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Bob Dylan målar som en amatör, allt 
enligt de kritiker i Danmark som sett 
utställningen och som bedömt Dylans 
konstnärliga kvalitet. Själv tycker jag 
att Dylans tavlor är förvånansvärt 
tilltalande, men så har jag ju också 
fräckheten att ta mig friheten att tycka 
precis vad fan jag vill om det mesta. 
Men det är ändå underhållande att se 
kritikerpannan läggas i djupa veck och 
den annars så släta huden förvandlas 
till puckelpist för svettdroppar och ut-
anpåliggande tankar! Folk måste läsa 
in allting i allvar eller skämt, för eller 
emot, stapeldiagram och siffror, istället 
för att bara ta saker och ting för vad de 
är. Det är ibland väldigt tröttsamt. De 
som är mest upprörda över ”fräckhe-
ten” att låta Bob Dylan visa upp sina 
tavlor är finanstidningen Börsen. DEe 
kritiserar museets ledning för att vara 
populistisk för att de ställer ut Bob 
Dylan. Detta på grund av att han lockar 
stor publik till Statens museum för 
kunst i Köpenhamn. Och detta kan 
man ju ha den fullaste förståelse för: 
inte kan det väl vara meningen att folk 
ska vilja besöka konstmuseum för att 
titta på konst som besökarna kan vara 
intresserade av att se! 

Det finns som bekant ingen regel 
som säger att bara för att konst är ex-
tremt smal och enbart tilltalar ett få-
tal besökare, per automatik på något 
vis skulle vara bättre än den typen av 
konst som drar stor publik. Men, för 
det finns ett sådant, det finns ingen-
ting som säger tvärtom heller. Vad det 
handlar om är, som alltid, tycke och 
smak. Personligen tycker jag det vore 
oerhört intressant att få läsa konstre-
censioner av meriterade konstnärer 
som levt hela sitt yrkeslånga liv med att 
måla och att sätta sig in i olika sorters 
uttryck – alltså folk som till fullo förstår 
och behärskar konsten. 

Dylan själv svarar på följande sätt 
på frågan varför han inte skriver låtar 
istället för målar tavlor: “If I could have 
expressed the same [things] in a song, 
I would have written a song instead.” 
Klockrent. 

Konst ska man uppleva, bli berörd av 
och förlora sig i. En konstutställning el-
ler en vernissage ska inte fungera som 
en plats där man blir socialt bekräftad, 
en sorts hemlig tillställning där man in-
ternt klappar varandra på ryggen och 
förklarar för varandra hur duktig man 
är. Det ska vara öppet, välkomnande 
och inbjudande, så att folk vill komma 
istället för att bli hemma. Kommer det 
någonsin att bli så? Jag tillåter mig 
att citera den store: ”The answer my 
friend, is blowin’ in the wind”.

När jag lämnar utställningen känner 
jag mig oerhört glad över att ha sett 
hans tavlor och dessutom nöjd med 
det faktum att utställningen inbringar 
välbehövliga slantar till museet. Det 
betyder i sin tur att de nästa gång har 
råd att satsa på en utställning som inte 
nödvändigtvis på långa vägar är lika 
attraktiv för den stora publiken, men 
som ändå kan berika de besökande 
människornas intellekt. Återigen: tycke 
och smak, det är upp till betraktaren. 

Minns fortfarande när Sonic Youth 
var i Ystad en hel vecka och uttryckte 
sig konstnärligt. Vilket drag. 

På tal om drag: när jag lämnar muse-
et passerar jag ett gäng bestående av 
16 blåsare som i solskenet luktar som 
en kombination av instängd sommar-
stuga och gamla fimpar. Jag kan inte 
klura ut vad de spelar för någonting, 
men det låter högt. Förbannat högt. 
Och högt är bra. Jag köper en øl, njuter 
av oljudet, kollar på folk. Man kan stu-
dera förbipasserande länge och låtsas 
att hela omgivningen är ett enda stort 
konstverk. Färg, rörelse, liv och motiv, 

allt finns ständigt närvarande, var man 
än befinner sig, utan att man behöver 
bedöma eller fördöma. 

En kvinna med heltäckande slöja 
svävar ljudlöst förbi mig där jag sitter. 
För eller emot? Slöja eller avslöja? En 
ständigt pågående debatt. Själv skulle 
jag vilja veta vad de som bär slöjorna 
tycker, de uttalar sig sällan. Varför vet 
jag inte. Det borde inte vara på grund 
av rädsla för att bli igenkända, de är 
ju hyfsat anonyma under sina slöjor. 
Känner de glädje under slöjorna eller 
tvingas de att kväva, eller burka, sina 
skratt? Canned Heat. Det finns så 
många tankar att tänka, hur ska jag hin-
na tänka dem alla? Ibland tvingas man 
att gå utanför ramarna för att upptäcka 
motiven.

Lars Yngve
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Nå Håkan, ett decennium, sex album, 
sexton singlar och en EP i bagaget. 
Känns det som att de nya låtarna är 
början på ett nytt kapitel?

Nej det känns inte riktigt som en bör-
jan, mer som en fortsättning. Sam-
tidigt är det svårt att inte dras med 
i att det ju är exakt tio år sen första 
skivan kom och att det är ett nytt de-
cennium nu. Men trots allt detta är 
skivan bara några steg till för mig. 
Två steg för att vara exakt... 

Tycker du att du haft tur?
Ja, jag har haft enorm tur vad gäller 
skivorna. Än så länge…

Om du är på fest och du spelas, tycker 
du det känns pinsamt eller tänker du 
”Den här killen är ganska bra”?

Det har faktiskt hänt några gånger, 
och märkligt nog har det tagit tid 
innan jag fattat att det är någon av 
mina låtar. Oftast stampar man tak-
ten lite och nynnar med för att man 
känner igen låten. Sen någon gång 
i refrängen förstår man varför den 
känns bekant. Jag tycker det är ro-
ligt att höra min egen låt, absolut inte 
pinsamt. Men jag tycker att det är 
jobbigt när någon ska spela upp nå-
got nytt material från mig för någon, 
och jag är med. Olidligt jobbigt. Då 
brukar jag gå därifrån.

Kan du själv sätta fingret på varför du 
och din musik går hem hos folk?

Nej, det känns inte så hälsosamt att 
spekulera i det. Roligt bara att nå-
gon gillar.

En del artister är rädda för att kallas för 
folkkära, tycker du att det är ett nega-
tivt ord?

Nej det låter fint. Det är jag gärna.
Är det något du strävat efter, att bli 
folkkär?

Haha, nej, absolut inte. Det låter 
som en sjuk strävan. Jag strävar dä-
remot efter att göra så fina låtar som 
möjligt.

Håkan Hellström
Tröttnar du någon gång på dig själv och din röst?

Ja det gör jag absolut. Framför allt i studion. Jag blir 
gärna indränkt i allehanda psykedeliska effekter. 
Ibland vill de som jag samarbetar med inte samma 
sak som jag, och det är nog tur. Men jag tycker om 
min röst också. För det mesta faktiskt. 

Hur långt hade en okänd Håkan Hellstöm kommit i 
Idol?

Oj då, jag hade givetvis blivit utslängd direkt, haha, 
tur för mig att inte alla delar den där juryns smak. 
Jag själv till exempel. Tur att det finns såna som jag. 

Vad anser du om själva konceptet Idol?
Jag tycker att det är vidrigt på de flesta plan. Men 
det där är helt avhängigt av var man kommer ifrån 
och vilka man identifierar sig med. Min husgud var 
Morrissey i tonåren. Behöver väl inte säga mer än 
så. Men jag tror ändå att de som ställer upp har en 
uppriktig kärlek till musik. Skulle vilja säga till dem 
att det finns fler vägar att gå. Det finns många artis-
ter som är exempel på det. 

Hur har du förändrats sedan du fick barn, tycker du?
Ja det är nog det som förändrat en mest. Jag har 
blivit mindre kaotisk. Skönt att slippa fladdra runt 
faktiskt. 

Trodde du att du skulle kunna få så starka känslor för 
någonting som för ett barn?

Jag visste hela tiden att livet skulle förändras av att 
få barn. Den förändringen var väldigt välkommen 
för mig. Gick mest och väntade på att den rätta 
skulle dyka upp att stadga sig med.

Man brukar ju säga att ingen blir profet i sin hem-
stad, men du är väl så nära profet man kan komma i 
Göteborg?

Jag är glad över att så många låtar har fallit i god 
jord, men det är ingenting jag räknar med ska hålla. 
Men någonting som gjorde mig väldigt glad var 
spelningen på Way Out West. Just att första ski-
van fått leva så länge som tio år är svindlande för 
mig. Mina låtar var något jag trodde skulle passera 
obemärkt förbi.

Det känns som hela staden sluter upp bakom dig, kan 
du känna det så?

När vi spelar i Göteborg blir det ofta en speciell 
stämning. Låtarna handlar ju om samma gator som 
publiken och jag går på varje dag. Men märkligt 
och glädjande nog tycker jag att jag kunnat känna 
samma stämning i Kiruna och Stockholm, ja, i vilka 

städer som helst. Det beror väl på 
att låtarna handlar om rätt allmänna 
saker som kärlek och så. Kanske be-
ror det även på att melodierna är fina 
också, vad vet jag.

Din sjömanskostym hänger på Sjö-
fartsmuseet i Göteborg. Kan det be-
kräftas på ett finare sätt?

Ja det är både märkligt och stort. Jag 
gick dit med min son, och när vi stod 
framför matroskostymen sa jag ”Ja, 
Sigge, där hänger min matroskos-
tym.” Då tittade han bara konstigt på 
mig som om jag var helt galen och 
sen sa han: ”Kom pappa, vi går till 
sjörövarskeppet”. Så var det med 
den saken. Och så ska det vara.

Utöver musiken så blev du utsedd till 
årets bäst klädde man av ELLE. Hur 
känns en sådan utmärkelse?

Det var en fin och oväntad utmär-
kelse. Jag har ju mest diggat sådant 
jag sett på skivomslag, men faktiskt 
inte alls tänkt på mina kläder särskilt 
mycket. Daniel Gilbert är betydligt 
mer välklädd och har ofta gett mig 
kläder när vi vuxit upp. Priset går allt-
så egentligen till honom. Ska faktiskt 
gå över med det efter intervjun, vi 
bor bredvid varandra.

Är du alltid noga med hur du klär dig?
Nej, herregud, det är väl ingen!

Jag menar, när man fått barn och inte 
sovit och måste ha barnmat, händer 
det då att du springer ut i tofflor och 
noppriga joggingbyxor?

Absolut, jag gick just runt på stan 
helt nerspydd. Min son spydde på 
mig.

Oroar du dig någonsin för folks åsikter 
om dig och din musik?

Nej jag oroas inte det minsta över 
åsikter, roas däremot.

Du har ju sluppit extremt negativ kritik. 
Hur tror du att du kommer att handskas 
med den, den dagen den kommer? För 
någonstans måste du innerst inne veta 

att det någon gång blir ett bakslag?
Det stämmer inte tyvärr, jag får ofta 
rätt hård kritik. Jag är till exempel 
övertygad om att en del av dem som 
läser det här tycker jag är en idiot 
som inte borde släppas upp på en 
scen. Men jag tror ändå att om de 
hade kommit och tittat när vi spelat 
så skulle jag kunna vända dem. Vi 
skulle ta ett glas i baren och skämta 
med varandra.

Kommande platta, hur skiljer den sig 
från föregångarna?

Nya skivan, den här frågan kan jag 
prata om hur länge som helst, men 
jag ska ändå försöka hålla mig kort. 
Den är mycket tillbaka till popen och 
den sortens pop jag växte upp med 
i början av 90-talet. Manchester, 
Breakbeats, Stone Roses, Happy 
Mondays, The Smiths. Men också 
den sortens pop som formade all 
pop. Typ The Byrds. Blanda in lite 
Evert Taube där så närmar vi oss 
nog plattan. Men det är som vanligt 
bara jag, och man kommer nog att 
känna igen mig direkt. Har inte för-
ändrats mycket. Bara två år. Två steg 
till. Närmare paradiset.

Kommer Håkan Hellström någonsin 
att försöka sig på en utlandslansering i 
framtiden tror du?

Nej ingen utlandslansering, haha. 
Det har aldrig vart något mål att ens 
komma så här långt och du skulle 
höra min engelska. Förfärlig.

Två steg från Paradise, är det enbart 
ett rim på För sent för Edelweiss eller 
är Paradise ett ställe eller en plats?

Titeln på skivan är en anspelning 
på förra skivans titel. Visserligen för 
sent för helt ren och vit kärlek, men 
ändå. Kanske närmare något annat.

Lars Yngve

”När vi spelar i göteborg blir det ofta en speciell 
stämning. Låtarna handlar ju om samma gator som 
publiken och jag går på varje dag.”

Håkan Hellströms nya album Två steg från 
Paradise släpps 13 oktober, exakt tio år sen 
första skivan Känn ingen sorg för mig Göteborg.

”Just att första skivan fått leva så länge 
som tio år är svindlande för mig. Mina 
låtar var något jag trodde skulle passera 
obemärkt förbi.”
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Bandet hade precis släppt sitt debu-
talbum Rattlesnakes och spelade det 
rakt upp och ner, och när de blev in-
klappade för extranummer så körde 
de Perfect Skin – igen, förmodligen 
mest beroende på att de inte hade fler 
låtar vid denna tidpunkt. Jag var häpen 
över bandets perfekta mix av kling-
ande vacker pop och Lloyds universi-
tetsutseende med manchesterjeans 
och svart polotröja. Lägg därtill en fri-
syr som avslöjade att han var bokmal 
och plugghäst. Dagen efter sprang 
jag andfådd och köpte Rattlesnakes. 
Nu, 26 år senare, är Lloyd fortfaran-
de igång och det låter lika bra som på 
Rattlesnakes och uppföljaren Easy 
Pieces. 

Lloyd Cole öppnar sitt nya album Bro-
ken Record med raderna: ”Not that I 
have much dignity left anyway”, vilket 
osökt får mig att undra om Lloyd Cole 
möjligtvis syftar på det faktum att han 
lät 1000 fans delvis finansiera inspel-
ningen av Broken Record genom att 
förhandsbeställa skivan?

Nej, det är inte själva tanken med 
den textraden. Det är inte meningen 
att man ska ta den raden på allvar. 
Det där med eventuell värdighet har 
blivit mindre viktigt för mig med åren, 
kan jag meddela. 

Du har betydligt mer värdighet än 
många av dina kollegor.

Jag har ju hela tiden gjort min egen 
grej och klarat av att inte falla för 
frestelsen att hoppa på trender. Jag 
kan berätta för dig att på 90-talet så 
fanns det folk i min omgivning som 
rådde mig till att spela in en skiva 
med dansmusik! Hade jag gått med 
på det då, hade jag nog tittat tillbaka 
på min karriär med lite andra ögon. 

Lloyd har precis fått leveransen av de 
1000 specialutgåvorna à $ 45 som 
ska signeras och skickas iväg. Lloyd 
inser att han troligtvis ådrar sig någon 
form av träningsvärk efter att ha signe-
rat all utgåvorna. Så är verkligheten när 
man väljer att följa sin egen övertygel-
se; det är på många sätt tufft men sam-
tidigt nödvändigt. 

Skulle du då kunna tänka dig någon 
av dina låtar i reklamsammanhang?

Absolut! Om till exempel Revlon 
hade frågat mig om de fick använda 
Perfect Skin i en reklamfilm hade 
jag accepterat direkt. Jag har inte 
ekonomi till att avböja den typen av 
erbjudanden. Jag ser egentligen 
inga problem med att folk använder 
sin musik i reklamsammanhang. Jag 
tycker det är stor skillnad på att folk 
medvetet gör musik anpassad för re-
klamfilm och de som skriver musik 
som därefter appellerar till att mark-
nadsföra olika produkter. 

När jag påstår att han gjort sin bästa 
platta sedan Easy Pieces skrattar han 
och säger:

Lars, ditt påstående får mig faktiskt 
att tänka på en intervju med Mark 
Smith där reportern påstod ungefär 
samma sak till honom, och på det 
svarade Mark: ”Du raderade just ut 
allt jag gjort de senaste åren!”. 

Jag menade inte riktigt så!
Nej, det förstår jag att du inte gör 
(skratt). 

Jag tänker på att det låter som ett band 
i samma anda som The Commotions.

Tack. Jag har haft hjälp av en hel del 
olika musiker som Joan Wasser, 
Blair Cowan, Bob Hofner med flera, 
och själv spelar jag banjo. Det var 
fantastiskt kul att spela med ett rik-
tigt band igen. 

Och du använder steel-gitarr.
Jag har alltid gillat soundet av steel-
gitarr, och jag tycker den färgar mu-
siken på ett subtilt och passande 
sätt. 

När du var 20 såg du ut som 30. När du 
var 30 såg du ut som 30. När du var 40 
såg du ut som 30 och nu när du snart 
fyller 50 så ser du fortfarande ut som 
30, hur bär du dig åt?

Spontant kan jag säga att jag defini-
tivt inte känner mig som 30, åtmins-
tone inte i kroppen. Men det är kul 
att du säger det, för när vi spelade in 
nya plattan så kände jag mig faktiskt 
uppsluppen och rent fysiskt på sam-
ma vis som jag gjorde typ 1987. Men 
när jag såg min spegelbild i glasru-
tan i inspelningsstudion, så undrade 
jag vem den gamle personen i rutan 
var…

Din musik är ganska melankolisk, och 
jag brukar hävda att hur dålig en låt än 
är så är den inte usel om det finns ett 
mollackord i den. Skriver du medvetet 
vemodigt, eller är det slumpen som gör 
att det blir så?

Melankoli användes förr som en be-
skrivning av depression, och det är 
ju inte riktigt samma sak! Jag är inte 
speciellt melankolisk som människa, 
men rent musikaliskt är jag vemo-
dig. Det finns ju vissa musiker som 
låter upplyftande oavsett vad de än 
sjunger om, som Carole King till ex-
empel, men jag är ingen sådan. 

På tal om andra artister: du har ju tolkat 
Leonard Cohen. Vad är ditt förhållande 
till honom?

Jag tänker på honom som lärare och 
på mig själv som elev. Han har gjort 
helt fantastiska låtar, men efter 1992 
tycker jag att han har gått tillbaka 
låtmässigt. Problemet med hjältar 

Lloydcommotion

är att en del av dem tenderar att bli lite lata och då 
måste eleverna se till att utvecklas vidare utan att 
snegla på vad förebilderna har för sig. Men jag 
sjunger fortfarande vissa av hans låtar när jag är 
ute och spelar live. 

Snart kommer du till Sverige igen. 
Ja, jag kommer att framträda för en sittande publik 
med stämningsfull inramning av konserterna med 
kandelabrar. 

Sverige och du har ett långt förhållande!
Ja, jag har många trogna fans och vänner i Sverige 
och ser alltid väldigt mycket fram emot att besöka 
Sverige. Ni har en del coola band, jag gillar bob 
hund väldigt mycket. Jag tycker att deras senaste 
album ”Folkmusic… something” är oerhört bra. 

Lars Yngve

the

1984 satt jag med munnen öppen och såg ett liveframträdande av 
Lloyd Cole and the Commotions på Bagen som leddes av Cia Berg, 
och textraden ”She’s got cheekbones like geometry and eyes like sin” 
brände som en svetslåga i min hjärna. 

Lloyd Cole
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Kunde du ens i din vildaste – och då 
menar jag sannerligen den vildaste av 
dem vildaste – fantasi se att Svinaläng-
orna skulle bli en film när du satt på 
bussen med dina lappar?

Nä.
Bussresorna har sannerligen trans-
porterat Svinalängorna en väldigt lång 
sträcka.

Väldigt långt. Och den kanske fort-
sätter. Verkar så. Våld, missbruk, 
sorg verkar vara något som är igen-
kännbart för många människor, i 
många länder. Har faktiskt en gång 
försökt räkna ut hur många männis-
kor som dött i missbruk, i hela värl-
den alltså. Men jag kunde inte räkna 
så långt. Våld mot riktat mot kvinnor 
är också ett gigantiskt mattetal.

Bok, teater, film… när blir Svinalängor-
na musikal?

Det är på gång. Förlåt, bara skojade.
Varför inte?

En balett vore kul.
Vem skulle i så fall skriva musiken?

Varför inte den finska manskören 
Hutajat, Skrikarna. De skriker helt 
enkelt alla sånger, istället för sjung-
er. Barnvisor, nationalhymner, allt 
skrikes. Tonsäkra som fan.

”Att tala är silver, att skrika är guld” 
är deras devis.

Hutajat har ett stort projekt i Syd-
ney i Australien, kören framför ett ny-
komponerat verk av Petri Sirviö, som 
tonsatt det tal där Australiens presi-
dent Kevin Rudd ber ursprungsbe-
folkningen, aboriginerna, om ursäkt 
för de lidanden de åsamkats genom 
seklerna. De har även tidigare bland 
annat tonsatt Amsterdamfördraget.

Bob Hund vore en given kandidat, de-
ras musik skiftar i lika snabbt som hu-
möret på den sprit språngande fadern 
i boken.

Hutajat är nog att föredra för musi-
kalen Svinalängorna. Eller baletten. 
Dansa till skrik, måste vara under-
bart. Risk för att bryta tårna.

Om nu filmen blir en stor framgång, 

inte bara i landet utan även utomlands, 
kan du då tänka dig att brandbilen i 
Ystad kör förbi Fridhemsområdet och 
pekar ut den lägenhet där du bodde?

Jag skriver inte för att få gator upp-
kallade efter mig. Än mindre för 
att peka ut var jag bodde som 
barn. Men när jag tänker efter, det 
finns  många museum som för kom-
mande generationer visar hur över-
klassen bodde. Få museum existe-
rar som visar liv och boende i vanliga 
hyreslägenheter. Så varför inte 
egentligen?

Du har sett filmen, var den som du för-
väntat dig?

Den var bättre.
Få lyckas skriva en bok som slår ige-
nom så stort som Svinalängorna gjor-
de, och det var dessutom din debut! 
Kan man skaka av sig och gå vidare 
till nästa bok bara sådär, förtränga, el-
ler har du suttit och skrivit på något 
annat och plötsligt Leena kommit in i 
tankebanorna?

Jag har satt en punkt för Svinaläng-
orna flera gånger. Men har märkt att 
publiken på biblioteken blir sura om 
jag inte nämner den när jag framträ-
der. Så jag nämner den oftast för att 
inte göra människor besvikna. Men 
gestalterna i boken besvärar mig 
inte. Varje berättelse har sin egen 
röst. Svinalängorna var Leenas röst, 
det var ett barns röst. Hon har sagt 
sitt. Men det innebär inte på något 
vis att jag har tystnat.

Okej, till sist, vad skriver du på nu ?
Nästa år utkommer jag med en barn-
bok. En tjock barnbok. Hade tänkt 
en barnbok med korta texter, och 
stora bilder. Men det blev en bok 
med mycket text och inga bilder.

Lars Yngve

Fridhem 
jorden runt
Filmatiseringen av Susanna Alakoskis roman Svinalängorna, gjorde 
succé på Venedigs filmfestival, och nu börjar filmens resa över världens 
biografer. Svinalängorna skildrar en finlandssvensk familj, märkt av 
missbrukarproblem, i miljonprogramsområdet Fridhem i Ystad under 60 
och 70-talet. Området fick öknamnet ”Svinalängorna”.

Los Angeles-baserade trion Best Coast har drag av Phil Spector, Beach Boys och 
60-talets gyllene era. Lägg därtill ett svampigt gummibandsliknande gitarrljud, som 
vanligtvis annars enbart brukar tillhöra thurston Moore och Lee ranaldo i Sonic Youth, 
gör att de bildar en egen genre: Stereogum-pop i lo-fi, och hi-fi. Sanningen är natur-
ligtvis inte att musiken mixades på en ombyggd surfingbräda i gold Star Studios med 
Larry Levine smygandes runt i omgivningen, men jag väljer att låtsas att det är så.

Susanna 
Alakoski

Ni verkar vara väldigt influerade av Phil 
Spectors vägg av ljud?

Ja, när jag var liten hade mina för-
äldrar som tradition att spela Phil 
Spectors julskiva varje år, och just 
den skivan var min första kontakt 
med Spector och alla de band han 
hade arbetat med. Jag älskar verkli-
gen detta sound. Det påminner mig 
om att vara ung, och det är det jag 
lyssnade på en hel del när jag bodde 
i New York, innan jag flyttade tillbaka 

till LA och bildade Best Coast.
Du har ett speciellt förhållande till Pet 
Sounds!

Den första Beach Boys-låten jag nå-
gonsin hörde var ”Don’t worry baby” 
och det är fortfarande min favoritlåt 
med Beach Boys. Min pappa var ett 
stort fan, men återigen, det är musik 
jag har lyssnat på sedan min barn-
dom, och musiken gör mig lugn och 
får mig att känna mig ung igen.

Surfar du?
Nej. Jag har aldrig ens försökt, och 
jag har inga planer på att försöka.

Inte ens crowdsurfa?
Det har jag gjort en hel del, framfö-
rallt när jag gick på punkkonserter 
som tonåring. Det slutade med att 
jag vid ett tillfälle bröt ett finger när 
jag var sexton, och tvingades ljuga 
ihop en historia för mina föräldrar om 
att jag råkat fastna med fingret i kläm 
i en dörr.

Hur träffades du och Bobb?
Vi sprang ihop med varandra på en 
fest när jag var 18. Jag kände bara 

till honom som den killen som hade jobbat tillsam-
mans med, typ, alla band från LA. Han har spelat in 
och producerat ett stort antal band.

Hade ni samma tankar om hur musiken du ville göra 
skulle låta, eller uppstod det meningsskiljaktigheter?

Anledningen till att jag bad Bobb vara med i Best 
Coast var att han förstod att jag visste precis hur-
dan ljudbild jag strävade efter att ha. Bobb och jag 
brukade sitta och nörda om The Beach Boys hela 
tiden, så jag visste att han var riktigt bekant med de 
ljud som verkligen inspirerade mig. Vi har aldrig va-
rit oense om ljudbilden.

Hur mycket tid lägger du på repetitionerna varje dag?
När jag inte är på turné repar jag nästan inte alls. 
Ska jag vara helt ärlig mot dig, och det vill jag vara, 
så kan jag avslöja att jag tillbringar den mesta av ti-
den med att ligga på min soffa och titta på TV och 
bara slappa. När vi turnerar så blir det inte mycket 
vilande, därför är det skönt att bara vara ledig utan 
en massa måsten. Inför en turné repar vi en hel del 
och därefter spelar vi i princip varje kväll under en 
månad, så… vi behöver inte så mycket repande.

Skulle du säga att ni gör musik för massorna?
Nej, jag skulle nog hellre vilja säga att vi bara gör 
musik för alla som vill lyssna på den, I guess! Jag 
menar, vår musik riktar sig inte till någon särskild 
person eller målgrupp. Jag tror vem som helst skul-
le kunna lyssna på Best Coast.

Var låter er musik bäst: i en bil, en bärbar dator, i hi-fi 
eller i en iPod?

Helt klart på stranden.

Lars Yngve

Best Coast 

”Bobb och jag brukade sitta och 
nörda om the Beach Boys hela 
tiden, så jag visste att han var riktigt 
bekant med de ljud som verkligen 
inspirerade mig. Vi har aldrig varit 
oense om ljudbilden.”

Krigsdagböckerna må vara värdefulla, 
men de kan också bidra till att förstärka 
den rådande och olyckliga tesen att 
krig bara är orätt om man inte är fram-
gångsrik. Ungefär vad nazisterna tyck-
te efter Stalingrad.

I juni kom general McChrystals fi-
asko då han fick sparken som befäl-
havare för de amerikanska trupperna i 
Afghanistan. Han ersattes av sin över-
ordnade, general David H. Petraeus.

En trolig följd av förändringen är att 
krigets handlingsregler kommer att bli 
mer avslappnade, och det blir lättare 
att döda civila. Kriget blir också mycket 
mer långvarigt. Petraeus kommer att 
använda sitt inflytande i kongressen 
för att nå sitt mål.

Kriget i Afghanistan är president 
Obamas viktigaste krig för närvarande. 
Det officiella målet är att vi skall skyd-
das från al-Qaida, en organisation som 
inte har någon specifik bas, ett ”nät-
verk bestående av nätverk” och ”mot-
ståndsrörelse utan ledare” som det har 
beskrivits i facklitteraturen. Idag består 
al-Qaida ännu mer än tidigare av gan-
ska löst sammansatta fraktioner runt-
om i världen.

CIA har uppskattat att antalet al-
Qaida-aktivister i Afghanistan för när-
varande är 50-100, och det finns inget 
som tyder på att talibanerna vill upp-
repa sitt misstag att erbjuda al-Qaida 
en fristad.

Talibanerna verkar däremot vara väl 
etablerade i sitt enorma, ogästvänliga 
landskap i de pashtunska områdena.

I februari utövades Obamas nya 
strategi för första gången och den 
amerikanska marinen intog Marja, ett 
mindre område i provinsen Helmand 
där upprorsmakarna har sitt centrum.

Där, rapporterade R. A. Oppel Jr i 
New York Times, ”har marinsoldaterna 
konfronterats med en talibansk identi-
tet som är så dominerande att rörelsen 

mer påminner om den enda politiska organisationen 
i en stad med bara ett parti och med inflytande över 
alla som bor där …”

”Vi måste omvärdera definitionen av ordet ’fiende’, 
sade brigadgeneral Larry Nicholson, den amerikan-
ska marinens befälhavare i Helmand-provinsen. ’De 
flesta människor här säger att de är talibaner … Vi 
måste ändra vårt tänkande så att det inte är talibaner-
na vi försöker jaga iväg från Marja, utan fienden.’”

Marinen står inför samma problem som alla er-
övrare och som är väl känt i USA på grund av Viet-

namkriget. 1969 beklagade Douglas Pike, ledande 
Vietnam-expert, att fienden – Södra Vietnams Na-
tionella Befrielsefront, FNL – var det enda ”politiska 
partiet i Sydvietnam som verkligen hade bred folklig 
förankring.”

Att försöka tävla politiskt med en sådan fiende vore 
som ett slagsmål mellan en mygga och en elefant, en-
ligt Pike. Därför var vi tvungna att besegra FNL:s po-
litiska gren genom att använda vår styrka – våld. Med 
skrämmande resultat.

Andra länder har haft samma svårigheter, till ex-
empel ryssarna i Afghanistan på 1980-talet. De vann 
varje slag men förlorade kriget.

Bruce Cumings är historiker på universitetet i Chi-
cago och skriver om en annan av USA:s invasioner, 
den i Filippinerna 1898. Han gjorde en observation 
som bara alltför väl passar in på Afghanistan idag: 
”När en sjöman ser att han håller på att styra mot ka-
tastrofen ändrar han kurs. Men imperialistiska arméer 
låter bara stövlarna sjunka ner i kvicksanden och fort-
sätter marschera, om det så är i cirkel, medan politi-

kriget i afghanistan
väcker minnen från 
vietnam

kerna citerar godbitarna ur de ameri-
kanska idealen.”

Efter triumfen i Marja förväntades de 
USA-ledda trupperna attackera den 
stora staden Kandahar. Enligt en un-
dersökning gjord av den amerikanska 
armén i april är 95 procent av befolk-
ningen där motståndare till de militära 
operationerna. 5 av 6 ser talibanerna 
som ”våra afghanska bröder” – där har 
vi ännu ett eko från tidigare erövring-

ar. Men planerna på Kandahar sköts 
upp, och det var en av orsakerna till att 
McChrystal fick avgå.

Under de här omständigheterna är 
det inte konstigt att amerikanska myn-
digheter är oroliga för att det folkliga 
stödet för kriget i Afghanistan skall 
minska ytterligare.

I maj publicerade WikiLeaks en 
CIA-rapport från mars månad om hur 
Västeuropas stöd för kriget skall kunna 
fortsätta. Underrubriken på rapporten 
lyder ”Varför det kanske inte räcker att 
bara lita på apati”.

”Det faktum att uppdraget i Afgha-
nistan har så liten plats i den offent-
liga debatten har gjort det möjligt för 
franska och tyska ledare att ignorera 
det folkliga motståndet och fortsätta 
öka sitt militära bidrag till de internatio-
nella säkerhetsstyrkornas hjälptrupper 

krigsdagböckerna – sex år av hemligstämplade militära dokument 
om kriget i Afghanistan – publicerades på Internet av organisationen 
WikiLeaks. Det är dokument som beskriver en, från USA:s perspektiv, allt 
hårdare kamp. Och för afghanerna blir kriget alltmer fasansfullt.

Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

N.Chomsky

(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.)

(ISAF),” står det i rapporten.
”Berlin och Paris är idag på tredje 

och fjärde plats när det gäller trupp-
storlek i ISAF, trots att 80 procent av 
de tyskar och fransmän som tillfrågats 
är emot ytterligare trupputplacering-
ar i ISAF.” Därför är det nödvändigt att 
”tillrättalägga uttalanden” för att ”för-
hindra eller åtminstone hålla tillbaka 
motreaktioner.”

CIA:s rapport borde påminna oss 
om att alla länder har en fiende inom 
sig: deras egen befolkning som måste 
betvingas när de motsätter sig den 
statliga politiken.

Demokratiska samhällen använder 
sig inte av våld, utan av propaganda. 
Folket manipuleras till att hålla med 
genom ”nödvändiga illusioner” och 
”känslomässigt starka förenklingar” för 
att citera Obamas favorittänkare Rein-
hold Niebuhr.

Striden om kontroll över den inre 
fienden är alltså fortfarande högst 
relevant. Den kan till och med vara 
helt avgörande för krigets framtid i 
Afghanistan.

Distribuerad av the New York Times 
Syndicate
© 2010 Noam Chomsky

”Att försöka tävla politiskt med en 
sådan fiende vore som ett slagsmål 
mellan en mygga och en elefant, 
enligt Pike. Därför var vi tvungna att 
besegra FNL:s politiska gren genom 
att använda vår styrka – våld.”
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FYRTIOTRE 
Alla visar upp sina trosor. Ingen har 
packat ner de med rosa hästar eller 
elefanter på. Alla har i hemlighet köpt 
stringtrosor eller några med spetskant. 
Jag har med mig mina vanliga bom-
ullstrosor med dålig resår som är lite 
urtvättade. Jag visar inte upp några tro-
sor. Men frågar någon säger jag att ju 
fulare de är desto snabbare åker de av. 
Ingen frågar.

SEXTIOSJU
Kalle A bor fortfarande på Långgatan 
10. I ett gult hus med aluminiumpanel. 
Ett fult hus. Ett billigt hus. Dörren öpp-
nades och alla killarna i klassen sprang 
in i tjejernas omklädningsrum. Inför en 
hel gympasal på 90talet drar Kalle ner 
mina byxor. Det finns fortfarande dagar 
som jag håller hårt i mina byxor och jag 
kommer aldrig att kunna följa med mina 
barn på gymnastikuppvisningar. 

ETTHUNDRASEXTIOFEM
Johanna K har låst in sig med en kille 
på Hannas rum. Det ligger 100 jackor 
i deras hall i suteräng-villan. Jag är 15 
år och går på min första fest. Och det 
är för att vi nästan är släkt. Det är svårt 
att neka någon man är släkt med. Jo-
hanna K har något som kallas för öp-
pen mottagning. Det betyder tydligen 
att hon ligger med alla killar som ställer 
sig på kö, eller i alla fall hånglar. Jag är 
15 år och dricker min första folköl i ett 
kök där alla andra har tajta jeans. Jag 
har på mig någonting som min mamma 
sytt.

ETTHUNDRANITTIOSJU
Lotta B brukade fylla i våra chattnamn. 
Blondiner_85 brukade vi heta när vi 
loggade in på Världschatten på Afton-
bladet.se. När jag fick en mobiltelefon 
bytte vi ibland nummer med killarna. 
De brukade ringa och prata i fem mi-
nuter. Sen brukade de lägga på. Jag 
antar att det gick för dem i just den se-
kunden. Att det inte krävdes så mycket 
mer. Det är nog så fortfarande. Att det 
går alldeles för lätt för killar. 

FYRAHUNDRANITTIONIO. 
Det är kväll och jag har duschat för 
mamma säger att det är bättre att jag 
duschar på kvällen eftersom håret hin-
ner torka över natten. Så jag duschar 
om kvällen. Jag har svept in mig i en vit 
handduk med någon reklamlogo och 
jag tittar på min spegelbild som reflek-
teras i balkongdörren. Jag sätter hand-
duken runt midjan och griper tag om 
mina bröst som ryms gott och väl i en 
AA-kupa med Nalle Puh-tryck. Och så 
trycker jag upp dem mot halsen. Jag 
försöker bortse från min skymtande 
dubbelhaka och så konstaterar jag att 
om jag trycker brösten så hårt jag kan 
mot hakan liknar de Geri Halliwells 
bröst lite ändå. Sen släpper jag ner 
dem och tar på mig igen. Jag har fyra 
veckans ord kvar innan jag ska lägga 
mig. Jag skriver Emerentia Skårssko-
lan Klass 5A högst upp i marginalen på 
pappret.

Emerentia Leifsdotter

MINNeN FrÅN eN BArNDOM 

På teven bombarderas vi av budska-
pet: Välkommen tillbaks till verklighe-
ten. Med detta menar de; jobbet, sko-
lan och hemorten. De tycker också att 
vi måste köpa en massa saker, för att 
kunna hantera denna så kallade verk-
lighet. Vad är då verklighet?

Generellt menar vi nog; ansvar, 
måttlighet och ett försök att försäkra 
oss om en slags trygghet. Detta i mot-
sats till äventyrlighet, överdåd och att 
hoppas på det bästa och bara tuta 
och köra. Man kan också kalla det; se-
mester och osemester, eller kan man 
det, eller skulle det kallas overkligt. Vi 
ska rösta nu snart, eller har röstat (om 
ni läser detta efter valadagen); känns 
det verkligen verkligt eller verkar det i 
själva verket; overkligt? Jag har huvud-
värkligen, det betyder; att jag verkligen 
har ont i huvudet, av alla debatter som 
försiggår på teven. 

Vem bestämmer då vad som är verk-
lighet? Min verklighet är ju inte samma 
som din. Jag tycker det är normalt med 
folksamlingar på tusentals personer 
som tittar på män i medelåldern som 
för oväsen. Du skulle kanske hellre gå 
på samma äng och rasta en hund eller 
plocka blommor. Jag tycker det är nor-
malt med ett Kåseberga fullt med folk 
och rörelse, medan du hellre ser på 
flyttfåglarna dra söderut, ackompan-
jerad av en ensam fiskmås. Jag tycker 
inte att det verkar normalt att behöva 
frysa och bli blöt av en regnskur, när 
man skulle kunna sola och bli blöt av 
ett härligt varmt dopp i böljan. När vi 
har semester, är vi inspirerade och fulla 
av uppslag och idéer. När vi har ose-
mester; är vi rädda och försiktiga. Jag 
skulle vilja vara på semesterhumör året 
om. Jag skulle vilja att alla var det: Inga 
pessimister eller förståsigpåare. Bara 
visionärer och äventyrare. 

Ja, min verklighet ser inte ut som al-
las; jag jobbar oftast när andra är ledi-
ga. Publiken är ledig när jag spelar mu-
sik, dansgolvet är ledigt när jag vänder 
plattor och kunderna är ledig när jag 
säljer fisk. Jag däremot är ofta ledig när 
folk jobbar; ibland, måndagar, ibland, 
vintermånaderna och ibland, myck-
et sällan sammanfaller min verklighet 
med vanliga dödligas verklighet, d.v.s; 
ledighet. Jag hoppas att alla människor 
ska ta med sig overkligheten in i varda-
gen och göra den till den nya verklig-
heten. Jag vill se allas galna semester 
idéer, verkställda och alla städer fyllda 
av verkstäder överfyllda med projekt 
som gör det overkliga möjligt. Regnar 
det och är kallt; bygg ett paraply av 
solceller, så att vi kan gå och gotta oss 
i värmen. Är någon du känner vissen 
och nere; säg något verkligt overkligt 
trevligt, så att vännen går därifrån, viss-
lande av glädje. 

I verkligheten, finns det begräns-
ningar och ramar. I overkligheten är all 
möjligt!

sanoJ nossanoJ

Fotnot: På tal om vad som är sant, så måste jag nog 
rätta mig själv litegrann: I min förra text skrev jag att 
Bornholm aldrig blev Svenskt. Det var fel. Bornholm 
tillhörde verkligen Sverige men bara i två år, sedan 
blev ön Dansk igen. I övrigt kändes texten verklig.

VäLkOMMeN tILLBAkS tILL 
OVerkLIgHeteN

Kära makthavare,
Helt oombedd skulle jag i egenskap av bättreve-

tare beskäftigt vilja komma sättandes med några råd 
och tips till dig som ofta nödsakas använda tal och 
skrift för att övertyga dina undersåtar snedstreck 
medmänniskor.

Är det okay? Är det till och med helt okay?
Juste!

1. Tala mycket kortare än du först hade tänkt. Tänk 
på att om man vill vara tråkig ska man sträva att 
berätta ALLT. Ingen begär, att du – om någon 
frågar hur du mår – ska lägga fram hela ditt 
livs medicinska historia med glädjeämnen och 
besvikelser. Det är likadant i politiken, förstår du.

2. Var sparsam med leenden! Det som du själv 
uppfattar som ett varmt, positivt leende, kan av 
åhörarna/tittarna uppfattas som en hånfull signal: 
”Oj, så korkad min meningsmotståndare är!”

Och nu över till själva språket!

3. Undvik uttrycket ”lyfta frågan”. Åhöraren ser 
framför sig hur makthavaren lyfter en väldig 
stenbumling och hur under denna sexhundra 
gråsuggor krälar omkring. Men talaren talar bara 
om själva stenen. 

4. Det låter litet mästrande om du använder uttryck 
av typen ”vi ska alla komma ihåg, vi vet ju alla, vi får 
inte glömma bort att” etc. Det är liksom du själv 
som ska bevisa dina teser, inte publiken!

5. Hur kommer det sig att så många har börjat 
använda frasen ”jag kan tycka att” etc.?

Vad är det för fel på ”jag tycker att”? Framstår 
man som smartare om man nyanserar sig med att 
man KAN tycka? Fan tro´t!

6. Förr i världen sa alla ”både A och B”. Nuförtiden 
säger många ”både A men också B”. På vilket sätt 
är denna förändring en förbättring?

7. Och så rastar vi en gammal käpphäst: Har du sagt 
”dels”, så måste du innan solen har gått ned och 
talet är slut klämma till med ett ”dels” till! Det är inte 
pedanteri – det är grammatik.

8. Överkurs är att känna till att uttrycket ”vädra 
morgonluft” inte alls är något positivt.

I pjäsen Hamlet uppträder Hamlets pappa (som 
nyligen avlidit) som vålnad. Han kan bara existera 
nattetid. Därför blir det kris för honom när gryning-
en kommer. Det är han som vädrar morgonluft.

9. Visste du att legio betyder ”många” och inte regel 
eller så? Bra.

10. Och så några snabba retorik-tips: Kör inte med 
förnamn – det ger bara intrycket att ni alla maktha-
vare egentligen är kompisar och går tillsammans 
och äter halstrad råbiff efter den intensiva debat-
ten.  Var konkret! Kom gärna med exempel! Försök 
gärna utveckla din metafor-arsenal! (En skojig 
bild är vem som styr den svenska bilen, men den 
metaforen har nog gjort sitt.) Citera gärna någon 
svensk författare någon gång – bland diktarna kan 
du hitta folk som ännu bättre än både du och jag 
kan formulera de känslor som ändå alltid ligger 
bakom ett val.

Lycka till!

Din enda vän
Jonas Hallberg

retOrISkA regLer För regerINg, 
rIkSDAg, regIONPOLItIker OCH
reVANSCHSUgNA

Det finns skivor. Det finns bilder. Det 
finns böcker…

Att leva med.
Det vill säga, det finns skivor i vinyl. 

Som ni säkert vet så har det digitala 
mediet aldrig riktigt tilltalat mig, det 
finns liksom ingen sensualism eller fe-
brig känsla av en inplastad metallbit i 
en hårdplastbox…  

Det finns en mängd saker att samla 
på, saker som förgyller och berikar var-
dagen och helgdagen. Saker och ob-
jekt som gör mig, på ren och skär norr-
ländska, olugn. Objekt att längta efter, 
att trängta efter, att söka efter, att älska 
efter, att leva efter… att bli ett efter!

Läsare som har följt mina distorde-
rade och reflekterande krönikor och 
listor i denna publikation, vet numer 
att skivor i alla dess format och uppla-
gor, helt klart är av maniskt intresse för 
undertecknad.

Och vad skall man säga om bra bild-
konst? Livsförändrande? Just det!

.
Men… det finns ett annat mycket in-

tressant format att beakta som alltför 
ofta de senaste åren har fått min kropp 
och mitt sinne att slå volter och rulla 
runt i extatiska kramper: BOKEN!

Gutenbergs gamla kulturhjul har 
självfallet liksom alltid funnits där, men 
har som oftast fått spela andra fiolen 
hemmavid  I perioder har dock boken 
dominerat. Jag hade en mycket inten-
siv och fantastisk Sture Dahlström 
period för många år sedan följt av en 
djup förälskelse i Erik Lindegren och 
Gunnar Ekelöf, i sin tur följt av en fana-
aaaaatisk Åke Hodell period… då fick 
vinylerna allt stå undan (tur för mig att 
Hodell gjorde ett antal 7” vinyler som 
gick fint att samla på!), men detta är 
som sagt undantagen som bekräftar 
regeln.

Vinylerna har tryggt fått snurra på.

Men i somras hände något märkligt 
igen! Ett bokobjekt dök upp. Ett myck-
et speciellt… 

Jag har länge beundrat Mats B (född 
Rindeskär). Vilken konstnär! Vilken 
konsekvens!

I sin egen skapade värld rörde han 
sig, sättandes sina egna ramar och for-
mer för vad som är görligt utan en blick 
åt sidan. Mats B gick bort tidigare i fjol, 
till stort förtret för den del av världen 
som älskar och uppskattar kreativi-
tet i alla dess former. Mats B jobba-
de mycket i bokform. Det finns en del 
oskattbara böcker bl.a. om stentroll 
som borde finnas i var man o kvin-
nas hem. Under många år av kreativa 
samkväm med vänner, bröder, systrar 
o kollegor så har Mats Bs namn alltid 
nämnts med osedvanlig respekt och 
beundran. Bl.a. så har mina vänner 
Thomas, Leif och Peter pekat på det 
snille och den makalösa, oförlikneliga 
fantasi som denne sanne poet besatt. 

Det finns självfallet en bok i Mats Bs 
produktion som är en ouppnåelig Holy 
Grail för samlare och fantaster: Easter 
in Paris.

EASTER IN PARIS!
EASTER IN PARIS!!!
Den existerar i bara sex exemplar…

Har läst om den i Kalejdoskop. Har 
hört talas om den. Vill gärna se den. 
Vill gärna ta på den. Vill gärna lukta på 
den. Vill känna dess pappers struktur 
mot min hud… 

(VILL GÄRNA HA DEN!!!!!!!!!!!)
… endast i sex exemplar…

Ovan nämnda vän Peter har i fjol öpp-
nat ett makalöst antikvariat i Borrby! 
Det räcker tydligen inte för honom att 
ha ett fullspäckat Antikvariat Hund-
örat i sin hemstad Strängnäs. Han var 
nyss tvungen att öppna ett litet exklu-
sivt antikvariat i Huvudstaden samt då 
denna ”avstickare” i Borrby. (Han har 
mycket tydligt hittat hemligheten bak-
om att utöka dygnets timmar till fler än 
de legio 28…)

I samband med en lunch med våra 
underbara respektive familjer, så visa-
de Peter vad han precis kommit över: 
en samling mycket exklusiva böcker 
och skrifter som alla berör den mu-
sik och litteratur som jag är som mest 
intresserad av. Den experimentella. 
”Jag trooooor att jag har några objekt 
för dig, Mats…” Efter att ha gottat mig 
och utstött en mängd gutturala, djur-
lika och odefinierbara ljud av extas och 
förundran över dessa otroliga objekt 
av konkret poesi, text- och ljud poesi 
samt diverse annan fluxus- och avant-
gardelitteratur (samt ett par vinyler!!!), 
så drar sedan den gode Peter på 
ögonblicket likt en raffinerad skräck-
filmsregissör, likt en passionerad 
cirkusdirektör… 

”Jag tror icke att du sett denna lilla 
skrift förr, eller hur?” undrar försynt 
den gode bokhandlaren, sneglandes 
över sina glasögon.

Han tar ytterst försiktigt fram ett li-
tet häfte i en skyddande plastficka från 
bokhyllan bakom disken, den s.k. go-
dishyllan på branschspråk… 

Jag förstår först inte vad han visar. 
Men efter en stund faller polletten ned. 
Med ett BRAK!

Med DUNDER och BRAK! Ni för-
står vart detta leder, eller hur?

EASTER IN PARIS!!!!!!
EEEEAAAAASTEEEEEEER IN 

FUCKIN PAAAAAAAAAARIIIIIIIIIIIII
IS!!!!!!!!!!!!!!!!

Patafysikern, fluxusmannen och konst-
nären Mats Bs allra mest underbara 
skildring av drickande i ensamhet och 
konsekvenser därutav. En av de allra 
mest märkvärdiga böcker jag hållit i! 

Långsamt tar jag den lilla tunna bo-
ken ur dess skyddande hölje. Väger 
boken i min hand, synar omslaget och 
öppnar sedan andaktsfullt boken och 
insuper dess innehåll och idé.

Fantastiskt… fantastiskt…
Historiens vingslag och allt det där 

ni vet… det känns rätt speciellt att hålla 
i detta underbara objekt som det bara 
finns 5 andra exemplar av. Och denna 
bok handlar verkligen mer om innehåll 
än format. Jag gillar detta faktum.

Mats Bs idé med boken kan inte kall-
las för något annat än genial.

Efter att ha spenderat en tid i Lon-
don med konstnärsvänner så begav 
sig Mats B till Paris under påsken 

1973. Paris föreföll honom högljutt och konturlöst 
varpå han bestämde sig för att göra något åt saken. 
Boulevard Saint-Germains alla caféer och barer skul-
le besökas systematiskt och noggrant och dryckjom 
skulle inhandlas och inmundigas.

Med en makalös konsekvens utförs detta. Själv-
fallet med resultatet att han slängs ut från de sent 
öppna barerna när han blir alltför oregerlig efter cirka 
20 besök med ackompanjerande vätskeintag… Hu-
vudvärk och illamående stoppar inte konstnären som 
träget utför sin idé till punkt och pricka de följande 
dagarna.

En kassabok över detta, med bifogade kopior på 
alla kvitton, gjordes i sex exemplar.

Fem av dessa numrerade böcker och dedikerade 
till speciellt utvalda vänner gavs bort och den sista 
sjätte boken såldes självfallet för den nätta summan 
av 280, 20 francs, vilket också motsvarade vad förfat-
taren hade druckit för under dessa dagar.

Fantastiskt! Vilket underbart dokument av en un-
derbar idé.

Idébaserad konst var ju Mats Bs speciella intresse 
och genom denna bok väldigt väl genomfört, med en 
poetisk ackuratess som jag tycker saknar motstycke i 
vår svenska nutidskonst. Denna tidiga svenska ”artist 
book” gör mig lycklig. 

Jag blir bara så glad av att sitta med denna bok och 
stillsamt fundera på vad som rördes sig i Mats Bs sin-
ne under dessa dagar. Pratade han med någon om 
sitt projekt? Drack han ensam? Hur var han klädd, 
bytte han kläder eller dök han upp i samma kostyme-
ring alla dagarna?

Många små och stora frågor samlade i ett. 
Mats B ställer frågor som är giltiga.
Presenterat i bokform på detta vis sopar hans idé-

er mattan med mycket. Med det mesta.
Nu ligger Sverige, sedan ett år, osopat.
Det får vi leva med.

Mats Gustafsson, Gärsnäs

BOkeN… VÅreN 1992

Minns våren 1992. Jag var tjugo och 
hade fått min första bok antagen. Jag 
trodde det var en dröm. Samtidigt kän-
des det märkligt naturligt, som om ett 
pussel blivit lagt.

Jag blev egentligen inte refuserad 
innan jag blev publicerad. Jag fick ge 
ut en bok direkt, mindre än ett år efter 
att att jag tagit studenten. Jag häm-
tade mina egna exemplar på förlaget 
Tre Böcker uppe i Örgryte. I en svart 
sopsäck. Sedan satt jag och bläddra-
de i den där boken, i alla exemplar, och 
låtsades vara olika människor när jag 
läste i den.

Sedan blev jag refuserad i flera 
år innan Skjut dom som älskar kom 
1997. Det var sagolikt att få hålla den 
där diktsamlingen i händerna. Den är 
tryckt i fem upplagor. Det är magiskt 
mycket för en diktsamling. Första ro-
manen Alla djävulska främlingar fick 
jag levererad till det gamla radiohuset 
vid Delsjövägen i Göteborg medan vi 
sände Frank, Kalashnikov kom några 
dagar efter terrorattacken 9/11 medan 
pressrelasen på Kometen för romanen 
Landet Utanför 2003 var den sista spi-
ken i göteborgskistan. Vi hade bjudit in 
pressen men ingen kom. Inte en enda. 
Nodoby. Ingen i den göteborska medi-
avärlden ansåg det värt att ens komma 
dit och ta en salt pinne eller fråga mig 
något om romanen som helt dessut-
om utspelades i Göteborg. Jag förstod 
att jag var tvungen att flytta därifrån. 
Jag blev full och grät. Jag sade till min 
förläggare: (som för övrigt aldrig hade 
varit med om att ge ut en så fullständigt 
medveten nedtystad författare)

– Jag måste lämna den här staden, 
det här går fan inte. Lena på förlaget 
höll med.

Senare samma år gav jag ut Diktsko-
la, en handbok i skrivande och sedan 
åkte jag ut (tillsammans med roddare, 
vän, kompanjon, soldat Lerneby) på en 
megaturne´i Riksteaterns regi. 53 orter 
på tre månader.

Sedan söp jag.
2005 gav jag ut Flyktsoda, om miss-

bruk. En bok som fått stor spridning. 
43 Dikter kom 2006 och sedan kom 
Du är Christer Pettersson du också, en 
samling med mina krönikor.

Svarta Vykort kom 2007 och nu är 
det dags igen för ett boksläpp.

Den 1 september kom att leva och 
dö som Joe Strummer.

”Mellan 30 och 40 händer en del, 
som man aldrig trodde skulle ske” nöd-
rimmar Lundell. Det är briljant i all in 
enkelhet.

Trots allt som hänt, framgångar, 
bakslag, sorger och glädjeämnen så 
är känslan att hålla sin nya bok för för-
sta gången svåröverträffad. Det är en 
känsla som slår det mesta.

Marcus Birro

”Vill gärna se den. Vill gärna 
ta på den. Vill gärna lukta på 
den. Vill känna dess pappers 
struktur mot min hud…”

Jag vill bekanta dig med en kvinna 
som jag visserligen aldrig träffat, men 
som ändå nästan känns som en syster. 
Denna iranska var en människa med 
mycket mod och många ord i sitt hjär-
ta. Hennes namn är Forough Farrok-
hzad: poet, författare och dokumen-
tärfilmare, moder och krigare. Hennes 
dikter är som starka ljus som ingjuter 
mod och inspiration i mörker.

Lyrik var en viktig del av min uppväxt, 
jag fick poesin med modersmjölken 
från min drömmande och melankolis-
ka mor. Hårdhänt tvingade hon oss att 
lära verser, sonetter och prosastycken 
utantill. Hafez, Shamse Tabrizi, Baba 
Taher-e Oryan, Pervine Etesami, Fo-
rough Farrokhzad, Sohrabe Sepehri, 
Sadeghe Hedajat, alla dessa diktare, 
såväl levande och döda, var högst när-
varande, nästan som små demoner el-
ler änglar som ständigt satt på våra ax-
lar. Men Forough Farrokhzad berörde 
mig mest. Det hände att jag somnade 
med hennes böcker i famnen. När jag 
vaknade förbannade jag mig själv för 
att ha vikt några heliga sidor under 
tyngden av min kropp.

Hur beskriver jag bäst hennes vack-
ra och melodiska språk? Hennes stor-
sinta ärlighet när hon i sina dikter av-
slöjar också det mest intima, det mest 
nakna och därmed överlämnar sig helt 
i läsarens känslohänder? Hur gör jag 
hennes konst rättvisa?

Forough vågade vara svag, arg, lust-
fylld och förförisk. Hon var både rebell

och en rättvisans gudinna. Hon 
klädde på sitt egensinniga sätt krop-
pens åtrå, kyssens fröjder och läng-
tans smärtor, i ord. Det som Forough 
åstadkom är på många sätt unikt, inte 
minst med tanke på hennes bakgrund.

Född 1935 i en officersfamilj i Tehe-
ran, kom hon snart att leva stick i stäv 
med vad konventionen dikterade. Efter 
avslutad skola gifte hon sig sjutton år 
gammal med en berömd satirtecknare. 
Äktenskapet var olyckligt och slutade 
med skilsmässa, vilket ledde till att hon 
förlorade vårdnaden om sitt enda barn. 
Men nu befann hon sig i en för sin tid 
och geografiska belägenhet unik ställ-
ning, fri från fostrade fäder och tuktan-
de makar. Resten av sitt liv levde hon 
som en självständig kvinna i ständig 
kamp för kvinnans jämställdhet och fri-
görelse. Hennes vapen mot tvångsgif-
te, sociala orättvisor och politiskt för-
tryck, skulle bli lyriken.

Trettiotvå år gammal omkom hon i 
en bilolycka. Men hennes konst är all-
tid levande. Läs gärna några av hen-
nes dikter på http://www.nordient.se/
persisk_litteratur när du får lite tid över. 
Jag tror att hon är en givande bekant-
skap också för dig. 

Vid datorn,
Zinat Pirzadeh

FOrOUgH FArrOkHzAD
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EU:s handel med både Israeler och 
palestinier utgår ifrån världshandelsor-
ganisationens, WTO:s, generella reg-
ler. Utöver dessa har EU, 1995, ingått 
ett associeringsavtal med Israel som 
ger ytterligare tullförmåner för industri- 
och jordbruksprodukter. EU har även 
ett avtal med den palestinska sidan 
men palestinierna drar inte särskilt sto-
ra fördelar av detta.  

– Båda sidor har rent avtalsmässigt 
liknande förutsättningar. Dock har Is-
rael både högre produktion och större 
export än den palestinska sidan vilket 
dels har med utvecklingsnivå att göra 
och dels med faktorer relaterade till 
ockupationen, säger Maria Linderyd, 
kansliråd på UD:s Mellanöstern- och 
Afrikaenhet. 

Möjligheterna till palestinsk export 
har med andra ord funnits länge men 
inte fungerat särskilt väl i praktiken. Is-
rael har full kontroll över 60 procent av 
Västbanken. Här finns viktiga vatten-
källor och stora rika jordbruksmarker. 
Även många av de illegala bosättning-
arnas jordbruk och industrier ligger på 
ockuperade Västbanken. Blockaden 
av Gaza, som genomfördes för tre år 
sedan, förhindrar förutsättningarna för 
att fritt administrera området och ex-
porten från Västbanken är beroende 
av Israels samarbete. Kritiker menar att 
ockupationen blivit lönsam för Israel i 
och med att de kontrollerar de viktigas-
te resurserna. Politiken i Israel anses 
vara den främsta anledningen till Pa-
lestinas låga utvecklingsnivå.

Per Gahrton, ordförande i Palestina-
grupperna i Sverige, menar att EU bör 
agera mer kraftfullt tills folkrätten efter-
levs. Han förespråkar en internationell 
bojkott av Israel.

– EU har erkänt att bosättningar-
na är olagliga därför borde handeln 
med dessa områden helt och hållet 
förbjudas.  

EU har, enligt Maria Linderyd, va-
rit tydlig med att man med ”staten Is-
rael” menar territoriet inom 1967 års 
gränser med andra ord inte Gaza, det 
ockuperade Västbanken och Östra 
Jerusalem. Ett förbud mot handel från 
bosättningarna har dock inte disku-
terats. Maria Linderyd menar att man 
måste lita på att parterna följer de över-
enskommelser det undertecknade as-
socieringsavtalet innebär. En av dessa 
överenskommelser är att Israel ska 
märka alla varor med postnummer så 
tullen kan härleda var de kommer ifrån.   

– Det finns inget förbud mot att 
handla med varor från bosättningar. 
Däremot har EU och Sverige en skyl-
dighet att se till att sådana varor inte 
erhåller tullförmåner, berättar Maria 
Linderyd.

Per Gahrton menar att märkningen 
av israeliska produkter är opålitlig vilket 
gör att konsumenter kan ha svårt att 
undvika varor från de folkrättsstridiga 
bosättningarna.

– Kontrollen sköts dåligt av tullen i 
EU-länderna, varor från illegala bosätt-
ningar slinker in och i bästa fall beteck-

BOJkOtt För FöräNDrINg

röster som förespråkar en bojkott av Israel blir allt fler. kritiker menar att folkrätten 
riskerar att utarmas om det inte sker en markant förändring av Israels politik. 

nas de som israeliska i butikerna. Jag har aldrig nå-
gonsin sett en märkning från bosättningar!

Många palestinier har själva inlett bojkott av varor 
från bosättarområden. Den 27 juni gick det att läsa i 
Svenska Dagbladet om den bojkottkampanj som den 
palestinska myndigheten inledde i början av somma-
ren. Syftet med kampanjen är att visa motstånd mot 
ockupation och stödja egen industri och jordbruk 
istället för bosättningarnas olagliga verksamhet. Boj-
kotten gäller inte industrier och jordbruk inom 1967 
års gränser utan endast de som ligger på mark i strid 
mot folkrätten. Bosättarorganisationer har kallat boj-
kottkampanjen för ”ekonomisk terrorism” medan an-
dra kritiska röster menar att bojkotten endast stärker 
den israeliska högern. 

Håkan Thörn är professor i sociologi och har nyli-
gen kommit ut med boken ”Solidaritetens betydelse” 
som belyser hur antiapartheidrörelsen bidrog till Syd-
afrikas befrielse. Han menar att bojkott kan vara en 
verkningsfull metod för att få till stånd en förändring.

– En effekt av bojkott på gräsrotsnivå är inte bara 
att man skadar landet ekonomiskt utan man kan på-
verka politiker att införa statliga sanktioner. Under 
bojkotten av Sydafrika var det väldigt tydligt i Sve-
rige och även i USA att befolkningen satte tryck på 
politikerna. 

Att en bojkott av Israel skulle gynna nationalism 
menar Håkan Thörn vara missvisande. 

– Även om situationen var annorlunda i Sydafrika, 
med en betydande majoritet av befolkningen som 
var mot regimen, så vill jag hävda att bojkotten blev 
effektiv även i förhållande till de vita i Sydafrika. Man 
ville inte vara isolerad från omvärlden vilket blev kon-
sekvensen. En bojkott kan på längre sikt påverka den 
israeliska befolkningen.      

Enligt Per Gahrton är Palestinagruppernas syfte 
med bojkott inte att protestera mot israelerna utan 
politiken som förs i landet.

– Vi vill inte ”krossa Israel” med bojkott utan väcka 
israelerna till insikt om att de håller på att bli världens 
paria om de inte ändrar politik. Vi vill också skydda 
folkrätten genom att alla lagbrytare skall drabbas av 
påföljd, om Israel särbehandlas undermineras hop-
pet om en världsordning som bygger på lag och rätt, 
inte på makt och våld.

Ditte Lundberg

Illustration av Sara Granér

Jag och min Bättre Hälft har skaffat 
oss en ny vana i sommar. En ny lör-
dagsmorgonsrutin om man ska vara 
exakt.

Allting bygger på att man vaknar vux-
et tidigt för att sedan äta en vuxen och 
näringsrik frukost och eventuellt blädd-
ra lite i en tråkig vuxendagstidning.

Det är sen man får synda.
Känslan är precis som när man var 

liten och smög upp för att kolla på 
barnprogram. Det är ett lyxigt, me-
ningslöst tidsfördriv som innebär att 
man får drömma sig bort ett tag. Det är 
vuxensommarlovsmorgon!

Jag och Hälften bänkar oss med kaf-
fekoppar framför tv:n. Stela som disk-
trasor sitter vi där redo att suga upp 
varenda droppe av de kommande 50 
minuterna. Redo att drömma oss bort 
från storstan, formlimpan och att det är 
47 timmar och 30 minuter tills vi ska in-
ställa oss för en ny arbetsvecka.

Så äntrar han äntligen vår tv: Hugh 
Fearnley i ”Det goda livet”.

Han är smart, han är rolig och han 
är brittisk. Framför allt brittisk. Precis 
som man vet att de är. Det är Hugh 
Grant, Miss Marple, Nakna kocken, 
Oscar Wilde och ”Fyra bröllop och en 
begravning” i en grovmix. Och nu står 
resultatet där – i egen hög person – 
och lagar underbara rätter på biodyna-
miskt odlade grönsaker från den egna 
trädgården. Allt detta i samklang med 
årstiderna, djuren, vädret och fan och 
hans moster.

Storstadsbon kommer i brallan di-
rekt. Det här är lantlivsporr deluxe.  

Serien heter ”Det goda livet” och er-
bjuder allt som jag och Hälften inte har. 
Hugh Fearnley klappar grisar och jagar 
strandräkor. Han bakar dinkelbröd och 
pratar med gamla tanter. Hur jag och 
Hälften än försöker leva lantliv – exem-
pelvis på Gotland – så kommer vi ald-
rig komma upp Hugh Fearnley-nivåer-
na. Varför? Jo, Sverige är inte England, 
Great Britain, United Kingdom. Frukt 
är inte godis.

Det finns något där. En very polite 
mysighet som är onåbar på dessa 

LANtLIVSPOrr När DeN är SOM BäSt

breddgrader. Historiens vingslag pis-
kar. Även en biodynamisk odling kan 
andas hästpolo och kolonialpengar.

Enda gången som förtrollningen 
bryts är när Hugh Fearnley envisas 
med att prata med delar av lokalbefolk-
ningen. De feta engelsmännen, som 
bor i 60-talvillor och äter friterad mat, 
är inte alls romantiska. Tvärtom för det 
tankarna till utlandssemesterns stör-
ningsmoment: Grisskära skrikande 
människorna som vi i vanliga fall refere-
rar till som engelsmän.

Men så är Hugh tillbaka i trädgårds-
landet och allt är frid och fröjd.

Det är alltid lika tomt när han försvin-
ner. Klockan har hunnit bli 10 på lör-
dagsmorgonen och Hälften blickar ut 
över köksfönstrets tre basilikaplantor. 
Något drömskt i blicken.

– Well, well.
Jag tar fram dinkelmjölet och sätter på 
Elton John på högsta.

And your footsteps will always fall 
here along England's greenest 
hills Your candle's burned out long 
before your legend ever will

Linnea Uddenmyr

Jag har märkt något konstigt. När jag 
nu blir äldre ökar antalet unga omkring 
mig väldigt tydligt, allt större del av 
mänskligheten är yngre än mig. Snart 
tillhör jag de äldsta, herregud, en del 
av mina vänner är ju redan pensionä-
rer. Fortfarande vet jag några pigga 
nittioåringar som får mig att känna mig 
som en flicka, även detta kommer snart 
att ändras… Förändringar! Kom i min 
famn! Vi ska dansa en ringdans allt for-
tare och fortare, en djävulens polska, 
en yrande virvlande dans som slutar 
först när musiken tystnat och de dan-
sande faller ihop i en hög av stjärnstoff, 
som virvlar ut i Vintergatans rymd.

Valtider är ändå spännande. Poli-
tik står öppet på dagordningen under 
några veckor, man får äntligen diskute-
ra, tala högt om värdesystem och möj-

ligheter utan att bli ansedd som tjatig. 
Jag var på valmöte häromdagen med 
Feministiskt Initiativ på Rival i Stock-
holm, en bio, som Benny Andersson 
äger (en stor sponsor till FI). Där var 
Gudrun och där var jag, vi är jämngam-
la. Och där var en gammal tant runt åt-
tio år, liten, krum och gumlik. Annars 
en publik av otåliga tjugo- och tret-
tioåringar. Ja och så några runt fyrtio.  
En entusistisk stämning, – det måste 
till förändringar, jämställdhet NU, det 
finns inte tid att vänta! 

En lång rad band spelade på sce-
nen, till min glädje var de flesta musi-
ker kvinnor, det fyller mig alltid med 
tillfredsställelse, om de är bra vill säga. 
Rockbanden roade mig inte så mycket, 
men några härliga hip-hopband avslu-
tade kvällen. Det var  fantastiskt starkt, 
påstridigt och glatt. Vi stod upp i rader-
na och dansade.

Och så kom en speciell guest in och 
anslöt sig på scenen, en tjugoårig afri-
kanskättad sångerska iklädd ljusgrön 
hellång bomullsklänning med skärp 
om midjan. Och gympaskor. Hennes 
kompisar i publiken visste vad hon gick 
för. Men vi andra var oförberedda – oj, 
vilken röst! Hennes utstrålning var rent 
elektrisk och publikens gensvar ome-
delbart, som en smältande värmevåg 
av sympati.  Rösten var bland det bästa 
jag hört, personlig, mogen, fylld av ut-
tryck och kraft trots sin unga ålder. 
Och när hon sjöng soul med bara ett 
pianokomp som avslutning, gick tan-
karna till en återfödd Mahalia Jacks-
son, publiken njöt och grät. 

En oförglömlig stund. Denna flicka 
kan bli en stjärna. Hennes namn: Sei-
nabou Sei. Vi gick hemåt med hopp 
i våra hjärtan. Konst – är det överras-

kande mötet med en annan människas 
inre, en dörr på glänt.

Var kommer viljan till förändring 
ifrån?

Den stora majoriteten i vårt samhälle 
tycks vara ointresserad av förändring-
ar, det är bra som det är, det viktiga är 
kronor och ören på banken och Visa-
kortet. Man bryr sig inte särskit mycket 
om 
– att världens produktion bygger på 

för hårt uttag av naturresurser
– att rovfiske pågår i alla hav 
– att energikonsumtionen ökar istället 

för minskar vilket har ohållbara 
konsekvenser för klimatet och våra 
barnbarns framtid

– att ett allt högre tempo i arbetslivet 
gör människor sjuka i kropp och själ

– att det är stora klyftor mellan kvin-

nors och mäns löner
– att det gror ett grundlöst hat mot 

medborgare med utländsk härkomst 
och flyktingar.

Den heliga liknöjdheten, den saboterar 
liksom demokratins grundvalar. 

Ja, vad gör man åt det?
Det är väl lika viktigt att få bry sig om 

sin egen lilla värld, skjutsa barnen till 
fotbollsträning och kompisar, damm-
suga golven och spela kort i helgen. 
Slå sig ner med ett par kalla öl vid TV:n 
och Allsång på Skansen. Sitta vid sin 
Facebook och umgås med vänner i cy-
berrymden eller spela WoW med fem-
hundra andra över hela världen.

Javisst.
Men i valtider gläntas det ändå på 

dörrar till något annat. Viljan till föränd-
ring kan komma ur en stark upplevelse 
av en underbar sångerska i grön klän-
ning och gympaskor. Vi minns att vi 
faktiskt är FRIA att välja! Vi har vandrat 
i sekler från kyrkans och kungens en-
välde, från adelns privilegier, från tyran-
ni och utsugning – till allmän rösträtt 
och yttrandefrihet, till välfärdsamhälle 
och daghem, till konsthallar och biblio-
tek, till kollektivtrafik och bredband för 
alla och EU-medlemskap. Ingen ska 
sätta sig på oss. Vi är fria att fortsätta 
svepet mot en bättre värld. 

Låt oss använda den friheten! An-
vända vår röst, till bra val i livet – och 
politiken.

Gittan Jönsson

kONSt OCH VAL

Jag avser härmed att lätta mitt hjärta en smula. Ty det 
är något som tynger mig. Jag har ävenledes förlä-
get vandrat förbi herrens hus men kunde icke förmå 
mig att träda in genom herrens port. Detta då skam-
mens brännande hetta fick mig att reflektera över 
skärseldens mindre angenäma tillvaro, samt att 
själva kyrkporten föreföll vara reglad från insidan. Av 
det undsluppna ljudet att döma misstänker jag att 
den låsta kyrkporten eventuellt berodde på att nå-
gon form av samhällstjänst gick av stapeln därinne 
då gissningsvis missanpassade svårt kriminella till-
dömts körsång i åtta veckor.

Då det sakrala alternativet till själslig rening föll 
bort fann jag ingen annan lösning än att avlämna en 
bekännelse på denna blogg och därmedelst för-
hoppningsvis kunna gå vidare med något sånär rak 
rygg. Min goda moder sa alltid att jag oftare borde 
jag tala ur skägget, ta bladet från munnen samt stän-
digt sluta sätta migsjälv i klistret. Dessutom förbjöd 
hon mig strängeligen att kasta gurka i växthus. Något 
jag förövrigt aldrig gjort, det var grannens son Gil-
bert som därefter skyllde på mig. Jaja, nog tjafsat om 
barndomens oförrätter… Till saken! 

Hur mycket jag än önskar och vill förtränga mina 
begångna missgärningar förhåller det sig ändock 
som så att jag av och till senaste tiden, vid flertalet till-
fällen skall tilläggas, fallit för frestelsen och bevistat 
en butik vars blotta tanke på mina fötter mot golvet i 
dess innanmäte tidigare fått mig att skämmas likt en 
nybadad tax. Jag har brutit mot såväl mina egna över-
tygelser såväl som min ätts traditionella moraliska 
konventioner.

För all del, jag noterar ödmjukt med klädsamt ned-
slagen blick att jag förvisso icke är mer än människa 
och jag finner samtidigt viss tröst i att jag icke är en-
sam om att bevista etablissemang av detta slag då 
affärerna förefaller gå strålande. Nåja, hur som haver, 
då jag ibland passerat förbi liknande butiker har jag 
stundom lekt med tanken att låta nyfikenheten taga 
överhand och helt sonika knalla in. Vid samtliga tillfäl-
len, fram tills bara någon vecka sedan, haver jag be-
sinnat mig och istället nöjt mig med att fundera över 
eventuella ursäkter ifall någon närstående skulle ha 
ertappat mig obekymrat botaniserandes bland hyl-
lorna därinne. Dock kvarstår faktum, människor har 
ett inbyggt drag av karaktärslöshet. Vissa begär och 
laster måste tillfredställas. Om min moder fortfaran-
de varit i livet hade hon säkerligen dött på studs då 
hennes öron nåtts av nyheten att hennes son, Grefve 
Fågelsparre, bevistat ett Konsum.

Hoppas ni kan ha överseende med detta över-
tramp och alltjämt fortsätta läsa med icke dömande 
sinne, ty jag haver under senaste månaden handlat 
hos Konsum vid flertalet tillfällen. Coop Nära är för-
övrigt dess fullständiga namn nu för tiden ser jag på 
kvittot. Vad skulle jag göra, timman var sen, jag var 
hungrig. I nödens stund prövas disciplinen. I hung-
erns stund prövas även magen. Jag är en svag, svag, 
svag människa… Hade man bara kunnat beställa ka-
pitalistisk mat från ICA via internet med omedelbar le-
verans skulle denna incident aldrig ha inträffat.

Hela det inträffade är minst sagt en smula pinsamt, 
men jag ser ingen annan utväg än att vara helt öppen. 
Ty var det icke herren själv som sade: Låt den som 
aldrig handlat på Konsum kasta första plastkassen. 
Om icke, så visst vore det ändå något snarlikt vad 
herren eventuellt kunde ha sagt i en situation liknande 
denna?

Med lyft cylinderhatt önskar jag nu samtliga en syn-
nerligen trefvlig helg!
Grefve Fågelsparre

(Medan jag för egen del påbörjar späknigen genom 
att brygga mig en kopp kaffe med bönor från Coops 
egna sortiment)

tAL I Skägget 

”Den stora majoriteten i 
vårt samhälle tycks vara 
ointresserad av förändringar, 
det är bra som det är, det 
viktiga är kronor och ören på 
bankenoch Visakortet.”

Har du hört om glasbitarna i den frysta 
kycklingen. 

Har du hört om mannen som sucka-
de så länge att halsen rostade igen. 

Har du hört om tomhet och utan-
förskap om ensamhet, mobbning och 
ångest?

Och flykt har du hört om ledan och 
smärtan om fusk med vabbdagar och 
vilsenheten igen, har du det? 

Vingslag utan motorer, barn med 
smärtor som vuxna inte ens kan före-
ställa sej. 

Plågade ögonblick – har du det, har 
du hört talas om det eller leker du bara 
din roll? Trär du rocken över axlarna el-
ler knäpper blusen men ena handen – 
lite nonchalant. 

Lika nonchalant som om du faktiskt 
levde.

Har du hört den om Scans grisar, 
om vallöften och finanskris. Har du hört 
att allt egentligen är politik – att det 
inte finns någon riktig religion att allt är 
samma sak, samma påhittat av någon 
uttråkad övermakt som leker plocke-
pinn men människorna?

Har du verkligen hört talas om det?
Har du hört om metaforer, har du 

hört om själens frälsning, har du hört 
att Pajalagröten gör underverk för pen-
sionärernas magar – om disktvång om 
Antipirat system?

Stickskador kan ge Hiv vet sjuk-
sköterskan för det har hon lärt sej på 
utbildningen nu får hon ångra att hon 
inga skyddshandskar bar eller bär. 

Hon är rädd för mej
Hon är rädd för det jag är 
Det går en vind över vindens ängar 

det fladdrar till i en tyllgariden. Och nå-
gon skriver en sommarvisa kanske om 
blomdoft i melodi. 

Sofia Rapp Johansson

HANterINg AV BLOD kräVer 
FörSIktIgHet
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Men mina drömmar gick i kras på grund 
av min egen arrogans och dumhet. För 
det första bodde jag inte på skolan där 
jag hade kunnat lära känna mina kurs-
kamrater. I stället valde jag att bo med 
en kompis. Wassim var en elektronik-
ingenjör från Palestina som hyrde en 
källarvåning på en flott gata i South 
Kensington, bara några minuter från 
min skola. När jag kom till mitt nya hem 
sent på kvällen med min enda resväs-
ka i handen, visade det sig att källarvå-
ningen var ett ynka stinkande rum och 
mer källare än något annat. Platsen där 
jag skulle sova var golvet vid foten av 
Wassims säng. Själv sov han i sängen 
tillsammans med en eller ibland två tje-
jer medan resterande golvytor upptogs 
av ytterligare araber. Det fanns många 
faror i rummet, både hygieniska och 
miljömässiga. Bortsett från möglet och 
allehanda matrester i förruttnelse som 
man kunde hitta lite överallt, så riske-
rade man att dö av en elchock. Istället 
för att köpa en väckarklocka hade Was-
sim byggt en egen digital klocka som 
var väldigt avancerad för sin tid. Den vi-
sade aldrig rätt tid men den var oemot-
ståndlig för mössen. De lockades ut ur 
sina fuktiga källarvrår och smög sig in-
till den svarta lådan med sitt illavarslan-
de brummande. När mössen var några 
centimeter ifrån klockan blixtrade den 
och de dog av en elstöt. Varje morgon 
fick man kliva över en hög pälsklädda lik 
för att komma till utedasset, och sam-
tidigt fick man se upp så att man inte 
själv fick en elchock.

Istället för att vakna till ett ringande 
eller surrande hade Wassim kopplat 
väckarklockan till en strålkastare på en 
pinne som lyste honom rakt i ansiktet 
och en grammofon med den maois-
tiska operasången ”Östern är röd” 
på skivtallriken. Allt det här blixtrade 
och skriade igång varje morgon nå-
gon gång mellan klockan sex och kvart 
över nio.

Alltså promenerade jag med grus i 
ögonen mycket tidigare än jag behöv-
de till Chelsea den första dagen på min 
högre utbildning. Och plötsligt tycktes 
skolan så djärv, modern och full av rika, 
vackra och självsäkra ungdomar som 
allihop verkade känna varandra redan. 
Det var skrämmande och obekant. Det 
enda som lyste upp denn första mor-
gonen för mig var att jag upptäckte att 
killen bredvid mig i frukostkön i kafete-
rian var en kille som jag kände lite från 
året över mig på mitt älskade Founda-

Det var en gång ett liv

tion College hemma i Southport Lan-
cashire. ”Tjenare Phil!” sade jag ivrigt 
och trängde mig närmare, ”… minns 
du mig? Alexei från Southport?” ”Åh 
hej grabben…” svarade han något för-
virrad. Jag märkte då att Phil var väldigt 
blek, hans ansikte täcktes av en tunn 
svetthinna och han hade tagit två tepå-
sar på en baconskiva med sylt till fru-
kost. ”Vet du …” sa han ”Jag mår inte 
särskilt…” och Phil svimmade och slog 

huvudet i ett fat med grillade tomater 
när han föll. Ingen verkade intresserad 
av den där figuren som låg på golvet, 
insmetad i grillad tomat. Då gick jag 
och hämtade den enda andra perso-
nen jag kände, min handledare som 
jag hade träffat samma morgon för för-
sta gången. Han var en mycket erkänd 
och uppskattad abstrakt expressionist 
och var väldigt irriterad över att behöva 
köra en elev med blödande huvud och 
hans uppskrämda vän i sin splitternya 
gula Alfa Romeo Giulietta till Sankt 
Stephens sjukhus i Fulham.

Jag och handledaren satt och vän-
tade i obekväm tystnad tills en sjuk-
sköterska äntligen kom och sade ”Phil 
kommer att klara sig men det ser ut 
som om han har en svår lungsäcksin-
flammation … ”och här stirrade hon 
stint på mig och hennes röst blev 
strängare,”… men att döma av mär-
kena på hans arm så har din kompis 
använt tung narkotika ett bra tag”. Jag 
såg hur den firade abstrakta impressi-
onisten tittade fundersamt på mig. Phil 
var bara en ytlig bekantskap för mig, en 
som jag inte hade växlat mer än ett par 
ord med, men från min allra första dag 
på college trodde hela personalen att 
jag var knarkare.

Phil kom heller aldrig tillbaka till 
Chelsea så jag kunde inte bli rentvådd.

Efter den dåliga starten blev allt 
ännu värre. På grund av min arrogans 

bodde jag alltså med ett gäng pales-
tinier, killar som var äldre än jag. De 
var ingenjörer, studenter och aktivis-
ter som verkade vara ett kul gäng i Li-
verpool där de hade varit tvungna att 
smälta in i kulturen i den staden, men 
när de väl kom till London, där det 
fanns mycket fler araber, började de 
bete sig alltmer underligt och skumt. 
Som tur var kom de flesta av dem inte 
hem förrän tidigast klockan fyra på 

morgonen. Högljudda kom de inram-
lande och luktade antingen knark eller 
plastiskt sprängämne.

Och jag blev inte kompis med mina 
kurskamrater för de hade snabbt bildat 
ogenomträngliga gäng utifrån vilket 
studenthem de bodde i, vilka företag 
deras pappor ägde eller vilken privat-
skola de hade gått på. Jag kände ingen 
i hela London förutom praktikanter i 
Befrielserörelsen för det ockuperade 
Palestinas marxistiska front, så jag blev 
bara ensammare och ensammare och 
mer deprimerad i den stora och skräm-
mande staden.

Jag mådde så dåligt att mina studier 
blev lidande. Jag åstadkom ingenting 
vecka efter vecka, satt bara och stirra-
de på mitt staffli i tyst misär. Till slut fick 
jag ett brev från skolledningen där det 
stod att på grund av mina dåliga presta-
tioner skulle jag intervjuas vid årets slut 
av något som hette målerirådet. Om jag 
inte bättrade mig skulle min utbildning i 
Chelsea vara avslutad. Jag fick fullkom-
lig panik: allt som var jag, var förknippat 
med att jag var elev vid skolan i Chel-
sea. Om jag misslyckades trodde jag 
att jag skulle sluta som bitter alkoho-
list hemma i Liverpool, en av dem som 
satt på pubarna i centrum och pratade 
om sina vedermödor i Chelsea som om 
det vore slaget vid Somme. Jag minns 
att jag gick ner till floden en kväll och i 
förtvivlan tittade på det upprörda vatt-

År 1970 var jag väldigt nöjd med mig själv för jag hade vid arton års ålder blivit antagen till konstskolan Chelsea 
School of Art. Det betydde så mycket för mig att jag hängde en stor del av mitt egenvärde på att vara en framstå-
ende elev där. Hemma i Liverpool sade jag till alla: ”Jo du vet, jag ska bo i London alltså och liksom gå på landets 
bästa konstskola. Det var sådär tio tusen som sökte men det var jag som fick platsen alltså”.

net och statyn av Thomas More och undrade vad jag 
skulle göra nu.

Uppenbarligen hade jag förlorat drivkraften att 
måla. I ren desperation köpte jag en billig sovjetisk 8 
mm filmkamera och började göra kortfilmer. De filmer 
jag gjorde själv var osammanhängande och värde-
lösa men det fanns en annan kille som jag hade känt i 
Southport som hette Alan Hodge som hade kommit in 
på St Martins College of Art och han var mycket mer 
målinriktad än jag. Tillsammans började vi göra korta 
humoristiska filmer. Egentligen var det Alan som kom 
med de flesta idéerna och allt tekniskt kunnande. Det 
enda jag bidrog med var min skådespelarförmåga.

På den ödesdigra dagen framför målerirådet visa-
de jag då filmerna tillsammans med mina andra alster 
och jag sade inget om att det var ett samarbete. Jag 
kommer ihåg att en lärare förstulet tittade på klockan 
och suckade medan han tittade på mina underexpo-
nerade och oskarpa soloprestationer. De föreställde 
människor som planlöst sprang runt på en gård. Se-
dan visades Alans och min film på duken. Jag minns 
inte exakt vilket syfte vi hade med kortfilmen. Förmod-
ligen var det att kritisera konstetablissemanget som 
vi högeligen föraktade. Jag spelade en väldigt dålig 
trollkarl som utförde en massa oskickliga trolleritrick 
på ett bord i en trädgård. Några av dem gjordes med 
en primitiv trickfilmning som Alan var först med. Jag, 
den oärliga bluffestradören, var omgiven av en förtrol-
lad, hysterisk och häpen publik som ivrigt applåde-
rade och ville ha mer efter varje klumpig handrörelse 
och usel trollkonst.

När jag såg mig omkring på målerirådet som satt 
i det flimrande ljuset från projektorn märkte jag att 
dessa män som skulle bedöma mig var grupperade 
i en precis likadan halvcirkel som den idiotiska publi-
ken i filmen och eftersom de bara var några år äldre 
än studenterna i filmen hade de exakt samma typ av 
kläder.

Efteråt satt jag utanför rektorns rum och väntade 
nervöst. Då kom min handledare, som jag bara hade 
pratat med på akuten på St Stephens-sjukhuset någ-
ra månader tidigare. Han sade ”Det var vi, eller hur?”

”Vad menar du?” svarade jag och försökte vinna 
tid. ”Idioterna i publiken. Det var väl vi, personalen 
här, målerirådet?”

Egentligen handlade det inte direkt om dem utan 
snarare om alla auktoriteter inom konsten, men det 
hindrade inte mig från att säga ”Jovisst alltså … det 
var liksom just om er.”

”Du,” sade han ”… det var jättebra. Du får stanna 
här i tre år till. Fortsätt så här. Och jag är också glad 
att du är ren nu.”

Samtidigt som lättnaden sköljde över mig kände 
jag både ilska och beundran för min skolledning. Vil-
ken underbar och human institution, tänkte jag för 
mig själv, som kan ge någon livet tillbaka för att han 
grovt har häcklat, smädat och schavotterat just den 
institutionen. Men en annan del av mig tyckte fortfa-
rande att de var ett gäng pretentiösa kräk.

Alexei Sayle

Alexei Sayle
Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

”Phil var bara en ytlig bekant-
skap för mig, en som jag inte 
hade växlat mer än ett par ord 
med, men från min allra första 
dag på college trodde hela per-
sonalen att jag var knarkare.”

Tänk att vi lever i ett land där det är möj-
ligt att välja makt. Demokrati – en full-
ständig självklarhet för oss som vuxit 
upp i Sverige. Kvinna som man. Alla 
har lika rättighet att gå till val. Bara du 
fyllt arton år och är svensk medborga-
re. Det berättigar till rätten att styra! Åt-
minstone att påverka landets politiska 
inriktning. En förmån. En dyrbar rättig-
het. Men vem sa att det var självklart? 
Vem gjorde detta möjligt? Förkäm-
par som stridigt mot tidigare lagar och 
åsikter. Människor som trott på något 
och kämpat för förändring och förny-
else. Det var inte länge sedan som det 
inte alls var självklart att alla skulle ha 
rösträtt. Och innan det var det inte ens 
frågan om valmöjlighet. Man fick bara 
”gilla läget” på den gamla goda tiden. 
Och ändå så tycks vi människor glöm-
ma historien fort och tar den dåvaran-
de framtiden som fullkomligt naturlig 
och absolut. Vår nutid. I vår tid och i 
vårt land får vi alla vara delaktiga i sty-
randet. På ett eller annat sätt.

Så är det inte överallt. Och vad är 
det som säger att det kommer att förbli 
så för oss?

Tänk om vi inte fick ha en fri åsikt? 
Tänk om vi blev tvingade in i ett poli-
tiskt tänkande? Eller ännu värre; tänk 
om ingen ville vara politiker!

För det måste väl ändå vara ett av de 
svåraste yrken man kan ha? Att bevara 
rätt och ordning, tillfredsställa ALLA 
och samtidigt driva landets utveckling 
framåt – både efter den nationella an-
dan men också i enhet med den globa-
la utvecklingen.

Jag avundas inte våra politiker! Vem 
har rätt? Vilka leder allting bäst? För 
det är väl därför vi röstar? För att få 
bästa möjliga tillvaro för oss själva.

En sak är i alla fall säker; om ingen 
satte sig in i de stora ekonomiska an-
svaren, skol- och sjukvårdsfrågorna, 
den sociala omsorgen, arbetslagarna 
och rättsfrågor m.m. så skulle allting 
kollapsa. Att det dessutom finns per-
soner som är skickliga nog att kunna 
balansera hela karusellen och få det 
att snurra, är beundransvärt. Speciellt 
med tanke på att människan faktiskt 
inte tycker likadant om alla frågor. 

Personligen tror jag på demokratin 
i den form vi får ha den. Jag tycker att 

det är bra med många olika partier. Faktum är att alla 
har något bra att komma med. Jag delar absolut inte 
allas politiska åsikter. En del saker tycker jag är galen-
skap, medan annat är rent genialiskt.

Hur ska man då välja? I ett land som har ett fantas-
tiskt system. Välfärd och välmående. Omsorg som 
sträcker sig långt över det mesta av övriga världen. 
Javisst, vi har höga skatter. Hög arbetsgivaravgift. 
En massa byråkratiska ordningar för än det ena, än 
det andra osv. Men ändå… det fungerar. Vi har mat, 
kläder, utbildning, sjukvård, bostäder och enormt 
mycket som för en stor del av världen skulle betrak-
tas som ren lyx. Tekniska prylar, bilar, möbler, mäng-
der med klädombyten etc. Listan kan bli oändligt lång 
över vad svensken har att tillgå. Man får till och med 
bidrag! För studier, arbetslöshet, sjukdom, mamma-
ledighet. Det är ju fantastiskt vad vi har! Inte konstigt 
att alla är lyckliga och tacksamma! Eller… hur är det? 
Är svensken tacksam och glad? Brukar folk sjunga 
och le i kön på banken? Händer det att någon stack-

ars kassörska blir utskälld för att det inte alltid är på 
den demokratiskt väljande svenskens vis som saker 
blir gjorda. Jo, tyvärr är det nog vanligare än vad vi ser 
att folk är otacksamma. Och att det är lättare att klaga 
än att tacka. 

Så när vi går till val så gör vi det för att få ”ordning 
på landet”. Åtminstone hoppas vi på förändringar och 
i bästa fall förbättringar. I en del frågor kanske bibe-
hållandet av fungerande ordningar skulle vara allde-
les nog. 

Så vem eller vilket parti kan då VARA makt, ordning 
och sanning? Ja, mig veterligen finns det ingen män-
niska som ensam har denna förmåga. 

Men det finns ett fungerande uppbyggt system 
som kräver nitiska människors kärlek. Kärlek till fol-
ket, kärlek till det goda i samhället. Människor med 
förmågan att lyssna, lära och omvandla information 
till praktik. 

Jag är övertygad om att våra politiker tror på vad 
de står för och tycker att just deras idéer, utveckling 
och framgång är det bästa. Det är lätt att ha åsikter.  
Om det hängde på tyckande så skulle vem som helst 
kunna vara politiker. Nej, det måste finnas mer än så 
hos en folkvald politiker. Trovärdighet! Bevisad per-
sonlig trovärdighet. Ingen är fullkomlig och alla kan 
begå misstag. Till och med göra fel utan att för den 

skull inte vara en trovärdig människa. 
Jag menar äkthet. Att rakryggad yppa 
sanningen! Inte försöka vinna förtro-
endet genom falska luftslott. Eller än 
värre; genom att bespotta motstånda-
re. Den som har något med substans 
sticker ut. I ett så fritt tänkande sam-
hälle som vi lever i, tror jag att det inte 
bara handlar om att presentera olika 
politiska förslag, utan att också låta en 
äkta personlig trovärdighet vara fram-
trädande. Vi kan ha hur bra lagar som 
helst. System och ordningar som är till 
för allas bästa – men om det är männis-
kor som bedrar och ljuger för egen räk-
ning, eller människor som helt enkelt 
inte ”delar visionen” så brakar syste-
men emellanåt.

Människans sätt att vara ÄR viktigt. 
Det räcker inte med att politiker säger 

saker. De måste så att säga vara det de 
säger. Leva det! Tro det! Göra det!

Så är det någon idé att rösta? Spe-
lar min lilla röst någon roll? Absolut! 
Varje röst är viktig och det är idé att bry 
sig om den politiska världen. Vi lever 
alla här! I det här landet. I det styre som 
landet själv väljer. Det är klart att man 
måste bry sig om hur det styrs.

Ingen av oss vill väl att någon an-
nan ska bestämma hur vi möblerar 
våra hem? Vi vill vara fria välmående 
människor.

Ja, men så kanske det är ett parti 
som har makten som inte alls passar 
oss! Vad gör vi då? Struntar i det och 
tar allt vi kan få ut av systemet ändå. 
Och klagar högljutt…

Förändringar i landet handlar fak-
tiskt nästan bara om gräsrotsnivån. 
Man kan göra ett helt annat val i livet 
som inte är politiskt.

Hur ska jag vara som människa? Att 
välja inriktning av attityder, person-
lighet. Det valet är också fritt för oss. 
Huruvida jag ska bidra med positiv för-

Nu är det val igen!

Åsa M Waldau

ändring eller dra ner min omgivning, 
det kan jag påverka. Långt mer än min 
röst för regeringen. Våra enskilda per-
sonliga val påverkar samhällstrukturen 
mer än vad man tror.

Om alla tänkte att de skulle bedra 
försäkringskassan – då rasar det. Det 
är bedrägerierna som försämrar för 
ärliga bidragskunder. Om alla valde 
att skolka från studier så skulle folk bli 
okunniga och outbildade. Om alla stal 
mat ur affärerna så skulle de tvingas 
stänga. Det går att dra den tanken hur 
långt som helst. Min poäng med detta 
är att just våra små, enskilda val i varda-
gen gör att det fungerar.

Om man dessutom förstärker det 
sociala påverkandet genom att välja att 
le istället för att förbanna. Att visa vän-
lighet istället för att förstärka en kanske 
många gånger redan dyster stämning. 
Att bjuda på fika på jobbet istället för 
att snacka skit om arbetskamraterna. 
De valen gör vi helt och hållet själva.

Jag menar INTE att allt bara är lätt 
och att det är blommigt och ljust i den 
här världen. Tvärtom! Det finns MYCK-
ET som är riktigt svårt. Kritiska situa-
tioner hanteras hela tiden över hela vår 
värld. Människor far illa och många är i 
svåra livsöden.

I valtider; våra politiker kan inte trolla 
eller förvandla allt. De har ansvar för 
det samhälle vi lever i. Ett svårt och 
stort ansvar som kan kräva allas våra 
böner.

Men det största valet för oss be-
stämmer vi själva över; Vem och hur 
ska jag vara som medmänniska? En 
som förmörkar eller en som lyser upp?!

Åsa M Waldau

”Men det finns ett fungerande upp-
byggt system som kräver nitiska 
människors kärlek. kärlek till folket, 
kärlek till det goda i samhället.” 
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kalle Lind

Den länge spridda bilden av Centerpartiet var den av 
ett parti som stod och vacklade mellan blocken, pro-
pagerade försiktighet, långsamhet och så få föränd-
ringar som möjligt. Det har förbryllat många av oss 
varför man vill engagera sej i ett sånt parti. 

Särskilt märkligt är det att ett sånt parti över huvud 
taget har ett ungdomsförbund: som ungdom för-
väntas man brinna för extremerna. Antingen kämpar 
man för ett klasslöst samhälle genom att anlägga så 
kallade dreadlocks eller så går man med i MUF för 
att sjunga lustiga visor om förståndshandikappade 
förtidspensionärer. 

Att med pubertal entusiasm och kämpaglöd slåss 
för att allting ska vara ungefär likadant men lite annor-
lunda och kanske lite mer ekologiskt så länge det inte 
inkräktar på näringslivet och helst utan kärnkraft men 
bara så länge det finns ett fungerande alternativ, är 
för en utomstående svårbegripligt.

Dock är den här klassiska bilden av Centerpartiet 
missvisande. Historiskt har Centerpartiet intagit flera 
extrema hållningar – på trettitalet var flera riksdags-
ledamöter t.ex. mot ”judeinvandring” (”Mota Mose 
i grind” löd en paroll) och under sjuttitalet kallades 
ungdomsförbundet CUF ”Åsa-Nissemarxisterna” för 
sin radikala syn på ekologiska frågor.

Centerpartiets ansikte utåt när detta skrivs heter 
Maud Olofsson och upplevs inte heller som en ving-
elpetter. Tvärtom har hon gjort det extrema till sin 
grej: hon pratar med extremt gäll röst och extremt 
brett leende om hur extremt viktigt det är med Entre-
prenörskap och Fri Företagsamhet. 

Den borgerliga regeringen som tillträdde 2006 har 
inneburit en total ompositionering för alla de traditio-
nella borgerliga partierna:
– Moderaterna, som tidigare varit ett parti bestå-

ende av stolta skattefuskare i skepparkavaj, leds 
nu av en man som ser allvarligt bekymrad ut där 
hans företrädare – Gösta Bohman, Ulf Adelsohn 
och Carl Bildt – alltid log när de pratade om 
massarbetslöshet.

– Folkpartiet, som kallar sej ett liberalt parti, har gjort 
frågor som ”förnedra skolbarnen genom att släpa 
dit deras föräldrar” och ”blattar måste prata rent” 
till sina kärnfrågor.

– Kristdemokraterna, vars bas utgörs av frireligiösa 
(= människor som tror på brinnande buskar och 
tungomålstal), har utmålat sej som ”verklighetens 
folk”.

Och ovanpå det har alltså Centerpartiet med Olofs-
son i spetsen anammat klassiska nyliberala paroller 
av typen ”den viktigaste friheten är ändå att det finns 
många sorters tandkräm som smakar likadant att 
välja på”.

Utan att inta nån extrem hållning kan man kalla ti-
den 2006-2010 för en ”förvirrande tid”. 

Olofssons kanske extremaste påstående hittills är 
anmärkningsvärt, inte för att det är extremt i största 
allmänhet, utan tvärtom extremt överslätande. Låt 
mej förklara skillnaden.

Människor som gått till 
överdrift: Maud Olofsson
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. Denna gång: Maud Olofsson, centerpartist och eMU-motståndare, överdrivet mild i omdömet.

2003 höll Sverige folkomröstning 
om EMU, den gemensamma europe-
iska valutaunionen. Centerpartiet hade 
den här gången bestämt sej för att vara 
mot. Därför bjöd de in den engelska 
EMU-motståndaren Janet Bush till ett 
seminarium på Almedalsveckan, politi-
kens motsvarighet till Arvikafestivalen 
(fast med bättre ekonomi). 

Denna Bush underströk i sitt tal att 
den senaste som försökt skapa en ge-
mensam europeisk valuta var Adolf 
Hitler, ett argument som visserligen är 
i sak korrekt men kanske inte helt rele-
vant. I jämförelsen finns ju också en un-
derförstådd jämförelse i övrigt: ni som 
vill slippa växla pengar när ni reser över 
kontinenten vill också göra lampskär-
mar av Israels barn.

Man kan i sammanhanget påpeka 
att Adolf Hitler även var vegetarian och 
hundvän samt hade knasig frisyr. Detta 
borde göra också Richard Gere, Lili 
och Sussie samt Kleerup till misstänk-
ta nationalsocialister.

Janet Bushs uttalande betraktades 
med andra ord som kontroversiellt. 
Maud Olofsson, som bjudit in män-
niskan, blev därför ställd mot väggen 
i Sveriges Radios Ekot. Olofsson för-
svarade Bush med orden:

Hitler gjorde ju tokiga saker och det 
säger ju hon och jag tycker också 
det. Låt oss då lära av de tokighe-
ter som han gjorde, nämligen: bygg 
inte upp nya stater i tron att det här 
ska bli den starka europeiska staten 
utan bygg EU-samarbete på en ge-
mensam respekt för varandras olik-
heter (9/7 2003).

Olofssons överdrift är alltså, om vi ska 
vara noggranna, snarare en underdrift. 
Adolf Hitler startade ett världskrig och 
tog initiativet till ett av historiens mest 
metodiska folkmord. Maud Olofsson 
valde att beskriva detta som ”tokiga 
saker”.

Klassiska ”tokiga saker” är annars 
kepsar med inbyggda ölburkshållare 
och t-tröjor med trycket ”I hate sex but I 
love to lie”. Pratar man om att göra toki-
ga saker kan man syfta på att supa bort 
sina nya slacks eller blanda ihop tand-
kräm och räkost.

Hitlers tokigheter var enligt gängse 
språkbruk något tokigare än tokiga. 
Och det Hitler-projekt Olofsson pratar 
om, att bygga den starka europeiska 
staten, var i jämförelse långt ifrån hans 

tokigaste sak.
I allmänhet är det klokt att välja sina 

ord försiktigt. Säjer man att en slask-
upp är Världens Mest Geniala Uppfin-
ning har man så klart inga omdömen 
kvar när man ska recensera hjulet. 

I fallet Hitler gäller dock det omvän-
da. Kallar man utrotandet av judar, ro-
mer, bögar och fackföreningsmedlem-
mar ”tokigt” – eller ”stolligt”, ”fnattigt” 
eller ”fnoskigt” – får man det att låta 
som ett svensexeupptåg. Vilket det 
enligt de flesta historiker inte var – och 
även om det hade varit det, så måste 
man nog beskriva det som ovanligt 
urspårat.

Intressant är att Olofsson i samma 
intervju kallar den dåvarande tyske utri-
kesministern Joschka Fischer för ”ter-
rorist” – ett ord med betydligt negati-
vare laddning än ”tokig” – med tanke 
på hans tretti år gamla bakgrund inom 
den tyska extremvänstern. 

Misstanken infinner sej att Maud 
Olofsson själv är en smula tokig. I or-
dets alla bemärkelser.

Kalle Lind

Medan jag står och plitar, surrar publiken från rum-
met intill.

Och i huvudet spelar det förflutna upp som en film.
Mina skräckfyllda försök i skolteatern. Premiären, 

då jag generad skulle förklara min kärlek för en kvinn-
lig klasskompis och dessutom kyssa henne. Suff-
lörens röst mumlade oavbrutet eftersom jag kom av 
mig hela tiden. Aldrig mer tänkte jag, det är värre än 
kvarsittning.

Men drömde förstås ändå, som alla andra, att mär-
kas på nåt vis! 

Och tog revansch med långa innehållsrika före-
drag, eftersom jag var plugghäst. Stackars klassen, 
där jag stod och kratsade på svarta tavlan och förkla-
rade Macchiavelli, existentialism eller taoism.

Föredragspulpeten hängde med ut i yrkeslivet av 
bara farten. Olika synpunkter på konst förklarades i 
Borlänge, Falun, Luleå, Göteborg, Stockholm, Norr-
köping, Malmö, Ystad, Borrby, Umeå, Södertälje, 
Katrineholm, Lund, Kristianstad, Kalmar, Mjölby, Lid-
köping, Eskilstuna, Borgholm, Kiel, Wien, Paris… 
prata, prata, växla diabilder. En gång brann projek-
torn upp.

När jag skriver på Lisas arm är det inte min väg som 
folkbildare jag tänker på. Det är de drömmar den duk-
tige föredragshållaren närt i sitt bröst.

All längtan att inte bara stå där och snacka i mörk-
ret och mata fram bilder spratt till som en våryr groda, 
när jag givit ut min första roman, och ett gäng radikala 
konstnärer, som är berömda numera, hade öppnat 
undergroundlokalen Kafe Gambrinus tvärs över ga-
tan, bad mig komma och läsa högt ur min nya bok. 

Jag fick hjärtklappning och glädjefnatt.
Och när jag kom in i den nötta lokalen hade konst-

närernas rockorkester ställt upp sig på scenen för att 
backa upp min läsning.

Det blev många glas surt rödvin, innan jag kunde 
hålla i boken utan att darra på händerna. Så läste jag 
med ängslig röst berättelsen om då Charlie Parker 
uppträdde på Stureplan i Stockholm.

Elbasen satte sig i både huvud och ben, så jag 
måste ta några glas vin extra när jag darrande gick 
ner från scenen. Folk klappade händerna i alla fall. 
Det är det enda jag minns.

Nu tar jag Lisas andra arm och skriver med min 
vackraste skrivstil: Man Får Förlora Sig. För så heter 
boken, där hon gjort vinjetterna. Titeln kommer från 
henne. Så lägger jag till…och härda ut.

Vi är snart beredda att gå in. Tankarna far runt i mitt 
huvud. 

Det gäller att improvisera och inte lita på manus. 
Fast det känns som om inte en stavelse ligger på 
plats. 

Kommer ihåg en öppning av en ut-
ställning. Ulf Linde skulle tala först. 
Den gamle jazzräven som blivit inten-
dent på Thielska Galleriet. Jag frågade 
försynt vad han skulle säga. Han stir-
rade på mig, grå i ansiktet av nervosi-
tet. Han hade inte en aning. Och satte 
sig grubblande i trappan och stirrade 
på målningarna och såg ut som om 
han ville komma därifrån så fort som 
möjligt. 

Inget manus, fritt fall. Det var nåt för 
en jazzmusiker! Han såg på det som 
ett gig, där han skulle dra ett solo. Te-
mat var tavlorna på väggarna. Som 
notstreck.

Tänkte jag. 
Tungt gick han fram till mikrofonen, 

andades in besvärat och fångade för-
sta meningen i flykten. De följande tio 
minuterna var magiska.

Och jag rev sönder mitt eget manus.
Jag fick vifta med armarna, titta i gol-

vet, låtsas komma av mig för att skapa 
spänning. 

Det var i alla fall roligare än att läsa 
innantill. Även om en del ord obönhör-
ligt höll sig undan ända tills invigningen 
var över.

Nu står Lisa Fjellman bredvid mig 
i galleriet, blundar, nynnar. Jag sluter 
ögonen i koncentration, då en sista 
dammtuss minnen lämnar sitt hörn. Jag 
sitter mittemot den schweiziska per-
formanceartisten Saskia Edens och 
hon håller en isskiva mellan oss. Den 
röda munnen lyser, hennes andedräkt 
smälter långsamt hål i isen. Från an-
dra sidan blåser jag, då hålet går upp 
och vi får varandras andetag i munnen. 
Ett kort varmt dovt ljus stiger. Jag blir 
vimmelkantig.

Nu läser jag på Lisas arm. Bokstave-
rar alfabetet.

Nu rör hon sig långsamt runt mig. 

Jag ser på publiken och halvt impro-
viserar halvt läser ett stycke text som 
landar hos rocksångerskan Nina Ha-
gen ur boken. 

Med Lisa strax intill mig låter jag bo-
ken falla. Andetag. Börjar om på berät-
telsen och läser ur minnet om längtan 
och misslyckade möten. 

Säger att icke-möten också är mö-
ten, att misslyckanden är intressanta 
platser.

För det tycker jag.
Och slutar med en förhoppning, när 

Lisa börjar sjunga.
Hon tar först min ena hand.
”Somewhere” ur West Side Story.
Hon håller båda mina händer.
”Take my hand”
Rösten är varm. Det känns myck-

et nära, då någon står tätt intill och 
sjunger.

Långsamt löses allt upp.
Jag läser återigen på hennes armar.
Tomt i huvudet. Ett glas vin. 
Så blir allt som vanligt igen.
Nej, inte riktigt. Det är annorlunda 

mot föredrag, som avslutas med kaffe 
och småprat. Kvar är då en kassett 

skramlande diapositiv. Och kanske 
nöjda tankar efter ett gott dagsverke.

Här dröjer något starkare kvar som 
önskar mer.

Och när vi satt där några stycken 
på trappan efteråt kom jag tänka på 
poeten och esperantisten Jarlo Ham-
marberg – han om någon vet beskri-
va känslan av – vad ska jag säga – 
extas, lättnad, längtan, rörelse som 
han ju samlat i många dikter och 
framföranden. 

Som här:
”sträckmellom!
sträck dessa!
nå, lyft från avsatsen!
nå, vagga framöver!”

Det ska jag. Jag lovar.
Nu är det dags för kaffe, som aldrig 

kommer smaka som förr.
Det är jag säker på.

Thomas Millroth

Mitt uppträdande får 
nog följder

thomas Millroth

Foto: Anna Lönn Franko

”Säger att icke-möten också 
är möten, att misslyckanden är 
intressanta platser.”



Miljön och männis-
korna i Ystad får dig att 
må bra. 
Det vet Maria, Lars  och 
Nya Upplagan.
Välkommen du också! 

Nyfiken? 
Ring 0411-57 80 00 
eller titta in på 
www.boiystad.nu



JACQUeS WerUP
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tandborsten

Varje morgon, smaken av förrutt-
nelse: som om man varit död i åtta 
timmar. Tandborsten är en styggel-
se i gudarnas ögon, de ser ju hur vi 
alla – bara efter femton sekunders 
pliktskyldigt gnuggande och efter 
några gurglingar – ler mot badrums-
spegeln, lika övermodiga igen, som 
om vi inte hade noterat liksmaken, 
deras dagliga påminnelse. Som om 
deras tillrättavisning inte alls angick 
oss. Redan tandborsten, detta ett av 
våra enklare vardagliga hjälpmedel 
mot naturen, gör oss till skapelsens 
fiender. I badrumsspegeln, när vi ler 
efter att ha spottat och sköljt, liknar 
vi reklambildernas människor, de till 
synes odödliga kopiorna av männis-
kor som vanställda av hälsa och livs-
glädje vädjar till vår glömska och vår 
skräck för oss själva, sådana vi såg 
ut i ursprungligt tillstånd. 

Huslige hans

Huslige Hans
Dammar och fejar
Sitter mest hemma
Pysslar och grejar
Vad gör han mer, jo
Han har en stereo
Kommer du dit
Då spelar han in dig

Benny Bög
Kom på besök
Hasse blev glad
Så tårarna flöt
Tre rum och kök
Benny sa att det dög
Och tog sig en rök 
Hos Huslige Hans

inne i arken faller en fjärilssamling från ett högt skåp
korridoren ligger i dunkel när glaset splittras
vingar singlar tunna ben bryts

fragment av fjäril faller
ludna kroppar dunsar

knappnålarna gömmer sig mellan golvplankorna
sticker upp som soldathjälmar ur skyttegravar
röda gröna blå

allt det döda faller över mig
tar plats i mitt hår som askflagor
bestryker min nacke med domen

efter det
talar jag inte

IrMA SCHULtz keLLer

Foto: Tina Axelsson

Femtioöringen har gått ur tiden – det-
ta lilla mynt som vi haft sedan 1873. 
Fast ören (och örtugar) är naturligtvis 
betydligt äldre, brukades långt innan 
Gustav den Vasa frös ihjäl i en bunke 
med ärtsoppa i Lützen.

   Det lär visst finnas trehundranittio-
fyra miljoner femtioöringar i omlopp i 
Sverige, och en och annan minns sä-
kert att man för denna slant fick två liter 
bensin 1930. Eller en liter mjölk tjugo-
fem år senare, alternativt tio kola runt 
1960, respektive en dagstidning om-
kring 1975. Min första svenska kvar-
ting kostade för övrigt trettonochsex-
tiofem. Och kolorna hette Rival och 
Dixie men de tog inte bort doften av 
otillåten alkohol – därtill krävdes minst 
fyra Bronzol; halspastill i metallrör till 
ett pris av just en halv krona.

Dock vet jag inte var femtioöring-
arna tillverkades men väl att våra en-
kronor för en tid sedan framställdes i 
Sydkorea, medan ”guldtian” präglades 
i Finland.

Den hädangångna femtioöringen fö-
der en handfull reflektioner.

Ett stort antal svenskar är EU-positi-
va och vill införa euro, och vår reger-
ing efterkommer snart sagt alla direk-
tiv från Bruxelles. Alltså borde man 
i den beramade harmoniseringens 
namn istället återinföra alla våra små-
mynt – från ettöringen och uppåt – ef-
tersom man i det förment riktiga Eu-
ropa håller sig med skiljemynt värda 
knappt tio, tjugo och femtio öre. Samt 
sänka skatten på alkohol.

Det känns minst lika viktigt som att, 
efter påstötningar från EU, tillåta ett 
antal miljögifter som tidigare varit för-
bjudna i Sverige.

EU framstår för mig som ett papistiskt 
gubbaprojekt, som i stora stycken ur-
holkar vårt nationella självbestämman-
de – överlämnar väsentliga beslut till 
diverse Berlusconiliknande typer, är-
kekonservativa katoliker och kvinnoför-
tryckande horhuspippare.

Senast var det presstödet som kri-
tiserades, varvid den svenska reger-
ingen fick gå till Bruxelles och begära 
tillstånd för att vi skulle få behålla detta 
system – som i grunden är en garant 
för yttrandefrihet och demokrati.

Jag tar mig för pannan. Endast Sve-
rige svenska krusbär har. Således ska 
interna svenska angelägenheter som 
presstöd, jordgubbars utseende, må-
larfärg, och kondomkvalitet avgöras i 
Stockholm.

FeMtIOöre – FUNDrA krINg 
ett SkILJeMYNt

”Mycket av det sköna kommer ur konst-
närens kamp med sitt begränsade ma-
terial” – Henry Matisse

Att upptäcka, göra synligt, finna en 
form för vad vi upplever i livet, är vad 
konst innerst inne handlar om, enligt 
min uppfattning. Skulptören frigör 
sin idé ur stenblocket – men måla-
rens palett som rymmer färgens hela 
spektrum – utgör gamla sinnebilder 
för det konstnärliga skapandets villkor 
och medel. Vi kan nu också till alla nya 
konstformer också räkna den gamla 
japanska papperskonsten: Origami, 
som helt kort kan beskrivas som en 
konstart som består utav att vika ett 
pappersark så att ett antal figurer och 
mönster uppstår: ur det tvådimensio-
nella skapas det tre- dimensionella. 
Jag såg ett TV-program på Kunskaps-
kanalen som handlade om denna 
gamla konstfor, som också reflektera-
de över matematikens och geometrins 
roll i konsten. Det talades om diagram; 
d.v.s: ”vikningar” som kan uppgå till 
flera tusen och som kan framkalla kom-
plexa mönster. Vid ett närmare studium 
upptäcker man att det fungerar som i 
naturen, med dess oändliga variatio-
ner och komplexitet. En konstnär som 
medverkade i programmet var av den 
uppfattningen av att ju äldre han blev 
och ju mer han arbetade på proble-
met, desto mindre fokuserade han på 
det tekniska. Han menade att intuition 
och känsla var det som styrde tekni-
ken. Pappret kan sägas vara passivt, 
men är bärare av outtömliga möjlig-
heter. Abstrakta mönster och figurer 
som aldrig tidigare existerat – uppstår, 
som vore de en del av en evolutionär 
process. Det begränsade rymmer det 
oändliga. ”Från ingenting, till någon-
ting” som en annan konstnär uttryckte 
sig i programmet, och att processen 
är en del av detta någonting.  Sett ur 
ett sådant perspektiv kan begreppet 
konst sägas vara en del av evolutionen, 
sprunget ur människans rastlösa sö-
kande och skapardrift. Därför kan jag 
se ”Grottmålarna”, de mångtusenåriga 
mästarna som ”samtida”, kommunice-
rande om livets elementära villkor, och 
uppleva dem som en del av helheten, 
skapandets tidlösa dynamik. Origa-
min, det tomma pappersarkets möjlig-
heter, blir därför en av dessa variabler, 
av skapandets idé.

Så Matisse har nog rätt i att det ur 
det begränsade i kampen med mate-
rialet uppstår ”Det sköna”, d v s: ”Nå-
gonting”. Kanske är vi bärare av en ge-
netisk kod som alstrar mutationer inom 
känslans och tankens område.

Gerhard Nordström

NÅgONtINg Ur INgeNtINg

Porträtt: Pernilla Hägg Nordström

Och à propos pengar: hur många 
svenskar vet till exempel att vi till följd 
av vårt medlemskap i EU häromåret 
återinförde den valutareglering vi av-
skaffade 1989? Således måste all va-
luta över ett visst belopp deklareras 
vid gränsen av alla som kommer till, 
eller lämnar, Sverige. Precis som i det 
hädangångna DDR. Jag tänker inte 
ge några detaljer. Den nyfikne får själv 
studera författningarna och ta reda på 
vad som gäller – och bli lika överras-
kad som jag blev när denna nedtonade 
upplysning gavs mig.

Euron ska vi givetvis inte införa som 
betalningsmedel. Ordet är dessutom 
i bestämd form liktydigt med ett indu-
strirobotprojekt, ett neurologiskt sam-
arbete, och ett inkontineshjälpmedel 
för kvinnor.

Därför var valfrågan för ett par år se-
dan synnerligen lustig.

– Anser du att Sverige ska införa eu-
ron som valuta?

Bortsett från att det vore både job-
bigt och krångligt att betala med robo-
tar, kirurgiska instrument och blöjor i 
butikerna är det mycket anmärknings-
värt att varken våra politiker eller val-
myndighet tagit reda på vad ordet eu-
ron betyder.

Tjugofemöringar till Sveriges folk! Det 
skulle också kunna bli en bra moderat 
slogan i ett land där det borgerliga fylet 
demonterat den sociala välfärden.

Världens minsta peng torde slutli-
gen vara en laotisk kip = 0, 00086 öre.

C-J Charpentier

Vadan detta då muttrar Hr red. Irriterat, detta är fak-
tiskt en kulturtidskrift och ingen vanlig koblaska från 
yttre utmarkerna på slätten.

Lugn, detta är en intressant historia, den heter Q-
feber för när den först upptäcktes på slakteriarbetare 
i Australien 1935 och senare på amerikanska solda-
ter i Italien under slutet av WWII. Då hade man ingen 
aning om vad man hade att göra med. Därav Q från 
Query som betyder okänd. Synnerligen okänd, nå 
vadå då?

Idag vet vi att den orsakas av en liten atypisk intra-
cellulär bakterie som går under det vackra namnet 
Coxinella Burnetii. Självklart en släkting till Carol 
Burnett anmärker Hr red. Initierat (så vill han alltid 
verka). Faktiskt ingen dum tanke, bortsett från att den 
är fel. Däremot är det inte fel att ibland slinka in på 
Spotify och lyssna på Carols version av Sweet Ge-
orgia Brown, den biter sig fast under skinnet riktigt 
bra. Vilket är precis som coxinella, den är atypisk som 
bakterie där för att den går in och verkar inuti celler-
na, tills skillnad från nästan alla andra bakterier som 
håller sig på utsidan. (En annan version som är ännu 
häftigare hittar man på skivan med det minst sagt 
koaktiga namnet Prime Quality Beef från 2006 med 
Captain Beefheart and his Magic Band, så visst finns 
det kopplingar så det räcker om man vill.

Coxinella låter ju nästan som Cicciolina, något bra 
samband där undrar den nu mer vaknande Hr red. 
Sorry igen, dessa politiska-pornografiska vinklingar 
får du leta någon annanstans efter. Nåväl, men då är 
det väl Mike Burnett… Glöm musikkopplingarna!

Tänk istället på att denna sjukdom är ett smygan-
de hot, har ökat starkt i Holland sista 5 åren, från 100 
sjuka per år till 5-10 000 personer per år. Tendensen 
fast i 100-tal är lika dan i Danmark. Här i landet har vi 
några enskilda fall identifierade, men hur kommer det 
att se ut om några år.

Varför bry sig då?
Jo, lyckligtvis så är detta en helt oskyldig smitta för 

de flesta, men sedan är det ett fåtal som får en influ-
ensaliknande sjukdomsbild, ytterligare några får pro-
blem med hjärtat som kan vara riktigt allvarliga, samt 
får några en symtombild som liknar en ren utmatt-
ningsdepression, eller som man säger till vardags 
”gå i väggen riktigt ordentligt”.

Själv sprang jag ju in i lyktstolpe utanför systemet 
förra veckan, fan, blev ordentligt snurrig och det har 
faktiskt inte alls känts bra att känna att koncentratio-
nen, koordineringen och fokuseringen kunde missa 
på detta vis när man har ett viktigt uppdrag framför 
sig (Dvs hämta konjaken till en viss portad annan lo-
kal journalist) ….

Beklagar, men detta är betydligt värre, åldersmäs-
sig okoncentration drabbar oss alla, dock mer sällan 
av denna anledning. Mer vanlig i vissa kretsar är då 
den kända R-febern Nu är du ute och snurrar mer än 
vanligt, den finns ju inte! Snack, det är ju rampfeber.

Que, que sera har inget att göra med ovanstående 
än en association till Q, samt att undertecknad gil-
lar att artisten med det lockande namnet Pink Martini 
en gång i tiden spelat in den. Nu börjar det ta sig, jag 
ser att klockan är 1800 och då tager sig varje he-
derlig redaktör sin andra eftermiddagsmartini, samt 
ringer på taxi för att få hem de på fritids bortglömda 
barnen….

Per Arnesson

Q-FeBer

Vad är nu detta undrar vän av ordning. Och 
det har man faktiskt gjort länge nu, detta är 
nämligen namnet på en zoonos (sjukdom som 
smittar både djur och människor)

gUNNAr DANIeLSSON

Poem/Dikt
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kult på 
Malmö Opera
Kultklassikern Singin’ in the Rain har 
haft premiär på Malmö Opera! Opera? 
Det känns konstigt det här med att 
Stadsteatern har bytt namn till Ope-
ra, men det är väl sånt en inbiten f.d. 
malmöbo får tugga i sej. Dessutom 
måste man väl ändå be att få påpeka 
att Singin’ in the Rain inte är en opera. 
Opera är opera, som det heter i en an-
nan kultklassiker. Men okej, det är inte 
första gången det dansas och sjungs 
och sprattlas med benen på den här 
scenen. Malmö Opera har ett gediget 
förflutet som en av landets ledande 
operettscener. Men nu finns det ingen 
operettkonst kvar längre. Den dog i 
våras med – salig i åminnelse – ope-
rettstjärnan Anne Lie Kinnunens sista 
föreställning i en källarteater i Stock-
holm: Boulevardteatern, även (ö)känd 
som den teater Laila Freivalds valde 
att besöka julen 2004 istället för att 
ta itu med en gigantisk flodvågskata-
strof i Thailand. Tänk, som det kan gå 
för en hel konstart (och för all del för en 
utrikesminister).

Kultklassikern Singin’ in the Rain le-
ver däremot i högönsklig välmåga efter 
sitt segertåg genom världsscenerna i 
Stockholm och Göteborg och nu som 
sagt på plats  Malmö – Sveriges At-
lantic City om man tänker sej Öresund 
som Atlanten och den känsla av The 
Boardwalk som bryggan ut till Ribban 
bjuder på.

Singin’ in the Rain har till skillnad 
från nästan all annan opera eller sna-
rare musikal sitt ursprung i en film och 
inte tvärtom. Här är det som ju alla vet 
filmen från 1952 med samma namn 
som är förlagan. Den med Gene Kelly, 
Donald O’Connor och Debbie Rey-
nolds i huvudrollerna. Och självklart 
är det i den filmen Gene Kelly  plaskar 
omkring – och naturligtvis dansar – i 
ösregnet och sjunger ” I’m singing in 
the rain…” och ”I’m happy again…”  
Men det är ju, som alla vet, inte första 
gången just den sången framförs of-
fentligt. Nä, det hände i Los Angeles 
redan 1927 på The Music Box Theatre 
(numera The Henry Fonda Theater) 
när den legendariska skådespelaren 
– då 23 år och med gedigen erfaren-
het från The Ziegfeld Follies – Doris 
Eaton Travis trallade fram den kända 
refrängen. Tyvärr gick hon också bort 
i våras annars hade hon själv kunnat 
intyga sanningshalten i detta förbluf-
fande påstående. Två år senare gjorde 
förresten Cliff ”Ukulele Ike” Edwards 
en cover i den stjärnspäckade filmen 

The Hollywood Revue of 1929. Han 
kör låten stillastående till eget ukulele-
komp iförd fullt regnställ med sydväst 
och allt. Om det verkligen regnar är 
svårt att se på grund av filmens ålder 
och dimmig två-färgs Technicolor, men 
studiogolvet ser blött ut, den saken är 
klar. Egentligen ser det mest ut som att 
det snöar, men det gör det ju i många 
andra ålderdomliga filmer även om det 
inte alltid är meningen. Sången åter-
kommer i det stora finalnumret där man 
kan få se allehanda MGM-megastjär-
nor nynna med som t.ex. den svenske 
1:e älskaren (och malmöpågen) Nils 
Asther och den dystre stumfilmskomi-
kern Buster Keaton. Den senare rör na-

turligtvis inte min och kniper bestämt 
ihop munnen. I den scenen kan man 
gissa sej till att det har regnat färdigt 
eftersom Noaks ark syns i bakgrunden 
på toppen av berget Ararat.

Man kanske borde nämna att Sing-
in’ in the Rain innehåller ytterligare en 
kultklassikermelodi nämligen Good 
Mornin’ som ju varje svensk med nå-
gorlunda känsla för kultklassicism kän-
ner igen som signaturmelodin till radio-
klassikern Frukostklubben med Sigge 
Fürst, Kaffe-Petter och alla andra le-
gendarer som härjade i etern under 
den svenska radions storhetstid. Inte 
bara signaturmelodin utan hela kon-
ceptet var naturligtvis snott från USA, 
men där i de kommersiella snålvin-
darna fick radiopubliken hålla till godo 
med sådana figurer som Jack Benny, 
Eddie ”Rochester” Anderson, Fred Al-
len och liknande vulgariteter.

Efter Singin’ in the Rain kommer en 
annan kultfilmklassiker att hemsöka 
våra stora musikalscener nämligen 
Some Like it Hot/I hetaste laget. Sam-
ma sak här – först film sedan teater. 
Filmen i fråga är naturligtvis Billy Wil-
der-klassikern från 1959 med Marilyn 

Monroe i huvudrollen plus Tony Curtis 
och Jack Lemmon om man ska hålla 
sej till de stränga rangordningsregler 
som gäller för Hollywoodfilmer. Cur-
tis och Lemmon är naturligtvis väldigt 
roliga som transpersoner men filmens 
stora roll är väl ändå Marilyn Monroe’s 
oskuldsfulla vamp ”Sugar”, med det 
mindre vampiga efternamnet Kowalc-
zyk. I själva verket är det väl här Marilyn 
Monroe gör sitt stora genombrott och 
blir den kultklassiska megaikon hon är 
idag och detta trots att hennes CV inte 
är så himla imponerande. Tvärtom, fak-
tiskt. Hon hade visserligen gjort den 
där filmen – även den en Billy Wilder-
film, förresten – där klänningen håller 

på att blåsa av henne när hon passe-
rar ett listigt utplacerat ventilations-
galler på en trottoar i New York. Fanns 
det inte ett sånt galler även i Lustiga 
Huset på Tivoli i Köpenhamn? Väldigt 
kul, naturligtvis, men hon hade högre 
ambitioner än så. Även när det gällde 
skådespeleriet. Det gick så långt att 
hon skrev in sej vid Actor’s Studio, där 
hon blev kompis med Paula Strasberg, 
ex-fru till teatergurun och kultfiguren 
Lee Strasberg, vars skådespelarkur-
ser resulterat i generationer av allvars-
män med sammanbitna ansiktsuttryck 
och seriösa pannrynkor. För övrigt kan 
man ju roa sej med att se ovan nämnda 
Singin’ in the Rain inte bara som en 
rad lustifikationer över de skådespe-
larproblem som uppstod då ljudfilmen 
slog igenom utan också som en hejd-
lös, faktiskt, drift med dessa ibland lätt 
komiska allvarsrynkor och överdrivet 
konstnärliga ambitioner. Tänk bara på 
den högstämda lektionen i diktion som 
mynnar ut i det totalt respektlösa sång- 
och dansnumret Moses Supposes. 
Det är ett anmärkningsvärt fenomen 
att man i Amerika alltid har vågat driva 
med den etablerade film- och teater-

kulturen. Sånt vågar man inte i Europa och ännu min-
dre i Sverige. Hursomhelst förvandlades Paula till 
Marilyn’s oumbärliga coach och tillsammans kreera-
de de rollfiguren ”Sugar” – en infantil sexbomb med 
ögonen ständigt på vid gavel för att se så oskulds-
fullt skolflicksaktig ut som möjligt. En ren förolämp-
ning mot Betty Boop, som är den förlaga, som fått 
låna ut det mesta av sina karaktärsdrag till Monroe’s/
Strasberg’s plagiat. Därmed halkar man genast in på 
Miss Boop’s filmkultklassiker som slår allt i kultgen-
ren med hästlängder. 

Betty Boop’s filmer är konstiga, bisarra, skräm-
mande och makabra på ett extremt underligt sätt. I 
Betty’s mystiska värld upphävs all logik och samt-
liga kända naturlagar. Ingenting står stilla, allt har liv 
och rör på sej; det flyter på i en ständigt framåtsträ-
vande rörelse under det att allt vänder ut och in på sej 
själv; tingens revolt mot formen, alltid till tonerna av 
ett råsvängande storband under ledning av t.ex. Cab 
Calloway. Se bara på Minnie the Moocher (finns på 
Youtube).

I filmens intro uppträder Cab Calloway irl (in real  
life). Han utför en svajande moonwalk soft shoe-
dance, senare kopierad av popartisten M. Jackson, 
till orkesterns djungelliknande version av Minnie the 
Moocher. Calloway gestaltar ett återhållet lidande el-
ler kanske en existentiell plåga av något slag när han 
vrider hela sin kropp runt sej själv, som för att komma 
ut ur en alldeles för trång kostym. Det är verkligen Tur-
ning Torso i Västra hamnen i Malmö man ser framför 
sej, fast Calloway flaxar lite mer med armarna förstås. 
Han återkommer senare i filmen i form av en valross 
och sjunger nu texten, där även Carl XVI Gustaf får 
vara med på ett hörn:

Folks, here’s a story about Minnie the Moocher
/…/ 
She had a dream about The King of Sweden
He gave her things that she was needin’
He gave her a home built of gold and steel
A diamond car with platinum wheels
Hidee hidee hidee hidee hidee hidee hi  
Hodee hodee hodee hodee hodee oh
Skeedle a booka diki biki skeedly beeka gookitty 
woop
A booriki booriki booriki Hoy

Allt under det att benrangel dricker bläck, spöken an-
hålls och sätts i arrest och tre varelser avrättas i elek-
triska stolen. 

Nä, här har Miss Monroe inte mycket att hämta. 
Tony Curtis mindes henne med kommentaren: ” It 
was like kissing Hitler.” Vad han menade med det vet 
väl egentligen bara fru Hitler, men hon kan icke be-
skriva det för oss eftersom maken sköt henne redan 
på bröllopsnatten, varefter paret utan vidare ceremo-
nier blev uppeldade i sin egen trädgård av de närva-
rande bröllpsgästerna.

Lika bisarrt som i en Betty Boop-kultklassiker. Hi-
dee Hi-dee Hoo. Skeedly skeedly…

Björn Walde

Månadens 
klassiker

Och vilken rock är inte progressiv? 
1964, när engelska Granada Televi-
sion, intet ont anande, bjöd in Gene 
Vincent, Jerry Lee Lewis och Little 
Richard, till en direktsänd konsert var 
man gissningsvis inte helt medvetna 
om den kraft rocken hade. Om inte 
Elvis tramsat runt i Hollywood hade 
han varit med i den här legendariska 
konserten, där man på bootleg-dvd:n 
ser hur kameramännen närmast 
kämpar för sina liv för att kunna filma 
något i hettan från ungdomarna som 
tränger sig närmare och närmare 
artisterna. Det här är punk, det här 
är en blandning av sexuell laddning 
och världsomstörtande musik. Det 
är ett snitt i tiden då Jerry Lee Lewis 
pumpande rock och Little Richards 
soul- och bluesinfluerade dito smälter 
samman på den svartvita skärmen och 
Gene Vincent ser närmast bortkom-
men ut. Hittar du den, tacka din 
lyckliga stjärna och njut.

Progressiv musik, den som är så 
betitlad som genre, och då menar jag 
inte den politiska proggen, alls icke, 
utan den som hade och har sina rötter 
i den klassiska musiken, omformad av 
jazztongångar, parad med rock och ut 
kommer något som kanske kommer 
från Canterbury-lägret eller från dem 
inspirerade av Yes eller taktartsbyten 
en masse à la Gentle Giant. Artrock. 
Symfonirock. Progressiv rock. På an-
nan plats recenserar jag Veds nya lp 
”Gershwin’s Pipe” och jag hör en linje 
från det sena sextiotalets progres-
siva rock närmast inledd med Pärson 
Sound – men då vet jag inte om yng-
lingarna är medvetna om denna tidslin-
je jag försöker beskriva, från urtidens 
sextiotal med en skandinavisk version 
av proggrocken med litet folkton, en 
hel del improvisation och mer folkton 
och kopplingar till samtida konstmu-
sik, en dos jazz och ur ugnen kommer 
lika mycket Kebnekaise som Ragna-
rök – till dagens medvetna symfoni- el-
ler progressiva rockare som känner 
rötterna (Gösta Berlings saga väl för-
trogna med såväl Steve Hillage som 
Camel, Simon Says och Brighteye Bri-
son kan sin läxa utdelad av Genesis 
eller Gentle Giant, unga Koi och Intro-
duction måste hängt på skivbörsar och 
köpt skäggig rock på lp i flera år, skulle 
jag tro) och till dem som jag tror ser 
linjen, är en utlöpare, men där yngre 
jämnåriga kanske bara hör postrock à 
la kanadensiskt nittiotal. 

Ingen är en ö. Sjuttiotalets italienska 
progressiva musik var inte bara PFM, 

det drällde av grupper som antingen 
lät väldigt egensinniga eller väldigt likt 
Deep Purple. Hela Sydamerika var en 
kokande kontinent med taktartsbyten, 
texter om sådant inte alla ser och med 
omslagsillustrationen inte långt efter 
en ung Picasso eller en dagisfrökens 
värsta mardröm. Inte konstigt att det 
blev egna, nordiska versioner, utan-
för akademierna med hemmahamn på 
Gärdet och de andra folkfesterna. 

Med Muse som världens största 
arenarockare har den progressiva, in-
telligenta rocken fått sin hämnd, vem 
hade kunnat tro det efter debutalbu-
met eller när de knappt fyllde KB i Mal-
mö för blott några år sedan? Om detta 
inspirerar fler att låta bli den taktfasta 
4/4-popen och de enkla texterna om 
hjärta och smärta, då är det gott. 

Det finns fortfarande festivaler som 
hyllar den progressiva musiken. Störst 
i landet är den i Linköping och den i 
Göteborg. Den sistnämnda, Slotts-
skogen goes progessive, hölls veckan 
efter Way Out West och gav mers-
mak i år också. När Alan White sitter 
i SVT:s sjuttiotalsserie och säger att 
han bara ser män och åter män i viss 
ålder i publiken, har han inte varit i Gö-
teborg. De sympatiska festivalerna 
där lockar båda könen och alla åldrar 
och bådar gott för återväxten. I fjol var 
Brighteye Brison det klarast lysande 
dragplåstret med sin komplexa musik 
lämnande huvudnumret, internationellt 
kända RPWL långt bakom sig, i år var 
det Simon Says var tjugofemminuters-
stycken inte lämnar något varken till 
slumpen eller extranummer och som 
också effektivt konkurrerade ut norska 
huvudakten Airbag (som nog har fram-
tiden för sig, när de släpper influen-
serna från ett Porcupine Tree som vore 
det fast i Pink Floyd-land). 

Veckan efter: festival i miniformat i 
Hammenhög. Dessa hängivna idea-
lister som arrangerar det vi andra inte 
vågar på platser vi aldrig tänkt på. Åt-
minstone två kraftprov, utan att för-
ringa de andra två deltagarna, men 
Veds blandning av Steve Hillage och 
Radio Massacre International på nord-
isk fot, mätte sig väl med huvudnumret 
Fläsket brinner, gamlingarna, legen-
derna från Stockholm som återvände 
till Skåne efter trettio år (när återutges 
debut-lp:n? undrar man; vi väntar otå-
ligt), och visade att de likt andra 70-tal-
sproggare bara blir bättre med åren, 
att ålder och visdom kombinerad med 
”övning ger färdighet” på valda instru-
ment blåser bort alla tankar på nostalgi 

och föder en förväntan att de ska ta plats i det sam-
tida musiklivet på allvar, inte bara göra nedslag för de 
närmast sörjande. En magisk afton i Valnöt & Kapri-
fols trädgård.

Den inhemska konstmusiken, är den lämnad vind 
för våg nu när statliga skivbolaget Caprice ska sli-
tas sönder av något kulturdepartementet kallar för 
marknadskrafterna, eller finns det hopp att det inte 
behövs extrajobb i filmmusikbranschen, temaskivor 
från Phono Suecia eller cdr-produktionen sålda på 
konserter för att ge liv och kontinuitet till den samtida 
musiken? Man kan givetvis ha synpunkter på hur Ca-
price efter cd:ns intåg förvaltade sitt pund, hur litet av 
den lp-skatt som dväljes i arkiven som verkligen för-
des över till cd (Sten Broman! Karl-Erik Welin! Sven-
Eric Bäck!), hur mycket som utgavs som mer liknade 
Sida-projekt än en seriös inställning till svensk musik 
och svenska interpreter och hur illa ställt det varit/
är i Sverige jämfört med övriga Norden där skivutgå-
vorna med inhemska tonsättares avtryck är rikliga. 
Det händer dock stora ting i det tysta. Vi vänder oss 
västerut. C-Y Contemporary Records (distribution: 
Border) är en sådan ljusglimt, men något som även 
för mig hamnat i det närmaste under radarn. Fören-
ing, skivbolag och förläggare, många är strängarna 
på verksamheten, baserad i Malmö och med starka 
band till musikhögskolan, vad jag förstår. Och man är 
mer än ”contemporary”, det räcker inte att vara sam-
tida, säger man, det gäller att vara här och nu – och 
det märks i katalogen, redan åtta titlar stark och värd 
att skaffa. 
• CY0701: ”Dr Caligari”. Mats Larsson-Goethe 

har döpt sitt stycke efter inspirationen: filmen Dr 
Caligari, men svävande, hotfulla tongångar är 
närmast legio på denna skiva där violinisten Björn 
Kleiman står i centrum; verken av Benjamin Staern 
och Daniel Hjort berör mig mest.

• CY0801: ”Human Relations”. Lauri Karlström 
och Pascal Jardry framför nyskriven musik för 
gitarrduo eller solo, allt från Malmö, både ut-
tolkare och tonsättare, fantastiskt på sitt sätt, men 
naturligt och ofrånkomligt. Nestorn Kent Olofsson 
imponerar som vanligt med ännu ett noga uttänkt 
stycke, Staffan Storm känns närmast vilsen och 
Daniel Hjort visar att han har god förståelse för 
instrumentet.

• CY0802: ”Arena”. Slagverksmusik av Tobias 
Broström som är lovande, känslomässigt laddad 
men som har en bit kvar till en egen klangvärld där 
influenserna inte tar överhanden.

• CY0901: ”Moose Imitating Moss”. Ett tonsät-
tarporträtt, ruskigt kort (strax över 33 minuter), 
av Anna Erikssons musik gitarr och cello i olika 
kombinationer, egensinnigt, bitvis naivt, men 
spännande.

• CY0902: ”Transitory Frames”. Trio Trespassing 
spelar företrädesvis egenkomponerad musik (alla 
tre mer och mer välmeriterade tonsättare), men 
även Pär Lindgren med sitt distinkta tonspråk finns 
med på denna råbarkade cd. 

• CY0903: ”Sounding Images”. Ensemble For New 
Music lyfter blicken från Skåne och släpper in 

både John Cage och Sven-David 
Sandström, men det är befriande att 
fokus fortfarande ligger i vår mylla, 
den grogrund som musikhögskolan 
i Malmö och ett aktivt kulturliv 
gett. Storleken och flexibiliteten 
på ensemblen och spelet gör den 
till en presumtiv uppstickare till de 
placerade i Mälardalen

• CY0904: ”Electric Tuba” 
visar att de fördomar vi måhända 
hyser gentemot ett instrument från 
tecknade filmer och vaktparader 
kan uttrycka kärlek, lust och ovilja i 
rätt händer, händer tillhörande Kjetil 
Myklebust och musik skriven av idel 
malmöadel.

• CY1001: ”Revelations”. Till sist en 
skiva som lyfter fram en tonsättare 
som deltagit rakt igenom CY:s utgiv-
ning: Stefan Klaverdal – och jag blir 
nyfiken, både av de enskilda stycken 
jag lyssnat till på de andra skivorna 
och denna porträttskivas två cykler: 
stråkkvartetten ”The Sacred Family” 
och ”Revelation Pieces”, och just 
stråkkvartetten får mig att ana att här 
finns storverk i görningen, Klaverdal 
är på tok för okänd även i mer 
initierade kretsar. 

Sammantaget finns här en potential 
och ett tvärsnitt ur den samtida musi-
ken som ger det där hoppet, att akade-
mian fortfarande förlöser musik, varje 
dag. Prova gärna.

Jan Erik Zandersson

(På www.nyaupplagan.se/?cat=110 
finns alltid en mycket längre version av 
den här spalten. Mycket läsnöje!)

Vilken musik är inte progressiv? Det måste vara en retorisk fråga, men när någon fått för sig att det går att ”konsumera” musik måste 
man påminna om att av allt här i världen som definitivt inte går att konsumera, är det självklara musik. Musik är inte en hamburgare 
som man äter och sedan är den borta, musiken sätter spår i våra liv, om det så är minnen av klinket från den muzak som spelades på 
Domus i eslöv 1969 eller de brutala, arkitektoniskt fulländade ljudspår Iannis Xenakis lämnat efter sig. Skivbranschens död kunde 
varit ett faktum om de unga, oförståndiga pojkar och flickor på skivbolagen varit i närheten av att ha rätt, de som pratade om vår 
”musikkonsumtion” som om det var ett faktum och inte bara en ideologisk syn man försökte vinna hävd åt. 

Det är ett anmärkningsvärt fe-
nomen att man i Amerika alltid 
har vågat driva med den etable-
rade film- och teaterkulturen. 
Sånt vågar man inte i europa 
och ännu mindre i Sverige.
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FILMreCeNSION 10 2 3 4 5

Är det möjligt att kombinera en gullig 
romantisk komedi med en supervulgär, 
svordomsspäckad sådan?

Jajamen! Här är beviset!
Ibland krävs det inte så mycket för 

att tillfredställa mig på bio – åtminsto-
ne inte vad gäller amerikanska filmer. 
De är ju så fega nuförtiden. De flesta 
siktar på åldersgränsen PG-13 eller 
lägre. Actionfilmerna innehåller inget 
blod, det bjuds inte på sex och naket, 
och vuxna rollfigurer beter sig – och 
pratar inte som riktiga vuxna; de svär 
aldrig. I Hollywood är man rädda för att 
stöta sig med precis alla folkgrupper 
som finns, åtminstone här i väst. Resul-
tatet av detta kan ju i vissa fall bli direkt 
stötande, eftersom de tycker att det 
är okej att visa upp våld (om än oblo-
digt sådant), men bannlyser sex och 
svordomar.

Därför kan jag omfamna filmer som 
Going the Distance, en film som inne-
håller både väldigt grovt språk och na-
ket. Tyvärr handlar det om nakna män. 
Men ändå. Man har även slängt in lite 
droger för säkerhets skull.

Justin Long är Garrett, en New York-bo 
som just dumpats av sin flickvän. Sam-
ma kväll försöker hans polare muntra 
upp honom och tar med honom till en 
bar. Där träffar Garrett Erin (Drew Bar-
rymore), som jobbar på en dagstidning 
i New York över sommaren, innan hon 
måste åka hem till San Francisco.

Erin verkar vara den perfekta flickan 
för Garrett. För första gången någon-
sin har han träffat någon som delar 
hans intressen, hans musiksmak, hans 
humor; allt. Och detta redan samma 
dag han dumpades av sitt ex. Garrett 
och Erin är oskiljaktiga, men det ound-
vikliga måste ske: Erin måste åka hem 
till västkusten. Paret hållet kontakt via 
telefon och Internet, och sedan reser 
Garrett till San Francisco för att hälsa 

going the Distance

Fem minuter in i filmen kände jag att, 
fan, jag vill inte se den här. Åtminstone 
inte nu. Kostymdrama, brittiskt 1930-
tal, internatskola och en story som kän-
des märkligt bekant. Jag var inte upp-
lagt för sådant. Men jag satt kvar.

Okej, vi har alltså den här internat-
skolan för flickor, styrda med järnhand 
av ett gäng kärringar till personal. Fast 
flickorna är förstås bitchiga mot varan-
dra de med. Skolan har även ett sim-
hoppningslag som tränas av den ka-
rismatiska och lite mystiska lärarinnan 
miss G, som spelas av fransk-svenska 
Eva Green från Casino Royale.

Allting är väl inte direkt frid och fröjd, 
det är snarare så som det alltid är i fil-
mer om brittiska internatskolor. Men 
så anländer en ny elev, och flickornas 
värld skakas om. Den nya heter Fia-
mma och är en sofistikerad överklass-
brutta från Spanien.

Fiamma har svårt att passa in och 
hon ses som ett hot; men när hon väl 
accepteras är hon nära att ta över le-
darskapet. Och vad är det egentligen 
miss G är ute efter?

Oskuldens tid bjuder på tjusiga bil-
der. Det är vackra, disiga vyer och när-
bilder på buttra flickansikten. Men jag 
kan inte säga att jag blev engagerad av 
storyn. Det kändes som om jag sett allt 
förr. Och nej, jag satt inte och väntade 
på ett lyckligt slut. Det gjorde jag rätt i. 
Här och var gick tankarna till Döda po-
eters sällskap, fast här saknas vitsan-
de helt och hållet. Det här är typiskt 
brittiskt välgjort och halvtrist.

Eva Green. Vad tycker jag om 
henne?

Jag vet inte riktigt. Det är något med 
hennes ögon. De är så otroligt hårda. 
Hon ser konstant ut att vara skitförban-
nad, även när hon är glad. 

I rymden finns inga känslor
2010 verkar vara tjugoårige Bill 

Skarsgårds år. Visst var både Alexan-
der och Gustaf med i Puss häromveck-
an, och visst skördar Alexander fram-
gångar med True Blood. Men nu har 
Bill huvudrollen i två biofilmer som har 
premiär med en månads mellanrum - 
och båda lär bli publikframgångar. Det 
borde de bli.

I rymden finns inga känslor bygger 
på en halvtimmeslång kortfilm med - 
har jag förstått - samma regissör och 
delar av samma skådespelaruppställ-
ning. Och jag kan väl inte påstå att jag 
hade några högre förväntningar på den 
här filmen - en ungdomsfilm om en kille 
som lider av Aspergers syndrom, hur 
kul låter det? Det låter som något sam-
hällstillvänt, en typiskt svensk, o-rolig 
skriva-på-näsan-film. Men där sket jag 
mig allt på tummen! Unge Andreas 
Öhmans regidebut är hur underhållan-
de som helst och bitvis väldigt, väldigt 
rolig. Bill Skarsgård är Simon (filmens 

Oskuldens tid

på och tvingas bo hos Erin och hennes 
neurotiska syster (Christina Applega-
te), som har en ganska... bisarr make. 
Men är det möjligt för Garrett och Erin 
att hålla igång relationen?

Nu är det förstås så här att alla filmer 
som innehåller ett montage i vilket hu-
vudpersonerna blir förälskade i varan-
dra medan The Cures Just Like Hea-
ven spelas per definition är bra. Men 
Nanette Burnsteins film har så myck-
et mer än det. Den har flera skratta 
högt-scener.

Okej, den har fler än ”flera” – den har 
massor. Här finns scener som fick mig 
att skratta så att jag grät. Speciellt en 
sexscen som involverar Justin Longs 
solbrända röv, ett köksbord och... Nix, 
jag tänker inte förstöra den scenen för 
er (även om trailern gör det). Eller den 
med Top Gun-soundtracket och Gar-
retts knäppe inneboende. Eller den 
där Erin går ut ensam och blir full och...
Going the Distance är ibland exteremt 
vulgär. Det vimlar av F-ord, C-ord och 
alla andra för amerikaner stötande ord. 
Men vad som är intressant, är att fil-
men också lyckas vara romantisk - och 
då romantisk på ett ganska gulligt sätt.

Den som skulle kunna sabba filmen, 
är Drew Barrymore. Jag vet aldrig rik-
tigt vad jag ska tycka om henne. Hon 
ser ju lite udda ut; i vissa filmer är hon 
kul och funkar, medan hon i andra ser 
ut som en liten gumma från en TV-serie 
från 1950-talet. Tack och lov funkar 
hon bra i Going the Distance. Hon är 
skitrolig och faktiskt riktigt attraktiv – 
utom när hon är ledsen och börjar likna 
Jessica Fletcher i Mord och inga visor.

Christina Applegate är underbart ro-
lig, men det behöver jag väl knappast 
påpeka.

Det var inte längesen En Profet gick på bio och jag 
tyckte att det var den hårdaste och dystraste fängel-
seskildring jag sett. Men så kommer nu den danska 
R – Slå först, Slå hårdast, och den är tammefan ännu 
hårdare och dystrare.

R, det är av allt att döma Rune (Johan Philip As-
bæk), som dömts för ett våldsbrott – det framgår ald-
rig riktigt vad, men det pratas om en knivskärning – 
och nu skickats till den beryktade anstalten Horsen 
på Jylland, där han ska häcka i två år. Hans tillvaro 
börjar inte speciellt bra. Efter trettio sekunder i cel-
len, kommer det in en hårdtatuerad muskelpojke och 
knycker Runes madrass.

Därefter blir det bara värre. Rune blir något slags 
springpojke åt hårdingarna på avdelningen. Efter att 
han tvingats spöa skiten ur en alban får han det lite 
bättre, men han måste fortfarande finna sig i att skura 
piss och få kaffe uthällt över sig och behandlas som 
mög.

Men så upptäcker Rune en dag ett sätt att smugg-
la pengar och droger från en våning till en annan. 
Genast blir tillvaron aningen bättre – men bara så 
länge ingen annan känner till hur han går till väga med 
smugglandet. Och det är förstås bara en tidsfråga...
R är en riktigt jävla mörk och hård film. Den börjar 
mörkt och sedan blir den bara mörkare. Här finns 
inga ljusa utsikter alls. I EN PROFET fanns det i alla 
fall något slags hopp. Nu är den franska filmen en 
bättre film; den har intressantare rollfigurer, en mer 
komplex handling, det är en större film.

Men som ren helvetesskildring måste R vara svår-
slagen. Allvarligt talat – vad är det här för människor? 
Jag skulle inte bli förvånad om världens fängelser be-
folkas av sådant här avskum. 

Det finns inget som helst hopp för den typen av kri-
minella som skildras i R. Allting har redan gått allde-
les för långt. Hur ska en sådan människa kunna leva 
ett normalt liv efter att ha släppts ut? Det finns liksom 
inte på kartan. Av den här filmen att döma fungerar 
fängelset bara som ett ställe där ilskan, ondskan och 
de kriminella tendenserna trappas upp under några 
år. Tage Danielssons åsikter som förs fram i den kon-
stiga Släpp Fångarne loss det är vår har aldrig känts 
mer naiva. R är inspelad på Horsen, men anstalten är 
visst numera nerlagd. Det första jag noterade är att 
korridorer och dörrar av någon anledning är smyck-
ade med vikingaornament. Märkligt. Johan Philip 
Asbæk känns igen från några andra danska filmer, 
men frågan är var Tobias Lindholm och Michael Noer 
(båda har skrivit och regisserat) har hittat övriga skå-
despelare. De ser ju onekligen ut att vara riktiga bi-
kers och straffångar.

r – Slå först, slå hårdast

I rymden finns inga känslor

engelska titel är SIMPLE SIMON) som 
har nämnda syndrom och lever i en 
superkontrollerad tillvaro, där allting 
sker efter scheman - annars blir Simon 
förvirrad och kryper ner i en tunna han 
låtsas är en rymdkapsel. Han tycker 
heller inte om att man rör vid honom, då 
klipper han till personen som råkat bli 
lite närgången.

Det är väl bara Simons bror som kla-
rar av att hantera Simon, så Simon får 
flytta hem till brorsan. Det går väl inte 
så bra - brorsans flickvän får nog. Då 
ser Simon det som sitt uppdrag att hit-
ta «en ny jävla tjej» till brorsan, så han 
beger sig ut och letar och intervjuar.

Av en händelse springer han på den 
glada och positiva Jennifer (Cecilia 
Forss), som blir kompis med Simon 
- hon accepterar honom. Och han 
tycker att hon är perfekt som en ny 
jävla tjej.

I rymden finns inga känslor är en väl-
digt glad film. Den är munter och har 
ett bra driv i berättandet, vilket gör att 
den aldrig känns lång. Dessutom varar 

den bara 85 minuter, vilket ju är per-
fekt. Budgeten har tydligen varit väl-
digt låg och filmen är inspelad i Kram-
fors, av alla ställen. Hyrde de möjligen 
utrustningen av Robert Lind?

En del har visst fruktat att det här är 
en film som gör sig lustig över folk med 
Aspergers syndrom, men så är inte alls 
fallet. Det är ingen som driver med Si-
mon och han skildras inte fördomsfullt 
- nu känner jag förvisso ingen med As-
pergers, men ändå.

Filmen är full av små roliga detaljer, 
speciellt gillade jag en parkerad polis-
bil i vars baksäte det sitter en clown, 
men den som lyfter filmen är utan tve-
kan Cecilia Forss. Bill Skarsgård i all 
ära, men Cecilia Forss - vilken stjärna! 
Hon äger varje kvadratmillimeter av du-
ken när hon är med, hennes utstrålning 
kan i princip bränna hål i duken. Hon 
borde vara vår nästa stora stjärna - det 
är Hollywood nästa för henne. Som 
helhet är kanske I rymden finns inga 
känslor

lite tunn, men jag tycker att filmen är 
en glad, rolig överraskning.

Av Pidde Andersson
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BOkreCeNSION

Ifall man tar alla sidor i Colosseum, Kolosseum och 
snabbt bläddrar bakifrån, sida för sida, likt tanter lä-
ser blaskor hos frisören, framträder de fem delarna i 
boken genom de typografiska olikheterna. Den sista 
delen har ett par väldigt få, men långa rader. Den 
nästsista delen är hackig och med långa mellanrum 
mellan orden, en del är kursiverade storbokstavsfria 
s-allitterationer och så vidare. 

Anna Hallberg har själv formgett boken. Innehållet 
– faserna – följer formen till vis del. I den första delen 
är det en instängd, närmast klaustrofobisk känsla. 
Det är februari och rummet, kroppen och fekalierna 
blandas och blir ett.

vi kan inte dela varandra
mina döda produkter
tar plats i rummet
vi saknar elasticitet

Den tredje delen har rent formmässigt intensiva små 
klossar med text och är också den mest narrativa 
delen. Den börjar: ”Colossuem skälver vid Säters 
sluttning.” Och introducerar den delens huvudtema 
nämligen en ihopblandning av Säters hospital och 
Colosseum i Rom och de båda magnifika byggnader-
nas roll i samhället. 

Hospitalets arkitektur 
utstrålade samhällets
makt och styrka
och statens ansvar

Det är en intressant liknelse. Hur man uppför någon-
ting och gör det till folkets nöje. Människorna, är de i 
klädena. De är intressanta, men inte som person utan 
som roll. J skriver Anna Hallberg och hoppar snyggt 
över ett som. 

Tyvärr hjälper de fyra andra delarna i boken inte 
upp delen om de båda Colosseum, varför även den 
delen blir obegriplig. Det nöje man har av läsningen 
blir istället reducerat till vissa fina överblickar. Över 
slavarna som byggde Colosseum skriver hon tillex-
empel: ”Tjugotusen slavar levde byggde piskades 
sjöng. Levde och dog. Föddes och dog. Älskades, 
bråkade, hatade, dog. Åt och dog. Mindes och dog. 
Föddes och dog och föddes och dog.”

Jerker Kaj

Colosseum, kolosseum
Anna Hallberg
Albert Bonniers Förlag

I Mödrar & Söner från 2007 reste 
Theodor Kallifatides till sin 92-åriga 
mor i Grekland. Där läste han sin fars 
memoarer, åt mat, träffade bekanta, 
mindes och filosoferade över sitt skri-
vande. Den gången skrev Kallifatides 
att när hans mor går ur tiden kommer 
han inte kunna skriva mer. Det gångna 
är inte en dröm är Kallifatides andra 
bok sedan dess. Och det är nog hans 
sista. 

Det gångna är inte en dröm kall-
las på omslaget för självbiografisk ro-
man. Men det står nog där snarare för 
att det ligger i tiden att sälja böcker 
som självbiografiska än att den här är 
mer sann än de tidigare av Kallifatides 
böcker som handlat om honom själv. 
Och de är inte få. Den nya boken är en 
omarbetning, nästan repris, av tidigare 
romaner. 

Omskrivningen av sitt första skri-
varminne är fantastiskt. Theodors 
klass får skoluppgiften att gå ut och 
tänka och betrakta i tysthet och sedan 
skriva om det. Ensamheten gjorde att 
Theodor gick själv, och faktiskt följde 
instruktionerna, medan hans klass-
kamrater lallade iväg i grupp. I bus-
karna upptäcker han ett älskande par. 
Han förstår att han, ifall han skriver om 
detta, blir reglerad från skolan och an-
vänder sig i stället av sin första litterära 
idé: att skriva om det han sett genom 
något annat. Han skildrar samlaget 
som ett myrkrig och det blir succé. 

Sådana små historier är, precis 
som i tidigare böcker bärande. En an-
nan rolig episod: Theodor Kallifatides 
var näst bäst på 60 m i sin ålder i hela 
Grekland, slagen av en annan pojke 
bara för att denna sträckt fram sin 
enorma näsa och först korsat målsnö-
ret. Historien är rolig om man stänger 
boken och betraktar Kallifatides egen 
näsa.

Så mycket om skrivandet av roma-
nerna får vi tyvärr inte veta. Mellan det 
att den unge Theodor Kallifatides fat-
tar tycke för stor litteratur och formule-
rar drömmen om att vilja skriva kompli-
cerat som Dostojevskij och enkelt som 
Hamsun till att på slutet skriva böcker 
medan hans mor håller på att dö, sägs 
det egentligen inte så mycket om skriv-
kramp, nya förebilder och om de olika 
böckerna. Kanske läge för ytterligare 
en bok ändå alltså?

Jerker Kaj

theodor kallifatides
Det gångna är inte en dröm
Albert Bonniers Förlag

Peter Dahlqvist och Jeanette V Rosengren

Historien om Kal P Dal

Den här boken handlar 
om Kal P Dal. 
Publikdomptör och glädjespridare. 
Under några fartfyllda och intensiva år i slutet av 
1970-talet var Kalle Ljunggren från Arlöv och hans 
band kungar i folkparkerna. Första plattan Till mossan 
sålde 100 000 exemplar. 

Kalle hade publiken i sin hand.  Han och pågarna 
i bandet hade ett gemensamt motto – rocka röven 
av svenska folket. Det gjorde de också.  Med rak, 
enkel rock’n roll, stor aptit på livet och högt tempo 
 ck man raggare och punkare att dansa sida vid sida 
under konserterna medan hitlåtar som Blåa sko’, 
Jonnie och Brunt socker avlöste varandra. 

Här har du historien om Sveriges ösigaste rockband. 
Det är raka rör och öppna spjäll.
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I Skåne finns en lång tradition av udda 
konstnärsgjorda böcker, som inte be-
höver vara lyxiga men desto angeläg-
nare. Nystartade bok förlag är ett ny-
tillskott – observera den ”moderna” 
särskrivningen, som understryker att 
det både är förlag som aktivitet och 
bok som konstobjekt.

Sofie Grewelius bok är förpackad 
i kartong, där själva innehållet ligger 
i en låda att dra ut. Hon är en konst-
när som tar språket på allvar. Det an-
vänds som bilder, men dessa hänger 
samman med de associationer, ibland 
branta, hon får av orden. Hon betraktar 
bokstavligt meningar och glosor för att 
se vad de innehåller. Det blir ett slags 
språkspel med Marcel Duchamp som 
en rottråd och den absurde Christian 
Morgenstern som en annan; ja, ni vet 
han som ”skrev” ”Fiskens vaggsång/
Fisches Nachtgesang” i början av förra 
seklet.

Redan Grewelius titel ger tonen. 
”r + n” är ju faktiskt lika med ”m” om 
man skjuter ihop tecknen. Se där hur 
det går till! Så kan man bläddra bland 
de lösa bladen i lådan. Men det rör sig 
ju inte enbart om språkspel i abstrakt 
mening. Hon ger orden nya mening-
ar, som skjuts samman som dikter av 
aha-upplevelser. Små kast i betydel-
ser som är viktiga beslut i levande li-
vet. Den handskrivna dikt som uppre-
par ordet ”vela” sexton gånger, varav 
en har fått bokstaven ”l” utbytt mot 
bokstaven ”t” är en sådan språklig-vi-
suell existentiell snara. Först läste jag 
snabbt igenom alla ”vela” och tänkte 
att det var minimalism. Sedan läste jag 
sista raden: ”Det krävs bara ett litet 
streck.” Undrade: va fan? Kollade igen 
och upptäckte mitt i uppräkningen det 
lilla ”veta” som ju vänder hela betydel-
sen och studsar tillbaka på mig, som 
just velat genom ordraderna.

Book in box – att fylla en låda med 
ark och papper är ju inte nytt. Lotta Lo-
tass är ett sent exempel på stort förlag. 
Men att på det här viset släppa in läsa-
ren i upptäckarglädjen och samtidigt 
ha kontrollen över estetiken, där är So-
fie Grewelius unik.

Läs boken, ni kommer absolut inte 
ha tråkigt, men ni blir ifrågasatta och 
litet klokare, kanske. Jag talar för mig 
själv.
 
Thomas Millroth 

r + n = m 
Sofie grewelius
bok förlag

Carl Göran Ljungren är det inte många 
som vet vem det är men säg Kal P Dal 
till en 50 och/eller 60-talist och ge-
nast spricker ansiktet upp i ett brett le-
ende. Kal P Dal spelade rock som den 
var meningen att spelas med tre ski-
tiga ackord, utan att passera hjärnan 
och med ett furiöst och okomplicerat 
sväng. Under några få år sålde han och 
bandet pallvis med plattor och satte 
folkparker i brand. Kalle var sångare 
och publikdomptör som sjöng på sitt 
modersmål skånska och deras musik 
fick antagonister som punkare och 
raggare att dansa sida vid sida. Carl 
Göran Ljungren dog blott 35 år gam-
mal i sviterna efter en hjärnblödning. 
Nu finns Jeanette Rosengrens och 
Peter Dahlqvists fina biografi ”Raka 
rör – Historien om Kal P Dahl” som be-
rättar om Kalle och hans härjningar i 
folkparker och hur Carl Göran blev Kal 
P Dal med (nästan) hela svenska fol-
ket ute på bokdiskarna. Det känns som 
denna bok verkligen fyller en lucka i 
svensk rockhistoria då många av våra 
mer kända artister fått sina liv nedteck-
nade kanske både en och två gånger 
men att Kal P Dal är ändå en så pass 
viktig figur just i brytningspunkten mel-
lan punk och progg att denna bok verk-
ligen blir nästintill nödvändig.

Jerry Prütz

raka rör – Historien om kal P Dal
Av: Jeanette rosengren och Peter 
Dahlqvist / kira Förlag

r + n = m // sof ie grevelius // bok förlag // ISBN 978-91-978771-0-7
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Beirut, Norrköping, Ystad, 
THOMAS MILLROTH skriver 
personligt om improvisation, jazz, 
experiment, konst, performance, 
människor, motstånd.
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Mellanrad den sanna historien om 
Nina Hagen

Självklokhet kan drabba alla. I Berlin 
under 1970-talet berusades jag precis som 
David Bowie och Iggy Pop av staden och 
dess historia, som var så fysiskt närvarande. 
Euforin blandades ihop med kunskap och 
insikt. ”Jag var där” stod som i neonskrift 
för mina ögon. En av mina musikaliska 
förälskelser från DDR hette Nina Hagen. 
Den sista Amiga-singeln visar henne sock-
ersöt på omslaget, men hon sträcker ut 
tungan, där något som liknar en uppkast-
ning ligger. Finns det en bättre bild för mod? 
Naturligtvis åkte hon ut ur landet. Hagens 
röst förtrollade mig lika mycket i Väst. Nu 
var hon friare, vackrare och intensivare 
än någonsin. Anarkistisk brandstiftning i 
operahuset. Hela jag längtade efter att träffa 
henne. Sveriges Radio gav mig uppdraget 
att göra en intervju. Hjärtat bankade hårt, 
när jag med en Nagra i rem över axeln sökte 
upp henne. Huvudet snurrade av tankar 
kring Berlin, DDR, den synbara historien, 
ruinerna, de intellektuellas roll, ja, den 

kloka listan kunde göras oändlig och hade 
nog föga med sångerskan att skaffa. Jag blev 
mottagen av något slags manager, så kom 
Nina Hagen själv, och jag kastade mig upp 
i ordtrapetserna, visade mina konster och 
kunskaper. Hon vände och gick direkt. Vad 
jag mindes var mitt bultande hjärta, hennes 
röda sockor och min bestämda övertygelse 
att lösa situationen genom att skriva en 
kärleksberättelse till Nina. Det var nog mitt 
klokaste beslut den dagen. 

Euforin närs av kunskap; annars torkar 
den som en orkidé i vas. Bessernissens 
värld är trång. Jag har lärt mig att mina 
egna omdömen inte alltid är så viktiga. Det 
visar sig i den vardag där alltmer av kärlek, 
vänskap, musik, konst, möten vävs till en 
oupplöslig trasselsudd, där varje liten del 
binder samman några hittills helt okända 
snörstumpar i mitt liv. Sådant sker bortom 
mina omdömen.

En dag på Fichtestrasse tar Sven-Åke 
Johansson fram en bunt fotografier över 
Potsdamer Platz. Han tog dem 1976 i kalla 
krigets ödeland. Jag ser sockeln till den 
Karl Liebknecht-staty som aldrig restes, 
nergången till U-Bahn strax intill är ett svart 
gap. Gränsområde. Denna blick över epoker 
ger mig plötslig svindel. 

Fast jag har ännu inte lyckats träffa Nina 
Hagen.

Det skulle jag vilja göra, och då skulle jag 
först lyssna på henne och sedan berätta om 
Sven-Åkes märkliga fotografier. 

Hon skulle vilja se dem.
Och det skulle jag kunna ordna!
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Firman och dess grundare med det 
förmodligen mest kända varumärket i 
världen när det gäller äldre amerikan-
ska bilar.

Dean Moon och hans Mooneyes 
logo, har den här boken gått in på dju-
pet på. Dean Moon startade företaget 
nästan 60 år sedan och är ett att få i 
branschen som fortfarande finns kvar 
efter så många år. Laurent Bagnard har 
fått ta del av Dean Moons arkiv med bil-
der och en massa andra saker som t ex 
gamla reklam blad, press releaser och 
andra intressanta saker. 

Dean Moon avled 1987 så det mås-
te ha varit en del detektiv arbete att 
finna allt.

Boken är som en tidsresa i bilform 
från 50 talet och fram till idag. Det är 
mycket bilder men det behövs för att 
kunna visa vad som skiljer sig genom 
åren, men också för att kunna visa hur 
mycket som faktiskt ser likadant ut 
idag.

Men vad som är extra intressant är 
vilket enormt inflytande Dean Moon 
hade och faktiskt har än idag på hot 
rod kulturen.

Det är väl en liten förklaring till att det 
är mycket som är likadant idag som det 
var för 50 år sedan. Gamla antika delar 
är värda sin vikt i guld idag. Moon ägs 
idag av japanen Shige Suganuma som 
har kvar affären och verkstaden i Los 
Angeles men också öppnat en filial i 
Japan. Han har t o m kvar samma tele-
fon nummer som Dean Moon skaffade 
till firman.

Säg den som är intresserad av gam-
la bilar och motorcyklar som inte skulle 
vilja göra ett besök hos Moon i Los 
Angeles. Där är det första man möts av 
den gamla loggan med Moon ögonen 
målade på marken i infarten. Den här 
boken är det närmaste du kan komma 
utan att ha varit där. 

Janne Falk

go With Moon 1950-2010
Laurent Bagnard
Cast Iron Productions

Rita Hallgren   0411-744 61
rita.hallgren@nordea.se
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Brandon Flowers är till vardags sång-
are i Las Vegas-bandet The Killers 
som för tillfället är ett av de största nya 
rockbanden planeten kan ställa upp. 
Den som kan knåpa ihop en världsom-
spännande hit av traditionell melodiös 
rock’n’ roll i dessa tider av autotune-
r’n’b är en alkemist som faktiskt lyckas 
med laborationerna. Flowers och hans 
anhang har gjort det ett par gånger så 
här långt, senast i tjusiga Human. Att 
Flowers förklarat den obegripliga re-
frängen – du vet, ”are we human/or are 
we dancer” med ett citat av Hunter S 
Thompson och ett fräsigt ”jag skriver 
vad jag vill” gör inte saken sämre. 

Efter att the Killers turnerat non stop 
sedan 2003 är det nu enligt uppgift or-
kestern trött och vägrar fortsätta med-
an sångaren, over-achievern, är uppe i 
varv. Lösning? Soloalbum. 

Det är ingen större chock att ski-
van påminner om the Killers, däremot 
lite synd att det inte är lika fängslande. 
Det är en aning mjukare, lite showi-
gare men inte någon verkligt radikal 
kursändring jämfört med the day job. 
Flowers är en fängslande sångare, 
sjunger publikfriande mystiskt på nå-
got sätt som funkar väldigt bra i ban-
det. På Flamingo glimmar det till i korta 
stunder av en del låtar, som på Beau-
tiful Las Vegas t.ex. men för det mesta 
kämpar vår man faktiskt med alldagliga 
låtar. Det finns ett par rader att lura på 
här och där men ganska lite som verk-
ligen engagerar (och en del förväntad 
gamblingmetaforik som man inte pre-
cis överaskas av). Singeln Crossfire 
skulle kunna vara en Killers-singel, res-
ten kommer vi snart glömma. 

Fredrik Hellström

Brandon Flowers / Flamingo 
(Universal Music)

Äntligen är den här – Fabienne Del-
Sols 3:e soloplatta. Efter hennes tid i 
avsomnade The Bristols fortsätter hon 
i samma spår, dvs i 60-tals popen kryd-
dad med lika delar psychedelia och 
garage. 4 år efter senaste skivan är det 
som om tiden stått still, men inte låtar-
na. Det är snygga harmonier och Fabi-
ennes stämma tar man inte fel på. Hon 
varvar franska med engelska texter. Vid 
rodret har hon med sig gitarristen från 
Bristols, tillika äkta hälften Liam Wat-
son. Ja just det, du läste rätt! – samme 
Liam som har anrika Toerag studios i 
London. Givetvis är det inspelat och 
producerat där med och det låter som 
om det var inspelat 1966.

Det här är 2000 talets France Gall 
och Francoise Hardy i en och samma 
person.

Alla vi som gnäller på att musiken 
var bättre förr och att det lirades bättre 
pop på gräsplanen hemma i byn. Här 
har vi henne – Fabienne DelSol !!

Johan Stenström

Fabienne DelSol / On my mind
(Damaged goods)

Det är helt klart en frisk ide att göra en 
Hellacopters hyllning med rockabilly 
band. Det finns ju en hel del att välja 
bland om man ska göra en Hellacop-
ters låt. Själv gillar jag de tidiga och 
lite skitigare låtarna, vilket betyder att 
Camtwisters och Astrolites är mina fa-
voriter. Man har medvetet tagit ett brett 
spektrum av band från rockabilly Sve-
rige vilket gör plattan spännande men 
också lite ojämn. Det är dock inga som 
gör något riktigt botten napp. Men på 
det hela är det bra mycket fräckare än 
en hyllningsplatta som gör rena covers 
rakt upp och ner.

Janne Falk 

Hellacopters rockabilly tribute 
/ Dancing On Your graves (Wild 
kingdom)

Detta är två EP sammanslagna. Skar-
ven märks kanske litet väl mycket ef-
tersom de två sessionerna skiljer sig 
rätt mycket sinsemellan. Först kommer 
fem spår med duon tillsammans med 
den isländska kören Schola Cantorum 
Reykjavik Chamber Choir, känd för 
samarbetet med Björk. Mariam Walen-
tin har en av de mest fantastiska röster-
na, magiskt vild brukar den sväva över 
Andreas Werliins rituella trummor. Här 
smyger sig nu moln av körklanger kring 
henne. Det är menat att förstärka, men 
jag tycker snarare det skymmer. Ett par 
av albumets bästa låtar finns här, men 
i detta ambienta landskap blir de bara 
aningar. Överambitiöst, tycker jag.

Desto bättre låter duon ensam i ski-
vans fem återstående spår. Det blir 
plats för rösten och dansutrymme för 
trummorna. En speciell ljus klang i mi-
nimalistisk upprepning är det oljefat 
Walentin lägger under sin sång. Det 
är fint, yrsligt och kommer ganska nära 
hur de låter live. För även om detta i 
mina öron är duons bästa album (mi-
nus kördelen) kommer de knappt nära 
scenupplevelsens extas, där Wa-
lentins dramatiska utspel och extatiska 
röst ger en minnen för resten av livet. I 
väntan på nästa album duger detta 
gott.

Thomas Millroth

Wildbirds & Peacedrums / rivers
(Leaf)

Saxofonisten Ove Johansson har en 
skön tillbakalutad spelstil. Här har han 
med hjälp av elektronik skapat en rad 
stämningsbilder. Över effektiva klang-
er som snabbt skapar bilder brer han 
sin feta saxton. Det är mjukt, sångbart, 
och spelat med stor auktoritet.

Fjorton stycken att blunda till, ryck-
as med av. Det är en mycket sympa-
tisk skiva med mängder av kraftfulla 
jazzkorn.

Thomas Millroth

Ove Johansson / tenorsaxophone 
(eWI, Coast LJrecords LJCD 5251)

Harmonica Frank Floyd fick ingen 
vidare start på sitt liv, hans föraldrar 
försvann innan de hann ge honom 
ett namn. Han hittade själv på Frank 
Floyd. Med den starten så kanske 
det inte är så konstigt att han slog in 
på bluesens bana. Det här är de för-
sta inspelningarna och de 7 första 
spåren på denna 10» vinyl var Sam 
Phillips med på. Det sägs att det var 
här hans idé till hur rock´n ŕoll skulle 
låta föddes. Hur låter det då? Jodå, 
riktigt bra. Det är genuin blues med 
lite hillbilly rock´n ŕoll-inslag. Att han 
sedan spelar munspel med ena si-
dan av munnen och samtidigt sjung-
er med den andra sidan av munnen 
gör knappast saken sämre. Den här 
nyutgåvan rekommenderas. Samti-
digt som det är bra musik så kan den 
mycket väl vara starten till det som 
blev rock´n ŕoll.  Denne okände man 
borde varit betydligt mer känd än vad 
han nu är.

Janne Falk

Harmonica Frank Floyd / 
Mouthin´Blood Blues – Original 
early recordings (Hog Maw 
records)

Vi har en egen tradition i Sverige när 
det gäller progressiv rock, eller symfo-
nisk rock eller artrock ? eller vad man 
nu vill kalla den, intimt kopplad till den 
anglosaxiska, den italienska, den syd-
amerikanska, men med egna förteck-
en. Pärson Sound och framåt, via alla 
dessa konstellationer döpta till Interna-
tional Harvester, Fläsket brinner, Träd, 
gräs och stenar etc. Kaipa, Ragnarök, 
Flower Kings, Änglagård, Simon Says, 
Dungen fortsatte bära fana, idag finns 
nya, hungriga som Introduction, Koi, 
Bandjo, Gösta Berlings saga? och 
Ved.

Beroende på hur gammal man är har 
man olika referenspunkter till den här 
sortens halvpsykedelisk musik med 
progressiva rötter. Yngre kommenta-
torer har hittat nittiotalspostrock som 
influens till detta som en gång inte var 
ett band utan bara en kreativ kille från 
Bjärred, jag hör en utveckling från det 
sena sextiotalet som kanske går via 
Godspeed You! Black Emperor och 
andra, men jag tror (och då tror jag, 
jag vet inte, jag har inte frågat) att den 
sköna familjetillhörighet som gör att ar-
rangemang som? Slottsskogen goes 
progressive? I Göteborg och en lik-
nande i Linköping varje år lockar lyss-
nare över ålders- och genusbarriärer-
na är det som fäster Ved i historien.

Det här är debut-lp:n, pressad i 500 
ex (finns också en mp3-version, men 
den ska vi tala tyst om av ljudmässiga 
skäl!). Det jag hör hade inte funnits 
utan de svenska rötterna, mitt i det psy-
kedeliska mekandet finns små slingor 
som andas folkton, produktionens 
djup ger oss lager på lager, för oss till-
baka till en ljudbild anno 1968, sedan 
över till klockklanger och behandlat 
ljud som vore vi på krautrockens bak-
gård. Inte konstigt att de spelade med 
Fläsket brinner i Hammenhög i augusti 
och med Neu! i Malmö i september.

Lyssna och njut själv. Men skynda 
dig, om du vill ha tag på LP:n.

Jan-Erik Zandersson

Ved / gershwin’s Pipe 
(Deleted art)

Caroline 
af Ugglas
• • • • • • • • • • • •
vad var det jag sa

Melodifestivalen gav Caroline sitt väl-
förtjänta genombrott, och denna, i 
mångas ögon, udda personlighet, klev 
rakt in folkhemmet med sin trampa-luft-
ballad Snälla snälla. Vad var det jag sa, 
är full av liknande låtar på samma re-
lationstema. Caroline pressar framför 
texterna som om vore de självupplev-
da - vilket de kanske också är! Maken 
Heinz Liljedahl bäddar in Carolines 
sång i lika delar mjuk STAX-blås som 
ensamt piano, fingertoppskänsla kall-
las det visst! Vill kunna säga förlåt, 
Det är sjukt, Bara du, är snygg gul och 
blå soul, och Vi bär upp varandra är 
en kärleksfull vardagsreflektion till sin 
käraste. Ett något mer varierat tempo 
på materialet hade dock varit önsk-
värt, för trots allt så blir, ballader, bal-
lader, i långa rader, utan någon större 
variation, ter sig tyvärr efter ett tag en 
aningens enahanda, och här snubb-
lar hon, men i små doser är detta en 
tröstande snuttefilt och rent av det per-
fekta soundtracket till att sporadiskt 
lyfta knäna i yogatempo eller att ligga i 
fosterställning i duschen och suga på 
tummen till. 

Lars Yngve

Caroline Af Ugglas / Vad var det 
jag sa (Silo ton/Universal)

Jag gillar folk som går sin egen väg, 
utmanar och liksom ibland är onödigt 
krångliga bara för själva krånglandets 
skull. Nu vet jag inte riktigt hur det är 
med Prince, men jag fnissar ganska 
ofta åt hans styvnackade ovilja att vara 
branschen till lags. Jag har ingen aning 
om hur han tänker, eller varför han gör 
som han gör – religiösa grubblerier, 
hävdar en del. Det tror inte jag, jag hop-
pas istället att han sitter hemma i stu-
dion med sin lila The Sign-gitarr i knäet 
och myser åt omvärldens spekuleran-
de och huvudkliande! Popexcentrikern 
Prince hävdade att internet är stendött 
och valde därför att släppa musiken på 
en fysisk cd och distribuera den gratis 
med en del tidningar. Så kan man ock-
så göra! Nytänkande på ett gammal-
dags vis, ungefär som när man köpte 
musiktidningar och det följde med en 
flexi! Själv hoppade jag till när jag pe-
tade i cd:n i datorn och det ploppade 
upp 77 spår! Jag visste inte riktigt vad 
jag kunde vänta mig på grund av hans 
utspel, och efter ett antal minst sagt 
ojämna utgivningar hade jag hade inga 
onödigt högt ställda förväntningar, det 
ska sägas. Kanske är det rentav därför 
jag blev något, men bara något, posi-
tivt överraskad? Musiken är skriven, 
arrangerad, producerad av Prince och 
framförs av hans enmansband. 

Skivan är dock chockerande fri 
från gitarrsolon! 20Ten är inte sämre 
än hans senaste 15 (!) utgåvor och vi 
får en sedvanlig blandning av Snoo-
ze-funk, falsettballader och strålande 
pop. Roligast är raderna: ”From the 
heart of Minnesota, here comes the 
purple Yoda” i det hemliga extraspåret 
Laydown, som tyder på självinsikt el-
ler en rejäl dos av humor. Det är länge 
sedan Prince var kung, men det känns 
ändå som att det när som helst kom-
mer att dyka upp ett album från honom 
som kommer att segla upp på världens 
alla förstaplatser – men så har det å an-
dra sidan känts i snart 20 år, alltså se-
dan 1990 och Graffiti Bridge. 
3
Lars Yngve

Prince / 20ten (NPg records)

Det enkla är oftast det svåra. Bloods-
hot Bill och Mark ”BBQ” Sultan har 
hittat rätt recept. Båda har ju en hel 
del andra projekt som funkar bra men 
det här toppar det mesta. De har fått 
till en bra mix av gammalt sound och 
stuk med en liten känsla av nutid i de-
ras minst sagt vilda rockabilly. Det är 
inte helt olikt Bloodshot Bills enmans-
band men med flera personer så blir 
det lite fylligare. Sen är det väl aldrig fel 
med fler än en galning i ett band. Gillar 
du inte den här plattan så gillar du troli-
gen inte gammal hederlig rock´n ŕoll. 

Janne Falk

the Ding Dongs - the Ding Dongs 
(Norton records)

Brian Eno gjorde On Land. Jana Win-
derens debut-cd (bortsett från en live-
cd från Japan) skulle kunna betitlas At 
Sea. Hennes ljudlandskap baseras på 
det som finns under ytan, hon spelar 
in och behandlar de ljud våra marina 
ekosystem ger ifrån sig. Till skillnad 
från Brian Enos ambient-musik, som 
likt Erik Saties musik är som en möbel i 
rummet, kan finnas i bakgrunden utan 
att man lägger märke till den, som en 
krusning på ytan, är Jana Winderens 
musik från djupen. Det är mörkt men 
inte hotfullt, snarare oroande, som en 
ljudmässig påminnelse om allt elände 
vi människor ställer till med i natu-
rens en gång välordnade, genialiska 
system. Lyssna på cd:n i hörlurar så 
märker du hur pulsen ökar, att du blir 
berörd. 

Jana Winderen är norska men har 
under mer än tio års tid, efter det att 
hon lämnade tankarna på att bli marin-
biolog, utforskat de här ljudmiljöerna 
och gjort kritikerhyllade installationer 
runt hela världen. Musik med tillhörig-
het, det här är musik, ljudlandskap, 
som får sin dimension av var ljudma-
terialet är hämtat, det blir mer på allvar 
än många andra ljudexperiment efter-
som vi både hör det vi aldrig skulle få 
höra utan en hydrofon och, om vi inte 
skärper oss, inte får höra alls, om bara 
några år.

Mike Harding på brittiska skivbola-
get Touch har gjort ännu en succévärv-
ning, bolaget är känt för fantastiska 
skivor med Main och andra ljudekvili-
brister, verk förankrade i en verklighet.

Det här är en cd som fick våra två 
foxterrier att bli oroliga. Det tycker jag 
du också ska bli. Rekommenderas.

Jan-Erik Zandersson

Fotnot: Till invigningen av Marint centrum i Sim-
rishamn i oktober planeras en ljudinstallation av 
Jana Winderen baserad på ljuden under ytan i 
hamnen i Simrishamn.

Jana Winderen / energy field 
(touch tO:73)

Mas cerveza. Ta fram lite Corona el-
ler annan mexicansk öl, mezcal, te-
quila och tacos. Gå över till grannen 
och låna hans sombreroliknande hatt 
som han köpte på Kanarieöarna 1983. 
Sätt Queso Y Cojones i cd:n och du 
är redo för höstens bästa party. Det 
här är världens enda trio bestående av 
3 stycken en mans band. Alla sjunger, 
spelar trummor och bas/gitarr.

De spelar en oemotståndlig variant 
av garage rock´n ŕoll och mexicansk 
mariachi med en känsla av Ennio Mori-
cone i bakgrunden. 

Det låter som man spelat in plattan 
live på en mexicansk gata och de har 
lyckats med konst stycket att få det att 
låta charmigt och inte alls jobbigt eller 
störande. Dessa 3 gringos från Mel-
bourne (!) sjunger dessutom på span-
ska och de ser ut som de precis stigit 
ur en låg budget spagetti western. 
Årets platta så här långt.

Janne Falk

Puta Madre Brothers / Queso Y 
Cojones (Babosa records)

Istället för nonstopturnerande med 
Led Zeppelin i segertåg över världen 
efter den lyckade återföreningen för 
ett par år sedan blev det…. bluegrass. 
Och blues.

Det är nu inte så dumt det heller. Det 
har gått några år sedan Plant ihop med 
Alison Krauss slog en överraskade 
knock på massor intet ont anande men 
nyfikna fans. Med en pånyttfödd Plant 
och en Krauss på topp var Raising 
Sand en frisk fläkt från oväntat håll. 
Med hypnotiserande känsla väckte de 
två bland annat gammal bluegrass till 
liv (de gjorde annat också, en härlig 
version av John Prines Killing the blues 
t.ex.). Med tiden har väl den skivan bli-
vit något av en modern klassiker. 

Nu är det alltså dags för uppföljaren 
och den är något liknande musikaliskt, 
kanske en aning mindre av sydstats-
skopan och mer av… tja, bluesig rock, 
kan man väl säga. Mindre träsk mer 
stad kanske, men Band of Joy (namnet 
taget från ett av Plants gamla band-
namn) sitter så att säga på samma 
gren som föregångaren och dinglar i 
rockträdet. Som lyssnare är man be-
redd på vad som komma skall den här 
gången och det gör kanske att man 
inte blir lika fnissig av förtjusning som 
sist. Men, fastnade man för den voo-
dooliknande feelingen på föregånga-
ren finns det mer att få här. Plant sjung-
er som den mästare han är och det är 
gott bara det. Det och några riktigt bra 
låtar gör att man nog får komplettera 
Raising Sand så man får ihop paret, 
även om man inte faller pladask som 
förra gången. 

Fredrik Hellström

robert Plant / Band of Joy 
(Universal Music)



EN MUSIKALISK
MÖBELSAGA

av Erik Gedeon och Klas Abrahamsson
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”Skuldkänslor?
Varför skulle han 

känna skuldkänslor? Han 
gjorde ingenting annat än 

att titta på vädret.”

DEN 6 AUGUSTI 1945 fälldes atombomben över Hiroshima. I spaningsplanet, som fl ög före  

planet som släppte bomben, satt kapten Claude Eatherly vid spakarna. Det var han som gav 

klartecknet till att fälla atombomben. I resten av sitt liv brottades han med skuldkänslor. Han 

rånade till och med banker för att fi nansiera återbetalning till offrens anhöriga.

 Det är sent 1970-tal. Krigshjälten, brottslingen och bedragaren Eatherly ställs till svars för 

sina handlingar i en Quiz-show. Kommer han att lösa gåtan?

URPREMIÄR PÅ INTIMAN 11 SEPTEMBER 2010
ÖPPEN REPETITION 28 AUGUSTI

iMac
Från 

11.995:-

Baltzarsgatan 18 • Malmö • 040-617 13 00

Vi kan Mac. Och mer!

Möt ditt nya digitala liv.
Kom in och se alla sköna Apple-produkter.
Erbjudande i butiken till alla Nya upplagans läsare!
Köp en MacBook och få Walk on water-fodral på köpet.
Ta med denna annons!
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Humor

Irene-Gren

Jack-Åke, ständig praktikant

Irene
Nu är det ju valtider, vad är, tycker du, den viktigaste 
valfrågan? Är det sänk priset på cigaretter, avdrag för 
tatueringar eller större tillgång på stolpiller? Och vil-
ka ligger bäst till för att få din röst: Socialmoderater-
na, De rödgröna vänsterpartisterna, Hallelujacentern 
eller Sverigeseparatisterna?

Lustigt att du skulle fråga, Lars Yngve. Jag och Ing-
ela har startat ett eget parti. Vi tyckte det var lika 
bra, ibland får man ta tag i saker själv i stället för att 
bara gå omkring och reta sej så man ser vitt. Det 
heter Tobak - människans bästa vän och låt inte bö-
gar gifta sig. Vi har främst två paroller; vi vill att det 
ska va lättare att smuggla cigaretter och sen tycker 
vi det är äckligt med bögar, oavsett kön, som gif-
ter sig. Det är jättemånga i hela Degeberga som 
tänker rösta på oss. Vårt valspråk är «Sapere bol-
mare» det är latin och betyder ungefär «Våga röka». 
Partiets symbol är ett halvfullt askfat. Det är sym-
boliskt kan man säg. Fimpa det gamla, tänd en ny - 
om du är med mej. Alla beslut tas av samtliga med-
lemmar genom omröstningar hemma hos Ingela. 
Vi dricker elefant öl var tisdag i hennes inglasade 
uterum och äter smördegsinbakade prinsakorvar. 
Vi kommer på superbra saker var vecka! Vems an-
svar är till exempel de sektorsvisa löneskillnader-
na? Vi har en panel och så diskuterar vi. Hjärtligt 
väkommen förbi. 

Irene Gren, partiledare och dryckesansvarig.

Inception
 
Asså denna fimlen hannlar om...? Ente en jäv-
la aning. Dom bara såver genom hela filmen å så 
slåss dom i drömmen me skurkana. Å så dör dom å 
vaknar opp i en annan dröm å så håller de po hela ti-
den. Ja fatta inget!!! Skitskum film som ja ente fattar 
varför man spelat in alls!!!!!!!!!!

\\m//
 
Ha de!
Jack-Åke, praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Inget flyt alls idag. Fightade mig till jobbet i ösregn. 
Med bil. Ingen cykel. Tack och lov kan man tycka på 
förhand. Undrar om det inte gått snabbare med cy-
kel hursomhelst. Varenda jävla litet rödljus i hela stan 
var just jävligt rött. Tror inte jag lyckades passera ett 
endaste litet övergångsställe eller korsning utan att 
först få ett illrött ljus i nyllet. Jävligt irriterande! Om 
staden försökte lägga beslag på nåt gammalt Guin-
ness-rekord i kategorin; Flest antal rödljus i rad, kan 
jag meddela att det gamla rekordet borde vara slaget 
och det nya i hamn. Grattis till den som grattas bör, 
eller nåt. PS Om det ligger ett tickande paket på råd-
hustrappen så är det inte från mig DS 

Okej jag uppskattar ett rödljusrace då och då, men 
det finns gränser. Dessutom blir det svårt/omöjligt 
att rejsa om det före mig i filen ligger en sunkig jävla 
brödbil fullpackad med svampigt bröd från Skoga-
holm som framförs av en förare med reflexer likt en 
narkoleptisk sengångare och filen intill är full med 
tre kilometer kö av gamla röda Peugeot 205:or som 
omöjliggör filbyte och rejsigare körning till nästa röd-
ljus. Blir bara en plågsam snigelkö till nästa korsning. 
Plus ny reklampaus på radion, glömde min bra cd-ski-
va i bagaget. Hatar tjatig radioreklam. 

Efter en frustrerande långsam färd med flera bit-
märken i ratten (orsakade av en kombination av frus-
tration, otålighet och radioreklam) bland stadens 
mest bortkomna trafikanter är jag nästan ute ur den 
värsta smeten. Ser fram emot att kunna släppa häs-
tarna fria. Klipper snabbt en vit skåpbil som såskör i 
30 km/h på 50-sträckan. Äntligen fri asfalt!

Fråga; Vad skådar då mitt norra öga tvåhundra me-
ter längre fram? Jo då har de förbannade järnvägs-
bommarna också gått ner och jag tvingas givetvis 
vänta en halv industrisemester på att det jävla tåget 
fullt med miljömuppar och bortskämda studenter 
som snyltåker gratis på sina csn-kort och ändå knap-
past pluggar utan bara festar hela dagarna eller nja 
det var kanske att ta i. Förlåt, jag tar tillbaka det där. 
Jag blev lite upprörd bara. Studenter festar ju inte, 
hela tiden. Onsdag, torsdag, fredag, lördag och sön-
dag är det ju bara, måndag och tisdag, måste man ju 
vila ut ju. Nåja, efter tre bedrövelser (reklamblock på 
Rix) gick bommarna upp?

Men trots att bommarna gått upp och det var grönt 
överallt rörde sig kön ändock i maklig fart likt en ast-
matisk myra. Varför då? Jo tro fan om det inte ligger 
två jävla grävmaskiner insprängda i kön och fiskör i 
25-30 km blockerande allas våran framfart. Själv-
klart, det var liksom bara det som fattades för att göra 
morgonen perfekt. 

Till sist, efter tio minuters krypkörning, ordnade det 
upp sig när den sista bromklossen i form av en under-
motoriserad silverfärgad Toyota Avensis av kombimo-
dell ämnade vika av åt höger. Tack och lov för detta! 

Sign: Dr Evil

Inget flyt utan grön våg

Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett stort problem! Det är så 
att min fru lider väldigt ofta av huvud-
värk och migränattacker. Framför 
allt kvälls- och nattetid när vi har tid 
att umgås med varandra. Du som är kvinna, har du 
några bra tips som skulle kunna hjälpa mig att hjälpa 
henne?

Frustrerad.

Kära Frustrerad! Den kvinnliga hjärnan har veten-
skapligt bevisats vara helt annorlunda från männens. 
Eftersom den är så välutvecklad är den också mycket 
känsligare i sin natur. Därav kommer det sig att kvin-
nor oftare lider av huvudvärksproblem och dylikt i 
sällskap med män, som då inte har dessa välutveck-
lade, känsliga hjärnor. Det vi kvinnor då behöver är att 
få vara ifred, möjligtvis i sällskap med varje kvinnas 
två bästa manliga vänner, Ben & Jerry. Det som ut-
löser dessa migränattacker är faktiskt ni män själva, 
era underutvecklade hjärnors inkapabilitet, som inte 
uppfattar de subtila signaler som damen i fråga skick-
ar ut, utan det måste förklaras med stora bokstäver 
och tydliga instruktioner vad det är vi vill att ni skall 
göra. Detta belastar våra stackars hjärnor så hårt att 
följden blir så som du beskriver. Kaffe, choklad och 
glass, och att få vara ifred, är de enda saker som hjäl-
per i detta fall. Om ni delar sovrum bör du allvarligt 
fundera på att skaffa dig ett eget sovrum och för din 
kvinnas skull bör du också flytta in TV:n till hennes 
sovrum för att ge henne intellektuell stimulans. Lycka 
till!

K ära H järtanes!

Kära Hjärtanes!

Historia:
Så här i valtider var en högt uppsatt 
kommunalpolitiker på besök på ett 
mentalsjukhus och blev visad runt av 
föreståndaren. 
– Hur tar ni reda på vilka som är till-
räckligt tokiga för att bli inlagda? frå-
gade kommunalrådet.
– Vi fyller ett badkar med vatten och 
ger dem en tesked, en kopp och en spann och ber 
dem tömma karet, svarade föreståndaren. 
– Aha! sa politikern. Och de som är normala tar natur-
ligtvis spannen, för det går snabbast. 
– Nej. De som är normala drar ut proppen ur badka-
ret. Har ni förresten några önskemål, enkelrum eller 
tvåbädds?

Analys:
Ich müßen erkännen att ich habe meine Schwe-
dische fürbättert durch meniem Semester gehaben. 
Nü skall ich mehr im Schwedishen schreiben. Die-
sen witz ist sehr Politischen füraktungen geworden. 
Mann müßen nicht mit diesem geschämten. Die 
Mentalkranke müßen man nicht also mit geschäm-
ten. Es ist sehr beklaglicht es ist so lågt geschun-
ken haben. Ich kännt das sind nicht zu gelachen 
aus. Humorrein!

Auf wiederschön wünschen ihren A. Schicklgrüber

Adi S. analysieren.

Dr Evil

© Gunnar Lundkvist

Ilustration av Eric Ericson



Rösta i din vallokal på valdagen
På röstkortet står hur du röstar och i vilken vallokal du ska 
rösta på valsöndagen den 19 september. Vallokalerna hittar 
du också på Valmyndighetens webbsida www.val.se

Förtidsrösta på våra bibliotek eller på Stadshuset
Fr.o.m. den 1 september kan du förtidsrösta på kommu-
nens sju bibliotek, som har utökat öppethållande, eller på 
Stadshuset i Simrishamn under följande öppettider:

Stadshuset, Stortorget  
mån–tors 8–12, 13–16.30, fred 8–12, 13–16, lör 18/9 
10–14, sön 19/9 10–20
Simrishamns bibliotek, Järnvägsg 2 
mån-tors 10.30–19, fre 10.30–17,  
lör 11–14
Borrby bibliotek, skolan 
mån 14–18, ons 16–19
Gärsnäs bibliotek, skolan 
tis 14–18, tors 16–19
Hammenhögs bibliotek, Smedstorpsv 4 
mån 14–18, ons 16–19
Kiviks bibliotek, Eliselundsv 8 
tis 14–18, tors 16–19
Sankt Olofs bibliotek, skolan 
tis 16–19, tors 14–18 
Skillinge bibliotek, skolan 
tis 16–19, tors 14–18
 Glöm inte att ta med röstkort och legitimation!

Rösta genom lantbrevbäraren
Det går också bra att rösta genom lantbrevbäraren. Den 

som ska förtidsrösta måsta ha med sitt röstkort och kunna 
legitimera sig.

Röstning på vårdinrättningar
På Simrishamns sjukhus och på kommunens äldreboenden 
kan man förtidsrösta söndagen den 12 september (sönda-
gen före valsöndagen) på följande tider. Glöm inte att ta 
med röstkort och legitimation!

Simrishamns sjukhus,  
entrén 12.30–13.30
Lillevångshemmet,  
Gröna rummet 10–11
Skönadalshemmet,  
matsalen 14–15
Ankaret i Skillinge,  
samlingssalen 12.30–13.30 
Borrbyhemmet, salongen 11–12
Tulpanen i Hammenhög,  
Stora glasgången, 9.30–10.30
Rosenborg i Gärsnäs,  
biblioteket 15–16
Sankt Olofshemmet,  
gamla matsalen 10.30–11.30
Solgläntan i Kivik,  
personalrummet 13–14

Rösta med bud
Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög 
ålder inte kan rösta i vallokalen kan låta ett bud lämna rös-
ten. För att rösta med bud krävs särskilda budkuvert som 
du kan få från valnämnden, 0414-81 90 00.

Rösta från utlandet
Den som vistas utomlands kan brevrösta. Brevröstnings-
material kan du få från valnämnden, tfn. 0414-81 90 00.

Valnämndens kansli
Stadshuset, 272 80 Simrishamn
tfn. 0414-81 90 00
e-post: valnamnden@simrishamn.se

 Valnämnden håller offentligt sammanträde onsdagen 
den 22 september kl. 9 i Rådhuset för sammanräkning av 
de förtidsröster som inte hunnit fram till valdagen.

Mer information
På Valmyndighetens webbplats  
www.val.se kan du läsa mer om valet och om hur du 
kan rösta. Där kan du också se valresultatet från tidigare 
allmänna val och folkomröstningar.
 På Sveriges Kommuner och Landstings speciella 
webbplats www.skl.se/310val uppmärksammas de 310 
kommun- och landstingsvalen. Här finns information om 
lokalpolitikernas bakgrund, ålder och kön, med länkar för 
att se vem som kandiderar till valen i år. 
 På www.svt.se/val kan du följa nyheter kring valet och 
testa valkompassen.
 Riksdagens webbplats www.riksdagen.se ger informa-
tion om riksdagsvalet, riksdagspartierna, hur regerings-
bildningen går till m.m.

SIMRISHAMNS KOMMUN

Den 19 september går svenska folket till 
val. Då ska vi bestämma vem vi vill ska 
representera oss de närmaste fyra åren i 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
 Den som har rösträtt får sitt röstkort 
hemskickat senast den 31 augusti. Om 

man förlorat sitt röstkort kan man få ett 
duplettröstkort hos kommunens valnämnd, 
tfn. 0414-81 90 00. 
 Ta med legitimation när du ska rösta! Du 
måste kunna styrka din identitet för att få 
rösta.

Låt dina pengar bära frukt!
Fasträntekonto 1,50 % ränta* + Fondtorgssparande + 
Försäkringsservice = Tryggt och klokt sparande
Med vårt trygga fasträntekonto får du en bra sparränta och kan efter 6 månader använda pengarna till 
något som du väl behöver. Kombinera detta kloka sparande med att månadsspara i fonder på vårt fondtorg. 
Samla även informationen om dina försäkringar** hos oss och få en överblick över ditt kapital direkt i vår 
Internetbank, oavsett vilka av de större försäkringsbolagen du har.

*     Minimibelopp 50.000 kr, löptid 6 månader, aktuell ränta per 2010-08-25.
**   Avser pensions- och kapitalförsäkringar. Ej sakförsäkringar.

www.sparbankensyd.se | 82 20 00 (riktnummer 0411, 0414 eller 0417).

NY NU IDAG!

KÖP SISTA

KAPTEN

STOFIL HOS

DIN LOKALA

HÖKARE!

WWW.KAPTENSTOFIL.NET
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24 sept - 17 okt

ALLA   DAGAR   11 – 17

ÄPPLEN  &  PÄRON

ÄPPELMUST
OCH  ALLT  ANNAT  SOM  VI  BRUKAR  HA  !

DÄREFTER  ALLA  HELGER TILL JUL

Sveriges äldsta biograf  på gågatan i Ystad
14 september 1910 – 2010

Biografteatern 

14 sept. kl. 19 – Stumfilmskonsert - Matti Bye 
Mousserande vin med tilltugg och mingel ingår.    Bilj: 200 kr

15-16 sept. kl. 19 – Biofilm – New York, I love you
Uppföljaren till succéfilmen Paris, je t’aime.     Bilj: 70 kr

17 sept. kl. 20 – Titthål mot världen - En kulturell helkväll
Jacques Werup,  Johan Bergström, Sanna Persson-Halapi, Lars 

Halapi, Emil Jensen, Edda Magnason, Lars Yngve och Jan Troell. 
Ett arrangemang mellan Nya Upplagan, 

Scala, och  de medverkande.        Bilj: 200 kr

18 sept. kl. 20 - Inside Straight 
med Andrew Clark och Bror Tommy Borgström 

Blueskonsert med 10-manna orkestern från Sjöbo.   Bilj: 200 kr

19 sept kl. 15 – Söndagsmatiné - Söder om landsvägen
Edward Persson-klassiker fr. 1936. Matiné som förr.    Bilj: 70 kr

Ej uthämtade biljetter 
säljes 30 min innan 
föreställningen

Förköp:  0411-55 53 03

Alla arrangemang innehåller en paus på 15 min, 
då serveringen är öppen

www.bioscala.se

C’est si Cool!

Ett nytt fruktigt öl med inslag av ljust bröd, 
aprikos, honung, citrus och örter

Finns i samtliga butiker
33 cl burk 5,9% | pris 12,90 kr | art.nr 1387

läs om legenden på www.rowiwines.se

Att börja dricka i tidig ålder ökar 
risken för alkoholproblem.



Kärnkraft 
på Österlen!

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

Så här års vimlar det av kärn-
kraft på Österlen, inte i form av 
kärnreaktorer utan i röd eller 
grön rund form. Äpplen, som 
används till allt från ljuvliga äp-
pelkakor till god äppelmust, 
eller bara att äta som dom är, 
direkt från grenen. 
Ät lokalt odlad frukt och handla 
din el hos oss, den enda lokala 
elleverantören på Österlen!

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                
Ord öppettider: Vardag 9-18 Lördag 8-14 tel 0417 - 10321

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

SIMRISHAMNS KOMMUN

FINNES:
Attraktiv inflyttningskommun 
med bästa läge. Livskvalitet 
och bra klimat. Barnfamiljer 
välkomna. Ring för mer in-
formation: 0414-81 91 06.

FILM PICKNICK

BILJETTER: FOLK Å ROCK , 0771- 477070

· GIRALDA FLAMENCO 14/9

· MIKAEL WIEHE 16-18/9

· VART TOG ALLA HUNDAR VÄGEN? 24-25/9
· ELDKVARN 13-16/10

· PERNILLA ANDERSSON 28/9 
- MED SPECIELL GÄST; DREGEN

· CHIP TAYLOR 1/10

   EN MUSIKALREVY I HASSE OCH TAGES FOTSPÅR

· CARL-JOHAN VALLGREN 7-9/10

· TORSSON 28-30/10

ALTERNATIVT:WWW.VICTORIA.SE

KONSERT TEATER
· MARIT BERGMAN 9-11/9

,

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

Välj med omsorg
Taxi Ystad 72 000



”UNDERKASTELSEN” ÄR EN FILM OM
DE HUNDRATALS KEMIKALIER VI ALLA IDAG

BÄR I VÅRT BLOD, SOM ETT RESULTAT
AV DEN OERHÖRDA MÄNGD KEMIKALIER

VI SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET
SPRITT I VÅR MILJÖ OCH

UNDERKASTAT OSS.
STEFAN JARL

VILKA KEMIKALIER HAR DU I DITT BLOD?

EN DOKUMENTÄR AV STEFAN JARL MED EVA RÖSE

PÅ BIO ÖVER HELA LANDET. PÅ DVD I VINTER.

    ”HÖGSTA BETYG…
man blir faktiskt
upprymd också trots
det hårda budskapet”

”KRATTAT I MANEGEN
FÖR EN GULDBAGGE.”

Dagens Nyheter

Expressen

Gomorron Sverige, SVT

”ifrågasätter, väcker tankar,
engagerar och skrämmer.
TACK FÖR DEN
KÄFTSMÄLLEN,
STEFAN JARL!”

Aftonbladet


