folks moraliska liv, 
oavsett vilken tro eller personlig 
övertygelse de har. Jag är mycket 
misstänksam mot alla institutio-
ner, men speciellt religiösa. And-
lighet behöver i sig själv inte ha så 
mycket med organiserad religion 
att göra. Det blir allt svårare att 
tala om andlighet, för att språ-

ket, som alltid varit lite missvis-
ande, har utarmats och det finns 
en massa olyckliga associationer 
i omlopp. Vi behöver verkligen en 
ny terminologi så att vi kan disku-
tera det som det verkligen hand-
lar om. Vi är ande, lika mycket el-
ler ännu mer än kött, blod, hjärna 
med mera. Det är vår sanna natur. 
Vi kan kanalisera det eller komma 
i kontakt med det på en mängd 
olika sätt. En del tycker det är bäst 
att verka med eller genom organi-
serad religion. Andra kanske hit-
tar det i närheten till naturen och 
några i sin kreativitet som är oupp-
lösligt förbunden med det and-
liga. De olika vägarna som leder 
till vår egen andlighet, som får den 
att blomma, är otaliga.

Skriver du någon ny musik för 
närvarande?

Jag håller på med något som man 
skulle kunna kalla en orkesterver-
sion av Manafon.

När kommer du och spelar i Sverige?
Då måste jag först bestämma mig 
för om jag kan välja att turnera nu, 
och det har jag inte gjort än.

Lars Yngve

David Sylvian startade gruppen Japan som hade några stora hits 
på 80-talet och är dessutom influerad av österländsk filosofi. 
Han avslutade nyligen arbetet med sin kommande samlings-cd 
Sleepwalkers, vilken innehåller musik som han gjort tillsammans med 
andra artister, färska remixer och en låt med kompositören Dai Fujikura. 

David Sylvian ”Man säger att det finns två slags människor; de som 
laddar sina inre batterier genom att vara med andra och 
de som laddar batterierna genom att vara ensamma. 
Jag tillhör den andra gruppen.”
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MAN MäRKeR ATT MAN HAR 
BLIVIT MeDeLåLDeRS, NäR…

… man tycker att mobilen är bra att ha 
bara vid älgkrock, punktering och 
soppatorsk.

… man tycker att sex är trevligt och 
kan utövas flera gånger om året, vid 
helger som innehåller bokstaven P: 
Påsk, pingst och Annandag Pul.

… man böjer sig ned bara en gång för 
att plocka upp två saker från golvet.

… man avslutar dagen inte med ett 
järn utan med ett stort glas iskall 
lättmjölk.

… man hajar till när ungflickan Mona 
Sahlin har börjat kalla sig själv tant.

… man vet var Luleå ligger (det vet icke 
dagens 25-åringar).

… man talar sju gånger så mycket som 
man lyssnar.

… man saknar Karl Gerhard, Evert 
Taube och Povel Ramel och har 
istället fått Magnus Uggla, Ulf ”Uffe” 
Lundell och Stefan Sundström.

… man ständigt får en känsla av att 
man läser repriser när tidningarna 
berättar om hälsa (fett är rätt men 
skadligt, kolhydrater ska vi bara inte 
tala om) och sömnråd (ha svalt och 
mörkt i rummet, stäng av mobil, radio 
och TV, varva ned släck lampan, 
försök att väga tre ton och liksom 
sjunka genom madrassen)

… man börjar fundera på hur man 
ska kunna infria alla de löften som 
mamma och pappa ansåg att man 
gav när man var liten.

… man tycker att det är lättare att 
bläddra i en papperstidning än i en 
nättidning.

… man inte förstår poängen med att på 
sin blogg berätta att man har strukit 
kalsonger hela dagen.

… man tycker att det är en höjdare att 
få ett handskrivet brev i kuvert med 
frimärke på i brevlådan.

… man tycker att alla partiledare verkar 
vara 43 år (Cameron och Clegg i 
Storbritannien, Reinfeldt, Eriksson 
och Hägglund i Sverige)

… man tycker att väljarsympatiun-
dersökningar är alltför frekventa 
ett valår. Vad är poängen? Räcker 
det inte med valdagens resultat? 
Partierna blir bara nervösa och 
stressade!

… man tycker det är lattjo att ett parti 
som har ordet miljö i sitt namn också 
kan hitta en Knivskarp ideologi i 
andra frågor – miljökultur, miljöjäm-
ställdhet, miljömilitärförsvar.

… hör sig själv kläcka djupsinnigheter 
som: ”Jag gillar verkligen våren. Se 
hur grönt allting står! Jag är en sån 
som tycker om ljus och värme.”

... man tycker att det är lustigt att man 
kan nå alla medier och all informa-
tion när som helst dygnet runt. 
Vadå – vem vill inte göra aktieaffärer 
kl 03:40 på natten?

… man börjar överse med sina värsta 
sidor och börjar långsamt förlåta sig 
själv och ger sig själv en lyckospark 
i ändanom.

                                                                                   
Jonas Hallberg

– Denna förfärliga bröllopsyra. Över-
allt i huvudstaden är det nerlusat med 
kungliga bröllopspar på chokladaskar, 
i skyltfönster på bagerier banker bus-
sar, som i en förljugen Gunilla Mann-
värld. Denna romantiska hysteri i ett 
modernt samhälle, för att ett par unga 
människor ska bli makar och skaffa 
ungar! Pinsamt. Tänk er Victoria stå 
och deklamera Sonja Åkessons dikt 
inför sin blivande man: ”Hustru diska 
sås. Hustru koka lort. Hustru sköta 
grums. Vara vit mans slav”! Sätt en så-
dan text runt bröllopstallrikens kant. El-
ler i en pratbubbla från bruden målad 
på porslinet, jag skulle gärna tillverka 
sådana souvenirer.

Jag har inget otalt med vårt kunga-
par egentligen, neg ju och bockade 
och tog kungen i hand när han över-
lämnade ett välkommet stipendium en 
gång. Jag har konverserat drottningen 
flera gånger. När de respekterar mig 
som konstnär är det helt i sin ordning. 
Men att tvinga på oss medborgare all 
denna kitsch som bröllopsyran utgör 
är nåt annat. Kan vi inte finna glädjeäm-
nen i livet på egen hand – är det kanske 
dags att börja fundera?

Jag fick en tankeställare för en tid 
sen. Plötsliga bröstsmärtor väckte 
mig mitt i natten. Stormen ven utanför, 
våren var sen, men koltrasten skul-
le snart vakna och hylla den gryende 
dagen med sin vackra sång. – ONT, 
skarpt och ihållande. Signalen för att 
hjärtat krånglar, som bekant. Tankar-
na rusade, är det redan dags för mig? 
När jag skulle fylla trettio för trettio år 
sen hade jag en kris och kände mig re-
dan då gammal och trodde att mitt liv 
snart var slut. Sedan dess har jag hun-
nit med nästan allt som jag då tänkte 
göra, men ändå vill jag gärna leva tret-
tio år till och hinna med ännu mycket 
mer. Så jag blev väldigt bekymrad där 
på morgonkvisten och la ihop ett och 
annat. Stress inför restskatten. Ärft-
lig belastning, både pappa och hans 
syskon har haft  hjärtproblem. Jag föll 
i sömn igen och tog bävande itu med 
att ringa sjukhussamtal nästa morgon, 
då smärtorna faktiskt nästan försvun-
nit. Mina symptom togs på största all-
var och ambulansen transporterade 
mig till det stora sjukhuset, där sladdar 
och slangar och allehanda prover tog 
vid. Vilken utmärkt sjukvård vi har i vårt 
land, tack vare våra skatter. Efter att ha 
blivit grundligt undersökt  – fick jag gå 
hem. Inget fel på hjärtat! Lättnad. Vad 
var då fel – hade jag gjort något sär-
skilt, som avvek från mina vanor?

Ja,  – spinning! Dagen innan hade 
jag provat på ett sådant där gruppcyk-
lande till hetsig popmusik och alldeles 
tagit ut mig, det måste ha varit det som 
kroppen protesterade mot. Hellre tan-
go för mig, mjukt och känslosamt och 
säkert minst lika nyttigt för hjärta och 
lungor. Och läxan blir: lyssna noga på 
kroppen, bestäm takten själv och kas-
ta bort prestationskraven.

Unga kvinnor beklagar sig över att 
de inte har samma chans som killarna, 
att de inte får lika prestigefyllda utställ-
ningar, anställningar och stipendier. 
De tänker inte på hur mycket som fak-
tiskt har förbättrats. Hur de senaste 

Det blir en helg fylld av kontraster.
 Jag är inbjuden av SKIF (Sergei Kuryoukhin Mo-

dern Art Center) att spela med The Thing samt med 
Sonore (med Peter Brötzmann och Ken Vandermark) 
och förväntar mig, vis av erfarenheten av tre tidigare 
visiter till Ryssland, ett lätt kaos med logistik, mat o 
annat.

Visst blir det så.
Jag går oväntat smidigt genom immigrationen och 

möts därefter av Valentina och Dasha som välkomnar 
mig med breda leenden. Valentina är klädd i en jeans-
dräkt som jag inte sett maken till sedan mitten av 70- 
talet i Umeå  Efter artighetsproceduren så går vi ut till 
en väntande bil. Som inte är där. 

Men efter en stund i det varma vädret, så kommer 
en silverfärgad Volga o parkerar en bit bort.  Chauf-
fören Slava är en bastant ryss med riktigt kraftiga ny-
por som raskt hälsar på mig och sedan slänger in min 
väska i bagage utrymmet. Färden till Konsertlokalen 
tar tid  och jag får min första dos av den tuuuunga luf-
ten i Sankt Petersburg. Diesel, kol och smog. Ibland 
lätt förstärkt av någon slags sopodör  phhheuuuww . 
Beautiful!

Men humöret är på topp!
Bilen är fantastisk  en gammal sovjetisk skapelse  

som absolut inte har någon servostyrning eller stöt-
dämpare överhuvudtaget. Det väsnas och låter om 
hela bilen när vi kör och Slava får ta i ordentligt för att 
svänga bilen överhuvudtaget i kurvorna! Jag tycker 
mig höra kardanknutar och bakaxlar skrika om nåd 
och bilen tycks träffa av alla hål i vägen mycket effek-
tivt. En liten automobil- symfoni bara för mig! Känns 
ganska bra och logiskt med tanke på den tradition av 
bullermaskiner och musik som frammanades i futu-
ristisk anda i början av det förra seklet i Ryssland med 
namn associerade till Luigi Russolo, som bl. a. skrev 
det epokgörande verket Concert for Factory Sirens…

En otrolig mix av extremt risiga ryska/ sovjetiska 
bilar, lada, volga, zim, moscovitch, chaika o andra be-
släktade som omges av svart rök, eldgnistor (!) och 
oljud. Mixat då med extrema (I tell you!!!)  vansinnes-
dyra sportbilar  Jag såg under denna timmes färd i 
Volgan: 1 Koeningsegg, 5 Ferraris, 3 Lamborghinis, 
2 Lotus och några för mig helt okända futuristiska 
skapelser som alla såg ut att kosta 1000 ggr mer än 
vad min fina Lp samling kan tänkas vara värd.
… kontraster…

Framme vid konsertsalen träffar jag Paal och Ing-
ebrigt. Kärt återseende! Hunger och törst måste nu 
stillas innan soundcheck och annat jobb.

Vad bjuds?
Hur skall jag nu beskriva detta?
Troligen kan maten ligga närmare i kvalitet och pa-

ritet med de sovjetiska bilarna än de exklusiva sport-
kärror jag såg passera tidigare  Vi fick serverat en 
död risotto med likbleka champinjoner utan smak, 
samt en löksoppa som helt enkelt bestod av  lök  och 
vatten . inget mer  

Hur som helst, humöret på topp och konserterna 
gick fint, trots avsaknaden av korrekt backline! Med 
ett festivalprogram som är det mest disparata jag 
nånsin varit med om, bekräftades denna kontrastrika 
helg med: finsk reggae, polsk minimalism, italiensk 
brutalism, rysk metal  you name it!

Efter att vi äntligen fått något överhuvudtaget att 
dricka backstage (en flaska vodka, givetvis!) ,så kun-
de vi alla slappna av lite  men inga snacks eller annat 
bukfyllande (vår holländska agent drog ut i ett eget 
korståg o införskaffade lite bröd och dipp, som raskt 
slukades av våra italienska kollegor Zu, utan att vi själ-
va hann reagera!).

Hur som helst, efter avslutat värv fick vi äntligen 
skjuts till Morskoy Vokzal Hotel vid hamnen. Hotel-
let visade sig vara ett futuristisk vansinnesbygge 

som innehöll både färjeterminal, res-
taurang, bar, hotell och turistshop. 
Sängen var smal och otroligt mjuk, 
typ modell hängmatta. Men jag som-
nade likväl med ett stort leende i mitt 
ansikte.

Nästföljande dag innebar något så 
sällsynt som några timmars turistande. 
En spårvagn från helvetet tog oss till 
centrum och paradgatan Nevskij Pro-
spekt. Helt nedslitna bostadsområden 
med ett definitivt sovjetisk konformis-
tiskt strukturtänkade samsas med nya 
flashiga hus, reklamskyltar och dyra 
exklusiva affärer i centrum.
…kontraster…

På paradgatan sätter vi oss på en 
lyxig restaurang och beställer dyra bli-
nis med rökt lax (som min flickvän kan 
döda för ) och ett glas vitt vin. Allt av 
en starkt tvivelaktig kvalitet  mer som 
halvt gräddade, ljumma pannkakor och 
varmt, gammalt lådvin  men dyrt givet-
vis. Men leendet sitter kvar. Kan inget 
annat göra! 

Sitter i den varma solen och iakttar 
folkflödet. Mixen av skrotbilar och mull-
rande Ferraris. Smutsiga tiggare och 
långbenta ryska, mycket illa klädda 
fotomodeller som aldrig tagit en kurs 
i hur man går med högklackade skor. 
Med en videokamera hade jag kunnat 
göra en klassisk stilstudie från min po-
sition. Underbart, helt galet.
…kontraster….

RySKA KONTRASTeR

Efter ett par timmars exponerande 
av dieselångor och annat livsbejakan-
de har jag fått nog och tar mig tillbaks 
till det vackra betongblock de kallar för 
vårt hotell 

Avfärden från flygplatsen nästa dag 
blir en klassiker!

När vi anländer till flygplatsen hela 
2 ½ timma innan avgång möts vi av en 
munter syn:

Två 100 meter långa köer bara för att 
komma in i byggnaden! Wow!!!

Efter en timme är denna första kö av-
klarad, sedan följer en väldigt sovjetisk 
säkerhetskontroll, en incheckning, en 
väldigt sovjetisk passkontroll, ytterli-
gare en väldigt sovjetisk säkerhetskon-
troll  och sedan är vi framme vid en av 
de sällsynta gaterna. Vi hinner precis 
med vårt plan. Ingen marginal.

Flyg till Düsseldorf, taxi till Wup-
pertal och en italiensk middag i goda 
vänners lag med den absolut godaste 
lammlever jag nånsin varit nära i hela 
mitt liv.
… kontraster…

Det är vad allt handlar om, till syven-
de sist.
…kontraster…

Jag somnar återigen leende 

Mats Gustafsson

Landar med Austrian Airlines på Sankt Peterburgs flygplats. en otroligt liten flygplats med tanke på storleken på staden. Det 
bor 4, 6 miljoner människor här och jag tror att jag räknade till enbart 6 gater! Flygplatsen är av storleken everöds flygstation 
utanför Kristianstad!!! Ser mängder av privatjet stå uppställda vid sidan av den slitna landningsbanan. Tvärs över fältet står en 
hel hög med utrangerade gamla ryska stridsflygplan … kontraster…

DeN FARLIgA FINSKAN

För några år sedan såg jag ett doku-
mentärprogram om Södertälje. Björn 
Rosenberg med team gick runt och 
inspekterade bland annat bygglov och 
hur dessa efterföljdes av kommuninne-
vånarna. Det en gång ”finska Södertäl-
je” hade blivit ”assyriskt” med levande 
kultur- och idrottsförening. När män-
niskor gifte sig visades bröllopen på 
storbild till släkt och vänner på andra 
sidan jordklotet. Assyriska fotbollsför-
eningens betydelse för Södertälje be-
höver inte nämnas.

Men var hade finnarna tagit vägen?
Mitt i programmet vänder kameran, 

den riktas mot finnarna, eller snarare 
teamet går på jakt efter de finnar som 
möjligen finns kvar.

Långt om länge återfinns en liten 
finsk förening. Den befinner sig några 
våningar upp. En oansenlig tvårum-
mare i ett hyreshus. När filmteamet 
öppnar dörren möts de av en satt finsk 
kvinna. Hon sitter bakom ett litet skriv-
bord i tamburen. Fram ur garderoben 
kliver en finsk man som spelar drag-
spel, finsk tango, vad annars?

Björn Rosenberg påstår saker. 
Han påstår att Södertälje en gång var 
finskt.
”Jo jo.”
Med en levande finsk förening.
”Jo jo.”
Men nu är Södertälje assyriskt.
”Jo jo.”
Men varför tog inte finnarna lika mycket 
plats som assyriska kulturföreningen, 
då när Södertälje var så finskt.
”Vet inte.”
För det fanns ju ändå en ganska stor 
och levande finsk förening på sin tid, till 
och med ett finländskt bageri väl?
”Jo jo.”
Men varför har ni finnar inte gjort sam-
ma väsen av er, och tagit samma plats 
på samma sätt som assyriska nu gör? 
Den finska kvinnan tittar på den finska 
mannen. De blir tysta båda två. Sedan 
skrattar kvinna till och säger:
”Jag vet int, man är väl van att sämpa 
ensam.”

Symptomatiskt att Sveriges största 
invandrargrupp knappt har hörts , än 
mindre bråkat eller ställt krav under alla 
år. Det är väl så, man har ”sämpat en-

sam” vid sin svets eller svarv, sitt löpande band. Men 
nu är det nya tider. Numera betraktas finskan som 
ett av fem skyddade minoritetsspråk i Sverige. De 
erkända fem nationella minoriteterna är judar, romer, 
samer (även betraktade som ett urfolk), sverigefinnar 
och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrup-
perna är att vi har befolkat Sverige under lång tid. De 
historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, 
samiska, finska och meänkieli. Språken och folkgrup-
perna ska skyddas, men också garanteras inflytande.

Jag växte själv upp i en tid då man på allvar trodde 
att det var farligt att kunna två språk. Mina föräld-
rar (som inte kunde svenska särskilt bra) skulle tala 
svenska med barnen. Assimilieringstanken – vi skulle 
bli så svenska vi bara kunde. Påföljden blev att många 
oss levde dubbelliv. Finsk hemma, svensk i skolan. En 
känsla av att leva med en ”förbjuden identitet” alltid 
närvarande. Det är svårt idag att se vad faran med att 
kunna två språk skulle kunna varit, i synnerhet med 
tanke på EU och globaliseringen. Idag är två språk 
ett minimumkrav inom många yrken, och en fördel 
annars. 

Miika Nousianen utkom med boken Hallonbåts-
flyktingen 2009, en makalöst rolig skröna om Mikko 
Virtanen, som ägnar hela livet åt att bli svensk. Han 
bor i Göteborg som sitt alter ego Mikael Andersson. 
I en värld av utbytbara identiteter finner han sig vara 
född i fel land: ”en svensk man instängd i en finsk 
mans kropp”. För den transnationelle Mikko är det 
socialdemokratiska folkhemmet nirvana. Han äls-
kar allt svenskt urskiljningslöst: kungaparet, ABBA, 
Bergman, till och med Thomas Brolin. Svenskarna är 
dessutom i alla avseenden mer civiliserade än finlän-
darna – vackra, balanserade, harmoniska.

Miika Nousiainen växte upp med en pappa i Fin-
land som skålade varje gång Sverige i förlorade, oav-
sett vem eller vad Sverige förlorade mot. Jag växte 
upp med en finsk pappa i Sverige som hejade på Fin-
land, alltså även när Finland inte ens var med i spelen 
eller i matchen. 

År har gått, det finska språk som Sverige på 70-ta-
let var så rädd för och motarbetade, är idag min gläd-
je och styrka. Numera pendlar jag till Finland. Min 
finska håller för de mest avancerade samtal. Mina 
böcker är översatta, och det pågår spännande sam-
arbetsprojekt mellan våra länder kring dem. Jag är 
oerhört glad för att mina föräldrar vägrade låta sig as-
simileras. Jag har också med åren förstått att männis-
kan måste få sörja på det språk hon kan säga ”mam-
ma” och ”pappa”.

Susanna Alakoski

tjugo åren har sett alltfler stora kvinn-
liga konstnärsskap ta plats på scenen, 
hur de senaste hundra åren har gett 
oss kvinnlig rösträtt, medborgarskap, 
dagis, fri abort, rättvisare lagstiftning 
och allt detta som samhället tjänar på, 
både män och kvinnor. Men bara tack 
vare ett enorm ideéllt förändringsarbe-
te från t ex Grupp 8, suffragetterna och 
andra kvinnokämpar. Inget har vi fått 
utan att någon har slagits för det.

Lika viktigt som att veta att de kvin-
nor, som gått före oss, genom uppoff-
ringar och slit och möten, möten, mö-
ten, gjort vårt nästan jämställda liv idag 
möjligt, lika viktigt är det att fortsätta 
det arbetet, tills samhället vilar på verk-
ligt jämställd grund. Feministiskt Initia-
tiv finns på röstsedeln i höst och skulle 
behöva röstas in i riksdag och kom-
muner. Då ökar tempot på vår färd mot 
jämlikhetsmålet.

Jag ska inte titta på bröllopskorte-
gen varken på TV eller i huvudstaden. 
Jag ska fira att min äldste son fyller fyr-
tio år. Vi ska denna dag lovsjunga ho-
nom och glädjas tillsammans, vänner-
na och hela den brokiga familjen.

Drottningar och kungar är vi alliho-
pa. Det gäller att inte kronan halkar av i 
dansens virvlar. Riket är mitt.

Och makten och härligheten.

Gittan Jönsson

KONST OCH PRINSeSSBRöLLOP
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MAKTeN öVeR VåRA LIV

KOL är en kronisk sjukdom som smy-
ger sej på. Därför kan det ta ganska 
lång tid innan du märker om du lyckats. 
Men ge inte upp – fortsätt röka för förr 
eller senare får du det!

Börja med att bli beroende av ci-
garetter. Gärna i så tidig ålder som 
möjligt. 

Rök så mycket du bara orkar. Försök 
sedan att successivt öka intaget för 
att sedan nå upp till ett intag av cirka 
20-30cigaretter a´ dag.

Rök även nattetid. Ett tips är att låta 
en klocka ringa varannan timme. Ha 
askfat och cigaretter vid sängbordet, 
nära till hands. Att röka regelbundet 
är bra då det gynnar beroendet samt 
att lungorna aldrig får en chans att 
återhämta sej. Rök aldrig med öppet 
fönster!

Om du har lätt att bli andfådd vid ex-
empel ansträngning, är det viktigt att 
du sätter dej ner och tuggar på något. 
Gärna nikotin tuggummin med valfri 
smak. 

Uppsök absolut inte en doktor, utan 
fortsätt ignorera problemen.   

Om du dessutom byter cigarett – till 
en starkare sort utan filter, samtidigt 
som du tänker på att dra långsamma 
och djupa andetag – detta för att vara 
säker på att tjärat verkligen ska fastna i 
flimmerhåren.  

När andhämtningen lugnat sej kan 
du försöka promenera igen – men gå 
sakta och rök hela tiden.  

Det är viktigt att du jobbar på att få 
en försämrad kondition. Kondition är 
ett stort hot.

Piper det i bröstet nu? Utmärkt, då 
är du en god bit på väg! 

Efter ett par års rökande börjar du 
förhoppningsvis känna det som att du 
hela tiden bär en för trång tröja. Eller 
kanske har du fått en förkylning som 
aldrig vill ge sej. 

Nu kan du ha lyckats men jag råder 
dej att fortfarande inte kontakta din häl-
socentral eftersom där finns effektiva 
mediciner som kan hjälpa dig vid en 
eventuell avvänjning från nikotin. 

Behåll hellre den här andnöds- 
känslan för dej själv.

Börjar din familj och grannar se oro-
liga ut vid dina tårdrypande hostattack-

KOL

er. Börjar dom kanske till och med kräva att du går till 
din hälsocentral? 

Nedan följer några tips till dej som behö-
ver argument för att stå emot familjens krav på 
läkarundersökning:

• Det kostar för mycket – jag har inte råd.
• Om det inte blir bättre till på måndag så ska jag 

boka in en tid.
• Jag röker inte så mycket längre. Jag har ju dragit 

ner på cigaretterna. 
• Cigaretterna är det enda roliga jag har.
• Om jag slutar får jag säkert lungcancer.
• Jag har nog fått nåt i halsen (varpå du smyger 

ut i förrådet och röker lite – det brukar dämpa 
hostan). 

• Det är inget farligt det är bara en förkylning.
• Min mamma hostade också såhär när hon kom 

upp i åren. Det måste vara något som ligger i 
generna.

Du kan säkert hitta på egna argument som passar 
just din familjesituation.

Skulle argumenten mot förmodan inte hjälpa får du 
helt enkelt ta till en lögn:

• Jag har nyss varit där och testerna visar inget 
onormalt.

Vid det här laget borde du ha en slemmig och ofta fö-
rekommande hosta. Du ska ha börjar magrat och får 
lätt frakturer. 

Eventuell hjärt- och kärlproblematik skall figurera, 
samt en stark tendens till depression.

Vid långvarig depression se till att du har tillgång 
till extra starka och många cigaretter. Detta ifall att or-
keslöshet inträder.

Här är 6 viktiga punkter som du måste ha uppfyllt för 
att vara säker på att du ligger i riskzonen. 

1. Du hostar flera gånger om dagen.
2. Du hostar upp slem de flesta dagar.
3. Du tappar andan lättare än andar gör i samma 

ålder.
4. Du ska helst ha fyllt 40 år och ha dålig kondition.
5. Du känner dej trött, orkeslös och deprimerad.
6. Du röker. 

Om du följt dessa råd skall KOL ha inträtt.  Vari sjuk-
domen du befinner dej beror helt och hållet på indivi-
duella prestationer. 

Om du misstänker att du fortfarande kanske är 
frisk kan ett ytterligare ökat intag av cigaretter kanske 
undanröja dina tvivel. 
Lycka till!

Sofia Rapp Johansson

Äntligen har debatten om kemikalie-
samhället tagit fart. Den handlar om 
konsekvenserna av alla de 100 000 ke-
mikalier som industrin producerar vars 
rester hamnar i vår omgivning, lagras 
i våra kroppar och förs vidare till våra 
barn. Människan och naturen har fung-
erat som försökskaniner i kampen för 
vårt moderna samhälle.

Politiker har vetat om problematiken 
ändå har det varit tyst. Lobbyorganisa-
tioner från kemikalieindustrin och po-
litiska förespråkare har fungerat som 
en bidragande orsak till människors 
okunskap. 

– Man tycker att ju mer sekretess 
det är desto bättre är det, säger Lena 
Ek (C), EU-parlamentariker.

Lena Ek var en av dem som arbetade 
för att driva igenom kemikalielagstift-
ningen, REACH, i EU. Lagförslaget 
möttes med hårt motstånd från politi-
ker i parlamentet och kemikalieindu-
strins lobbyorganisationer. REACH är 
Europas mest lobbade lagförslag och 
blev till slut en kompromiss. Trycket 
från motståndarna blev för hårt. Lena 
Ek berättar att dåvarande amerikanske 
utrikesministern, Colin Powell, skick-
ade ett brev till alla amerikanska am-
bassader med en uppmaning om att 
kemikaliedirektivet skulle motarbetas. 
Men hårdast motstånd kom från tyska 
lobbyorganisationer.

– Det var ett enormt hårt tryck från 
kemikalieindustrin. Vid ett tillfälle fick 
jag höra, från tysk kemikalieindustri, att 
om jag fortsatte driva de här frågorna 
så skulle den ekonomiska tillväxten i 
Tyskland knäckas. Det skulle bli social 
oro och Tyskland brytas i två delar igen 
och kalla kriget komma tillbaka, säger 
Lena Ek (C)

REACH antogs i juli 2007. Idag har 
vi lite kunskap om hur de 100 000 ke-
mikalier som finns på marknaden på-
verkar oss. Med REACH kan en del 
kemikalier nu graderas i olika farlig-
hetsklasser. Företag är skyldiga att 
göra en undersökning, som ska risk-
bedömas av en kemikaliebyrå, innan 
kemikalierna hamnar på marknaden. 
Företagen själva undersöker kemika-
lierna, riskbedömningen baseras såle-
des på företagens egen data. Om en 
kemikalie kan bytas ut mot en mindre 
farlig ska alltid den mindre skadliga 
användas. I nuläget pågår en registre-
ring av de kemikalier som företag an-
vänder, det är en lång process från det 
att en kemikalie registreras till att den 
förbjuds eller godkänns. Lena Ek är 
dock orolig för de luckor som REACH 
lämnar öppna. Hon menar att försiktig-
hetsprincipen borde tillämpas vilken 
innebär att om det finns osäkerhet hu-
ruvida ett ämne är farligt eller ej ska det 
förbjudas. 

– Det finns fortfarande kemika-
liegrupper som inte ligger under 
REACH. Jag jobbade tex för att de 
hormonstörande kemikalierna skulle 
hamna under REACH men det fick jag 
inte igenom. 

Många kemikalier är fettlösliga och 
tas därför lätt upp av våra kroppar, så-
dana kemikalier används bland annat 
för smutsavstötning. Ftalater är ke-

miska ämnen som används som mjuk-
görande medel i plast och hudvårds-
produkter. Vissa ftalater har visat sig 
störa fortplantingsförmågan. I försök 
på råttor, som utsatts för hormonstö-
rande kemikalier, har de blivit tvåköna-
de. Bekämpningsmedel kan förändra 
könsmognaden hos barn. Det vi vet 
minst om idag är effekten av när olika 
kemikalier samverkar, den sk cocktail-
effekten, då de tas upp i våra kroppar 
eller naturen.  

EU-parlamentariker Carl Schlyter( 
MP) var ansvarig för de grönas samar-
bete med REACH. Han råder föräldrar 
att inte använda nappflaskor av plast 
till sina barn. De kan innehålla den hor-
monstörande kemikalien Bisfenol A 
som frigörs när plast upphettas.      Ke-
mikalieinspektionen vill nu förbjuda 
Bisfenol A i nappflaskor vilket fått ge-
hör från Sveriges politiker men en snå-
rig byråkrati gör att det tar minst ett år 
innan förbudet kan bli verklighet.   

Även leksaker kan innehålla olika 
sorters kemikalier.

– Ftalater känner man på lukten 
väldigt väl. Ett bra exempel är de där 
smala snörena av olika färger i plast 
som man kan göra olika mönster av. 
De innehåller ftalater. Det tror jag inte 
många vet om, säger Carl Schlyter

Carl Schlyter är besviken över de 
kompromisser som skedde under be-
slutsfattandet av REACH. Det grund-
läggande förslaget var att 30 000 ke-
mikalier skulle undersökas noggrant 
före de används.

– Nu blev det istället 12,5 000 kemi-
kalier som måste undersökas mindre 
noggrant. Övriga 70 000 kemikalier 
vet vi ingenting om. Den stora bulken 
är det historiska arvet. Vi har använt jor-
den och människan som försökskani-
ner i många år, säger han.

Carl Schlyter vill bli av med alla ke-
mikalier där det finns alternativ och de 
som är både bioackumulerande och 
persistenta.

– Vi ska förbjuda det farligaste och 
informera om de andra riskerna och 
det gör vi inte. Vi förbjuder de allra, 
allra bevisat farligaste men vi tilläm-
par inte försiktighetsprincipen vilket vi 
borde göra. 

Han anser att kemikalieanvänd-
ning kan motiveras om det är tekniskt 
omöjligt att använda en annan process 
kombinerat med att det finns ett sam-
hällsbehov. Finns det en lösning så ska 
den tillämpas även om den är dyrare.

Carl Schlyter menar att företag som 
använder kemikalier inte ser vad detta 
kostar dem.

– Allergier, trötthet, sjukfrånvaro, 
koncentrationssvårigheter kan ofta 
bero på kemikalier och det kostar 
mycket pengar för företagen. 

Det främsta argumentet mot en 
reglering av kemikalieindustrin, enligt 
Lena Ek, är att man är rädd för att indu-
strin ska klappa ihop och fly till låglöne-
länder. Hon håller med om att nya pro-
dukter ger nya jobb men det utesluter 
inte att miljöhänsynen finns med i dess 
utveckling. Hon hoppas att industrin 
tar ansvar och funderar över alterna-
tiv till alla dessa kemikalier. Det är inte 

långsiktligt att använda kemikalier som 
vi inte vet konsekvenserna av. 

– Det är fullständigt åt helsike. Vi 
har levt i en period, under ett antal de-
cennier där vi har slösat helt tanklöst 
och bara tagit för oss utan att tänka på 
följderna.

Lena Ek tycker det är bra att det 
uppstår ett tryck från konsumenterna. 
Ändå oroar hon sig för de kemikalier 
som inte ligger under REACH.

– Det är äckligt med de kemikalier 
som har en lång nedbrytningstid, hor-
monstörande kemikalier och cock-
taileffekten. Där är jag faktiskt jäkligt 
orolig. 

För lagstiftning krävs en vetenskap-
lig grund att stå på och att få forsk-
ningspengar inom detta område är 
inte lätt.

– Det är ju inte alla politiska partier 
som är bekymrade för de här frågorna 
om vi inte skulle få en kemikalieskandal 
någonstans. Då vill alla vara handlings-
kraftiga och starka. Det här med förbe-
redande kontroll, pengar till forskning, 
och bevakning av nya områden är ing-
en intresserad av. Det är en tuff kamp 
att få till dom pengarna och politiska 
besluten, det ska jag inte sticka under 
stol med, säger Lena Ek.

Carl Schlyter ser den ekonomiska 
makten genom lobbying som grund-
problemet. De pådrivande lobbyorga-
nisationerna bidrar till att de som har 
ekonomisk makt i samhället också får 
en politisk makt.

– Det är lobbyismen som hindrar bra 
lagstiftning. Lobbyismen har helt klart 
påverkat nästan alla beslut i EU och 
då negativt för en mänsklig, långsiktlig 
hållbar utveckling. 

Han kämpar för att EU ska vara mer 
öppet och saknar granskande media 
på EU-nivå. 

– Allt för stor makt ligger hos före-
tagen. REACH är ett bra exempel på 
detta då hälften av alla lagändringsför-
lag kom från industrin. I vissa fall kom 
förslag direkt från tyska kemikalieindu-
strin. När makt centraliseras så ökar 
den relativa makten hos de som har 
mycket pengar. Det blir svårt för andra 
opinionsbildare som inte är ekono-
miskt starka att påverka.

Ditte Lundberg

Den här krönikan har du egentligen redan läst. 
Kanske inte just den här, men poängen är den 
samma. Du kan alla lustigheter om stadsbor 
på landet: osmidigheten, oförståelsen och 
naturvurmen. 

Här kommer den igen. Bara för att du ska få götta dig 
i andras misär. 

Jag och min bättre hälft hade tagit en vecka ledigt 
för att få återse det efterlängtade sommarstället. Må-
nader av längtan hade nu gått mot sitt slut. Bilen var 
packad till bristningsgränsen med spadar och nya 
utemöbler. På vägen skämtades det självironiskt om 
de patetiska ”landet-entusiasterna”.

Stugan låg som vi hade lämnat den förra året. Den 
log inbjudande i majsolen. Allt vi behövde göra vara 
att packa upp våra utemöbler, vår grill, finvinet, entre-
coten och de nyköpta blockljusen (med vaniljdoft). 

Eventuellt krävdes lite gräsklippning och ett kon-
templativt nedpillande av årets fröer. För den lilla in-
satsen utlovades paradiset.  En guldskimrande dröm 
av romanläsande och rosévin i solen. Precis som 
tv:ns ”Drömmen om Italien” – fast utan reklampauser.

Ett till semesterbry fanns i bagaget: jobb. Man 
skulle ha gjort det innan man åkte. Man gjorde det 
inte. Man tar det med sig.  Det är lätt att intala sig själv 
att jobb på landet är trevligare än jobb i stan. Så är 
det inte.

Den första avromantiserande faktorn överlever 
man. Plötsligt regnoväder, mjölbaggar och 82 364 
döda flugor kan man klara. Jag menar, ”herregud vi är 
ju ändå på landet”.

Men så ska vattnet sättas på och pumpen fyllas. 
Rören sitter inte som de ska och muttrarna har rostat. 
Snart sprutar vattnet över hela (den redan mögliga) 
källaren. Och ingen tänker ens tanken på att leka Ani-
ta Ekberg i Fontana di Trevi.

Plask, plask. Hjälp, ring grannen! 
Grannen muttrar oförståeliga fraser på gotländska 

medan han slår vilt omkring sig med en skiftnyckel. Vi 
tycker oss urskilja ordet ”idioter” men är inte säkra.

Telefonen ringer. Ah, jobbet: Jo men såatte… det 
klart jag kan. Inga problem. Fixar i helgen. Intervju på 
8000 tecken, no probs.

Testosteronet stiger i källaren. Och vattennivån 
med den. Tre karlar och ett rör, hur fel kan det bli? 

Telefonen ringer. Pappa i stan: Försök att vattna 
blommorna som du skulle gjort hemma. Nej, orkidé-
erna ska inte ha något. Du doppar dem bara snabbt i 
vatten. Lägg breven på köksbordet, släng reklamen. 
Skicka inte räkningarna.

Ett trevligt mutter från källaren och det klassiska 
ryggdunkandet. Vattnet är under kontroll. 

Men köttet är bränt på grillen, vinet står orört i gla-
sen och luften luktar beskt av stress. Källaren är en 
krigszon.

– Jag skickar räkningen till hemadressen, säger 
hantverkaren samtidigt som han smäller igen dörren.

Telefonen ringer: ”Hej det är Erik som ska hyra stu-
gan i juni. Jättesött litet hus – en riktig semesteridyll. 
Är det okej om vi kommer över i morgon och skriver 
kontrakt?”

Linnea Uddenmyr

”DU VågAR INTe äTA DeN RäLIgA gRåDAN” eLLeR 
”VI HADe I ALLA FALL TUR MeD VäDReT

Sist så berättade jag om ljud, nu ska 
jag skriva om ett annat favoritämne, 
nämligen: Mat.

Alla har säkert ätit Thailändsk mat, 
den ene tycker om vårrullar, den andra 
saté och den tredje tycker om en rung-
ande stark ”Tom yam gung”. Allt detta 
trodde jag var ”typiskt” Thai (ja, förut-
om saté som är Indonesiskt) och (Vår-
rullar som är kinesiskt).

Det typiska köket visade sig (i varje 
fall i Nordöstra Thailand) vara fantas-
tiskt varierat. Jag tror aldrig att jag varit 
med om något liknande. Vi börjar som 
i alla bra historier från början; i detta 
fall med resan mot den stora raketfes-
tivalen i det lilla samhället ”Ko Keau” 
utanför ”Udon Thani”. Vi reste nio man 
(och kvinnor och barn) starka i en 
”fourwheel pickup” mot resans mål. 
Det känns i alla kroppens delar, men 
mest i det vi kallar aktern, att resa tret-
ton timmar, antingen på flaket eller i det 
obefintliga baksätet. Vi anlände sent 
och fick sticky rice; ”Kao niao” (Detta 
serveras till alla måltider) och en natt-
fösare ”Lao kao”, jag återkommer till 
det sistnämnda. På morgonen dagen 
efter (tidigt, Thailändare går upp vid 
fyra, femtiden) åt vi frukost; ”Kao niao”, 
till det en dippa gjord på Chilli och fer-
menterad fisk (detta betyder rutten, se: 
”Surströmming” och luktar och sma-
kar minst sagt fränt) och avslutades 
med ”Mot däng” (råa röda jättemyror 
med tillhörande larver direkt ur bam-
bupinnen de bor i). Detta sköljdes ner 
med ”Lao kao”. Det måste tilläggas att 
det smakade vidunderligt. Mätta och 
glada tog vi åstad mot ”Nong kai”, där 
morfar, en mycket helig munk bodde. 
Denna ”Pra”, munk, hade fått tandvärk 
och vi skulle köra honom till tandläka-
ren. Efter fem timmar kom vi fram till 
templet och åt och fikade. Det severa-
des ”Kao niao”, ”Larb” (en superstark, 
supersyrlig och supergod köttfärssal-
lad), omelett, små, små fiskar (smaka-
de som saltsill men såg ut som spigg 
eller akvariefiskar) och självklart den 
klassiska dippan.

Vi sov i Templet, med huvudet mot 
Buddha och fötterna mot naturen. Da-
gen efter fylldes mest av amalgam, 
men lunchen med ”hoppande räkor”; 

”Gung dten” (levande miniräkor i en 
stark sallad), måste betecknas som 
unik. Även hemfärden, där vi insiste-
rade på att sitta på flaket, trots goda 
råd från våra thailändska vänner, om att  
”snart blir det regn”. Jag har aldrig varit 
så blöt och kall, på samma gång (och 
då räknar jag med vinterbadet i Kåse-
berga på nyårsdagen 2003). Kvällen 
avslutades med ”Lao kao”. 

Nästföljande dag skulle vi välsigna 
RAKETEN! Detta är ingen liten sak. 
Tolv kilo dynamit i ett två meter långt 
plaströr och en fyra meter lång bam-
bustör fäst därvid.

Dagen började med ”Kao niao”, 
”Larb däng” (denna gången görs sal-
laden på rått nötkött) och självklart; 
”Lao kao”.

Dagen ”D”, hade nu kommit och ra-
keten skulle skickas iväg, allt för att vi 
ska få lycka i både pengar och annat. 
Detta firade vi med att på morgonen 
dricka extra mycket ”Lao kao”. Nu ska 
jag berätta vad det där ”Lao kao” är för 
något: Det är ett mycket stark risbränn-
vin, som skulle genomsyra hela festiva-
len (smaken påminner om en billig Te-
quila). Efter min förmåga – alldeles för 
mycket sprit – åt vi ”Larb Gåpp” (sallad 
gjord på ofiléad jättegroda), (Ja, jag 
vågade äta den och den såg verkligen 
rälig ut) och det var gott, men lite pilligt 
med alla benen.

Raketen for upp luften och vi for med 
magen full och huvudet likaså, tillbaka 
till vårt kära ”Koh Chang”.

När ni läser detta, är jag tillbaka i 
Skåne, men jag kommer att se lite an-
norlunda på djuren i naturen nu. Kan-
ske med lite kurr i magen.

Tur med vädret? Ja, det regnade 
bara en gång.

Jonas ”stålmagen” Jonasson

Fredrik Paulsson  0414-163 06   
fredrik.paulsson@nordea.se

Illustration av Henrik Franklin

”Det är lobbyismen som 
hindrar bra lagstiftning. Lob-
byismen har helt klart påverkat 
nästan alla beslut i eU och då 
negativt för en mänsklig, lång-
siktlig hållbar utveckling” Carl Schlyter
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Metron, ”the tube”, i London är myck-
et effektiv och det dröjer aldrig länge 
innan det kommer ett tåg. Däremot kan 
du inte slänga skräp i ”the tube”. Efter 
terrorattacken i tunnelbanan 2005 är 
alla papperskorgar stängda. Medtag 
en påse om du har för avsikt att äta till 
exempel pistaschenötter under resan. 
Du tar tåget mot Elephant & Castle 
och hoppar av halvvägs för att äta en 
svampburgare på Camel & Artichoke.

Taxibilarna känns lätt igen då bilarna 
är svarta och ser likadana ut. Men du 
har ingen brådska och promenerar 
överallt. Till exempel (1) till Tate Mo-
dern där Marzel Dzama, som målat  
t-shirten från amerikanska förlaget 
McSweeneys du bär just den dagen, 
finns representerad under kategorin 
Poetry & Dream. Till exempel (2) till 
Trafalgar Square där Lord Nelson står 
med handen i mitella efter ett svårt fall 
i slaget i Trafalgar 1805. Men slaget 
gick bra och Nelson är en av alla hjäl-
tar som står staty i staden. Du har god 
näsa kan känna doften av stolthet i luf-
ten här. 

Lokalbussar i London kostar ca 16 
SEK för en enkelbiljett. Det är inte bara 
billigt utan också roligt. Står du på ett 
”request stop” måste du signalera att 
du vill med. Sedan klättrar du upp i spi-
raltrappan och hoppas att det finns 
plats allra längst fram. Tegelhus i två-
tre-våningshöjd bredvid vägarna och 
högre hus i silver bakom. Ingen cyklar 
på vägarna men fotgängarna sugs in 
under bussarna när du betraktar dem 
från övre däck.

Hissen i National Theater har en 
inbyggd kör. Ju högre upp du kom-
mer desto högre sjunger kören och ju 
längre ner du kommer desto mörkare 
sjunger kören. Du åker upp och ner 
för nöjes skull innan du till slut kliver av 
längst nere i källaren där kören sjunger 
så lågt att det känns i din mage. Där 
pågår en utställning om stadsdelen 
Southhall där många Indier bor. Du ser 
på fotografier från stadsdelen innan 
du fortsätter till puben i den något mer 
centrala stadsdelen Waterloo. Pu-
barna i London är trevliga men stänger 
tidigt. På Vespa vid Kevin Spaceys tea-
ter ”the Old Vic” har de huskatter, grat-
tis jordnötter och gott kaffe. Klockan 
12 stänger de och resten av stadsde-
lens pubar. Då sover du gott i ett kallt 
brittiskt hem. El är dyrt och element 
används sparsamt. Är du rik och / eller 
saknar vänner tar du in på hotell. 

På flygfältet, Heathrow, spenderar 
du några nattimmar på ett öppet kafé. 
Du kämpar mot sömnen genom att 
bläddra förstrött i en ”Social Worker”, 
en tidskrift som du hittat i ”the tube” . 
Den har blivit kvar där efter att ha spri-
dits inför det nyligen genomförda valet. 
En essä berättar att kapitalismen är 
det normativa i England. Du tänker att 
kapitalismen är ganska normativ även i 
Sverige. Men att det i Sverige i alla fall 
är möjligt att rösta rött. 

Rött är också färgen på himlen du 
färdas genom när morgonens första 
flygfarkost till Kastrup genomtränger 
molnen och du är på väg. Hem. 

Jerker Kaj

LONDON CALLINg

Ämnet är «Nyskapande knäppgökar», 
och glöm inte frågeformuleringen:

200 poäng: Hollywoodprofil som 
åtalades för dråp, frikändes efter tre 
rättegångar, men ändå inte hette Fatty 
Arbuckle.

400 poäng: Regissör som under sin 
soldattid iförde sig kvinnokläder, men 
som ändå inte hette Ed Wood Jr. 600 
poäng) Koreograf som brukade regis-
sera med en skarpladdad revolver i 
handen. 

800 poäng: Känd filmmusicalre-
gissör om vilken en skådespelerska 
sa:»Han var väldigt farlig att arbeta för, 
eftersom han egentligen inte brydde 
sig om ifall någon blev dödad, huvud-
saken var att han fick sina bilder». 

1000 poäng: 30-talsregissör vars 
filmer blev kult under det psykedeliska 
60-talet: «Ungarna älskar att se dina fil-
mer och bli höga på marijuana», förkla-
rade en producent för honom.

Som ni kanske redan gissat har alla 
dessa frågor samma svar: 

Vem var Busby Berkeley?

Busby Berkeley William Enos föddes i 
en teaterfamilj den 29 november 1895. 
Hans far var regissör och hans mor 
skådespelerska, och trots att föräld-
rarna till varje pris ville hålla sina barn 
från teatern gjorde Busby sin scende-
but redan i femårsåldern. När han var 
åtta år dog hans far, och mamma Ger-
trude fick ensam uppfostra sina två 
söner, George och Busby. Nu grund-
lades Busbys livslånga beroende av 
modern, något som senare skulle få 
ödesdigra konsekvenser. Tolv år gam-
mal började Busby sin utbildning vid 
en militärskola, och när USA gick med 
i första världskriget tjänstgjorde Busby 
i Frankrike. Där ansvarade han bl a för 
underhållningen, och koreograferade 
militära marscher och parader. 

Efter kriget fortsatte han vid teatern, 
först som skådespelare, senare som 
regissör och koreograf. Hans produk-
tioner blev alltmer uppmärksamma-
de, och 1927 kom genombrottet med 
Broadwayuppsättningen av Rodgers/
Harts A Connecticut Yankee in King 
Arthur´s Court, där han ansvarade för 
dansnumren. Vad ingen visste vid den 
här tiden var att Berkeley - Broadways 
mest löftesrika talang - inte kände till 
ens de enklaste dansstegen. «Jag vis-
ste ingenting om dans», erkände han 
många år senare, «jag har inte tagit en 
lektion i hela mitt liv!» Istället bluffade 
han sig fram på olika sätt. Genom att 
ställa finurligt formulerade frågor till 
balettflickorna, lyckades han avlocka 
dem några av danskonstens hemlig-
heter - och han var inte sen att utnyttja 
sina nyförvärvade kunskaper. Vad han 
inte visste om dansteknik tog han igen 
i visuell fantasi. Redan i Broadwaysho-
werna fanns de närmast arkitektoniskt 
uppbyggda dansnumren som han 
skulle fullända i filmerna. 

Berkeleys första filmuppdrag blev 
att regissera dansnumren i Eddie 
Cantor-musicalen På kärlekens krigs-
stigar (1930). Vid den här tiden hade 
filmmusicalen ett ganska dåligt rykte, 
ljudfilmen var fortfarande en nymodig-
het, och musicalerna bestod ofta av 

fantasilöst avfotograferade scenföreställningar. Film-
musicalen betraktades av många som en död genre. 
På kärlekens krigsstigar blev dock en stor succé, 
och anbuden började nu hagla över Berkeley - mel-
lan åren 1931 och 1935 regisserade och/eller kore-
ograferade han 18 filmer! Den verkligt stora fram-
gången kom med 42:a gatan (1933) i regi av Lloyd 
Bacon. Warner Brothers hade bestämt sig för att ge 
musicalen en sista chans, trots att bolaget stod på 

gränsen till bankrutt. 42:a gatan blev en vändpunkt; 
Berkeley lyckades inte bara gjuta nytt liv i dansfilmen, 
han bidrog också till att rädda Warners från konkurs. 
Nu följde en lång serie filmer med i stort sett samma 
ensemble och koncept: samma skådespelare (Ruby 
Keeler, Dick Powell), samma sångförfattare (Harry 
Warren, Al Dubin), samma regissörer (Lloyd Bacon, 
Busby Berkeley), samma koreograf (Berkeley), och 
samma handling (pojke möter flicka). 

När MGM gjorde sina musicaler ett tiotal år senare 
var det alltid artisterna som stod i centrum, sådana 
som Gene Kelly och Judy Garland. Så icke hos Ber-
keley. I hans filmer var det kameran som var den stora 
stjärnan, inte Ruby Keeler eller Joan Blondell. Det var 
kameran som dansade och skapade hissnande ef-
fekter. «Om man går igenom alla mina filmer, finner 
man egentligen inte särskilt mycket dans», konsta-
terade Berkeley. «Det beror inte på att jag inte vis-
ste hur jag skulle göra, utan på att jag ville göra nå-
got nytt och annorlunda... någonting som ingen sett 
förut! Hade någon sett sjuttio eller hundra pianon 
som dansar vals? Hade någon sett självlysande fioler 
tidigare?»

Det är inte särskilt svårt att känna igen Berkeleys 
dansnummer. Det finns alltid något militäriskt över 
hans koreografi, en preussisk drill som kan spåras 
tillbaka till hans tid som soldat. Allra mest typiskt är 
kanske ändå hans sätt att använda sina balettflickor - 
The Berkeley Girls - som byggstenar i gigantiska sce-
nerier, där man till slut inte kan se var den ena flickan 
slutar och den andra börjar. De fick tjänstgöra som 
pelare, musikinstrument eller någon annan del av de-
koren, när han inte byggde torn och pyramider med 
dem. Om någon kan sägas ha «objektifierat kvinno-
kroppen», så var det Busby Berkeley. 

Berömda är också hans långa rader av närbilder 
på leende kvinnoansikten, något som förekommer 
i snart sagt varje Berkeley-produktion. Berkeley var 
inte intresserad av individuella prestationer, det var 
masseffekten som fascinerade honom. Ändå var det 
flera filmstjärnor som debuterade som Berkeley-flick-
or, Betty Grable och Lucille Ball t ex. Flickorna an-
ställdes i första hand för sitt utseende; om de kunde 
dansa eller inte spelade mindre roll. En av Berkeleys 

favoritflickor hette Toby Wing, och 
kunde varken sjunga eller dansa. Hen-
nes enda uppgift var att se söt ut, vil-
ket blir särskilt påtagligt i «Young and 
healthy»-numret i 42a gatan, där hen-
nes leende nästan hinner stelna i rigor 
mortis innan sången är slut. 

Berkeley arbetade med bara en ka-
mera, han använde sig sällan av trick-

filmning, men lyckades ändå skapa 
musiknummer som än idag är oöver-
träffade. Han var visserligen inte först 
med den här typen av spektakulära 
dansnummer, varken på scen eller film, 
men att hans produktioner var störst, 
bäst, och vackrast råder det inget tvi-
vel om. Busby Berkeleys dansnummer 
är surrealistiska bildfantasier med en 
närmast hallucinatorisk känsla. Han 
placerar kameran i taket eller nere vid 
dansarnas fötter - allt för att ge maxi-
mal skönhetsupplevelse. Scenen ro-
terar, höjs och sänks, balettflickorna 
dansar runt i kalejdoskopiska, geome-
triskt avancerade formationer. Dansan-
de pianon, kanoner som exploderar 
och förvandlas till gungstolar, hundra-
tals flickor med flera meter långa bana-
ner i händerna, en hel skog av instru-
mentförsedda armar som sticker upp 
ur scengolvet - Berkeleys visuella fan-
tasi tycks outtömlig, just när man tror 
att han inte kan gå längre fyller han på 
med ännu flera balettflickor, ännu en 
oväntad kameravinkel, ännu ett märk-
värdigt scenbygge. «Många människor 
trodde att jag var galen», sa han, «men 
en sak kan jag ärligt säga: jag gav dem 
en show.» 

Om han inte hade jobbat i «fel» gen-
re, skulle Berkeley räknats till moder-
nismens klassiker. Det finns en påtag-
lig likhet mellan Dziga Vertovs Mannen 
med filmkameran (1928) och «Lullaby 
of Broadway»-numret i Gold diggers 
1936. I Tutti frutti (1943), som han re-
gisserade själv, föregriper han den 
psykedeliska vågen med mer än tjugo 
år. Finalnumret påminner mer om Mon-
keesfilmen Head (1968) än om något 
annat (fast bättre). Groovy!

Martin Kristenson

Nu ska vi spela 
ett parti Jeopardy

Men valet står egentligen inte mellan 
trångbodda proletärkvarter och intel-
lektuella Pariskaféer. Jag känner mig 
nog lika bortkommen i båda fallen. 

Platser för avskildhet måste för mig 
ha en patina, vara litet rufsiga och an-
vändbara, och då känner jag mig fri 
att skicka sms till min älskade, skriva 
långa brev till vänner och bekanta och 
allra mest låta idéer susa runt i skallen 
tills de slår rot och växer. Helst skall 
hunden få följa med. Hon sitter gärna 
på stolen bredvid eller i mitt knä, men 
kan också ligga lojt observerande 
under bordet vid mina fötter. Kaféet 
Simrishamnsgatan 3 i Malmö är där-
för en favorit. Ofta är det trångt bland 
de brokiga second hand-möblerna. 
Kaffet och mackorna är utmärkta, folk 
kommer och går. En och annan jycke 
också. Å vilka tankar, samtal, läsäven-
tyr, drömmar som utspunnits här. Om 
jag såge mig själv utifrån om några år 
skulle jag säkert kunna frilägga livslin-
jer som löper genom det kaféet. 

Men det går att nå ännu längre. Jag 
gillar då det är något slags verksam-
het i lokalerna. På Simrishamnsgatan 
3 har jag kunnat tjuvlyssna till en och 
annan handledartimme mellan en stu-
dent och en universitetslärare i litterära 
ämnen. Det verkar vara humaniora som 
trivs på den här sortens hak. 

Men som sagt, det går att komma 
ännu längre. När det är auktion i Sjöbo 
skyndar jag dit, går igenom alla grejer, 
sällan köper jag något. Men jag stan-
nar länge, för det lilla kaféet har allt. Så-
vitt jag förstår är det bara öppet sam-
tidigt som auktionerna äger rum Här 
slår jag mig ner och kan spana ut över 
skådespelet med intressenter, som vri-
der och vänder på tavlor, stolar, skålar 
och diskuterar priser. Det händer att 
det blir en extra tur fram till disken, för 
här förstår de sig på något av det för-
nämsta i svensk matkultur: smörgåsar-
na. De liknar inte på något vis dagens 
sega, överbelamrade, såsdrypande 
skapelser. Nej, här kan de göra äkta 
mackor med rostbiff, ägg och ansjovis, 
köttbullar, leverpastej och inte minst 
den med handskalade räkor i mäng-
der. Sådana som sällan säljs på kondis 
med minsta ambition att vara med i ti-
den, tyvärr. Vällustigt trycker jag i mig 
någon underbar smörgås med de där 
rena smakmötena mellan det perfekt 
kokta ägget och den salta ansjovisen 
eller den läckert tunna leverpastejens 

lena kyss mot gurkan. Ja, dessa smör-
gåsar kan bara lovordas med sådana 
grönköpingskt poetiska vändningar. 
De är menade vara i nobelprisklass!  
Då jag så njutit av mackan och skå-
despelet i auktionshallen, är det dags 
för en ny vända. Personalen har lyft på 
bakduken över korgen med nybakade 
bullar, och där står fatet med rulltårta. 
Det är svårt att bestämma sig. Men en 
bulle, som ännu i sin form vittnar om vil-
ken exakt konsistens för sötmans och 
smakens framhävande degen hade då 
den lades på plåten, ja, ett sådant bak-
verk krävs för att få tankarna att lyfta 
eller samtalet att djupna. Och snart är 
jag mätt och kan fråga hunden som lig-
ger och glanar under bordet, om hon 
vill ha den sista bullbiten. Också hon 
blir yster av denna delikatess.

Här på Simrishamnsgatan 3 eller i 
Auktionshallen i Sjöbo omges jag av 
ett hav av intryck, människor som rör 
sig hit och dit, där är ett liv och ett kiv. 
Det är vinden som får samtalet med 
den andra att tätna för man måste sve-
pa koncentrationen kring sig som en 
värmande filt, göra sig ett litet psykolo-
giskt trångt rum. Och att tänka, skriva, 
läsa här är perfekt. Orden rusar och 
hakar i varandra och i jakten på bisat-
ser, synonymer, konjunktioner och träf-
fande former behöver jag bara ändra 
fokus några sekunder, tjuvlyssna, stirra 
rakt ut och viljelöst suga i mig intryck-
en, i de pauserna i tankearbetet kopp-
lar orden i varandra igen. Det är som 
att stretcha under ett jobbigt tränings-
pass, småkrampen släpper, och adre-

nalinet pumpar snart igen i takt med 
hjärtslagen.

Dessa rader är en lans för den sanna 
gastronomin och dess sanna sociala 
karaktär av vimmel och myller, där gär-
na hundar och små barn får delta. Men 
egentligen har jag försökt berätta litet 
om hur viktigt sammanhanget är för 

skrivande, tänkande, ja, allt slags kul-
turellt och intellektuellt jobb,  Den där 
genitanken att sitta still för sig själv likt 
ett pelarhelgon  druckit nog av omvärld 
och information behövs nog några vis-
telser i eremitgrottan utan telefonan-
knytning för att knyta ihop och knacka 
ner. Det är liksom den absoluta arbets-
platsen, men utifrån den går det strålar 

av små stigar, bland annat till bibblan, 
museer, gallerier, kaféer och en och 
annan människa jag inte vill vara utan. 
Så är det ju. När jag sitter och läser om 
gamla texter, och jag kommer faktiskt 
publicera ett litet urval framöver, har 
jag lagt märke till att även om temat va-
rit t ex något musikaliskt så upplever 

Texten surfar alltid 
på en macka

På Kafé Ehrenburg i Berlin, foto Teresa Iten, ur kommande bok av artikelförfattaren, Man får förlora sig.

jag hur ämnet vävs ihop med människor, miljöer och 
händelser som för alltid styrt mitt liv. Som är en del av 
svaret på frågan Hur jag blivit den jag är. Här är nog 
barndomen överskattad. 

På Kafé Ehrenburg vid Karl Marx Allee i Berlin kan 
jag sitta och fundera på vad jag funderat på i Sjöbo 
Auktionshalls kafé, och grubbla över vad det har 
betytt.

Kanske blir det i alla fall en liten text av det hela.
Jag skriver mitt liv.
Vem gör inte det?
Vi är bara ofta alldeles för intresserade av uppväx-

ten, vi växer väl varje dag, va?!
Kan någon förklara förresten varför en räkmacka 

har blivit en negativ eufemism för att få fördelar? Räk-
mackan är ett förnämligt intellektuellt njutningsinstru-
ment. Är det för att vi lever i en tid som gärna vänder 
ryggen åt kvalitet och inte självklart hyllar det konst-
närligt och kulturellt högtstående. Häromsisten utta-
lade sig det folkpartistiska kulturborgarrådet i Stock-
holm nedsättande om Jan Myrdals författarskap och 
menade att han hade garantiinkomst av politiska skäl. 
Hut på sig! Upp till försvar för vårt behov av litterär 
kvalitet. Det måste ett land ha råd med. Öka anta-
let garantiinkomster, höj summan! Detta borgarråd 
har nog bara kommit i kontakt med räkmackor som 
eufemismer.

Thomas Millroth

För att fundera, skriva, läsa, ja, helt enkelt tänka och umgås med mig själv, måste jag hitta platser som passar. 
Låter det inte pretentiöst och självupptaget? Det var jag själv som kom med den invändningen och började tänka 
på arbetarkvarteren i Berlin för sisådär hundra år sedan. De som bodde där gjorde i stort sett ingenting ensamma. 
Den som läst Döblins Berlin Alexanderplatz eller sett Fassbinders tv-serie utifrån den romanen kan föreställa sig 
hur det var. Många sov i skift. Inte ens dassbesöket kunde garantera avskildhet. 

Thomas Millroth

”Busby Berkeleys dansnummer är 
surrealistiska bildfantasier med en 
närmast hallucinatorisk känsla.”

”Dessa rader är en lans för den 
sanna gastronomin och dess 
sanna sociala karaktär av vim-
mel och myller, där gärna hun-
dar och små barn får delta”
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1982 gav en arkitekt med det Ture 
Sventon-klingande namnet Allan Ru-
bin ut en bok med den fullständiga ti-
teln ”HASCH. Hasch, anarki, kaos ho-
tar oss alla. ’Inget är som drogen’”. 

Den hade sitt ursprung i en tragisk, 
knarkrelaterad händelse i Rubins liv 
som fick honom att fullständigt gå ap-
skit. Av alla hysteriskt uppskruvade 
antiknarkskrifter som skrivits ligger Ru-
bin i tätskiktet.

Rubin började se tecken på knark 
överallt i samhället. Han såg klotter av 
typen ”Skjut en snut”, ”KSMB” och 
”Jag existerar!”. Han såg ungdomar 
med ”destruktiva” utseenden (till ex-
empel skinnjacka). Han besökte bok-
handlar som sålde new age-kitsch och 
skivbutiker som sålde jackmärken med 
legaliseringsmotiv. Han läste i tidning-
en att Ebba Grön och Ulf Lundell fick 
fina recensioner – trots att de inte alltid 
var nyktra!

Allt detta fick honom att lämna rit-
bordet under ett år för att skriva denna 
volym om hur nåt han kallar ”drogkultu-
ren” trängt sej in i samhället. Tillsam-
mans med vad jag gissar var hans fru 
– han refererar till ”Eva” som om hon 
är common knowledge – fotografe-
rade han klotter, läste kvällstidningar 
och bläddrade i sin uppslagsbok. Sen 
klippte och klistrade han ihop en verk-
lighetsbild som hade ganska lite med 
just verkligheten att göra.

I förordet erkänner han glatt att han 
inte vet ett piss om det han skriver om, 
men får det till att detta kan vara till de-
ras fördel:

Vi har kunnat stå fria att iaktta och 
dra slutsatser – utan att behöva ta 
hänsyn till institutionschefer och 
anslagsgivare

– samt andra som kräver fakta-
koll och sunt förnuft, frestas man att 
tillägga.

Vad är det då Allan Rubin påstår i sin 
”HASCH. Hasch, anarki, kaos hotar 
oss alla. ’Inget är som drogen’”? Det är 
naturligtvis ganska mycket. Han påstår 
att punkbandet Crass är en popartist. 
Han översätter Iron Maidens slogan 
”Killer world tour” till ”Världsmördar-
turné”. Han hävdar att punk inte är en 
musikgenre utan en ”droggenre”. Han 
gör oväntade kopplingar mellan psy-

kologer och 1600-talets häxor, och 
mellan Baader Meinhof och aztekiska 
krigare.

Grundtesen är att all ungdomskul-
tur och alla former av samhällsprotes-
ter och allt annat Rubin ogillar – punk, 
hippies, hårdrock, homosexualitet, 
terrorism, airbrushade kräldjur på 
skivomslag – har uppkommit genom 
drogskada. Dessutom, och här blir 
det ganska rörigt, gör den drogskada-
de musiken att de som lyssnar på den 
också drogskadas. 

Droger har liksom inget med drog-
skador att göra. Precis som samhället 
inte har nån inverkan på samhällshat. 

Hur har då Rubin kommit fram till allt 
det här? Jo, genom att av lösa fjädrar 
bygga ihop stora hönsfarmar. Eftersom 
han är en receptiv man med massor av 
poäng från KTH behöver han inte mer 
än gå in i en skivaffär innan han kan dra 
ett gäng chockerande slutsatser:

Redan i fönstret fann vi skivom-
slag visande flygande människor 
svävande i kosmos – men det var 
bara början. [...]

   Här fanns t ex omslag med artister 
med underliga ansiktsuttryck. Först nu 
förstod jag. Slappa ansikten, inåtvän-
da blickar och stora pupiller – detta var 
utan tvivel drogade ansiktsuttryck. Här 
kunde kunderna förstå att artisten var 
en samfundsbroder – och budskapet 
vad man sökte.

 Allan Rubin kallar plattorna – och 
då pratar vi alltså alla plattor i en skivaf-
fär – ”drogkulturens alster, produce-

rade av drogskadade med avsikt att nå 
drogskadade”. Att nån skulle spela in 
en skiva och att nån annan skulle köpa 
den för att de gillar musik, är uppenbar-
ligen uteslutet.

Men det är inte bara musiken som 
tillkommit i en ohelig allians mellan 
drogskadade artister och lyssnare. 
Även ”vålds- och sexporr” är helt och 

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.

hållet ett resultat av cannabisrökning (”sexporr” är för 
övrigt ett begrepp som veterligt bara existerar inom 
arkitekturläran).

Enligt Rubin ökade sexintresset markant i åttitalets 
början. Från att folk varit ganska, lagom, smått och till 
husbehov intresserade av sex, ”exploderade” nu in-
tresset för nakenaktiviteter. Dessutom blev ”sexmate-
rialet” enligt Rubin ”allt råare”. 

Vad tror då Allan Rubin är orsaken till detta ökade 
sexintresse? Ja, vad fan tror ni? Haschet så klart! 
”Med drogens aktivering av reptilhjärnan stimuleras 
såväl aggression som sexualitet” – men det tar inte 
slut där! Haschet för den drogskadade långt ut i civili-
sationens tassemarker: ”Det är inte bara den av sam-
hället accepterade sexualiteten som väcks till liv”.

Rubin, som annars ägnar mycken möda åt att för-
klara att vetenskapsmän inte vet så mycket om hasch 
eftersom de inte har gått och plåtat klotter i Stock-
holms närförorter, hänvisar nu till en medicinpro-
fessor i Kalifornien. Denne har tydligen påvisat att 
”marijuanamissbrukare många gånger medverkar i 
sexuella handlingar som de under normala omstän-
digheter skulle ha undvikit”.

Och mycket riktigt skriver Allan Rubin:
Han redovisar bl a att en stor del av de patien-
ter som sökt honom varit bekymrade över att de 
gått in i tillfälliga homosexuella relationer under 
drogens påverkan – något som de chockerats 
över när de nyktrat till. 

På ett annat ställe skriver Rubin – som förutom att 
vara arkitekt, klotterfotograf, skivbutiksbesökare och 
homofob, även verkar fuska lite i läkarskrået – om hur 
”drogen” påverkar könslivet:

Produktionen av könshormon minskar och där-
med rubbas t ex menstruationscykeln. Mycket 
tyder på att haschrökaren, genom den minskade 
könshormonproduktionen, kan bli osäker på sin 
könsidentitet. 

Hela det hormonellt betingade spelet mellan kö-
nen, som är så avgörande för upplevelsen av jaget 
och omvärlden, tonas ner, vilket väl bara kan göra ont 
värre.

Så nu vet vi det.
”HASCH. Bla bla bla” är en fascinerande skrift 

som varmt rekommenderas den som läst sönder sina 
UFO-nytt och Palmespanarkuriren. Rubin är för öv-
rigt fortfarande verksam som debattör. Vill man piffa 

Kalle Lind

Människor som gått till 
överdrift: Allan Rubin

Stack lämnade efter sig ett upprop mot regeringen 
där han förklarade sina motiv. Historien börjar när han 
som tonåring levde ett liv i fattigdom i Harrisburg i 
Pennsylvania, mitt i det som en gång var en stor indu-
striell region.

Han var granne med en kvinna i 80-årsåldern som 
var änka efter en pensionerad stålverksarbetare. Hon 
levde på kattmat. Hennes man hade arbetat hela sitt 
liv i stålverken i Pennsylvania. Storföretaget och fack-
et hade lovat honom att han som tack för sina 30 år 
i tjänsten kunde se fram emot pension och sjukvård 
när han slutade arbeta.

”Istället blev han en av de tusentals som inte fick 
någonting eftersom den inkompetenta fabriksled-
ningen och korrupta fackföreningen (för att inte näm-
na staten) plundrade deras pensionsfonder och stal 
deras pensioner. Det enda hon hade att leva på var 
socialhjälp.”

Han kunde ha tillagt att de rika och deras vän-
ner i politiken till och med försöker att avskaffa 
socialhjälpen.

Stack bestämde sig för att han inte kunde lita på 
storfinansen så han blev egen företagare. Han märk-
te då att han inte kunde lita på staten heller, att staten 
inte brydde sig om människor som han utan bara de 
rika och privilegierade. Det rättsliga systemet kunde 
han inte heller lita på; han skriver att ”det finns två 
’tolkningar’ av varje lag, en för dem som är mycket för-
mögna och en för oss andra.”

Staten erbjuder oss ”ett skämt som vi kallar det 
amerikanska sjukvårdssystemet med läkemedels-
företag och försäkringsbolag (som) mördar tiotu-
sentals människor varje år”, där sjukvården oftast tar 
hand om dem som har mest pengar, inte dem som 
behöver den mest.

Enligt Stack kan missförhållandena spåras till en 
social struktur där ”några få skurkar och plundrare 
kan begå fruktansvärda brott … och när räkmack-
an som de seglat på sjunker under tyngden av de-
ras egen girighet och otroliga dumhet, så tvekar inte 
landets ledning att komma till undsättning med bara 
några dagars, eller timmars, varsel.”

Stacks manifest slutar med två slående meningar: 
”Kommunisterna säger: Av var och en efter förmåga, 
åt var och en efter behov”. Kapitalisterna säger: Av 
var och en efter hans godtrogenhet, åt var och en ef-
ter hans girighet.”

Avslöjande undersökningar i det amerikanska 
”rostbältet” visar samma vrede hos dem som kasse-
rats när statliga företagsprogram stänger fabrikerna 
och familjer och samhällen slås sönder.

En stark känsla av att ha blivit sviken infinner sig 
när man upplever att man gjort sin plikt mot samhäl-
let i en moralisk överenskommelse med företaget och 
staten, och upptäcker att de bara skott sig och utövat 
sin makt.

Likheterna med Kina, världens näst största ekono-

Ilskan sjuder i rostbältet
mi, är slående. Det visar Ching Kwan 
Lee som forskar vid UCLA.

Lee har jämfört ilskan och förtvivlan 
hos arbetarklassen i de förfallna indu-
striområdena i USA och i det som hon 
kallar för Kinas rostbälte – det stats-
socialistiska industriområdet i nordöst 
som nu övergivits till förmån för den 
statskapitalistiska utvecklingen i det 
sydöstra ”solbältet”.

På båda ställena har Lee funnit mas-
siva protester från arbetarna, men de 
har olika karaktär. I Kinas rostbälte vi-
sar folk att de känner sig lika svikna 
som människorna i motsvarande om-
råde i USA. För kineserna handlar det 
om sveket mot det maoistiska samhäl-
lets principer – solidaritet, att priori-
tera kollektivet. Det som man trodde 
var en moralisk överenskommelse har 
nu, oavsett vad det var, blivit ett grymt 

bedrägeri.
Miljoners miljoner människor som 

blivit av med sina arbeten ”plågas av en 
djup osäkerhet som ger upphov till il-
ska och förtvivlan”, skriver Lee.

Lees studier över det amerikanska 
rostbältet lär oss att vi inte får under-
skatta den moraliska vrede som ligger 
bakom den rasande, ofta självdestruk-
tiva bitterheten över statens och före-
tagens makt.

I USA speglar proteströrelsen Tea 
Party movement, och alla de som nås 
av deras budskap, besvikelse och des-
illusion. Även om den extrema motvil-
jan mot skatter som Tea Party-rörelsen 
står för inte är så omedelbart suicidal 
som Joe Stacks protest – så är den 
ändå suicidal.

I Kalifornien ser vi det tydligt idag. 
Världens bästa offentliga system 
för högre utbildning håller på att 
nedrustas.

Guvernör Arnold Schwarzenegger 
säger att han måste avveckla statlig 
sjukvårds- och välfärdshjälp om inte 
regeringen slänger upp sju miljarder 
dollar. Guvernörer i andra delstater 
håller med.

Samtidigt har en ny stor rörelse för 
delstaternas rättigheter startats som 
kräver att regeringen inte får lägga sig 
i vad vi gör – en fin illustration till det 
som Orwell kallade för ”dubbeltänkan-
de”: förmågan att ha två motstridiga 
åsikter samtidigt, och tro på dem, är 
nästan ett motto för vår tid.

Kaliforniens ekonomiska svårigheter 
beror till största delen av det fanatiska 
motståndet mot skatter. Det är lika-
dant på många andra håll, också i rika 
förorter.

Att uppmuntra skattemotstånd har 
länge varit en viktig del av företagens 

propaganda. Folk måste indoktrineras 
till att hata och frukta staten, och det 
finns goda skäl till det; staten är den 
enda existerande maktapparat som 
i princip, och ibland också rent prak-
tiskt, står under allmänhetens inflytan-
de och som kan begränsa den privata 
företagsamhetens härjningar.

Men företagen måste nyansera pro-
pagandan mot staten. Affärsvärlden 
vill naturligtvis gärna ha en mäktig stat 
som arbetar för multinationella och 
finansiella institutioner – och till och 
med räddar dem när de förstör vår ge-
mensamma ekonomi.

Men i en underbar uppvisning i dub-
beltänkande så påverkas människor till 
att hata och frukta underskott. Då kan 
företrädare för affärsvärlden i Wash-
ington besluta om nedskärningar i so-
cialbidrag med mera (men inte i rädd-
ningspaket för företagen).

Allmänheten får heller inte protes-

(Noam Chomskys nya bok Hopes and Prospects 
har nyligen utgivits. Chomsky är professor emeri-
tus i lingvistik och filosofi vid Massachusetts Insti-
tute of Technology i Cambridge, Mass.)

Den 18 februari kraschade Joe Stack, en 53-årig dataingenjör, sitt lilla plan i ett hus i Austin, Texas. Han tog sitt liv genom att 
köra in i skatteverkets kontor. ytterligare en person dog och flera skadades.

N.Chomsky
Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

”guvernör Arnold Schwarzenegger säger 
att han måste avveckla statlig sjukvårds- 
och välfärdshjälp om inte regeringen 
slänger upp sju miljarder dollar. guvernörer 
i andra delstater håller med.”

”Mycket tyder på att haschrökaren, genom den 
minskade könshormonproduktionen, kan bli 
osäker på sin könsidentitet.”

tera mot det som till största delen har 
skapat underskottet: den allt större mi-
litära budgeten och det hopplöst inef-
fektiva privata sjukvårdssystemet.

Inget är lättare än att förlöjliga Joe 
Stack och andra som liksom han ut-
trycker sin frustration, men det vore 
mycket bättre att försöka förstå vad 
som ligger bakom deras åsikter och 
handlingar. Vi lever i en tid då männis-
kor som verkligen har anledning att be-
klaga sig mobiliseras till grupper och 
åsikter som är farliga både för dem själ-
va och för andra.

© 2010 by Noam Chomsky
Distributed by the New York Times 
Syndicate

upp partyt kan man till exempel hyra 
in honom som föreläsare. Med sitt 
patenterade sinne för överdrifter har 
han gett sitt föredrag den svulstiga 
rubriken ”Först hasch, rejv och psy-
kedelisk svamp – sedan new age och 
nyhinduism”. 

Och vem vet? När man ändå har Ru-
bin hemma hos sej kan han säkert hjäl-
pa till med det som är hans egentliga 
expertisområde: att avgöra var i lägen-
heten man bäst hänger en spotlight.
   
Kalle Lind
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Han har fått mina mobilsamtal från en gondol under 
Rialtobron i Venedig, från Skagens nordspets vadan-
de i vattenbrynet, från isbaren i Helsingfors, från Eif-
feltornets topp, från torget Djema el Fna i Marrakesh, 
Uruguays stränderr, Akropolis i Aten, och senast från 
en U-båt i Atlanten, utanför Grand Canaria. Han har 
aldrig gissat rätt. 

Men nu var det hemma hos mig det ringde och när 
jag lyfte på luren hörde jag en gitarr som likt en Fred-
die Green i högform vispade sig igenom harmonier-
na till sången ”Everyone say’s I love you” – den som 
Groucho Marx sjöng i kanotscenen ur filmen Horse-
feathers. Jag hade ingen aning om vem det var men 
jag kunde låten, lade ifrån mig telefonen på flygellock-
et och hakade på sticket. Resultatet lät inte vänta på 
sig: ett rungande skratt i luren och isen var bruten.

Författaren Sture Dahlström hade läst min debut-
bok Polsk jazz och ville få kontakt. Efter detta kryp-
tiska första telefonsamtal blev vi något slags brev-
vänner. När jag hade utgivningsproblem frågade 
jag Sture till råds och en gång i Paris hittade jag ett 
vykort föreställande en clochard med barnvagn full 
av tomma vinflaskor, som jag omedelbart avsände till 
Sture tillsammans med min och Monica Zetterlunds 
nya CD. Clocharden med barnvagnen såg med sitt 
skägg och sin jazzsmäck à la Lester Young precis ut 
som Sture gjorde på bilder från femtiotalet, eller kan-
ske snarare som hans litterära alter ego, Gökmannen 
Herr Xerxes Sonson Pickelhaupt, kunde ha sett ut 
under sin framfart i Paris. Och Sture svarade, vänligt 
och kollegialt:

”Jan, amigo mio:
Tack för CD och gökmannakort. Som var på 
pricken. Du har verkligen haft tuffa tider, Jan. 
Hoppas du kan skriva dig ur det. Bry dig inte om 
förläggaren utan skriv vidare på nästa bok. För-
läggarkrångel måste du vänja dig vid utan att 
låta det påverka din kreativitet, det ingår i spelet. 
Det ges inte ut mycket böcker på våren. Försälj-
ningen blir trögare. Å andra sidan är chansen för 
fler recensioner större …” 

Från den dag jag vid slutet av sjuttiotalet fann ett 
rea- exemplar av Den galopperande svensken visste 
jag att jag hade en själsfrände – en skrivande männis-
ka där ute som hade humor, livsaptit och språklig ori-
ginalitet, en hårdsvängande racontör som i bokform 
försvarade de grundläggande mänskliga värdena 
utan att behöva skydda sig bakom kollektiva svenska 
sköldar. Sture Dahlström var något så ovanligt som 
oanfrätt av det gravallvarliga, självhögtidliga svenska 
kulturklimatet, en levande exilförfattare i ett slags för-
skingring inom landets gränser.

Det är ingen slump att Stures och min – om än flyk-
tiga – bekantskap fick musiken som gemensam näm-
nare. I sin bok Den galopperande svensken är huvud-
personen kringresande nationalsångskompositör. 
Stilla dagar på floden handlar å sin sida om en musik-
forskare på resa i Latinamerika. Huvudpersonen Erik 
Svenningson forskar kring utdöende folkmusik …

”… och ville försöka uppnå den frihet och stil jag 
länge hade eftersträvat, komma ifrån den van-
liga musikforskningens föråldrade konventioner, 
vars verklighetsimiterande anspråk och gam-
malmodiga metoder jag fann uttröskade och för-
brukade. Jag ville också försöka uppnå en större 
intensitet i stilen genom att frångå den ordinära 
fackboksprosan och närma mig poesin – fram-
för allt ville jag vädra ut ordentligt i modersmåls-
byggnaden och släppa in de friska vindar som 
varit utelåsta i hundratals år, använda mig av 
språkets mustiga barockfärger och bortglöm-
da musik, återupprätta fantasin och lekfullhe-
ten, låta min medfödda bildvärld få fritt spelrum, 
utnyttja den mentala teater av korsade projek-
tioner och sinnesförledande uppträden som 
ständigt pågår i gränslandet mellan dröm och 
verklighet, använda mig av en förhöjd fackbok-

Stures skägg

Jag gillar samtal från yttre rymden. När jag besöker något exotiskt ställe i världen 
brukar jag alltid ringa hem till en kompis i Kvarnby och fråga: Var är jag nu?

stemperatur och ett tempo som 
helt skiljer sig från den ordinära 
avhandlingens långsamma lun-
kande och sega eftertänksamhet.
Som gammal folkmusiker sökte 
jag mig därför automatiskt till ryt-
men i den improviserade musi-
kens hallucinativa febrighet, lär 
grundkonstruktionen i min av-
handling bli självbiografisk, häm-
tade miljön från trakter jag hade 
god kännedom om såväl socialt 
som kulturellt, lär den charme-
rande lymmel som är avhandling-
ens JAG rusa fram över sidorna 
likt en Rabelais på rullskridskor, 
en nydanare inte bara inom den 
vetenskapliga prosakonsten utan 
också en förnyare av den svarta 
komedien, en fräck, hänsynslös, 
generös, kärleksfull fackboks-
hjälte, vars färgstarka personlig-
het skulle gjuta liv i de akademiska 
traditionerna genom att återin-
föra pikaresken och karnevalen i 
de vetenskapliga skrifterna, åter-
upprätta humorn, dadaismen och 
den missförstådda surrealismen, 
utplåna varje spår av arbete i tex-
ten, låta den framstå som förment 
splittrad och kaotisk men i själva 
verket vara noggrant orkestrerad 
och instrumenterad – varje sam-
vetsgrann arkitekt vet ju att en 
berg-och-dal-bana måste ha star-
kare och solidare konstruktion än 
vilken som helst annan byggnad.”

Någon bättre analys av ambitioner-
na i Dahlströms högst egna poetik kan 
jag inte tänka mig. Och det skrev jag 
också till Sture, som svarade:

”Gläder mig att du tyckte om Stilla 
dagar och visst har du rätt i det du 
säger om  sid 13-15.
Up to my ass in work. Som väl är. 
Annars brukar ju 75-åringar fläta 
korgar. Not  me.
All the best
I hast
Vännen
Sture ”

Den unge Sture Dahlström levde ett 
kringflackande musikerliv med kontra-
bas och gitarr som huvudinstrument, 
blev därefter musikhandlare i Ystad 
för att i ett senare stadium av livet helt 
ge sig i litteraturens våld. Som musik-
handlare i Sverige på femtiotalet vi-
sade konjunkturen en uppåtgående 
spiral. Sture och hustrun, konstnärin-
nan Anna-Stina Ehrenfeldt, fick råd 
att bygga eget och i ett PS i ett brev till 
arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten 
Samuelsson  ger en 30-årig Sture en 
rörande och lätt självironisk karaktäris-
tik av sig, sin familj och deras behov:

”Det är Far i huset, 34 år, musik-
handlare, Mor, lämpligt antal år 
yngre och de två mycket förhopp-
ningsfulla sönerna Pelle och Hå-
kan, resp. 7 och 5 år gamla. Far 
är underbar. Vet allt om musik, af-
färer, böcker och en massa andra 
saker, men ganska lite om huru 
att slå i en spik. Hans största in-
tresse är hans familj, och han är 
lite av stugesittare, avskyr hjärtligt 

allt, som kan dra honom hemifrån 
en kväll, då han tänkt sig kurtisera 
sin fru och vara lekkamrat åt sina 
pojkar. Mor i huset avskyr skvaller 
och grannar. Sätter den person-
liga friheten och familjens frihet 
framför allt annat – hon är konst-
närinna under sitt flicknamn och 
målar stora saker på många me-
ter duk i expressionistisk och ab-
strakt form …
Vi älska att bo i en småstad, efter-
som vi båda inse, att det är den 
enda tillvaro, där en familj kan ha 
tid och ro för varandra. Dock in-
ställer sig, vanligen på våren, en 
känsla av andlig och kroppslig 
innestängdhet, och vi sätta oss 
då i bilen och far till Spanien och 
Afrika … ”

I Spanien och Afrika fick Sture ut-
lopp för den sidan inom honom som 
ville revoltera mot det småborgerliga 
livet som affärsidkare och han började 
skriva böcker. Men Sture reste också 
gärna till Nordafrika, USA, Paris och 
London i jakt på upplevelser. I tidning-
en Vi rapporterade han 1965 från den 
engelska huvudstaden och sökandet 
efter den musik som han satte allra 
högst.

”… Det måste finnas jazz här i kro-
karna. Jag sticker ner till 39 Ger-
rard Street. Franska kort i skylt-
fönster. Mystiska klubbar med 
ångande dörröppningar och rös-
ter. Instrumentmakare med glim-
mande valthorn i källargluggar 
och där framme: Ronnie Scott’s, 
med hemtrevliga soptunnor och 
en jazztrampad, tonhal trappa ner 
mot källarandakt och uppåtvända 
ansikten  och lukter av bourbon i 
rött mörker. Paus. En mörk kropp 
gungar sakta över estraden med 
ett rep om halsen. Capital Pu-
nishment. Strange fruit. Det är en 
underbar oelektrisk helt levande 
kropp av tunt bågnande trä, Rick 
Laird kommer upp på estraden, 
häktar ner basen ur repöglan, 
stämmer, stråkar, lyssnar med 
öron och ögon och jazzen är inte 
hängd, den har bara gått under 
jorden som vanligt. Sen Ronnie 
Stevenson trummor och Stan tra-
cy piano plus en öppen, Coltra-
neflåsande vild tenorist som stir-
rar ut över ölansiktena och one, 
two, one-two-three-four är igång, 
och jag har huvudet en halv meter 
från hans lur och öl på bordet i ett 
atomsäkert rum i Londons sotiga 
mage. Till höger flygeln med Tra-
cys små spretande händer över 
tjocka glasvältrande elefenbens-
krängande ackord, hans solon 
får mej att tänka på kompositörer 
som Webern i en lång elektronisk 
klirrande båge fram mot Stock-
hausen laborerande med hemliga 
frekvenser.”

Stures jazzrapport är som en mjuk 
Daliklocka. Den visar tiden men är i 
ständig förändring, allt byter form, fast 
blir rörligt och tvärtom – allt underkas-
tat ett slags Einsteinsk relativitetsteori, 

fast i litterär tappning. Energier i rörel-
se, det är Stures stil i ett nötskal.

Under en period skrev jag med viss 
regelbundenhet en tidningsspalt i en 
skånsk morgontidning och vid ett till-
fälle reflekterade jag över att man bör-
jat döpa, inte bara pågatåg, gator och 
torg, utan offentliga ur. På Stjärnur-
makarens stora klocka i korsningen 
Triangeln stod faktiskt Stures namn. 
Denna märkliga tillfällighet och skälen 
därtill (butikens grundare hade råkat 
vara Stures namne) turnerade jag så 
gott jag kunde. Sture svarade:

”Tack för fenomenalt och snärtigt 
kåseri som kom tuppkammen att 
svälla …
 All the best
Vännen
Sture”

Jag tror att skälet till att Sture upp-
skattade artikeln var att det var ett er-
kännande; tidningens läsare infor-
merades om att det existerade en 
sydsvensk författare i samma univer-
sum som Ola Hansson, Piraten, Jac-
ques Werup och Hans Alfredson. 
Blekingen Harry Martinsson nämndes 
också – en av Stures idoler.

 Vi lever i ett land med många flitiga 
kulturella portvakter och Sture släpp-
tes aldrig riktigt upp på den svenska 
parnassen. Hans specifika blandning 
av erotisk fantasi sedd genom ett hu-
moristiskt och poetiskt filter var för 
egensinnig och omstörtande för det 
hovsamma Bergmanska kulturklima-
tet. Humor tenderar att sticka hål på 
det uppblåsta, det pretentiösa, och 
om det var något Sture aldrig var så var 
det pretentiös. Humor tycks alltid vara 
det mest verkningsfulla vapnet för mot-
ståndsrörelsen – det förhärskandes 
eller det vedertagnas leende korrek-
tiv, om man så vill – och Sture var mot-
ståndsman, den hållningen går igen i 
alla hans böcker.

Sture Dahlström var aldrig folklig i 
ordets vanliga betydelse, men samti-
digt hade han förankring i folkdjupen. 
En i detta sammanhang musikalisk 
parentes är att Sture faktiskt bidrog 
till en folklig visa. Han komponerade 
nämligen en trall som han skickade till 
Lennart Kjellgren, populär underhål-
lare på femtio- och sextiotalet. Lennart 
fann tonslingan ”melodiös och folkligt 
lättsam”, skrev en text, och sjöng in 
den på EP.

Sången heter Lördagskväll i dräng-
stugan, och är, för att vara förknippad 
med Stures Dahlström, en raritet. Len-
narts text börjar:

Karl Johan han är minste dräng på 
Olas Jönssons går
Och det är lördagskväll och han 
har vattenkammat hår
Adeli, adela, adelianlej
Han te dansbanan tänkt att be-
giva sej,
Men störste drängen Sven sagte 
att han får ej gå me.

Karl Johan stannar strykskyggt på 
gården denna av förväntningar lad-
dade lördagskväll. Vid femtiden på 
natten vacklar Sven hem, riven som en 
katt. Han har varit i slagsmål men finner 

föga lindring ”för svedan som är svår”. 
Sången avslutas med en vers om hur 
Karl Johan sitter på sin säng och ”grun-
nar lite grann. Han tänker: snart är jag 
väl lika stor och stark som han. Adeli, 
adela, adelian lej jag med brännvin och 
flickor förlustar mej, han drömmer när 
han vaktar får, på Ola Jönssons går”.

Jag kan inte låta bli att fundera över 
hur en text Sture själv skrivit till melo-
din hade låtit, om det ens var möjligt. 
Nog var hans litterära gestalter liksom 
drängen Karl Johan besatta av drif-
terna och drömmarna men uttrycksfor-
merna på alla viktiga sätt annorlunda.

Vi har av tradition lättare att smälta 
när Hjalmar Söderberg skriver: ”Jag 
tror på kroppens lusta och själens 
obotliga ensamhet” än när begäret 
och ensamheten skildras oförblom-
merat och med en vokabulär ur folkens 
djup. När Sures generationskamrat 
Bengt Anderberg skrev erotisk prosa 
applåderade man men när Sture tog 
steget fullt ut och med närmast Henry 
Millersk frenesi och språklig uppfin-
ningsrikedom gestaltade mänsklighe-
tens tillkortakommanden och begär, 
då stod man rådvill, frågande. Sture var 
före sin tid.

Anderbergs pornografiska prosa ter 
sig idag smått föråldrad medan Stures 
erotika har en tidlös charm. Hans hu-
vudpersoner har tydliga grouchoeska 
karaktärsdrag och även om vissa av 
romanerna lider något av formlöshet 
rymmer de så mycket lust, glädje och 
surrealistiskt bildstormande att det gör 
Sture till en unik svensk författare med 
en alldeles påtagligt egen stämma. 
Att han inte figurerar i litteraturlexikon 
är skandalt. Inte någonstans nämns 
Sture eller det inflytande som han haft 
på yngre författargenerationer från 
Lundell och framåt. Jag antar att man 
vid en modernisering av litteraturhis-
torien kommer att genomlysa det fem-
tontal verk som han gav ifrån sig mellan 
år1960 och 2000.

Hans tidvisa problem med utgivning 
avspeglar sig i det råd han gav mig; 
bry dig inte om de bromsklossar som 
förläggare och recensenter kan utgö-
ra. Låt det inte påverka din kreativitet. 
Skriv vidare! En egen överlevnadsstra-
tegi byggd på Stures egna surt förvär-
vade erfarenheter.

I denna strategi fanns ett inbyggt 
självförsvar. Som handlar om integritet 
och tron att om man själv vet att något 
är bra så kommer det att upptäckas, 
förr eller senare. Det är också ett för-
svar för den egna måttstocken. Där 
hade Sture ett okuvligt självförtroende. 
Något han tidigt hade tvingats skaffa 
sig, uppvuxen som lite av en särling i 
Huskvarnas industriproleteriat. Sture 
blev något så ovanligt som en anarkis-
tiskt orienterad arbetarförfattare, poli-
tiskt en bra bit från socialdemokratins 
kollektiva lyckolösningar. Han miss-
trodde de traditionella ideologierna 
och utopierna. Och han hade sina skäl.

Ett ovärderligt stöd hade Sture i sin 
hustru Anna-Stina Ehrenfeldt. Även 
hon var en egensinnig konstnär med 
en bergfast tro på surrealismen och 

det ljusa i mänskligheten. Många av 
hennes målningar utgör omslagsbilder 
till Stures böcker, förfärdigade i enlig-
het med en drömlik estetik som är be-
släktad med Stures.

När jag höll på med en bok om He-
mingway och svenskarna fick jag an-
ledning att kontakta Sture på nytt med 
en fråga om vad Hemingway betytt för 
honom. Sture svarade:

 ”Jan, Amigo Mio:
Jag ser verkligen fram emot att 
läsa Hemingway och svenskarna. 
Nej, jag träffade honom aldrig i 
Spanien trots att han bodde bara 
någon halvmil från min kåk, rakt 
igenom ravinerna upp från kusten 
i Churriana. Han behövde lugn 
och ro, tror jag. Överhopad som 
han alltid var av fans och repor-
ters. Men jag vet att han bevistade 
tjurfäktningar samtidigt med mig i 
Sevilla och Málaga på femtiotalet.
I min ungdom läste jag allt jag kom 
över av Hemingway och hade stor 
glädje av det. Han var en mästare 
på att ta med läsaren till Pamplo-
na eller Paris eller Kuba och få oss 
att stanna där hos honom genom 
hela berättelsen. Inget skitprat, 
inga snirklande försök till klipsk-
heter, bara berättelsen rakt och 
rent och händelserna och män-
niskorna i berättelsen och vad de 
gör med varandra och vind och 
sol och landskap och liv. Jag har 
aldrig försökt skriva som han. 
Däremot har jag noga lyssnat på 
hans goda skrivarråd. Hans me-
tod att avsluta dagens arbete mitt 
i en mening har räddat mig många 
gånger när jag behövde en flygan-
de start för att komma igång nästa 
dag. God bless him!
Som du ser skojar jag lite med 
hans stil i det understreckade här 
ovan.
Okay, Jan. lycka till med The Old 
Man. Det kommer att bli bra, det 
känner jag på mig.
Vännen
Sture”

Mot slutet av sitt liv gav Sture ut en 
bok som hette Målarnas republik och 
som i huvudsak handlade om hans tid 
i Spanien, alltså från samma period 
som Hemingway var där. För mig som 
har en speciell förkärlek till kortprosan 
var boken en ny utvecklingsfas i Stures 
författarskap – hans En fest för livet, 
om man så vill. Sture hade nu tonat ner 
sitt fantasteri och knutit an till stilen 
från femtiotalet. Jag vet inte om det var 
medvetet. Säkert fanns det i boken – 
liksom i Hemingways En fest för livet, 
för övrigt – material från Stures tid som 
ung skribent, stoff som inte givits ut 
tidigare. Hur som helst hade de sista 
novellerna något klart biografiskt över 
sig, han släpper aldrig trovärdigheten. 
Kanske är man som 75-åring intresse-
rad av att skriva om ungdom och upp-
växt med avsikten att ta reda på varför 
man blivit som man blivit. Jag vet inte.

Sture brukade i samtal referera till 
Gökmannen som den av hans böcker 
under vars tillblivelse ”författartornet 

började luta”, och det är möjligt att han 
kommit så långt han kunde som kon-
struktör av lutande torn – innan de fal-
ler omkull. Boken gjorde mig lycklig 
och jag skrev genast till honom och 
berättade att han givit mig ny inspira-
tion. Jag skrev ur hjärtat och tackade 
honom för att han berikat vår svens-
ka litteratur och att utan honom vore 
Sverige ett fattigt land. Med vändande 
post fick jag svar. 

”Hej!
Tack för uppmuntrande brev! Lig-
ger allvarligt sjuk i cancer. Ut+in 
på onkologen i Lund. Wish me 
luck! I need it! Trött! Cellgifter! 
Tough shit! Men humöret O.K.!
Hälsningar
Sture”
Till brevet, som blev hans sista, hade 

han klippt av och bifogat en tuss av sitt 
skägg. Som låg i kuvertet. Och vi som 
läst om Simson vet att kraften sitter 
i hårstråna. Jag kände mig både he-
drad och djupt rörd. Det var som ville 
han lämna stafettpinnen vidare: jazz, 
poesi, erotik och humor. En hedervärd 
uppgift.

Jan Sigurd

FLyKTeN FRåN VeRKLIgHeTeN

Sköt dig själv och skit i andra. Så låter tidens mantra. 
Ensam är stark, satsa på dig själv. Individen står i cen-
trum för vår politik, heter det från Alliansens politiker. 
Död åt kollektivet. Glöm det solidariska samhället. 
Självhjälpsböckerna översvämmar marknaden, alla 
med samma budskap: ”Säj till dig själv att du är bäst 
i världen och du blir bäst i världen”. I övrigt kan du 
glömma världen. Media flödar över av ytans charm, 
skvaller, flabb och trams, action och thrillers, till och 
med nyheterna har förvandlats till underhållning, in-
fotainment. Inom filmen är det feel good-filmer som 
räknas och som drar publik. Flykt från vardagen och 
rädsla för att tala allvar styr produktionen.

I radio hör jag ett program som handlar om barnlit-
teraturen. Kan den vara skadlig? Ska man bara berät-
ta trevliga sagor som får en att må bra, som beskriver 
livet bara från den ljusa sidan? Eller får man berätta 
om att livet också kan vara något annat? Programmet 
ältar frågan och lutar åt att man nog ska undvika att 
berätta om livets komplicerade sidor. Men så spelas 
en gammal intervju med Astrid Lindgren upp. Hon ta-
lar om nödvändigheten att beskriva livet sådant det 
är med all sin dynamik och dramatik. Konsten kan inte 
arbeta med skygglappar utan även litteratur för barn 
bör vara sann mot livet. Om vi bara berättar sagor 
”med lyckligt slut” hur blir vi då som vuxna? Ja, vi kan-
ske blir storkonsumenter av självhjälpsböcker…

   Jag har själv funderat över denna problematik i 
samband med att min film ”Underkastelsen” just haft 
premiär. Den handlar om ”kemikaliesamhället”, om 
alla de kemikalier som vi använder oss av i vårt dag-
liga liv. 100.000 kemikalier har vi hittat på och släppt 
ut på marknaden utan att egentligen fråga oss om ef-
fekten av dessa kemikalier på vår miljö och vår hälsa. I 
media har jag fått möta reaktioner som speglar tidens 
anda. En vetenskapsjournalist skriver att filmen vis-
serligen är bra men ”framkallar ångest” och man bör 
därför inte se den, i en kvällstidning heter det att även 
om filmen fått lysande recensioner så vill krönikören 
inte ha den, den är för dyster och otäck, tror han. En 
recensent i tv frågar sig varför sådana här filmer öht 
ska visas på biograf, eftersom filmer om verkligheten 
skrämmer bort publiken från biograferna. Reaktionen 
är att vi, som strutsen, ska stoppa huvudet i sanden, 
att blunda är bättre än att se, särskilt om verkligheten 
problematiseras eller ställer krav på oss. Vi som en-
samma människor kan ju ändå inte göra något….

När jag lägger mig på kvällen hör jag en betraktelse 
i P 1. En mamma frågar sig om det inte är bäst att göra 
om de sagor hon läser för sitt barn så att de slutar 
lyckligt. En saga handlar om en liten pojk som väntar 
på bussen. Den kommer aldrig och till slut får pojken 
sova över i busskuren. När bussen äntligen kommer 
är den full av folk och pojken får inte plats och bussen 
kör iväg utan honom. Mamman ändrar då alltid denna 
nattsaga så att pojken visst får plats på bussen. En 
kompis till henne hävdar bestämt att ”det är skadligt” 
med sagor som kan beröra emotionellt och komplice-
ra världen. Och mamman fortsätter, säjer hon, förfal-
ska berättelsen – och egentligen beröva sagan dess 
poäng. Att undvika den ångest som en komplikation 
kan innebära är betraktelsens sens moral.

Själv blir jag frustrerad över denna tidens melodi, 
denna tid då mobbnings-tv a la ”Idol” och ”Jakten på 
Julia”, och allt vad dessa program heter, ockuperat tv-
kanalerna. För mig är det denna form av produktion, 
detta strunt, som väller över oss  som är ångestfram-
kallande. Ja, direkt skadligt. Dessa program ljuger om 
världen. De pulvriserar den sista resten av begreppet 
solidaritet. De är farligare än något som försöker tala 
allvar eller skildra livet som det verkligen är.

Stefan Jarl

”Stures jazzrapport är som en mjuk Daliklocka. 
Den visar tiden men är i ständig förändring, 
allt byter form, fast blir rörligt och tvärtom 
– allt underkastat ett slags einsteinsk 
relativitetsteori, fast i litterär tappning. ”
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Navet i denna stora omdaning är Kron-
borgs Slott – ursprungligen uppfört 
som befästning 1429, återuppbyggt 
1639 efter en förödande brand, fäng-
else från 1739 till mitten av 1800-talet, 
och världsarv på UNESCO-listan se-
dan 2000.

Här formas sedan en tid de två för-
sta faserna Kulturvarvet och Sjöfarts-
museet, som omkring 2025 – när 
gamla hyreskontrakt löpt ut – kommer 
att följas av ett helt nytt stadskvarter; 
allt hittills finansierat av kommunen och 
dess trettiofyratusen invånare.

I det trettontusen kvadratmeter stora 
Kulturvarvet, ritat av arkitektbyrån aart 
i Århus – nyligen hyllad för framtidens 
utbildningshus i Haderslev, och med 
planerad invigning senare i år, ryms 
Helsingörs huvudbibliotek, teater, kon-
sertsal med plats för femhundra åhö-
rare, utställningslokaler och varvsmu-
seum till en kostnad av 286 miljoner 
danska kronor. Och för det får man en 
asymmetrisk byggnad med stora gla-
sade gallerior och spetsiga vinklar in-

vid ett väldigt torg av ljus granit.
Den mest spektakulära delen av Kul-

turhamnen är tveklöst det kommande 
museet tillägnat sjöfarten, signerat 
den danske stjärnarkitekten och idé-
sprutan Bjarke Ingels (f. -74) och hans 
byrå BIG, som tidigare ritat bland an-
nat det prisbelönta bostadskomplex-
et VM-Berget på Amager och Folkets 
Hus i Shanghai. Tillika mannen bakom 
den omdiskuterade utlåningen av Den 
Lille Havfrue till världsutställningen i 
Shanghai, där den danska nationaliko-
nen ska stå till december i år.  

Bakgrunden till det nya museet var 
trångboddhet. På Kronborg fanns se-
dan länge en marinhistorisk utställning 
som blev hemlös när byggnaden reno-
verades, och en tävling utlystes.

Det vinnande förslaget kom från 
Bjarke Ingels, som menade att man 
kunde utgå från en gammal hund-
rafemtio meter lång torrdocka invid 
slottet. Och att dockan kunde tjäna 
som något mellan entré och utomhus-
scen – följt av underjordiska rum för 
samlingarna.

– Men vi höll på att ge upp för 
torrdockan var, trots sitt namn, vat-
tenfylld eftersom den ligger under 
havsytan så vi beslöt att bygga en ny 
docka inuti den gamla för att reglera 
tryckförhållandena.

Tanken är raffinerad, knyter an till 
Helsingörs varvshistoria med sam-
manlagt femtusen kvadratmeter 
utställningsyta.

Kostnaden för museet är beräknad 
till 212 miljoner danska kronor, och ska 
stå klart 2012.

Hela projektet är djärvt och spän-
nande, och man kan redan nu ana en 
helt ny profil som bokstavligen lyfter 
metropolen vid Sundet.

Att Helsingör aldrig mer kommer att 
bli sig likt ligger i sakens natur. Dock 
kan man fortfarande i dessa tider av 
hysterisk rojalism besöka huset på 
Stengade där den inköpte tronpreten-
denten Bernadotte avsade sig sin ka-
tolska tro.

C-J Charpentier

I Danmark satsar den offentliga sektorn massivt på kultur, och just nu på-
går arbetet med Kulturhamn Kronborg – ett miljardprojekt som i tre etapper 
kommer att ge Helsingör en helt ny skepnad, när den klassiska hamn- och 
varvsmiljön vid inloppet omformas till kulturcentrum.

HeLSINgöRUPPLAgAN – HeLSINgöR ByTeR SKePNAD

Kulturvarvshuset närmar sig färdigställande – i förgrunden den fortfarande vattenfyllda 
torrdocka som ska bli entré till Sjöfartsmuseet (Foto: C-J Charpentier)

Har under dagen roat mig med att för-
sjunka i gamla berättelser från gångna 
tider då Sveriges kungar under vinter-
tiden byggde båtar för allt vad tygen 
höll och för all del vad skattkammaren 
tillät. När så våren äntligen kom roade 
man sig med att segla runt och skjuta 
järnklot på andra länders jollar vilka de 
å sin sida också spikat ihop under vin-
teruppehållet för att kunna deltaga i 
sommarhalvårets festligheter på både 
land och hav. Om man bara hade haft 
andra områden att fokusera sin energi 
mot kunde månget liv ha sparats och 
mycket lidande undvikits. Detta stän-
digt stelbenta fokuserande på krigsle-
kar omöjliggjorde utvecklingen av al-
ternativa sysselsättningar.

Hade exempelvis fotboll uppfunnits 
vid mitten av 1600-talet hade sporten 
sannolikt sett annorlunda ut. Fotboll 
hade förmodligen besått av växelvis 
straffsparksläggning på liknande ma-
ner man utbytte kulsvärmar med varan-
dra, förflyttningar tilläts icke. Samtliga 
deltagare står uppradade framför ett 
stort mål. Ena sidan skjuter medan an-
dra sidan laddar om. Det gäller att på 
alla sätt och vis hindra motståndarnas 
bollar från att gå in. Efter 90 minuter 
räknar man hur många bollar som lig-
ger i målet. Det lag vilket har släppt i 
minst antal bollar i mål vinner. Det vore 
heder och ära det. Sporter vilka här-
stammar ur detta forntida statiska tur-
ordningsbaserade slagfältstänkande 
är: dart, spjut, bågskytte, gevärsskyt-
te, golf, pingis, tennis, bowling, varpa, 
längdhopp och fia med knuff.

Lagsporter likt fotboll, hockey, hand-
boll, innebandy vilka kräva ett visst 
mått av individuellt tänkande, anpass-
ningsförmåga och initiativkraft för se-
ger hade varit omöjliga att introducera. 
Fotboll brukar av och till benämnas det 
gröna fältets schack, fast rent histo-
riskt har faktiskt de gröna fälten varit fö-
remål för andra schackliknande batal-
jer med betydligt dödligare utgång än 
ett renrakat schackbräde. Napoleon 
kunde exempelvis ha blivit en strålande 
offensiv mittfältare istället för Europe-
isk mästare i lemlästning. Alla konflik-
ter behöver inte lösas via krut och fly-
gande metallfragment. Det går precis 
lika bra med glidtacklingar, filmningar, 
tröjdragningar, fula kapningar och vilt 
gestikulerande mot blinda linjedomare 
som lider av den psykiska sjukdomen 
reflexmässig offside-avvinkning. En 
åkomma som föresten Adolf Hitler led 
av, men vid dennes insjuknade fanns 
inget botemedel. Så gick det ju som 
det gick också. Ingen gillar ju att stän-
digt blifva avvinkad för offside. Särskilt 
inte personer likt Stalin, Churchill eller 
Roosevelt.

 Så utan att lägga några som helst 
värderingar i huruvida det finns eller 
inte finns något ställe där människor 
hamnar efter avslutad jordevistelse har 
jag tagit mig friheten att komponera ett 
hypotetiskt fotbollslag bestående av 
gamla svenska kungar. Ponera att vi då 
skulle möta våra ärkerivaler Danmark. 
Laget ser då ut som följer: 

Våra två mest offensiva kungar Karl 
XI och Karl XII intar positionerna som 

forwards. Karl XI spelar en smula mer tillbakadraget 
s.k. target player medan Karl XII:s melodi är huvud-
lös satsning framåt. Karl XII:s ständigt hårfina offsi-
delöpningar skapar oro i det danska försvaret.

Mittfältet utgörs från vänster av den Ljungbergslike 
Gustav III medan den offensive Birger Jarl tager upp 
positionen längs den högra långsidan. Strategen 
Gustav II Adolf ihop med grovjobbaren och bollvinna-
ren Karl X utgör det centrala mittfältet. 

Bakom dessa håller Gustav V aka V Gurra vän-
sterbacken med sina publikfriande brytnignar och 
Drottning Kristina kommer i sina patenterade och ita-
lienskinspirerade offensiva löpningar från sin höger-
backsplats. Gustav Vasa och Magnus Ladulås utgör 
mittbackslås. Vem skulle vilja gå upp i nickduell med 
Gustav Vasa på en hörna? Sannolikt en hopplös upp-
gift då hans kraftiga skägg skymmer allt solljus och 
får straffområdet att föra tankarna till solförmörkelse. 
Slutligen har vi den alltid välplacerade Sigismund 
mellan stolparna. Under förutsättning att detta lag 
ges några träningsmatcher att bli samspelta tror jag 
vi lätt skulle krossa våra gamla trätobröder Danmark, 
Ryssland, Tyskland, Frankrike och England. 

 Schematisk översiktsbild över Sveriges kungliga 
fotbollslag:

 
Karl XII                             Karl XI 

 
Gustav III    Gustav II Adolf     Karl X     Birger Jarl

 
Gustav V    Gustav Vasa    Magnus Ladulås    Drottning Kristina 

 
Sigismund

 
Som förbundskapten kan jag tänka mig Lennart 

Hyland eller om man ska vara lite fräck och plocka in 
en utomstående kraft för nya perspektiv och göra en 
inverterad Svennis skulle jag kunna tänka mig Mar-
garet Thatcher. Eller varför inte Lord Nelson på den 
posten?

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

KUNg På PLANeN

Man har idéer och ideal
Man står på tårna, håller tal 
Höjer glaset och säger skål 
Men där i muren är det ett hål

Där är en älv bredvid en skog
Och på en väg en fårahjord
En litet torp, ett äppleträd
Hon och han som sår sin säd 

Vidgade vyer, öppna fält
Vid horisonten ett cirkustält
Grå elefanter i parad
Dags att erövra ännu en stad

Plötsligt bryts radioskvalet
Någonting har gått alldeles galet
Ett elakt virus av värsta sort
Man bara sitter där och tynar bort

Frågan vi ställer oss dag för dag
Finns det någon mening att bara va’
Spelar det nån roll allt som hänt
När alla är borta, de man en gång känt

En flaska vin och tända ljus
Tysta tillsammans i ett tevebrus
Upp eller ner, jag ser inget mönster 
En flock pingviner passerar mitt fönster

Grodorna kväker nere vid ån
Hyvlar man trä, ja, då blir det spån
Det går en stöt genom min kropp
Ute och inne är allting nonstop

Överallt är allt på samma gång
Livet är kort och konsten är lång
Högt uppe på berget där luften är tunn
Bor en dåre som var vis tills han öppna’ 
sin mun

En stjärna faller ner i min ficka
Himlarna brinner från en enda sticka
Gudarna driver flocken mot stupet
Lockar med frälsning nere i djupet

Förvirrade själar, människor i kris
Vandrar ut på rutten is
Vet inte åt vilket håll vi ska gå
Vet inte ens på vilket ben vi ska stå

Siaren stirrar in i sin kula 
Krossar ett ägg och sparar det gula
Häller det över slipad kristall
Men det blir som det blir i alla fall

Luften för tjock och solen för het
Bakom mörka gardiner i en lägenhet
I väntan på ett magiskt språng
Och att det hela ska sätta igång

Dörren är låst, skåpen är tomma
Upp ur golvet växer en blomma
En flicka i kjol dansar balett
Virvlar runt i en lång pirhuett

Vi var ett sammansvetsat gäng
Som kickade boll på en sommaräng
Körsbärsträden blommade då
Allt var stort och himlen var blå

En i gänget hette Roland
Då för länge sen i Småland
Med sin hustru Marianne
Dom tog livet av varann

Det är för sent, jag sitter fast
I andens lust och köttets last
Och värst av allt när jag blundar
Ser jag silhuetter av galna hundar

Nya platser, nya seder
Man får se vart allting leder
Kanske finns det någon som vet
Vem kan säga med säkerhet

Karons färja har gått på grund
Djävulen är utklädd till John Blund
Man ser inte hornen under hans mössa
Han siktar  på oss med sin domedagsbössa 

Längst i kanten av Vintergatan
Finns en plats utanför kartan
Dit kan man åka när det är dags
Kasta en fluga, fånga en lax

Det fanns inget då, det finns inget sen
Demonerna tystnar en efter en
Hur ska det bli, varthän härnäst
Siktar mot toppen av Mount Everest

Två ackord och sex klingande strängar 
En häst som är halt, trettio silverpengar
En rinnande klocka och tiden ur led
Manna från himlen, jag saknar en sked 

På det stora hela är allting bra 
Några smällar får man ta
Man kan alltid hoppas på lite mer
Men månen plockar man aldrig ner

Vad är det jag ser, vad är det som sker
Vad är det som sker, vad är det jag ser

är det här det som kallas kärlek?

Du lever med det, jag vet.
Du tar inga risker, jag vet
Länge har du lysssnat på, vad då?
Hur ska du ta dig ut från ditt fängelse?
Dina täta väggar som du så omsorgsfullt placerat omkring dig
Titta en gång till - vad har du för att blunda?
Titta en gång till
Titta en gång till
 
Jag kräver inget, därför finns jag inte
Jag lägger mig som en sejamatta och ger ett dovt skaller till din trumma
Som ett aktersegel, som en medspelare eller som en sufflös
Du tror inte jag ser
Du tror inte jag hör
Men jag vet
 
Och vetskapen bär jag på tyngda axlar
Den lurar runt hörnet och vet alltid sin plats
och jag tror att du kan befria mig från tystnaden
och du möter mig med ett skratt
och du lovar inte guld och gröna skogar
Du är obevekligen fast i dina floskler,
fastlimmad i din egen ram
 
Jag står och tittar på,                                         
undrar vem av oss som ska ta steget till befrielsen
Jag handfallen, du stum

Du i din grotta och jag längtansfull…

”Den mest spektakulära delen 
av Kulturhamnen är tveklöst 
det kommande museet till-
ägnat sjöfarten, signerat den 
danske stjärnarkitekten och 
idésprutan Bjarke Ingels (f. -74) 
och hans byrå BIg…”

gUNNAR DANIeLSSON Vad är det jag ser
(Vad är det som sker)

JOSeFINA SANNeR
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Al Capps dagsstrippserie debutera-
de 1934 och höll igång ända till 1977. 
I Sverige ska den ha gått i Expressen, 
men ärligt talat har jag sett oerhört lite 
av serien utgivet på svenska. Knallhat-
ten anses vara en av de främsta satiris-
ka serierna, så det är ju märkligt att den 
fört en något undanskymd tillvaro här. 
Fast det är ju klart, andra amerikan-
ska satirserier är i princip helt okända i 
Sverige, som Pogo och Doonesbury.

Som barn stötte jag på Knallhat-
ten i flera av de Comics-album Carl-
sen gav ut, och han figurerade även i 
tre Special-Comics. Jag kommer ihåg 
att jag tyckte serien var väldigt snyggt 
tecknad och rolig, jag uppskattade i 
synnerhet avsnitten om Orädde Os-
kar och ett som handlade om kicka-
mejerna; små varelser som älskade 
att bli sparkade i röven. Dock har jag 
nog aldrig läst episoderna om the Sh-
moos, som i svensk översättning blev 
gnurglorna - översättaren måste ha ätit 
hallucinogena svampar. Fast i morgon-
programmet JUL IGEN HOS JULOFS-
SON gick THE NEW SHMOO 
SHOW, som var ett försök av Hanna-
Barbera att göra en ny Scooby-Doo. 
Knallhatten var inte med i den serien. 
1989 dök Knallhatten upp i de sju num-
mer Semic gav ut av den väldigt udda 
och hafsiga tidningen Collage, och på 
1990-talet lyckades Horst Schröder 
släppa två album. Sedan dess har det 
nog varit tyst.

Att en i USA extremt populär serie 
som Knallhatten skulle bli film var för-
stås självklart, och redan 1940 kom 
den första. Så här när vi i Sverige spänt 
går och väntar på en ny film om Åsa-
Nisse, vad passar väl då inte bätt-
re än en titt på Albert S Rogells LI'L 
ABNER?

Jeff York (som då visst kallades 
Granville Owen) spelar Li'l Abner Yo-
kum, som bor i den lilla bonnhålan 
Dogpatch. Där fördriver han tiden med 

att ... tja, han gör väl inte så mycket. Mer än att försö-
ka undvika att gifta sig. Han föredrar att fiska, precis 
som alla andra karlar i Dogpatch. Men brudarna är 
ute efter Li'l Abner - framför allt Daisy Mae, förstås, 
men även Wendy Wilecat och Cousin Delightful. Ab-
ner är traktens hunk och damerna trånar.

Sadie Hawkins Day närmar sig, och då går Sadie 
Hawkins-loppet av stapeln. Tävlingen går ut på att 
alla ogifta män i Dogpatch springer för livet, medan 
alla ogifta kvinnor jagar dem för att gifta sig med de 
som de lyckas fånga. (Detta fann jag ohemult roligt i 
seriealbumen från 70-talet)

...Och det här är handlingen i 1940 års LI'L AB-
NER. Det går inte riktigt att redogöra för vad som 
händer. Manuset är nämligen tunnare än tunt. Knall-
hatten är även på jakt efter en efterlyst skurk, belö-
ningen är på hela 25 dollar, så den här skurken är ock-
så med på ett hörn.

Men i övrigt får LI'L ABNER Åsa-Nisse-filmerna att 
framstå som väl genomtänka, klurigt författade och 
välspelade humorklassiker. Den tecknade serien må 
ha varit en träffsäker satir över det amerikanska sam-
hället, men filmen består bara av folk som skriker sina 
repliker på dialekt medan de viftar med armarna. När 
jag började titta på filmen blev jag förvånad över att 
allting ser ut precis som i serierna. Man har verkli-
gen ansträngt sig att sminka skådespelarna så att de 
fått samma besynnerliga ansiktsformer - i synnerhet 
Knallhattens föräldrar Pancy och Lucifer. Jeff York är 
väldigt lik Knallhatten utan smink.

Men vad hjälper detta när manuset inte leder nå-
gonstans? Som sagt - det enda som sker, är att folk 
går omkring och tjoar saker på dialekt. Eller skrattar 
så där som hillbillies brukar skratta.

Buster Keaton medverkar i filmen. Han spelar in-
dianen Lonesome Polecat och påminner mest om 
Tjadden Hällström.

Jag gillar den klämmiga Li'l Abner-sången under 
förtexterna, och självklart uppskattar jag att denna 
korta film inte har något slut. Tydligen kom man inte 
på något. Plötsligt börjar Daisy Mae jaga Knallhatten 
och så är det slut. Det enda som saknas är att Trio me' 
Bumba dyker upp och spelar en trudelutt.

Knallhatten fortsatte att dyka upp på bioduken och 
TV-skärmen, senast på 70-talet gjordes det TV-pilo-
ter om honom - och han figurerade i en musikal.

Pidde Andersson

Knallhatten (1940)

BUDgeTALTeRNATIVeT TILL IPAD

Jag har tidigare ifrågasatt den nya Äp-
pelprodukten iPad, som jag inte begri-
per vad man ska ha till.
Jag har därför låtit ta fram en konkurre-
rande produkt. Den är oändligt mycket 
billigare än en iPad, den är mycket 
snyggare, och man kan ha den till un-
gefär samma saker.

Nya Upplagan presenterar iGriffel!

Knallkorken. Så hette parodin i MAD. Det skulle inte förvåna mig om jag faktiskt läste parodin innan jag för första gången kom 
över originalet, det vill säga Al Capps Knallhatten. Märkligt namn, förresten. Knallhatten. Vem kom på det? Var kom det ifrån? 
Vad är en knallhatt? Har det något med knallar som i kullar som i hillbillies att göra? Det finns ju inte den minsta likhet med 
originalnamnet Li’l Abner. Fast Knallhatten är ju ett betydligt bättre namn!

Text av Pidde Andersson
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Gunnar Lundkvist

FILMReCeNSION Text av Pidde Andersson 1 2 3 4 5

Blått blod

En gång när Dario Argento regisse-
rade en TV-film, valde han att göra det 
under pseudonymen Sirio Bernadotte. 
Fråga mig inte varför. Han kände kan-
ske att han hade blått blod i ådrorna.
Det finns det fler som tror att de har. 
Oscar Hedin har gjort en liten doku-
mentär om några herrar - svenskar och 
norrmän - som är tvärsäkra på att de är 
släkt med kungen. Vi träffar folk som 
har gamla signerade och sigillförsed-
da brev från sedan länge döda kungar, 
vi får möta en norrman som är släkt 
med en gammal, död trollkarl som het-
te Bernadotte, och så får vi följa en ung 
kille som forskar om de bortglömda 
Bernadotterna och som hjälper några 
av filmens huvudpersoner att hitta sina 
eventuella blåblodiga rötter.

En gubbe vi inte får glömma, är gre-
ve Jan Bernadotte, som brände alla 
sina tillgångar redan vid trettio års ål-

der och som blev utsparkad ur kungahuset efter alla 
sina fruntimmeraffärer - han är gift och skild sex gånger 
och var på sin tid en riktig partysnubbe. Det vill han nog 
fortfarande vara.

Det visar síg vara lite svårt att få DNA-prov från 
kungen, men den gamle greven ställer glatt upp. En av 
de medverkande blir oerhört besviken när resultatet 
redovisas.

Allt detta varvas med gamla filmklipp på våra kunglig-
heter, inklusive klassiker som «Kungen badar klädsim», 
«Kungen hälsar Arbogaborna med ett glatt 'Kära öre-
broare!'» och det trevliga reportaget där kungafamiljen 
julstökar och gör korv, och Victoria får “psykbryt” och 
vrålar: «Mer kött! Mer kött!».

Det här är en rätt rolig och underhållande liten film, 
och sättet den är gjord på för tankarna till Plötsligt I 
Vinslöv. Men – Blått Blod är ett TV-program på 57 mi-
nuter. Jag har absolut ingen aning om varför det här ska 
upp på bio. Jag vet inte riktigt hur jag ska betygsätta det 
här. Jag drar till med en trea mest för att sätta ett betyg.

Jag har väl aldrig tillhört Granbergs 
främsta anhängare; jag tittade sällan 
på Byhåla (1991) med Ronny och Rag-
ge, Snutarna(1994) var väl inte särde-
les lyckad, och Dr Mugg (2002) och 
Hem till Midgård (2003) har jag aldrig 
sett. Det är möjligt att jag dyrkat de 
här grejorna om jag vore yngre; jag var 
ändå hyfsat vuxen redan ’91. Och jag 
är några år äldre än Fredde Granberg. 
De som var barn när BYHÅLA gick ver-
kar älska serien. Granberg har jag bara 
träffat som hastigast en gång, han kom 
fram och skakade hand på Parkbaren i 
Göteborg för några år sedan. Han gav 
ett sympatiskt intryck.

Kommissarie Späck är ett försök att 
göra en svensk film i samma tradition 
som Titta vi flyger, Top Secret och Den 
nakna pistolen - filmer som i sin tur var 
inspirerade av 1950-talets MAD med 
alla så kallade eyeball kicks. Det har 
aldrig tidigare gjorts i Sverige, vilket ju 
är lite märkligt.

Filmen öppnar med att Beckregis-
sören Harald Hamrell spelar regissö-
ren Harald Hamrell, som blir brutalt 
mördad när han lagar middag. Polisen 
anländer till brottsplatsen och kommis-
sarie Späck (Leif Andrée) misstänker 
genast att det handlar om ett själv-
mord. Till saken hör att Hamrells kropp 
är genomborrad med ett stort antal 
knivar och köksredskap. Eftersom någ-
ra andra lik också hittats, är Späck sä-
ker på att det är en seriesjälvmördare 
som härjar.

Den ständigt ätande Späck och 
hans alltid fly förbannade kollega 
Grünvald Karlsson (Johan Heden-
berg) förses med en ny partner, den 

En gång i tiden gjorde Brendan Fraser 
bra filmer, som Djungel George och 
Gods and monsters och enligt trailern 
verkade Varning för vilda djur i alla fall 
lite rolig.

Men filmen är verkligen dålig, man 
har dessutom försett den med den 
sämsta dubbningen till svenska i man-
naminne. I den här filmen låtsas även 
de som dubbar att de pratar kinesiska 
vid ett par tillfällen.

Fraser spelar den snälle Dan San-
ders, som arbetar åt ett ondske-

fullt och girigt företag som ska ex-
ploatera naturen i Oragon. De tänker 
hugga ner skogen och bygga en flott 
förort där. Dan med familj - Brooke 
Shields spelar hans hustru - har flyttat 
in i en villa i skogen för att vara närmare 
jobbet.

Men vad Dan inte räknat med, är att 
skogens djur revolterar. Djuren gör 
allt för att sabotera bygget - och snart 
ställer sig även Dans familj på djurens 
sida.

Filmen är full av slapstickolyckor och 
knasiga situationer. Folk trillar och har 
sig. Dan tvingas klä sig i sin frus mys-
dräkt. Flera bilolyckor sker - det märk-
liga med dessa, är att de inte är av den 
komiska typen. Djuren knuffar bilar ut 
för stup och liknande som borde döda 
föraren; det blir lite för realistiskt på nå-
got märkligt sätt.

Mest består dock komiken av att dju-
ren kissar på Dan, och skunkar gör vad 
de ska flera gånger. Jag antar att jag 
hade skrattat åt några scener om jag 
sett filmen på engelska - till exempel en 
incident där Dan tvingas gömma sig 
i en bajamaja, vilken en arg brunbjörn 
välter omkull och kastar upp i ett träd. I 
en scen går Dan till en psykolog. Killen 
som dubbar psykologen imiterar Ernst-
Hugo Järegård!

Filmen slutar med att en cover på 
”Insane in the membrane” spelas och 
alla skådisarna dansar och sjunger 
med. Här görs det även parodier på 
andra filmer, och det var lite roande att 
återse Shields i den där blå lagunen.

Kommissarie Späck

Varning för vilda djur

alltid muntra och våldsbenägna Irene Snusk (Cecilia 
Frode), som av någon anledning är baserad på Lara 
Croft från Tomb Raider - vilket är lite märkligt. Vad 
har Tomb Raider med svenska poliser som Beck och 
Wallander att göra?

Att försöka återge mer av handlingen är egentligen 
meningslöst. Det handlar bland annat om en liga som 
säljer piratkoperade filmer; filmer som inte gått upp 
på bio än, som Det sjunde inseglet 2, Göta kanal 5 
och Vi hade i alla fall tur med vädret – ännu en gång. 
Men detta är förstås sekundärt. Kommissarie Späck 
skulle kunna handla om vad som helst, det går bara 
ut på att spruta ut så många skämt per minut som 
möjligt.

Filmen börjar fantastiskt bra med en parodi på 
THX-loggan. ”Denna film visas i ADHD”. Därefter blir 
det svajigare. De senaste årens amerikanska filmer 
i genren har varit mer än lovligt usla; Epic Movie och 
Meet the Spartans och de där. De enda som riktigt 
kan stuket, är Zucker, Zucker och Abrahams, som 
skapade genren med Titta vi flyger! 1980. Nej, Fred-
de Granberg är ingen Zucker eller Abrahams.

Kommissarie Späck satsar självklart på ”hit or 
miss”, om ett skämt inte funkar kommer det ett nytt 
några sekunder senare. Tyvärr blir med oftare miss 
än hit. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Ett problem 
är att jag inte tycker att Leif Andrée är rolig. Det är nå-
got med hans uppenbarelse och spelstil som gör att 
jag inte skrattar åt honom. Hedenberg som argsinte 
Grünvald funkar mycket bättre.

Tajming är A och O i sådana här filmer, och där 
brister det också en del. Men vad som är positivt, är 
att filmen håller bra tempo, den blir aldrig tråkig, och 
förutom Harald Hamrell, dyker flera kända ansikten 
upp: Ulf Malmros har en videobutik, Markoolio är en 
pundare, Dogge Doggelita är ett pizzabud, och Kjell 
Bergqvist är strikt polis. Späcks chef, Margareta 
Orehn, spelas av Per Morberg.

Nu såg jag filmen på en pressvisning, vilket innebar 
väldigt få personer i salongen och alla satt knäpptys-
ta mest hela tiden. Det var inte precis partystämning. 

Och även om jag är kritisk till filmen, 
kan jag ge mig fan på att jag hade tyckt 
den var jätterolig om jag klämt ett gäng 
öl innan och satt i en fulsatt salong; el-
ler om jag såg den på DVD med några 
polare och en back öl. Det är den typen 
av film. 

Något jag reagerade på när jag såg 
filmen, var att den är så våldsam och 
blodig - jag hade förväntat mig en fa-
miljevänlig komedi, men det radas upp 
en väldig massa splatter. Minst sagt 
förvånande. Jag frågade maskinisten 
vilken åldersgräns Kommissarie Späck 
har, och han sa att filmkopian inte var 
försedd med åldersgräns när den an-
lände. Jag tog en titt på Biografbyråns 
hemsida, och konstaterade att den 
granskats två gånger. Först blev den 
tillåten från femton år, därefter fick den 
elvaårsgräns. Men längderna förvirra-
de - versionen med lägre åldersgräns 
är längre än den barnförbjudna. Jag 
kontaktade Biografbyrån för att reda ut 
det hela. Så här svarade de:

Kommissarie Späck har granskats 
tre gånger. De två första gångerna 
saknade filmen för- och eftertexter och 
vissa effekter var ofullständiga. Den 

första granskade versionen fick ål-
dersgräns 15 år (71 min). I den andra 
inlämnade versionen hade man tonat 
ned vissa våldsscener och filmen fick 
11-årsgräns (74 min). Och slutligen 
lämnades en komplett 35:mm-kopia 
av filmen in. Åldersgräns: 11 år, Längd: 
81 min.

Motiveringen till åldersgränsen är 
egentligen mycket roligare än filmen�.

”Flera blodiga våldsscener, bl a en 
man som genomborras av en förskä-
rare och en man som upprepade gång-
er hugger sig själv i torson medför att 
filmen bedöms kunna orsaka psykisk 
skada hos barn under 15 år.”

Jodå! Tänk på det när du ser Kom-
missarie Späck. Du riskerar att drab-
bas av psykisk skada.

Eftersom Granberg och hans bolag 
själva klippte i filmen innan omgransk-
ning, innebär detta att Kommissarie 
Späck är den första film som självcen-
surerats för att få lägre åldersgräns se-
dan The League (2003).

Baltzarsgatan 18 • Malmö • 040-617 13 00
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MacBook Pro
Snabbaste och mest kraftfulla någonsin!
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BOKReCeNSION

I Den stulna romanen utför Nawal El 
Saadawi en svidande vidräkning med 
islamismens framträdande i Egypten. 
Men det är inte bara radikala tenden-
ser inom islam som får sin släng av sle-
ven, ingen de tre monoteistiska religio-
nerna från Västasien slipper undan.

Huvudperson är en kvinna i övre 
medelåldern, välbeställd litteraturkri-
tiker med anor, gift med en man med 
anor som är krönikör i en av Kairos stör-
re tidningar. Men kvinnans liv har minst 
sagt gått i stå och det gjorde det redan 
när hon gifte sig i 25-årsåldern. Då 
hade hon haft en kärlekshistoria med 
en mindre bemedlad man i samband 
med upproren mot kungadömet i bör-
jan av femtiotalet. Denne togs till fånga 
och dödades av polisen.

Minnet och känslan från den relatio-
nen vill inte lämna henne och det är det 
hon gestaltar i en roman som hon dock 
aldrig publicerar. Hennes alter ego trä-
der ibland henne till mötes lika verklig 
som romanens övriga karaktärer. El 
Saadawi har på ett fyndigt sätt, med en 
roman i romanen, skildrat huvudperso-
nens självbedrägeri och ånger.

En annan viktig person i romanen 
är en talangfull sångerska, uppvuxen 
som gatubarn. Samtidigt som hennes 
sånger provocerar en av islamismens 
ledande figurer lockar hennes tilltalan-
de yttre attribut honom på ett oemot-
ståndligt sätt.

El Saadawi låter även sin huvudper-
son vända ut och in på de religiösa urk-
underna. Och det är inga upplyftande 
kapitel och suror ur Bibeln och Kora-
nen vi får ta del av, även om det inte är 
de värsta. I båda är mannens makt över 
kvinnan oomstridlig och fruktansvärd. 
Det är märkligt och tragiskt att sådana 
verk kan fånga människors intresse än 
i dag.

Några män lever ut de rättigheter de 
finner i dessa böcker. De värsta över-
greppen på pojkar och flickor måste 
väl ändå vara deras egna tolkningar av 
skrifterna. Organet mellan benen på 
de hycklande männen, ”denna slaka 
lilla råtta mellan benen”, dömer miljo-
ner flickor till ett liv på gatan och en för 
tidig död.

El Saadawi signerar sin roman från 
en plats i USA. Det är förståeligt, i alla 
fall efter Den stulna romanen är hen-
nes närvaro i Egypten nog inte att re-
kommendera. Både regim och islamis-
tiska grupper har säkert ett mer eller 
mindre officiellt pris på hennes huvud. 
En bra bok har hon i alla fall skrivit.

Jan Erik Bornlid

Den stulna romanen
Nawal el Saadawi 
översättning: .Ordfront.

Tidskriften Fabrik är en av de kulturaktörer som inte 
bryr sig om att de är hopplöst svårplacerade i bokaf-
färerna och i tidskrifternas recensioner. Fabrik brukar 
innehålla både text och bild. Och har tidigare intro-
ducerat flera svenska konstnärer och författare för 
mig. Tillexempel var det i Fabrik jag första gången 
stötte på Ragnar Persson. Det rör sig inte om en tid-
skrift i den bemärkelsen att den kommer regelbun-
det och ser likadant ut, nummer efter nummer. Istället 
har Fabrik kommit i skepnad av fotografimapp för sex 
stora ark ena gången och i diverse typer av inbund-
na böcker andra gånger. Senaste numret - Kung Fu 
- är enbart textbaserat och behandlar poesi, genom 
intervjuer med och utdrag ur Johannes Anyurus, Pär 
Hanssons och Catharina Gripenbergs diktsamlingar 
samt nyskrivet om och till dessa tre poeter från bland 
andra Johannes Heldén och Ann Jäderlund. 

Pär Hanssons dikt ”Björkar” är en skildring av hur 
ett äldre par stämmer kommunen efter att  några björ-
kar på deras gård har fälts utan deras lov. Händel-
sen är betraktad via teve. Ann Jäderlund delar upp, 
bryter av och lägger till ”Björkar” på ett sätt som gör 
att man funderar på vem som säger vad och vad som 
är typiskt Hanssonskt och typiskt Jäderlundskt. Det 
igenkännande kursiverade typsnittet, får mig att läsa 
det Jäderlundskt men med Hanssons ordval och 
ämne. Jag bläddrar fram och tillbaka och jämför och 
läser igen. 

Johannes Heldén skriver en dikt som fungerar som 
ingång till Johannes Anyurus dikter. Det kan man na-
turligtvis inte. Ändå bläddrar man tillbaka till intervjun 
med Anyuru och de små sammanfattningarna som 
inleder utdragen ur Anyurus diktsamlingar som också 
finns med i Kung Fu och konstaterar att Heldén fak-
tiskt kommer ganska nära: träd, rökmoln och en skara 
människor, betraktade lite uppifrån, i en vinkel från ett 
inrökt rum på Hisingen.

Catharina Gripenberg blir föremål för en po-
go-pedagogisk experimentell granskning av Anna 
Hallberg. 

Kung Fu är en vackert naket inbunden bok, utan 
pärm. De tre stora intervjuerna, som jag ser som de 
viktigaste i boken, är gjorda av Fabriks redaktörer 
Jenny Rosengren och Sara Gunn. Det är djupa inter-
vjuer som behandlar skrivande och språk men också 
ursprung och inspiration. När Hansson, Anyuru och 
Gripenberg  kommer med nya diktsamlingar kommer 
jag att gå tillbaka och bläddra i intervjuerna i Kung Fu. 
Tyvärr är de inte purfärska, vilket blir tydligt i intervjun 
med Johannes Anyuru som är gjord innan diktsam-
lingen  ”Städerna inuti Hall” nått stora framgångar. 

Johannes Anyuru berättar i intervjun med Jenny 
Rosengren om det viktiga i att skriva från sitt per-
spektiv, om ett klassvrede.  ”Jag ska fan sätta ett mär-
ke här, fast ni inte vill det, vilka ni nu är”, säger han och 
menar också att poesin är för smal.

”Skulle den inte kunna nå ut till fler?” frågar Jenny 
Rosengren.

”Jo, jag tycker det. Den skulle kunna vara bredare, 
fast den är smal, utan att man ändrar på sättet att skri-
va”, svarar Anyuru. 

Kung Fu är en utmärkt introduktion till de tre förfat-
tarskapen och ett bra tillfälle för Anyuru att sätta det 
där märket i fler läsare. 

Jerker Kaj

Kung Fu
Tidskriften Fabrik

Patti Smith hade flera år som författare bakom sig, då 
hon debuterade som musiker med Piss Factory/Hej 
Joe 1974. Den var inspelad i den studio Jimi Hendrix 
inrett, Electric Lady. Här hade hon som ung sökan-
de författare och konstnär suttit och småpratat med 
Hendrix en tid innan han dog. Det var ännu några år 
innan hon ens kom på tanken att sjunga sina texter. 

Och Hendrix är bara en av de många hon träffar i 
ett New York där hon klamrar sig fast, tar extrajobb, 
bor uselt och trångt men skriver, skriver och skriver. 
Ett New York där hon träffar människor, skaffar kon-
takter och vi får möta många personer som redan 
hunnit bli kända eller stod på gränsen till genombrott. 
Här träffar hon Janis Joplin, som hon skrev en text till, 
men som hon aldrig hann sjunga. Eller se ett Televi-
sion som ännu bara var ett band startat av poeter. Det 
var ju också Tom Verlaine som skulle förena sig med 
henne i hennes musikaliska debut. 

Boken handlar förstås om en karriär. Patti Smith är 
en av de stora portalgestalterna i rockmusiken. Myck-
et skulle ha sett annorlunda ut om inte hon funnits – 
det gäller såväl 70-talspunken eller Nina Hagen och 
rrrriot-girlrörelsen. Och vi följer henne till småscener 
under uppläsningar, är med om de första sångupp-
trädandena ända fram till genombrottet med Horses 
– det kanske mest helgjutna och definitiva debutal-
bum någonsin. Det odödliga omslagsfotot är taget av 
Robert Mapplethorpe, bokens andra huvudperson.

Just Kids ger den nyfikne habituén sitt lystmäte. 
Men ännu mer handlar den om hennes inre resa 

tillsammans med de älskade poeterna Arthur Rim-
baud och William Blake. Hon öppnar sig inte bara för 
New Yorks kulturella och sociala liv, hon försjunker i 
bildkonst, berättar om böcker och stannar upp inför 
slående detaljer som vad hon väljer att ha på sig. En 
märklig detalj är hur noga hon minns vilka kläder hon 
valde till vilka framträdanden, vernissager eller bara 
enkla möten. 

Framförallt vittnar boken om hennes författarskap. 
Bara genom att vara skriven och finnas. Vi rycks 
obönhörligt med i en effektiv, målande, precis och li-
tet romantiskt laddad stil. 

Nu finns även hennes diktsamling Auguries of In-
nocence från 2005 i utmärkt svensk språkdräkt av 
Niclas Nilsson och Marie Silkeberg. Jag kom att tän-
ka på Just Kids och den vänskaps- och kärlekssaga 
med Mapplethorpe som är huvudtemat, då jag läste i 
Oskuldens Tecken:

Jag såg boken åt sidan ställd
Jag såg dig som var jag själv
Jag såg den tomma säcken till slut
Jag såg grenen din skugga fällde ut

Ett av sina mest skakande album gjorde Patti 
Smith till minne av Robert Mapplethorpe, Coral Sea. 
Hans sista resa.

Han var en av de första hon träffade i New York, två 
unga sökande människor, som båda ville bli konst-
närer. På nära håll får vi ett porträtt av Mapplethorpe, 
hur han utvecklas som fotograf, upptäcker sin homo-
sexualitet. Och slutligen tynar bort i AIDS.

Efter ett tag upphör deras kärleksrelation, men 
de är kvar för varandra. Patti Smiths skildring av de-
ras förhållande är av samma styrka och karaktär som 
Friederike Mayröckers berättelse om Ernst Jandl. I 
hennes Och jag ruskade en älskling råder samma 
språkliga känslomässiga förtätning, där själva sta-
velserna blir den luft vi andas. Av en slump kommer 
dessa starka prosaskildringar av en relation ut sam-
tidigt på svenska. I båda fallen gäller hängivenhet 
som samtidigt är tolerans. Ingen kan äga en annan. 
Det enda som är fast i alla förändringar och rörlighet 
som ju är och borde vara en människas liv och val är 
just den innerliga tilltron till, ja, kärleken, till den andra. 
Under alla omständigheter. Mapplethorpe är ju helt 
öppen med hur han prostituerar sig för att de ska få 

pengar till hyra och konstnärsmaterial. 
De stödjer varandra i allt de gör. 

Mapplethorpe pushar Patti Smith 
framåt mot de sceniska framträdan-
den, som ju 1974 blir hennes väg. På 
samma sätt uppmuntrar hon hans tillta-
gande verksamhet som fotograf.

Också då deras liv glider isär av 
praktiska skäl finns de alltid där för 
varandra.

Hela tiden. Med hela sina jag.
Patti Smiths Just Kids är en kärleks-

historia som berättar om vad kärlek 
mellan två människor kunde vara – 
bortom förställningar, förväntningar, 
konventioner, ja, allt som kommer uti-
från av stela stödbandage.

Just Kids slutar som berättelsen 
börjar, hur hon ser en yngling med stor-
lockigt hår:

”Vi tog farväl och jag lämnade 
hans rum. Men det var någon-
ting som drog mig tillbaka. Han 
hade slumrat till. Jag stod där och 
såg på honom. Så fridfull, som 
ett mycket gammalt barn. Han 
öppnade ögonen och log. ’Är du 
redan tillbaka?’ Sedan somnade 
han igen.
Alltså var min sista bild som den 
första. En sovande yngling insvept 
i ljus, en pojke som öppnade ögo-
nen med ett igenkännande leende 
mot någon som aldrig hade varit 
främling.” 

Och efteråt sitter jag och kippar ef-
ter andan, önskar att boken inte tagit 
slut. Kvar dröjer ett mentalt musika-
liskt poetiskt mänskligt landskap, där 
jag själv kan känna igen mig. Litet av 
hennes luft andades jag också. Till ex-
empel när hon i juli 1967 får höra att 
John Coltrane avlidit och den tystnad 
och förstämning som följde. I samma 
ögonblick långt borta satt också den 
som var jag och hörde samma nyheter 
och kippade på samma sätt efter an-
dan och lyssnade till tystnaden som 
bredde ut sig.

När boken är hopslagen fyller jag ef-
tertanken med sådana minnen och lå-
ter rummet vibrera av hennes maniskt 
schamanistiska Horses följt av en kla-
gande klarinetton som brister, för att 
inget instrument kan rymma så mycket 
innerlighet som en människa.

Thomas Millroth

Patti Smith
Just Kids (översättning Ulla Danielsson)
Brombergs

Jag är ingen pillervän men en skopa 
Prozac hade kommit väl till pass efter 
den här boken. Och under tiden. Hade 
varit bra om den funnits till hands från 
hälften, vilket är ungefär när man inser 
det hopplösa. Om nu dylika medika-
menter alls hjälper mot det fundamen-
talt dystra i storyn, vad vet jag. Men, 
vilken downer. Missförstå mig rätt, 
Easter Parade är fantastisk och utan 
tvekan ett verk av en mästare men det 
är sannerligen ingen munter story. Det 
handlar om två systrar som växer upp 
i New York på sextiotalet, den ene gif-
ter sig tidigt, den andre gör det inte, 
den tysta desperationen smyger sig 
på eftersom.  Sarah, den som gifter 
sig, lever först ett tillsynes härligt fa-
miljeliv och den andre, Emily, lever vad 
som verkar vara ett frigjort, modernt liv 
som ”obunden”. Systrarna lever så att 
säga var sin variant av två av huvud-
spåren i brytningstiden det handlar 
om, det ena traditionellt, det andra nytt 
och i tiden. Problemet, och det even-
tuellt prozacbehovsskapande, är att 
bägge «lotterna» är tröstlösa. Famil-
jesystern blir till slut ihjälslagen av sin 
man och den fria går från man till man 
och långsamt mot ruin. Och inte hittar 
hon precis någon lycka på vägen hel-
ler även om goda stunder visst inträf-
far. Filmen Revolutionary road som 
säkert många sett, gjord på en annan 
av Richard Yates romaner, skildrade 
folk fast i det välartade villalivet och 
konsekvenserna av tidens tryck på hur 
man bör leva och hur hårt fastbränd 
man kan vara trots ambitioner om mot-
satsen. Mycket starkt, inte minst tack 
vare en fenomenalt bra Kate Winslet. 
Om man sett den, eller läst boken, har 
man en vink om ämnet ifråga och en 
aning om stämningen. Easter parade 
har en del av samma klaustrofobiska 
sitta-i-fällan-känsla även om det den 
här gången ändå faktiskt verkar finnas 
ett visst hopp på slutet. Efter att sys-
tern dött och Emily nått medelåldern 
kommer hon tillslut till en systerson, en 
präst, som tar emot henne trots att han 
inte måste och hon inte vet om hon vill. 
En glimt av hopp i lång tid av tillsynes 
poänglöst leverne kanske. Yates berät-
tar inte hur det går.  Richard Yates ja, 
han har rykte om sig att vara fenome-
nal, det har väl inte undgått någon som 
läser boksidor. Men det är ändå för-
bluffande hur enkelt det verkar när his-
torierna om systrarna liksom bara rullar 
på. Inga smarta formuleringar, inga ef-
fekter, inte en rad där författaren skall 
göra sig märkvärdig. Yates är ur vägen, 
allt berättas bara rakt på sak, vad som 
står på, vad folk säger. Och efter hand 
målas bilden av systrar vilse i en tid inte 
särskilt långt ifrån vår. Ganska nära vår 
skulle man nog kunna säga. Att läsa 
om de här systrarna är sätter sina spår, 
man kan inte låta bli att tänka på dem. 
Obehagligt bra är vad det är. 

Fredrik Hellström

easter Parade
Richard yates
Norstedts 

Ja, vad säger man om det här geniet? 
I bok efter bok radar människan upp 
klockrena sylvassa enbildsnoveller 
som träffar rätt i pannan. Som vanligt 
är en hel del av verken i den nya sam-
lingen smärtsamma betraktelser som 
på något underligt sätt har allas vår his-
toria som resonanslåda. Det smärtar 
men som vanligt kryddas det med garv 
rätt ut i luften. Det är kortare mellan 
LOL eller ROTFL i Stenmarks böcker 
än i din galnaste msn-chat, läsare. Jan 
Stenmark är helt enkelt en unik svensk 
konstnär/författare/artist eller vad man 
nu skall kalla honom. Han är utom täv-
lan, har en egen gren på konst-trädet, 
låter sig icke inringas med de andra. 
Nå, varenda liten bild i Pennan i näsan 
är som en skruvad koncentrerad vari-
ant av någon sorts drömsk soffbords-
realism, hela tiden med ett lurande 
vrålskratt som tar något av udden av 
allvaret. Makalöst. Oemotståndligt. 
Lite som en ROTFL på riktigt, gör lite 
ont medan man skrattar högt.   

Fredrik Hellström

Pennan i näsan
Jan Stenmark
Kartago 

Detta måste vara det mest politiskt in-
korrekta som jag läst sedan förra Åke 
Jävel-boken! Åke går åter omkring och 
sprider anarki, säger ”Kuken” och flas-
har sitt organ emedan han och hans 
vänner försöker finna någon som helst 
anledning att röka, dricka sprit och 
idka könsumgänge. Om du inte vet hur 
man gör pingvinolja får du dessutom 
reda på det här. Dessutom träffar han 
på Svarte-bruden, ligger strax utanför 
Ystad, och får en båttripp till sydpolen 
med några nakendansöser. Detta se-
riealbum är hysteriskt roligt och man 
kommer på sig själv med att gå runt 
och småle åt galenskaperna i flera da-
gar efteråt!

Tord Johnsson

Sverige är ett land med många ömma 
tår, vilket denna publikation tydligt på-
visar. Under åren 1967 – 1987 fanns 
en radionämnd som skulle granska att 
Sveriges Radio och TV följde avtalet 
med staten. Till radionämnden var det 
fritt för var och en att anmäla sådant 
som sänts som kunde anses stötande 
på ett eller annat vis. Oftast handlade 
det om ovårdat språk, politiska färg-
ningar eller sex. Ingen gick säker! Om 
man undlät att spela stötande musik 
(Je t’aime) trots att den låg tvåa på för-
säljningslistan så blev detta också en 
orsak till anmälan till radionämnden. 
Boken är en vandring i ett Sverige som 
var präglat av radio- och TV-monopol. 
Det fanns endast tre radiokanaler och 
två TV-dito. Med tanke på dagens ut-
bud av både det ena och det andra 
kan det tyckas väldigt främmande. Hur 
som helst fanns det gått om ”vän av 
ordning” med väldigt ömma tår som då 
och då blev trampade på. Denna bok 
är en kartläggning av de mest och flest 
förekommande, mest udda och annat 
roligt som man idag kan skratta åt med 
gott mod. Trevlig läsning!

Tord Johnsson

Nu har det banne mig gått för långt 
– Arga brev till radionämnden
Boström, Kristensson & af Trampe
Känguru

Norstedts är inne i ett stim med sina ut-
givningar av klassiker just nu. På bara 
någon månad har det radats upp ett 
par Stig Dagerman och Richard Ya-
tes i bokhandelshyllorna och nu är det 
dags för den gamle bekantingen Mi-
chail Bulgakov. Mästaren och Marga-
rita är av sorten klassiker som både hör 
till den mest elitistiska kanon (om man 
t.ex. för ett ögonblick låter sig hålla 
med Harold Bloom, en av guruerna på 
området) och till listan på böcker man 
som lite över medel insnöad men inte 
nödvändigtvis klassiskt skolad bok-
mal bör ha läst. Nu finns alltså chansen 
att göra det i en ny frasig upplaga, en 
chans ingen till läsandets last förlorad 
själ bör tveka att ta, även om det inte är 
första gången. 

En varning för nytillkomna, det är lätt, 
tror jag, att fastna en aning på att för-
söka reda ut exakt vad Bulgakov me-
nar med allt till synes symboliskt som 
boken berättar om. Men som Amanda 
Svensson ungefär säger i sitt inspire-
rande förord, det går fint att läsa mer 
och analysera mindre (och inte såvärst 
bra att verkligen försöka leta reda på 
symbolisk betydelse i allting som hän-
der, de lärde tvistar antagligen om vad 
den Dantedoftande balen, den femte 
dimensionen, Azallos salva och vissa 
lägenhetsnummer kan betyda, Bulga-
kov själv lär ha summerat med ”filoso-
fi”).  Visst, när man läser har man en klar 
känsla av att det är antietablissemang 
det handlar om men också att det för-
modligen inte är huvudsaken. Boken 
innehåller alldeles för mycket annat än 
uppenbar regimkritik för att den ska 
vara endast ett morrande mot den i och 
för sig vidriga makten vid tiden (Stalin).  

Figurerna bakom titeln, Mästaren 
och Margerita, säljer, eller råkar efter 
allehanda märkliga omständigheter 
sälja sig till djävulen för kärleken och 
konsten, det är väl ungefär huvudspå-
ret. På vägen blir det en sanslös fest i 
absurditeter, historiska kopplingar och 
ren och skär härlig cirkus (och det inte 
bara på cirkus). Det är ett fyrverkeri av 
glatt rövarhistorieberättande i flera ti-
der och plan. Pontius Pilatus och stöd-
diga katter har framträdande roller utan 
att det krånglar till sig och alla knasig-
heter som nämnda katt i revolverduell, 
momentana förflyttningar över stora 
avstånd och levande schackpjäser 
flyter på som vore de inget särskilt att 
haka upp sig på. Det är helt enkelt kul 
med det skruvade i Bulgakovs mäster-
verk. Man skulle önska att nutida post-
modernister passar på och förkovrar 
sig en smula nu när Bulgakov är aktuell 
igen, så här skall nämligen slipstenen 
dragas. Vi läsare har skoj istället för 
jobbigt och det är väl för att ha skoj vi 
läser. Eller? Och apropå det, om det är 
någon som lider av rysskräck så hör på 
mig när jag säger att den visa inställ-
ningen är att inte låta ryktet om dem 
skrämma. Ryssarna kan dra en story 
så den går att läsa bättre än de flesta 
och de är på det hela taget verkligen 
inget att backa för. Tvärtom.  

Fredrik Hellström

Mästaren och Margarita 
Michail Bulgakov 
Norstedts

Möte med monsunen 
Lars Sjunnesson 
Sanatorium.

Patti Smith
Oskuldens Tecken: Dikter
Brombergs
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Mustang Lightning / Jet 
Rock´n´Roll (New Rose)

The Zodiacs / Hiccup Vaudeville 
(Bang! Records)

The Dead Weather / Sea of 
cowards (Warner) 

Sarah Riedel / Memories of a Lost 
Lane (Parallell) 

Band of Horses / Infinite Arms 
(Sony Music entertainment)

Garage/rockabilly från New Orleans. 
Riktigt bra med både instrumentalt 
och sång. Det här är ett band som har 
hållit på sedan tidigt 90-tal. De har gett 
ut flera bra plattor men ändå flyger de 
lågt under de flestas radar. Det är en 
hel del Link Wray inspiration men det 
finns ju betydligt sämre förebilder om 
man vill spela rock´n ŕoll. Det är inte lätt 
att hitta deras plattor så skulle du ha 
turen att springa på en, köp. Ja visst ja, 
man kan tydligen ladda ner musik ock-
så nu för tiden.

Janne Falk

Visst, visst, visst, det är ett av guru Jack 
Whites ”projekt” men låt oss skippa 
mytologin för ett ögonblick och istället 
dra upp volymen. För alla som någon 
gång fått lite feeling av mullrande jam-
mande är det här en fest. Det låter som 
en Led Zeppelinbastard som gick sin 
egen väg i tidig ålder men som nu efter 
år i ett modernt växthus lånar från för-
fäderna med förstånd och förstår hur 
ett mammutsound skall byggas. Det lå-
ter tungt som bly och sådär läckert på 
gränsen till farligt, inte aggressivt som 
om någon ska få på käften eller galet 
så att det blir undergångshålligång av 
det, nej, det är en annan tuffhet, ett jäv-
lar anamma med ett gott mått av skoj 
inbakat i alla ruggiga riff (japp). Jag 
kan se Dead Weather upp-stage-a de 
största på festivaler hela sommaren 
och göra det med ett smil. De klas-
siska poserna och manéren fungerar 
och blir uppfriskande i det här gänget, 
samma sak i fel händer faller pladask 
och tråkar ut en (den största synden). 
Heder åt den sort folk som får det att 
låta så här coolt om något så bekant. 
Trots anspråken på det stora stadions-
oundet och den ”jammiga” stilen är det 
föredömligt korta och effektiva låtar i 
en härligt levande samling. Fenomenal 
rock, ett måste i sommar. 

Fredrik Hellström

Med sin ljusa vädjande röst uppback-
ad av svidande stråkar släpper Riedel 
aldrig lyssnaren med sin lika naiva som 
pretentiösa jazzsång. Det är klart jag 
får problem med det här albumet. Med 
jazzen som en del av mina hjärtslag 
har jag ändå aldrig försonats med alla 
försök att göra genren mer seriös med 
hjälp av stråkar. Det gäller både Char-
lie Parker och Billie Holiday! (Förlåt 
alla, bry er inte om vad jag skrivit, lyss-
na gärna!)

Sarah Riedel har en ljus, profilskarp 
röst. Hon simmar självsäkert i jazzens 
stora hav. Det finns inget hon inte be-
härskar. Hon töjer noterna, fraserar, 
drömmer, blundar, gungar på blues-
känslan, slickar sentimentaliteten helt 
ogenerat. Det är ibland så jag rodnar.

Men hon vinner. Ingen undgår den 
rösten och jag går till slut med på att 
den verkligen är innerlig. Jag är med 
i spelet och då är det bara att ge sig 
hän.

Thomas Millroth

The Sadies / Darker Circles (yep 
Roc Records)

Kanadas stoltheter The Sadies har 
under senare tid flyttat fokus från sin 
country/rockabilly/surf till att lägga in 
psychedelica och vanligt pop i mixen. 
På den nya plattan kan man ana en li-
ten tillbaka gång
till ursprunget. Det är en bra blandning 
av stilar med en sak gemensamt, bra 
skrivna låtar. Blandningen av stilar kan 
mycket väl bero på att The Sadies ofta 
syns i samarbeten med andra. Andre 
Williams, Heavy Trash, Jon Langford
och John Doe är några av dem 
som man samarbetat med. Om de 
bara ökat tempot lite mer på en del 
låtar så hade betyget blivit ett snäpp 
högre.

Janne Falk

Toulouse i Frankrike är väl knappast 
känt för rock´n ŕoll. Vet inte om det 
kommer att ändras i framtiden, men 
The Zodiacs gör det hela mer möjligt. 
De spelar en svettig, pulserande, sexig 
och vild rockabilly. Att man också har 
en Gretsch gitarr i händerna på en som 
vet hur man ska använda den, gör inte 
direkt saken sämre. 

Man kör en del covers men av den 
typen att du måste ha grävt riktigt djupt 
i skivbackarna, samtidigt som du har 
en lista på Cramps favoriter som gui-
dar dig i rätt riktning. Många har för-
sökt, få har lyckats lika bra som The 
Zodiacs.

Janne Falk

Teenage Fanclub / Shadows 
(Universal)

Bandet Teenage Fanclub är lite som 
en vålnad. På något vis har det alltid 
funnits där, oföränderligt genom tid. Ib-
land syns det och gör avtryck – resten 
av tiden är det luft. Efter att ha pumpat 
ur sig skivor sedan 1990 har glasgow-
kvartetten dragit ner på tempot. Se-
naste skiva släpptes för fem år sedan 
och gav inte någon wow-effekt. För 
mig personifierar Teenage Fanclub 
gitarrpoppen – indiepoppens tråkiga 
släkting. Men den här gången är det 
annorlunda. Jag blir lyrisk redan efter 
första spåret ”Sometimes I don't need 
to believe in anything”. Det här ger mig 
något som jag har saknat. Kanske är 
det den enkla popglädjen.

Harmoniska körer och orgel. Riktiga 
60-tals vibbar. The Byrds och Belle & 
Sebastian är på sommarläger ihop. Vid 
lägerelden har de författat texter om 
livet och kärleken. Banalt kan tyckas, 
men ack så bra. Fantastiskt fina ”Dark 
clouds” bubblar av stråkar. ”Shock and 
awe” är en kärlekshistoria från början 
till slut.

Nu kan det bli sommar!

Linnea Uddenmyr

 
Mycket imponerande debut! Det är 
svårt att sticka ut i djungeln av alla ga-
rage band som finns idag. Många har 
soundet, men få har låtarna. Locators 
hör definitivt till de sistnämnda.Fullt ös 
och väldigt catchiga låtar a`la 77-punk. 
De påminner mycket om gamla The 
Lurkers i sina bästa stunder, fast med 
en bättre sångare.Låtarna har samma 
hit-potential som de som gjordes av ti-
diga Stiff Little Fingers. eller varför inte 
Devil Dogs? Snygga riff och refränger 
som man går och nynnar på länge ef-
teråt. Plattan hade lika gärna kunnat 
vara utgiven på Crypt records. Även 
produktionen är läcker. Det är live i 
studio som sig bör och det låter nära. 
-IN YOUR FACE ROCKnROLL!

Johan Stenström

LOCATORS / Locators
(Heptown/Border)

Bara namnet på bandet gör att man får 
associationer av öppna landskap och 
vindflöjlar som står och svänger. Musi-
ken bär också spår av det här men även 
om det luktar countryrock från vidder-
na så låter sig de här skäggentusias-
terna (kolla bilder på nätet) inte fångas 
in så lätt. Här finns visserligen spår 
av allt från the Eagles, George Harri-
son, Crosby Stills Nash & Young och 
Neil Young själv till tidiga Posies, Gin 
Blossoms och Jayhawks (ett ord: Spo-
tify) men bandet hanterar sina fuzzbox-
ar och stämsången med snille, egen 
stil och god smak. Det är en finurlig 
inspelning på alla möjliga sätt, i de tju-
siga drömlika, rent romantiska melodi-
erna ligger den coola countrysnubben 
på sång och verkar ha ett egendesig-
nat eko på micken för det mesta men 
verkar ibland backas av hela bandet 
på kör. Det är faktiskt lite svårt att höra 
vilket men feelingen sitter som vore det 
Beach Boys i gammal fin form. Det de 
sjunger är det väl inte precis nobelpris-
nivå på men åt listigt distade gitarrer, 
stråkar, härliga harmonier, stämsång 
av rang, bra låtar och ett coolt band, 
vad kan man göra annat än jubla? En 
av årets bästa.

Fredrik Hellström

Jaha ja, den gamla klassikern utgiven 
igen. Ska det behövas, undrar man. 
Skivan har knappast varit svår att få 
tag på fram till nu och det är inte pre-
cis något fel på den gamla version jag 
själv spelat minst fem hundra tusen 
gånger (säkert).  Exile on main street 
hör till de absolut bästa rockplattorna 
genom tiderna (fakta) så varför inte 
en ny upplaga när några nya låtar och 
några alternativa tagningar kan läggas 
till den snart förtiåriga klassikern? Inte 
mig emot. 

Jag är knappast ensam om att ha 
älskat de ursprungliga 18 låtarna se-
dan jag hade lyckan att upptäcka dem 
för lääänge sedan - låtar som håller 
år efter år och som egentligen bara 
blir bättre och bättre med tiden, som 
en klassisk roman som man läser om 
och om igen och hittar nya saker i varje 
gång. Jag är inte heller precis ensam 
om att skråla i hyllningskören nu när 
plattan är aktuell igen. Spaltmil skrivs 
och har skrivits om vad det var som 
gjorde att skivan blev så bra. Var det 
huset de hyrde, kollektivet, Graham 
Parson och skatteflykten som gjorde 
det? Eller var det bara så att det var rätt 
tid? Beatles hade försvunnit, 60 talet 
var gjort, Stones hade ena foten, minst, 
i Amerika och hela skivans voodoofee-
ling känns som en kanalisering av klas-
sisk amerikansk musik genom ett ma-
kalöst begåvat brittiskt rockband. Från 
soul och gospel till country och vidare 
förvaltat och förädlat med vad som fö-
refaller vara naturligt avvägda doser 
uppkäftighet och respekt. Hade det 
varit möjligt i någon annan tid? Av nå-
gon annan? Antagligen inte men vem 
vet. Det känns i alla fall som den vore 
omöjlig någon annanstans på Stones, 
eller rockhistoriens, tidsaxel. Ändå lå-
ter skivan lika bra idag som någonsin. 
Ja, kanske lite bättre i den nya varian-
ten för vissa men det är en smakfråga. 

Oavsett vilken version man lyssnar 
på så tror jag man hör den hypnotiska 
stämningen och det förtrollande groo-
ve som ligger över skivan. Och samti-
digt som plattan känns som en helhet 
innehåller den några av Stones och 
rockhistoriens bästa låtar. 

Exile on main street är Rolling Sto-
nes på toppen, den saken är klar. Efter 
Exile blev det aldrig lika bra skivor igen. 
Några bra, visst, men inga meister-
werk av samma kaliber. Men, hur skulle 
egentligen det kunna hända? Allt sitter 
på Exile, gitarrer, sång, inspelningen, 
pianot! körer, blås. Ja, hela skiten är 
perfekt. 

Ok, nog om det som varit känt sen ti-
digt 70-tal och till det nya, extramateri-
alet. Sex nya låtar och en del alternativa 

Rolling Stones / exile on main 
street /Deluxe edition (Universal)

tagningar har lagts till i ”the deluxe edi-
tion”. Några låtar blev tydligen över när 
det begav sig och nu har Jagger lagt 
på sång (ett och annat gitarrpålägg 
har visst också kommit till). Låtarna är 
det glädjande nog inget fel på. Jag-
ger sjunger ungefär som på den gamla 
plattan och har ungefär samma feeling. 
Ja, faktum är att man påminns om vil-
ken fantastisk sångare Jagger är i rätt 
sammanhang . Inga fel alltså, tvärtom. 
Om de upphittade låtarna är glada ny-
heter och inte skäms för sig så visar ex-
tramaterialet att bandet hade bra om-
döme när det begav sig. Om allt var så 
himla flummigt som det sägs så hade 
flumskallarna i alla fall rätt kompass när 
det gällde att välja versioner. De alter-
nativa tagningarna som finns med nu 
är verkligen inte dåliga men det känns 
inte som att någon av dem hade kunna 
ersätta det som valdes från början. 

Alltså, de nya låtarna är skitbra, de 
alternativa kul och de ursprungliga 18 
en av de bästa rockplattorna någonsin. 

Fredrik Hellström
 

Illustration av Henrik Franklin

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                
TAXIRESOR • FLYGTAXI • BUD
Förbeställ gärna. +46(0)411-72 000

Tryggt & säkert
Taxi Ystad 72 000
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Richard Bona 
Sveriges JazzBand
Benni Chawes
Hanne Boel 

& Jakob Karlzon
Magnus Carlsson 

& Moon Ray Quintet
Katrine Madsen
Klüvers Big Band 

Low Brass Fantasy 
(Jimmy Ludwigsson, Ulf Johansson Werre, 
Andreas Pettersson)

Pato Pooh
Stor
• Burim Rama • Correction • DreamTeam by LOCAL 
HERO Kjell-Åke Persson • Essinger Blues Band 
• Gringelstad Sweet & Hot Trio • Jazul • Quorum 
• Royal Nelson Orchestra • State of Art 
• Sven Wickström Blues Band • Jacob Steinwall 
• Tessan Milveden • Vildklang • XL Big Band • m.fl
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Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett stort problem. Det är så att min fru slår 
mig. Det har pågått i ett par års tid nu. I början hände 
det inte så ofta utan bara när vi grälade, ibland bara 
om småsaker. Nuförtiden kan hon slå mig utan vidare, 
helt utan provokation. Ibland sker detta helt öppet in-
för barnen. Jag känner mig alldeles förtvivlad och jag 
vet inte vad jag ska ta mig till. Snälla Kära Hjärtanes 
hjälp mig!

Villrådig slagpåse.

Kära Villrådig slagpåse, det ligger till så här: i årtusen-
den har vi kvinnor fått stå ut med att bli förtryckta av 
er män. Visst kan det kanske vara synd om dig men 
du måste se det som att du får ta emot lite av den rätt 
som vi kvinnor har att ge tillbaks till den manliga delen 
av mänsklighteten. Din fru tar helt enkelt sig rättighe-
ten att för hela den förtryckta kvinnligheten symbo-
liskt banka skiten ur er män. Det är bara för dig att 
hacka i dig den förtreten och fortsätta ta emot stryk. 
Detta får du se som ett personligt offer och bidrag 
till den fortsatta strävan emot könslig jämlikhet. Att 
dina barn får se detta gör dem bara gott för framtiden. 
Barn av idag behöver starka kvinnliga förebilder!

K ära H järtanes!

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes. 

Jag är en helt vanlig kvinna som undrar om du har 
några bra generella tips om hur man får ett förhållan-
de att fungera? 

Undrande

Kära Undrande! Jag har fem punkter som jag alltid 
brukar utgå ifrån när det gäller sådan rådgivning. Det 
är viktigt att hitta en man som hjälper till i hushållet, 
lagar mat, diskar städar och har ett bra jobb. Det är 
viktigt att hitta en man som får dig att skratta. Det är 
viktigt att hitta en man som du kan lita på och som inte 
ljuger. Det är viktigt att hitta en man som är bra i säng-
en och älskar att ha sex med dig. Det är viktigt att 
dessa fyra män inte känner varandra. Lycka till! 

K ära H järtanes! 

Irene-Gren

Du Irene
Tycker du om att gå ut och dansa? Jag menar, vilket 
är du mest bekymrad över när du står därhemma vid 
spegeln med läggningsvätska i håret: Att bogseras 
runt av svettiga karlar med rinnande snus som flåsar 
dig i örat och nyper dig i häcken under dansens gång, 
eller rädslan för att inte bli uppbjuden alls?

Du Yngve,
För det första använder inte jag läggningsvätska. Det 
är rent för dyrt. Nä, gör såhär istället: ta ett par decili-
ter vätska från den inlagda gurkan, blanda med 3 mat-
skedar trälim, lägg håret som du vill ha det och så på 
med en keps. Efter en halvtimme har du fått en frisyr 
som sitter hela kvällen, även om du har vallningar som 
bara den. Sen är det en karlmagnet också, man dof-
tar svagt av bostongurka och det dras dom till, gubb-
tjyvarna. Och oftast är det rätt typ av gubbar som 
lockas, det är ju - oss emellan -  mest dom inte helt fif-
figa som ger sig till känna och det passar mig bra. Jag 
orkar inte längre med såna som vill snacka en massa 
och diskutera och sånt jädra skit, nej låt oss bara göra 
det vi måste och gå vidare sen, la maj va ifre.

Höres och synes,
Irene

Asså mussan å snubben har gjort slut så hon bara 
gräder hela tiden.
Ja hade tänkt att ja skulle gått po bia denna måna 
men filmhelvetet 
som ja tänkte lägga min sura vickepeng po gick ju för 
helvete ente!
Ja e skitlack. Intornett funkar ente heller ordentlitt. 
Mussan hade glömt å bitala!
Nu e snat skolan slut i alle fall. Har inge summarjubb! 
E de nån såm har ett ti mej?
 
Ha de!
Jack-Åke, praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Jack-Åke, ständig praktikant

Historia:
– Snälla syster, jag kan inta sova. snälla, ge mig en 
sömntablett. 
– Nej, du får vänta tills nattsköterskan kommer. 
– När kommer hon då? 
– Klockan tio. 
– Jaha, då får jag väl hålla mig vaken till dess!

Analys:
 Ich bin so geklähmt als die Schweden sind so weich 
und kleine geworden! Etwas zu gedenken aber es 
ist immer nicht merkwurdich di kranken sind mehre 
kranken dreben den krankenhaus gesökt! Ach-
tung für Swedische krankenschwester als si sind so 
herzlos und fühlungskallt gesind. Ich möchte einen 
deutches krankenfürsicherung jetzt geskaffen!
 
Auf wiederschön wünshen ihren A. Schicklgrüber

Midsommaridyll…

Har ni sill, potäter, gräslök och
har någon köpt ut?
Ve den som inga jordgubbar har
och måtte inte spriten ta slut
Skynda hit och skynda dit
alla springer runt
har barnen fått sitt godis
kaffet blev för tunt

Nu ska det skålas, sjungas
och skrålas i kör
Barnen bråkar om glassen
och inga vuxna hör
Sen ska det dansas, snubblas
och tafsas på grannens fru
till sist med gräsfläckar på knäna
i en spya somnar du

LÄTT OCH LÄTTSAMT
God design erbjuder möjligheter. Låter dig göra det du 
önskar. Som Purus Line. Sätt en vacker golvbrunn där  
du vill. Lätt och ledigt. Utan bekymmer. Nästan lättsamt.
www.purusline.se – Lite roligare i badrummet

EN KOMEDI AV 
FREDDE GRANBERG
MED LEIF ANDRÉE   
JOHAN HEDENBERG   
CECILIA FRODE

BIOPREMIÄR 4 JUNI DEN LOKALA KRAFTEN
www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

Vindkraft 
på Österlen!

Vindkraft används inte bara till elproduk-
tion utan också för nöjes skull.
På Österlen finns fina förutsättningar för 
skrämflygning och på t ex Haväng träffas 
många skärmflygare som njuter av den 
magnifika naturen då de svävar ut över 
sluttningarna.
Njut av Österlen du med, nu när det är 
som bäst och handla gärna el av oss,
Österlens enda lokala elleverantör.

Adi S. analysieren



EN KOMEDI AV
FREDDE GRANBERG

MED LEIF ANDRÉE
JOHAN HEDENBERG

CECILIA FRODE

BIOPREMIÄR 4 JUNIKundtjänst 0415-173 00, www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.

Min bank vet vad jag menar 
med avkastning!

Vad vet din?

Ord öppettider: vardag 9-18 Lördag 9-13 tel 0417 - 10321

ÄNTLIGEN EN NY SVENSK POLISFILM!

EN KOMEDI AV 
FREDDE GRANBERG
MED LEIF ANDRÉE   
JOHAN HEDENBERG   
CECILIA FRODE

BIOPREMIÄR 4 JUNI



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

BIOPREMIÄR 4 JUNI

EN KOMEDI AV
FREDDE GRANBERG

MED LEIF ANDRÉE
JOHAN HEDENBERG

CECILIA FRODE

Ljus lager | 33 cl burk 5,9% | art.nr 1387 | Gå in på www.rowiwines.se för att läsa om legenden

C’est si Cool!

Alkohol i samband 
med arbete ökar 
risken för olyckor

Peter Andersson  0414-16109
peter.l.andersson@nordea.se



WWW.ROSKILDE-FESTIVAL.DK

 - OCH MÅNGA 
FLERA...

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)
BIFFY CLYRO (UK) 
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)

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
BY THE PATIENT (DK) 
CHIMES & BELLS (DK)
EIM ICK (DK)
FALLULAH (DK)
FONTÄN (S)
GHOST SOCIETY (DK)
ICEAGE (DK)
IGNUG (DK) 
JOENSUU 1685 (FIN)
KANDY KOLORED 
    TANGERINE (DK)
KHAL ALLAN (DK)
KILL SCREEN MUSIC (DK)
KRÅKESØLV (N)
FREJA LOEB (DK)
MESCALIN, BABY (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) 

ELECTROJUICE (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)
MESHUGGAH (S) 
MEXICAN INSTITUTE OF SOUND (MEX)
MIIKE SNOW (S)
MODERAT (DE)
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(PB) JACK JOHNSON(US) MUSE(UK) 
NEPHEW(DK) PRINCE(US) THE PRODIGY(UK) 
PATTI SMITH AND BAND(US) 
THEM CROOKED VULTURES(US/UK) 


