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Vaknar av att mitt element väser mot 
mig som en ilsken orm… Ligger kvar 
ett tag i sängen och hoppas på att det 
på något vis ska sluta väsa. Det gör det 
naturligtvis inte. Efter en stund börjar 
även cirkulationspumpen att gnissla, 
Le Noise, så att det gör ont i tänderna. 
Den krånglar nämligen alltid när kylan 
gör sitt intåg. Det är den unkna och 
syrefattiga luften i systemet som ställer 
till det, så det är bara att stiga upp och 
ta skiftnyckeln i vacker hand. När jag 
sitter där på huk och luftar systemet 
så börjar jag plötsligt dra paralleller 
till att SD inte bara har kommit in i det 
politiska systemet utan dessutom 
blivit invalda i Sveriges högsta instans, 
regeringen. Regeringen! Sex procent 
av svenska folket vill alltså att SD ska 
vara med och bestämma i Sveriges 
högsta verkställande myndighet. 
Tror väl tusan att hela det politiska 
systemet gnisslar! Eftersom jag inte 
känner någon som röstar på SD så 
fantiserar jag om hur de tänker som 
lagt sin röst på partiet. Jag kommer 
väl ungefär fram till att det måste vara 
samma människor som röstar på SD 
som åker utomlands på solsemester 
och klagar över antalet utlänningar 
och att de inte fattar svenska! Själv 
skrattar jag åt det faktum att fåntratten 
Jimmie Åkesson dök upp i folkdräkt vid 

riksdagens öppnade; det säger ju så 
otroligt mycket om på vilket allvar han 
tar sitt arbete. Han kunde ju lika gärna 
haft Stig-Helmers kaninkostym från 
SOS – en segelsällskapsresa, på sig. 
Han framstår som politikens svar på 
hårdrockens Spinal Tap. Det är inte så 
att den förste svensken växte upp på 
ett betstycke någonstans på den sura 
skånska myllan iförd folkdräkt, med 
långa ljusa flätor i ena handen och en 
falukorv i den andra. Jag lovar!

Kommer SD då att få något inflytan-
de i politiken? Nej, det får vi verkligen 
inte hoppas. Jag förmodar att Åkes-
son kommer att sitt längst bak som en 
OBS-klassare. Där kan han och Lars 
Ohly sitta och räcka tunga och kasta 
suddgummi på varandra.

Nej, det är värme vi människor behö-
ver, såväl mental som kroppslig. Och 
till demokratin hör också att man låter 
den unkna luften gå ett varv eller två i 
systemet. Därefter går luften ur av sig 
själv, det har alltid varit så. Och skulle 
det nu mot all förmodan visa sig att så 
inte blir fallet, får vi se till att lufta syste-
met med de demokratiska verktyg som 
finns att tillgå.

När valet var uppenbart var vi tvung-
na att blanda till Sociala Drinkar i färg-
glada kulörer. Allt eftersom drinkarna 
ökade i mängd kompenserades den 

www.cardiacrecords.com  
 www.mackjohansson.com   www.myspace.com/lbdf

PRESENTERAR STOLT:

-Lovordad av Tom Waits, Ryan Adams…

-En av låtarna hörs i True Blood 
”Season 3”

-”Lysande cover av Bob Dylan´s…”,
 i programmet ”Här är ditt liv”.

ALBUMET ”NEW SWEDEN” finns ute nu!

-”It’s the up nosed new-wave decadence 
of the eighties, 
somewhere between Divine Comedy 
and Roxy Music.” 
(Swedish magazine Cafe)

-”The future of swedish rock music
 looks very bright.” 
(Nya Upplagan)

-”Reminds me of The Doors and the 
chaotic infatuations of my youth.” 
(GAFFA)

-Vinnare av Österlens kulturpris

ALBUMET ”THE UNKNOWN GOD”
 finns ute nu!

… hjärtliga gratulationer till alla som älskar riktigt bra Rock-musik/
Cardiac Records

Det lilla bolaget 
med det stora hjärtat

låga nivån på debattämnen med hög 
volym. Jag var tvungen att gå och töm-
ma blåsan som vid det här laget var full 
av galenskap. Alkoholen har dessutom 
en otäck förmåga att fungera som en 
dimmer på hjärnan och tankarna lud-
das liksom i kanterna. När jag står där 
och ser på mig själv i spegeln och an-
vänder allt mitt kunnande och intellekt 
på att koncentrera mig på att stråla i 
kapp med lysröret, uttrycker jag högt 
en önskan om att den röda varnings-
lampan på min instrumentpanel i bilen 
ska sluta lysa. Men det gör den aldrig. 
Den har lyst i två år utan att någonting 
farligt har hänt! Kanske är lampan rent-
av sönder? Eller är det ett tecken på 
något annat? Det är inte utan att man 
blir lite konspiratorisk.

Men, istället för att lägga dasslocket 
på tittar jag i spegeln och ser mitt nöj-
da leende över det faktum att 94 pro-
cent av landets väljare faktiskt valde att 
inte rösta på SD. Hade jag haft en bro-
schyr med SD till hans skulle jag – oan-
vända – spolat ner den så att den hade 
hamnat hos reningsverket.

Lars Yngve
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The Concretes

Per, er stora lansering 2006 kom ju av 
sig. Lärde ni er, tycker du, någonting 
av det?

Man lär sig något av allt. 2006 var ett 
ganska tufft år för oss. Vi och Victo-
ria gick skilda vägar och samtidigt 
föll hela skivindustrin samman, vilket 
verkligen påverkade vår lansering 
då. Men jag tycker inte bara att det 
var en dålig erfarenhet. I slutändan 
blev nog allt bättre, både för oss 
som band och för Victoria, som kun-
de satsa på sin solokarriär  (Taken 
by Trees).

Är ni återigen redo för att erövra 
världen?

Oh yes, bring it on!
Hur har ni egentligen haft det och vad 
har ni sysslat med under er frånvaro?

En del har hunnit gifta sig och skaffa 
barn, men de flesta av oss har ändå 
hållit på med musik på ett eller annat 
sätt. Själv har jag gjort en del tea-
termusik och spelat in en skiva med 
mitt sidoprojekt Mackaper.

Ni är skönt coola utan att ni verkar bry 
er, eller gör ni det, bryr er alltså, om att 
framstå som avslappnat coola?

Att försöka framstå som avslappnat 
cool vore extremt oavslappnat. Jag 
tänker inte på sådant överhuvudta-
get, man är som man är...

WYWH, vem kom på titeln och varför?
Det var Lisa så den frågan borde gå 
till henne istället. WYWH är hur som 
helst en förkortning för Wish You 
Were Here. Men förkortningar och 
bokstavskombinationer kan ju stå för 
många olika saker, det är helt fritt att 
tolka som man vill.

Förberedde ni er mentalt med en mas-
sa discoplattor för att inspireras?

Nej, inte mer än vad vi lyssnade på 
annan musik. Att en del av låtarna 
har en discogrund var egentligen 
inte så planerat, vi insåg bara att 
discokompet ofta passade utmärkt 
till våra ackordföljder och sångme-
lodier, som för det mesta är väldigt 
vemodiga. Personligen gillar jag dis-
co som har ett vemodigt och mörkt 
drag över sig. Och det är väl också 
så vi har tänkt med skivan.

Är det någon speciell discodänga ni 
haft som referens?

Nej, vi är alla musikälskare som har 
lyssnat på extremt många olika sor-
ters musik inför den här skivan. Vi 
älskar ju disco, men kanske inte det 
som brukar räknas som discodäng-
or. Jag tror i alla fall att den passar 
minst lika bra att lyssna på när man 
kör bil på en motorväg som när man 
befinner sig på ett dansgolv.

Lisa, är det du som gjort omslaget?
Ja, jag gör all formgivning till bandet. 
Ofta handlar det om art direction och 
typografi. Jag vet vad jag vill ha och 
ser till att rätt fotograf eller illustratör 
eller konstnär hjälper mig att förverk-
liga idén. De flesta omslag hittills är 
ju gjorda tillsammans med modeil-
lustratören (och min bästa vän) Lise-
lotte Watkins.
I det här fallet visste jag att jag ville ha 
ett svenskt motiv, och helst Stock-
holm. Och med den utgångspunkten 
hade jag och min vän Ruben redan 
spelat in en trailer till skivan uppe i 
Fåfängan på Söder. Senare, i elfte 
timmen när jag fortfarande letade ef-
ter det perfekta motivet, så nämnde 
min mamma en tavla som hennes 
kille hade hängande på väggen hem-
ma. Hon skickade över en bild till mig 
och jag kände direkt att den var per-
fekt. Konstigt nog var den dessut-
om målad från nästan precis samma 
fläck som vår lilla film utspelade sig 
på. Det är precis intill vår replokal 
och man ser hela det Stockholm 
som verkligen är bandets Stock-
holm. Jag är otroligt glad att vi trillade 
över den där tavlan. Det känns som 
att den målades med WYWH i åtan-
ke. Eller tvärtom.

Du påstod en gång att du låter som 
Marge Simpson när du sjunger, men 
inte tycker du det längre? 

Sen jag slutade röka låter jag nog 
mer som Chief Wiggum

Haha. Har du tränat mycket på din 
sångteknik? Du sjunger kanonbra.

Jag har sjungit mycket mer nu än jag 
hade gjort inför förra skivan. Jag sit-
ter vid mitt piano flera timmar om da-
gen och trallar och sen har jag lärt 
mig var i registret jag vill vara och att 
man inte alltid måste ta i så mycket. 
Det tar verkligen tid att lära känna sin 
röst. Jag upptäcker fortfarande nya 
sidor hos den, vilket är spännande 
och läskigt. Det är konstigt att man 
går genom livet och pratar så mycket 
och ändå är så obekant med sin röst.

Du och Maria är som Frida och Agne-
tha, synpunkt på det?

Vi älskar den liknelsen! Maria kom-
mer att bli jätteglad. Hon jobbade 
aktivt på det ett tag, att vi just skulle 
uppfattas som Frida och Agnetha. 
Jag tycker däremot om Frida mest.

Bor du fortfarande kvar under Brian 
Eno?

Ja det gör jag. Han parkerar sin cy-
kel utanför vårt vardagsrumsfönster 
varje dag.

Har ni träffats och har han kommenterat The 
Concretes?

Vi träffas ofta i bageriet eller hos vår lokala vin-
handlare. Vi pratar mest om just sådana grejer, 
bröd och vin och konstiga grannar. Han är väldigt 
karismatisk.
Ibland berättar han att han varit på en dejt eller frå-
gar vad jag ska göra i helgen eller så. Han vet att 
jag är med i Concretes men vi pratar inte så mycket 
om musik. Han pratade Roy Orbison med Andres 
en gång däremot.
Men nästa gång jag ser honom tänker jag faktiskt 
ge honom skivan.

Om du lägger örat mot taket, kan du höra en massa 
konstiga ambienta ljud?

Nä för han bor flera våningar ovanför oss. Däre-
mot hör jag möss om jag lägger örat mot taket. Det 
har inte bott någon ovanpå oss på ett tag, så nu 
har mössen flyttat in. Vi hade precis en pest con-
trol man förbi hos oss men han sa att de inte finns i 
vår lägenhet och att det heller inte rör sig om råttor. 
”Because you can smell a rat”. Jag har aldrig vetat 
att det uttrycket hade så bokstavlig bäring.

Är det fortfarande Swinging London, eller är det mer 
Swinging över hela världen?

På sistone har det varit ett himla flackande och 
mest Swinging Stockholm för min del faktiskt. 
Nu börjar vi turnera så det verkar dröja lite tills jag 
kan packa upp resväskan på riktigt. Om man åker 
tåg eller bil har jag ingenting emot ens själva re-
sandet, men flygplan känns lite dåligt för själen på 
något sätt. Men det jag verkligen tycker är knäck-
ande är väntandet: transportsträckorna innan och 
efter själva resan och att stå vid bagageband och 
vänta och så. Det är tid som bara rinner mellan 
fingrarna på en och det gör mig jätteledsen och 
stressad.

Följer du med de politiska händelserna i Sverige?
En del. Jag har skamligt dålig koll på tillsatta mi-
nisterposter och följer tyvärr inte alla dagliga hän-
delser men jag skulle aldrig missa att rösta grön-
rosa den här gången och jag tycker det är väldigt 
viktigt att ta ställning. Jag tycker att resultatet av 
det här valet är så sorgligt och alarmerande att 
jag inte finner några ord. Jag tror det är livsfarligt 
att tappa ideologierna och fokusera på den egna 
plånboken och andra idiotiska kortsiktiga sakfrå-
gor. Det handlar om solidaritet och om att alla är 
lika värda och att ingen ska lämnas bakom. Och 
det måste alla friska hjärtan hålla med om.

Röstade du från London?
Nä, jag röstade på Centralen i Stockholm.

London eller Sverige om du tvingas välja?
Jag har aldrig förstått hypotetiska frågor, jag kom-
mer ju inte att tvingas välja.
Men: Sverige.

Turné och allt vad det innebär: Ser du fram emot att 
åka jorden runt och framträda?

Ja, verkligen. Jag älskar mat och lägger mycket 
energi på att planera vad jag ska äta varje dag. 
Och så gillar jag att gå väldigt mycket. På nya trot-
toarer. Ludde i bandet är den bästa att gå med. 
Han är helt outtröttlig och precis som jag vill ha 

det kan man gå tyst bredvid honom. 
Ett fint sätt att umgås på tycker jag.
Och så är det såklart roligt att spela 
också, hehe.

Vad kan vi förvänta oss inför komman-
de spelningar med er?

Klok disco! Det är den bästa be-
skrivningen av vår musik jag har hört.
Vi jobbar väldigt mycket på livegre-
jen och på att göra musiken rättvisa. 
Det värsta jag vet är att se band som 
är bra på skiva och så är livegre-
jen bara en tråkig grå ofotogenisk 
pöl som de hafsat ihop. Det måste 
handla om att försöka göra något 
minnesvärt, att sträva efter den där 
lilla och svåruppnådda magin. An-
nars ska man inte uppträda.

Lars Yngve

Historien om The Concretes kunde mycket väl ha tagit slut 2006, då de-
ras USA-turné brakade samman och deras dåvarande sångerska Vic-
toria Bergsman meddelade att hon lämnade The Concretes. ett faktum 
som hade fått de flesta band att ligga lågt, men istället gav de sig på att 
spela in uppföljaren Hey Trouble. Nu är de aktuella med fjärde albumet 
WYWH som spritter och bubblar av pop, och med lite fantasi – eller är 
det bara jag? okej, det är väl bara jag – kan man rent av få för sig att ski-
van spelades in i samma miljö som ABBAs video till ”dancing Queen” 
med lite kolsyrerök och ett antal såpbubblor. The Concretes 2010 låter 
hur som helst piggare än någonsin. Per Nyström och Lisa Milberg är 
glada över det positiva mottagande de fått med WYWH.

Per

Lisa

”Att försöka framstå som avslappnat cool vore 
extremt oavslappnat. Jag tänker inte på sådant 
överhuvudtaget, man är som man är...”

”det värsta jag vet är att se band som är bra 
på skiva och så är livegrejen bara en tråkig grå 
ofotogenisk pöl som de hafsat ihop.”
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Hur skulle du beskriva musiken på 
1000 Years jämfört med Sleater-Kin-
nys musik?

Jag använder mig av en hel del in-
strument som vi i bandet inte har, 
som akustiska gitarrer, piano och 
keyboard, och dessutom är ett par 
av låtarna lugnare än de jag skriver i 
Sleater-Kinny. 

Har de andra i Sleater-Kinny sagt nå-
got om din solopatta?

Janet och Carrie är båda mycket 
förstående och uppmuntrande och 
båda berättade att de gillar albumet. 
Det känns oerhört skönt.

Hur tror du att Sleater-Kinny-fans kom-
mer att reagera på 1000 Years?

Jag hoppas naturligtvis på att de 
kommer att tycka om den. 

Vilken var den största skillnaden mel-
lan att göra en soloskiva och att göra 
det med ett band?

Jag tog mer tid på mig för att skriva 
alla låtar innan jag gick in förproduk-
tionen tillsammans med Seth Lorin-
czi. Det underlättade hela arbetet 
med att testa och välja vilka instru-
ment musiken skulle framföras på.

Visste du vad du ville ha ut av låtarna 
när du väl gick in i studion?

Hm… jag visste att jag ville ha en 
del lugnare låtar och ett mer varie-
rat material än det vi spelar med 
Sleater-Kinny, och Seth hjälpte mig 
verkligen skulptera fram varje låt på 
instrumenten.

Har du påverkats av någon artist mer än andra, tycker 
du? 

Jag älskar Patti Smith. Seth och jag talade faktiskt 
mycket om hennes arbete under inspelningen. 
Hennes musik har en sådan själ och är tidlös, hon 
är verkligen en förebild.

Precis som Pattis ösiga låtar öser du på ganska rejält 
i ”Doubt”! 

Men vet du, ”Doubt” var från början långsam och 
bluesig, men Seth ville att vi skulle spela det lite 
snabbare för att åtminstone ha en låt som svängde 
rejält. Och när Sara Lund började spela på den så 
utvecklades låten till en riktig röjare.

Har ditt sätt att göra musik förändrats efter att ha varit 
hemma och uppfostrat barn under en viss tid?

Jag tror att processen fortfarande är likartad, även 
om jag har lärt mig att ha mer tålamod och tving-
ats inse att det numera verkligen tar längre tid att 
skriva låtar. Att spela på nätterna är otänkbart nu. 
Man orkar helt enkelt inte, därför spelar vi enbart 
på dagtid när barnen är i skolan. 

Hur mycket tid lägger du på att spela Wii Will Rock 
You, på Wii?

Haha, nej du, vi har inte just den där, men vi har 
Xbox Rock Band, som jag använder ofta och har 
stor glädje av.

Saker och ting förändras i livet när man får barn, kän-
ner du fortfarande att musiken är lika viktig nu som 
förr?

Jag kommer alltid att älska musik, och framför allt 
älska att spela musik, men mina prioriteringar är 
definitivt annorlunda nu.

Finns det risk för att Sleater-Kinny fans kommer att bli 
besvikna på 1000 Years tror du?

Jag är helt säker på att det kommer att bli några be-
svikna fans, men det är okej. Man kan inte tillfred-

ställa alla, det måste man ha klart 
för sig oavsett vad man sysslar med. 
Men det har liksom aldrig någonsin 
varit min ambition med musiken, att 
tillfredsställa alla. Jag spelar för dem 
som vill lyssna oavsett hur stor skara 
det är.

Du spelade ibland med Eddie Vedder. 
Har du lyssnat på Pearl Jam mycket?

Sleater-Kinney turnerarade ihop 
med Pearl Jam, och tack var det så 
fick jag tillfälle till att lyssna på deras 
musik ganska ofta. 

Hur träffades ni?
Genom gemensamma vänner i 
Seattle.

Är Eddie ett Sleeter-Kinny-fan?
Ja, han är ganska stort fan av vårt 
band, och när vi turnerade med dem 
så gick Eddie själv in och presente-
rade oss inför varje spelning.

Kan du tänka dig att göra något tillsam-
mans igen?

Ja, jag skulle verkligen gärna göra 
något mer tillsammans med Eddie 
igen.

Skulle du säga att det finns någon 
skillnad mellan dina fans i Europa och 
i USA?

Varje publik känns annorlunda, men 
generellt kan jag säga att europe-
iska fans verkligen tagit The Woods 
till sig.

Känner du att Riot Grrrl fortfarande är 
en spark i häcken på alla konservativa 
betongrövar?

Jag känner fortfarande det finns mer 
att göra i den här världen för att få 
verklig jämställdhet för alla.

Feministisk punk känns verkligen mer 
punk än manlig punk!

Jag gillar tanken på att punk utmanar 
sociala konventioner, ifrågasätter 
saker, och jag tror att män verkligen 
behöver granska sina egna roller.

Okej, när ska ni börja spela ihop 
igen? Världen behöver sannerligen 
Sleater-Kinny!

Vi återförenas säkert igen, när tiden 
är mogen och det känns naturligt 
och rätt för alla.

Lars Yngve

Corin Tucker var en av grundarna av Riot grrrl som blev en motrörelse 
till den manliga punkens machoideal. Tjejerna trädde fram ofta utma-
nande kaxiga i vilka kläder de ville. Högklackat och korta kjolar gick 
bra. de bestämde själva. Namnet myntades av Alison Wolfe i Bratmo-
bile under en konsert 1991, då hon utropade: ”We need a girl Riot!”. 
Nu när Corins band Sleater-Kinny ligger på is så passar hon på att de-
butera solo med plattan 1000 Years.

Corin 

Tucker

Efter att misstagits för groupies då Sleater-Kinny 
försökte att ta sig in backstage till sitt eget fram-
trädande, sa Corin Tucker till publiken när hon 
kom upp på scen: ”We just want to say that we’re 
not here to fuck the band. We are the band”.

”Jag känner fortfarande det finns mer 
att göra i den här världen för att få 
verklig jämställdhet för alla.”



Nya Upplagan Oktober 2010 Intervju 10 Nya Upplagan Oktober 2010 11Intervju

Tolv år och fem album in i karriären 
bestämde sig bandet 2006 för att ta 
en paus på obestämd tid för att satsa 
på egna projekt, och i den fasen be-
finner sig de fyra bandmedlemmarna 
alltjämt.  

Yeah, jag gör massor av intressanta 
grejor, bekräftar sångaren Serj Tan-
kian, vars andra soloalbum Imper-
fect Harmonies snart släpps. Men 
sanningen är också att vi alla är på 
samma våglängd när det gäller det 
här. Fast vi får ständigt erbjudanden 
att spela tillsammans, så om vi be-
stämmer oss för att göra något igen 
kan jag lova att vi kommer att med-
dela det på vår hemsida.

Vokalisten säger att System Of A 
Down förr eller senare kommer att göra 
något när ”tidpunkten är den rätta”. I 
det läget kommer man enligt god sed 
också att låta alla veta att så är fallet. 
Fram till dess är alla skriverier om ban-
dets framtid precis som vanligt bara 
grundlösa rykten och antaganden, be-
tonar Serj. Med andra ord är det enda 
som verkligen är äkta i den professio-
nella tillvaron för tillfället sidoprojekten. 
För det första har vi Scars On Broad-
way i vilka gitarristen Daron Malakian 
och trummisen John Dolmayan ingår, 
för det andra basisten Shavo Odad-
jians hip hoporienterade AcHoZeN 
tillsammans med Wu-Tang Clans RZA 
och slutligen Tankians soloförsök. 
Sistnämnda har överlag fått respekta-
bel kritik både från fans och proffstyck-
are. Ett faktum upphovsmannen själv 
har blandade känslor för. 

När vi först började ge ut plattor 
gjorde vi det utan stöd från någon, 
och det gick ju bra ändå. Fast det 
är alltid en komplimang att få bra re-
spons. Men man måste också trots 
allt ändå göra musik utifrån sina 
egna inspirationskällor, och jag har 
aldrig kompromissat. Om jag varit 
ute efter att göra något jag trodde 
folk skulle gilla hade jag och de an-
dra i alla fall aldrig gjort vad System 
Of A Down gjort.

Du är för tillfället aktuell med ditt nya 
soloalbum Imperfect Harmonies. Hur 
låter det jämfört med solodebuten, 
tycker du?

Jag skulle vilja säga det är annor-
lunda. Influenserna är annorlunda. 

Rocken finns där alltjämt, men helheten är djupare. 
Producenter och musikervänner som hört det sä-
ger att det är mer melankoliskt, det tar längre tid att 
komma in i det. Men jag vet inte riktigt, egentligen 
är det intressantare när journalister använder sin 
erfarenhet för att beskriva det jag gör än när jag gör 
det själv.

Sin blygsamma motvilja till trots avslöjar Serj dock att 
Imperfect Harmonies i viss mån är inspirerad av Elect 
The Dead Symphony, liveversionen av förra albumet. 

Ja, jag tycker ju själv om när andra artister gör sa-
ker utanför sin vanliga trygghetszon,. Jag gillar när 
de samarbetar med folk man inte förväntar sig, går 
utanför ramarna stilmässigt och låter magin arbeta 
naturligt. Så det var bara en naturlig fortsättning 
för mig.

Texterna har alltid varit en viktig del av helheten för 
sångaren. Någon rädsla för att sätta finget på mörk-
ret i världen med alla dess orättvisor och övergrepp i 
centrum har han aldrig haft. Det kontroversiella dra-
get följer honom ständigt, och så är det fortfarande. 
Men om Elect The Dead talade om vad som kan bli 
slutet på civilisationen talar Imperfect Harmonies om 
vad som ligger på lut därefter.

Just därför tycker jag heller inte att själva frågorna 
jag tar upp blivit viktigare på den här skivan. Texter-
na här utgör mer av en fortsättning. Med förra ski-
van pekade jag på orättvisorna medan den här går 
bortom det. Jag  berättar om vilket håll jag tycker vi 
bör gå, vilket verkar rimligt eftersom musiken är så 
melankolisk här.

Du har alltid haft starka åsikter om världens tillstånd, 
men är du lika arg idag som när du började med 
musiken?

Nej, det är jag inte. Första skivan med SOAD var 
väldigt ångestfylld, men sedan kom Toxicity, och 
den blev ett sätt för oss att presentera vår ilska. 
Fast att syssla med musik en fråga om framåtskri-
dande, man måste lära sig av processen. Varför 
ska man annars göra det här. Man adderar ingen-
ting till konsten om man gör samma sak igen.

Jag antar att den värderingen bidrog när du och de 
andra i SOAD bestämde er för att ta en paus?

Ja, det hade blivit dags att göra något annat. Det 
fanns ingen anledning att mjölka bandet bara för 
att vi kunde, och jag håller alltid på med många oli-
ka saker. Jag har en musical, min andra poesibok 
och den nya plattan på gång nu, och sådant hinner 
man aldrig med när man är med i ett stort band.

Peter Eliasson

Serj Tankian

Ni splittrades 1989, samma vecka som 
ert debutalbum släpptes. Ganska tas-
kig tajming, eller? 

Jag förstår att det förefaller lite märk-
ligt, men just då kändes det rätt och 
som om vi inte hade något val. Vi 
kom inte vidare rent musikaliskt, och 
det kändes som om det var över, och 
att det var dags att gå vidare i livet 
med andra saker. 

Hela beslutet andas Grunge!
Ja, fast Grunge var inte uppfunnen 
då.

Tjugo år efter debuten är det dags för 
en uppföljare.

Det kändes precis som rätt tid att 
göra det. Vi hade gjort rätt många 
framträdanden och jag kände mig 
helt enkelt ganska uttråkad på att 
stå och spela alla de gamla låtarna 
om och om igen. Det började med 
att vi skrev ett par nya låtar för att 
göra våra framträdanden lite läng-
re, och i samband med låtskrivan-
det så upptäckte vi båda två att det 
var riktigt kul att skriva nytt material. 
Och så slutade det med ett helt nytt 
album.

Tycker du att musikklimatet har föränd-
rats under dessa tjugo år som ni legat i 
musikalisk träda?

Det känns som om det nästan har 
gått hela varvet runt. När vi lade ner 
The Vaselines så hade house-mu-
sik, techno, och drum and bass helt 
tagit över. Gitarren var död. Men nu 
har den vaknat till liv igen. Länge leve 
gitarren, den har återvänt och är nu-
mera en kraft att räkna med. 

Döpte verkligen Kurt sin dotter efter 
dig? 

Jag är inte hundra procent säker på 
det. Kurt och Courtney var nämligen 
även stora fans av skådespelerskan 
Frances Farmer.

Avslöjade Kurt att de skulle göra co-
vers på era låtar?

Nej, vi blev väldigt överraskade.
På nya albumet har ni en låt som heter 
Overweight, but over you! 

Ja, det handlar om Eugene och hans 
förhållande till kaloririka kakor. Han 
är oerhört förtjust i sådana bakverk, 
och bäst av allt, de säger inte emot 
honom… 

My God's Bigger Than Your God 
känns som en kommentar till all religiös 
galenskap?

Ja, jag tror att det är själva poäng-
en med texten. Men jag tror även att 
den handlar om pojkars osäkerhet 
på sin penis storlek!

Du utövar ju och undervisar i yoga. Jag 
har svårt för att se dig presentera dig 
som ”Frances, yogainstruktör”. Själv 
uppfattar jag någon tendens till yoga 
på nya albumet!

Jag tror inte att Vaselines låtar har 
inspirerats av yoga. Däremot har för-
modligen mina sologrejor inspire-
rats av yoga. Fast när jag praktise-
rar yoga får jag en chans att lyssna 
på en massa olika sorters musik 
som troligtvis på ett eller annat sätt 
kan ha bidragit till musiken på nya 
albumet.

Lars Yngve

The
Vaselines

MUSiKALiSKT gLidMedeL

Så var det äntligen dags för glasgowbandet The Vaselines att följa upp de-
buten dum-dum från 1989. Bandet splittrades strax efter att det albumet 
kom ut men återförenades lite hastigt för att vara förband till Nirvana 
1990. Och kopplingarna med grungens största band är fler. Nirvana har 
gjort covers på flera av bandets låtar. Son of a gun och Molly’s Lips finns 
med på skivan incesticide och Jesus doesn’t Want Me for a Sunbeam på 
MTV Unplugged-skivan. Och nu, efter en kortare evighet, är det dags för 
helt nytt material.

System Of A down personifierade nästan från dag ett bilden av ett band med integritet 
som på många sätt var för kompromisslösa och jordnära för sitt kommersiella bästa. 
Ändå förvandlades de armeniskättade amerikanerna redan på sin andra skiva Toxicity 
oväntat till ett metalmonster med infallsrika ångvältskvaliteter. På det stadiet verkade 
inget kunna stoppa Kaliforniencombon. Men säg den lycka som varar. 

Dessvärre har grundaren Dave Wyndorfs fight med 
inre demoner och droger många gånger både över-
skuggat de artistiska prestationerna och hämmat 
utvecklingen. Men efter mörker kommer ljus, och nu 
fyra år efter senaste personliga bakslaget är sånga-
ren tillbaka med ett nytt album, ny energi och en ny 
syn på livet.

Ja, jag känner mig mer produktiv än någonsin, för-
säkrar frontmannen. Fast vad gäller hälsan har jag 
kommit till en punkt där jag måste ta medicin för att 
förhindra att jag får anfall. Sakerna jag missbruka-
de orsakade det här, och nu får medicinen mig att 
gå upp i vikt.

Trots sin prekära situation verkar Dave ändå se po-
sitivt på tillvaron. Han tog sig i alla fall ur sitt helvete 
med livhanken i behåll. Hjärnan har kommit tillbaka, 
som han utttrycker saken.

Om man tar ”grejor” förvrids ens synsätt. Min kär-
lek till livet kom tillbaka när jag slutat ta droger. Det 
här låter riktigt fånigt, men plötsligt kunde jag tänka 
sådant som ”Oh hallå herr fågel” när jag hörde kvit-
ter. Sedan har jag börjat läsa och  och se tonvis 
med film också..

Och skapa massor av musik, borde den pratsamme 
vokalisten också ha lagt till. Eftersom Dave nume-
ra även är stolt skivbolagsdirektör åt  något som fått 
namnet Studio 13 kan han släppa hur mycket material 
som helst. Vinylsinglar och speciella nedladdnings-
kort med de mest utflippade idéerna och mest expe-

Monster Magnet 

rimentella sångerna, som inte passar 
på de vanliga releaserna utlovas. Vilket 
inte helt osökt tar oss in på det nya or-
dinarie albumet med Monster Magnet, 
betitlat Mastermind.

Jag får nog säga att det är det mest 
intensiva vi gjort hittills. Min avsikt 
var att det skulle vara väldigt direkt, 
så det här är  den vildaste plattan 
sedan Powertrip. Jag ser det som 
en tung bit rockneuros från gamla 
goda USA 2010. Musiken är en pro-
dukt av att ha sett alldeles för mycket 
på tv.

Hur blev det så? 
Jag kommer ihåg att jag satt i ett ho-
tellrum i L.A. med skrivkramp, så då 
satte jag på allting för att få inspira-
tion. Tv:n, laptopen, i-poden, allt var 
på högvarv och till sut började jag 
skriva texterna. Alla dessa bilder var 
rena överfallet på sinnena, så resul-
tatet blev rätt konstigt. Jag är inte så 
säker på att det blev fantastiskt, men 
det är i alla fall så här jag ser det.

Du verkar ha mycket att säga, men hur 
viktigt är det för dig att ha ett budskap?

Well, det enda jag kan göra är att jag 
vill vara så ärlig som möjligt. Det är 

inte mitt jobb att säga ”Kids, sluta 
inte skolan”, ”Fuck the man” eller 
”Revolution”. Jag har självklart åsik-
ter, men jag vill inte skriva ett ma-
nifest. Min grej är bilder, jag är en 
”bildknarkare” som  ständigt försö-
ker beskriva det jag ser på mitt sätt.

Detta högst personliga sätt att tolka 
det visuella har pågått i hela tjugoett år 
nu.  Det var 1989 Dave och hans vän-
ner slog ihop sina påsar i New Jersey. 
Sångaren hade aldrig ens spelat gitarr 
förr, men det hindrade dem inte från att 
spela in några låtar på en fyraspårs-
bandspelare. Andra steget var att 
spela live för att det ”kunde vara kul att 
irritera” punkarna på den lokala rock-
scenen, vilket också lyckades.

Ja, men det visade sig också att 
många gillade vad vi gjorde. Vi trod-
de bara det skulle vara en egoför-
höjande hobby, men det bevisar 
bara att man aldrig kan veta vad som 
händer. För plötsligt var vi på turné i 
Europa.

Du verkar nöjd med allt ni fått vara med 
om under de här åren?

Det har varit helt galet. Men jag har 
distans för jag tror inte man kan se 

Monster Magnet har allt som oftast kunnat ta åt sig äran för att vara
ett av de mest lysande namnen inom den så kallade stonerrocken.
den sista halvan av nittiotalet lyste bandet som starkast med
albumen dopes To infinity och Powertrip.  

på det här med korrekta ögon. Ib-
land känns det som om bara fem 
år har gått, det verkar aldrig vara 
tjugo år sedan vi började, och det 
beror mycket på att det här jobbet 
alltid återuppfinner sig själv. I början 
trodde jag att kreativiteten skulle för-
svinna, att orden skulle ta slut. Men 
hjärnan spelar alltid nya spratt med 
mina tankar.

Peter Eliasson

Foto: Mark Weiss
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Svenskarna har just genomfört val, de flesta röstade 
dock fel. Ty att moderaterna ökat och att vi fått in sve-
rigedemokrater i parlamentet är alarmerande! 

Som opinionsbildare blandar jag mig sällan i den 
inrikespolitiska diskussionen, eftersom det finns vik-
tigare frågor än maxtaxa, subventionerad renhållning 
åt folk som har råd att betala för sig, och sänkta ar-
betsgivaravgifter och skatter.

För övrigt har jag aldrig förstått detta daltande 
kring företagarnas ekonomiska villkor. Jag deklarerar 
själv som företagare sedan omkring trettio år, och vet 
av erfarenhet att vi har synnerligen generösa skatte-
regler – och dessutom sannolikt västvärldens lägsta 
bolagsskatt. Men det senare påpekas dock sällan 
högt.

För mig handlar den i särklass viktigaste frågan om 
vapen i vidaste bemärkelse. Således bör Sverige inte 
exportera någon som helst form av krigsmateriel, ej 
heller som nu samverka med Nato – på ett sätt som 
osökt för tanken till smyganslutning. Och framfö-
rallt inte tillverka den pilspridande flechettegranaten 
ADM 401 åt USA – avfyrad från det vapen som vår 
dåvarande kronprins glatt namngivit. Det är lika illa 
som vårt lager av klusterbomben Bombkapsel 90.

Dessutom ska vi givetvis ta hem våra överbetalda 
legoknektar från Afghanistan.

Jag har bott flera år i Kabul och i en by nära Mazar-
e Sharif, har vidare rest över praktiskt taget hela lan-
det, och har veckolig kontakt med afghanska vänner. 
Därför kan jag med emfas konstatera att den svenska 
kängsvett som gör drängtjänst åt fredspristagaren 
Obama inte har något i Afghanistan att göra. 

Samtidigt avskaffar vi det av folket försörjda kunga-
huset och ger kungen ett meningsfullt jobb, så att han 
slipper flänga runt och sälja vapen. Han skulle tvek-
löst göra sig bra som ringsignal på Lindex för 120:–/
tim. Och vill han fortsätta att visa sig i uniform, trots 
att han varken är busschaufför eller yrkesmilitär, lär 
det finnas en lämplig fetischklubb med dylik dress-
code på Wollmar Yxkullsgatan.

En annan viktig fråga rör EU, där en svensk folkma-
joritet av obegripliga skäl tycks acceptera att vi från-
händer oss delar av vårt nationella självbestämman-
de. Och överlämnar en rad beslut till, bland andra, ett 
gäng ärkekonservativa papister i Bruxelles.

På det svenska vardagliga planet kan jag egentli-
gen bara finna ett par angelägna ämnen.

Vi bor i ett kallt land. Därför är det 
absurt att beskatta människors nöd-
vändiga behov av att kunna värma sina 
bostäder. Ingen skatt på el, alltså!

Invandring är ett komplex där åtskil-
liga har synpunkter, och här gäller öp-
pen gräns.

Jag har bott och arbetat i flera län-
der, och den rätten bör varje människa 
ha. Det är lika självklart som att vi ska ta 
emot personer som flytt från olika typer 
av förtryck.

Avslutningsvis vänder jag mig mot 
profithungrig privatisering av offentlig 
sektor, vare sig det gäller vårdcentraler 
eller skolor.

Dessutom är det rent nonsens att 
kalla dylika inrättningar privata, efter-
som de huvudsaklingen finansieras av 
skattemedel.

Och för att göra mig riktigt impopu-
lär innan jag sätter punkt ser jag fram 
emot höjd inkomstskatt. Där varje ny 
krona öronmärkt går till de sociala 
skyddsnät som den borgerliga reger-
ingen trasat sönder.

Skulle det bli några kronor över re-
kommenderar jag varmt en peng till det 
offentliga kulturlivet.

I anti-fundamentalismens namn ligger 
nästa valparoll fast i provinsen: Inga 
nunnor på Österlen!

C-J Charpentier

efter valet

Ännu några listor  efter överdådiga, 
makalösa musikaliska äventyr i Japan 
med FIRE! & Jim O` Rourke och gi-
vetvis ett idogt insamlande av vinyler, 
ätande extrem mat och drickandes ex-
trema drycker, så behöver åtminstone 
jag (och även folk runtomkring mig ), 
luta mig tillbaks och kontemplera över 
några aktuella listor.
Så håll tillgodo:

Bästa vinylfynd i 12 tums format 
den senaste tiden
1. Spela själv / Expo Norr – En mycket 

märklig skiva som jag hittade i 
Japan. Bo Anders Persson från 
fantastiska Träd, Gräs & Stenar 
har sammanställt detta mäk-
tiga dokument, med tidiga ”Field 
Recordings”… eller vad det nu kan 
vara??? En ytterst märklig skiva, 
men speglandes livet på ett alldeles 
utomförträffligt vis. Välj mellan Gär-
desfest- ljud, flöjter från Leksand, 
barn som spelar munspel och annat 
essentiellt! Det var bättre förr 

2. New Acoustic Swing Duo / ICP 
001 – Den nyligen bortgångne 
rörblåsaren Willem Breuker i 
samspel med makalösa trumvirtuo-
sen och tokskallen Han Bennink!!! 
Det går undan… Det är helt GALET 
och fullständigt befriande! Ett av de 
viktigaste dokumenten av Europeisk 
Improvisationsmusik någonsin. Alla 
omslagen är handgjorda av Bennink  
jag hittade två ex till min samling i 
just Japan. All you need  ett signerat 
collage av Bennink från 1968. All 
you need 

3. Sun Ra / Deep Purple (Saturn 
485) – Direkt från Saturnus kommer 
denna egensinnige nestor av 
rymdljud  i en oefterhärmlig duo 
med swingviolinisten Stuff Smith 
skapar de två STOR musik ifrån en 
svunnen och framtida sfär. Låter det 
intressant? Det är bara förnamnet!

Med ett magnifikt blått om-
slag slår denna vinyl världen med 
häpnad. 

Effektivare än ett järnrör?

Bästa vinylfynd i 7 tums format 
den senaste tiden
1. Art Blakey Jazz Messengers 

arranged by Benny Golson – do 
not drive… / Methodist Church 
of? – En av de märkligaste vinyler 
jag någonsin hittat! Finns inte i några 
diskografier. Det bisarra med detta 
fynd är att jag efter en sen natt i 
Tokyo, lyckades med konststycket 
att glömma denna juvel på mitt 
hotellrum AAAAAARRGGHHHH! 
Den är nu lokaliserad och per post 
på väg till Gärsnäs. Eller har jag bara 
drömt det hela?

En skiva producerad av en frikyrka 
i USA med ambition att varna bilfö-
rare för religiösa grubblerier när de 
kör (!!!). Jag måste ha fantiserat ihop 
detta…

Vad jag kommer ihåg så spelar 
Jerome Richardson baryton sax på 
dessa två spår och det stämmer 
ju inte heller på något vis, då han 
egentligen är tenorsaxofonist 

Mmmmmh, jag får nog återkom-
ma i denna spalt senare, när och om 
skivan når hemmet i Gärsnäs. Håll 
utkik!!!

2. Suspense (filmmusik av Barney 
Wilen) – Enligt vad jag förstår så 
kommer musiken på denna sju 
tummare från en fransk film med 
titeln ” Un Temoin Dans la Ville”. En 
mycket rar vinyl med musik av den 
otroliga tenor saxofonisten Barney 
Wilen tillsammans med makalöst 
varmt blåsande trumpetaren Kenny 
Dorham! Oj, Oj  detta är varmt  detta 
är varm musik, full av liv  det blir inte 
bättre än så här 

Sämsta möjliga valresultat
1. Det svenska valet kunde det bli 

värre?

Bästa dryck överhuvudtaget
1. Nigori sake – en ofiltrerad sake som 

smakar himmelskt  så nära extas 
2. Raymond Strids hembryggda öl – 

på den gamla goda tiden…
3. Timothy Taylors Landlord – den 

BÄSTA brittiska gudadrycken!
4. Grappa Marolo – Dedicata al 

Padre – ärligt talat, denna makalösa 
grappa går inte att leva utan jag 
tänker be att få återkomma med 
en beskrivning över hur vi hittade 
varandra i ett senare nummer av Nya 
Upplagan.

5. Pöschls Marillenschnaps 2007, 
Kittsee – en absolut KILLER! En 
av de bästa Alcohol Blanc jag 
någonsin haft i min mun. En aprikos 
snaps som gör mig knäsvag. Vilken 
tur att det är min svärfar som destil-
lerar den!!!

Bästa frukost
1. Långfil – kommentarer överflödiga 
2. Tjeckisk pilsner på plats alternativt 

tysk färsköl i Amberg, Bayern.
3. Ännu mera Långfil 

NU är jag törstig, hungrig och su-
gen på att lyssna på musik. Skall för-
söka med konststycket att kombi-
nera listorna ovan på lämpliga vis… 
mmmmmmmh, hur skall jag börja ??? 
Hur skall jag avsluta??? Tyvärr är det 
väl alltför optimistiskt att hoppas på 
nyval i konungariket Sverige  får trösta 
mig med att kombinera dessa listor på 
olika sätt. Försöka hitta den ultimata 
mixen 

Pröva själva, det kan inte gå snett!
Alternativt, skicka in era egna listor 

till Redaktören samt favorit kombinatio-
ner därutav!

Mycket nöje! ///// eder ///// Mats Gus-
tafsson, Gärsnäs

LiSTOR…

Att Björn Afzelius (1947-1999) låt Frö-
ken Julie anknyter till August Strind-
bergs (1849-1912) naturalistiska dra-
ma med samma namn är otvivelaktigt, 
förutom att titeln är identisk finns flera 
andra likheter. 

Mannen och kvinnan i Afzelius låt 
bär samma namn som de huvudka-
raktärerna i Strindbergs drama, detta 
framhålls också i låten som ett över-
raskande inslag för låtens karaktärer; 
”Julie, ja, så var visst ditt namn. / Ja, jag 
minns du föll av stolen när jag sa att 
mitt var Jean.” 

I låtens direkta fortsättning antyds 
detta sambands ödesmättade natur; 
”Ja, ödet satt med trumf på handen i 
ett spel”, vilket ger en känsla av att ka-
raktärerna i låten själva förknippar sig 
med Strindbergs drama, och därmed 
dess dramatiska upplösning, där en 
vanlig läsning är att Julie begår själv-
mord. Ska samma sak hända Julie i Af-
zelius låt? 

Låten och dramat har förstås också 
flera skillnader sinsemellan, i låten 
skrivs samlaget mellan Julie och Jean 
ut direkt i texten; ”En kärlekslös och 
ordlös kramp i mörker.”, medan samla-
get i Strindbergs drama enbart antyds 
bl.a. genom att förhållandet mellan 
Jean och Julie blir helt förändrat efter 
att de kommer ut från Jeans rum. Julie 
säger också ”Tror ni jag stannar under 
detta tak, som er frilla?”, vilket antyder 
att det är vad hon just har blivit. 

Det förmodade samlaget är inled-
ningen till Julies undergång i Strind-
bergs drama. Hon har gett sig till en 
man och måste nu ”falla”. Dramat slu-
tar med att Julie lämnar scenen för att 
”gå till vila”, detta efter att Jean har pla-
cerat en rakkniv i hennes hand.

Där Strindbergs drama slutar i un-
dergång för överklasskvinnan som 
olovligen tar sig rätten till sin egen sex-
ualitet slutar Afzelius låt mer trösterikt 
genom att låtens jagberättare sam-
manfattar: ”Att det gjorde ingen skada, 
och det gjorde ingen nytta, / 
även tomma nätter följs ju av en dag.” 

Ett utomäktenskapligt samlag mel-
lan man och kvinna leder här på sin 
höjd till en viss ömsesidig besvikelse. 
Låtens Julie hade hoppats på att re-
nas genom fyllesexet och ”gå som en 
nyfödd därifrån”, en sådan lycklig ut-
veckling förefaller inte de avslutande 
raderna antyda, men heller inget så 
dramatiskt som ett självmord.

Samlaget gjorde varken skada el-
ler nytta, och kanske är det hit Afzelius 
vill komma med sin låt som så över-
tydligt anknyter till en litterär klassiker 
som Strindbergs Fröken Julie, till att 
presentera en ny tids kvinna som inte 
skuldbeläggs för att hon väljer att ha 
sex?

Evelina Walander

Lewan, Bengt (red); Världsdramatik 2. Student-
litteratur. Lund 1990. http://www.hitslyrics.
com/b/bjrnafzelius-lyrics-10269/frkenjulie-ly-
rics-333539.html, 2010-10-06

FRÖKeN JULie  
– i AFzeLiUS eLLeR STRiNd-
BeRgS VeRSiON

Ett par rader från hon som borde sova. 
Hon som ställde väckarklockan för 
några timmar sedan, men som aldrig 
lyckats sova en hel natt. 

September natt. 01.22.
Konstaterande: Det finns ingen 

sömn att gnugga ur ögonen. 

Jag vill skriva något positivt jag vill ta ett 
steg – superkliv bort från martyr och 
våldtäcksofferroll. Inatt är jag bara jag, 
jag låter eländet ruttna!

Det börjar bli höst men jag har vär-
men runt fötterna. Jag har raggsockor 
med hemstickat garn så inatt slänger 
jag offerrollen åt helvete! 

Det finns inte ord för vad du lider av 
men jag vet hur det känns jag är hos dej 
när du kräks tomhet genom näsbor-
rarna. Jag håller din ära, lyfter håret så 
inget fastnar där i.

 Jag vet vem du är, jag kan dej utan 
och innan!

Jag vill skriva något positivt. Nå-
got som inte handlar om politiker som 
snackar en massa skit om städer, 
landsting och bordläggning. Jag vill 
vara helgonet som kom hem efter dö-
den men hade, precis som det säjs att 
Jesus en gång hade: Tofflor av dyraste 
fårskinn. 

Jag vill gräva gropar åt mej själv och 
trilla ner i jag vill lära mej läxan – men 
alldeles för sent.

 
Det finns inte ord för vad du lider av du 
är för lärd för ditt eget bösta. Har glömt 
bort hur man talar med oss lantisar – 
glömt bort hur man uppför sej slarvigt 
och misstänksamt.

Vad spelar det för roll när ingenting 
spelar roll? Vad spelar det för roll när 
man inte tar sej ur sängen, eller ner i 
den. 

Vi måste rensa upp här inne. Titta 
hur förbannat äckligt det är! Snusdo-
sor, pizzakartonger och äppelskruttar 
i varje vrå. 

I varenda jäkla vrå! 
Det blir fel men vad spelar det egent-

ligen för roll när ingenting spelar nå-
gon roll. Du måste sköta din hygien du 
måste tycka saker är okej. Du måste tro 
på något. 

Ryck upp dej – ta dej samman!

Jag ville skriva något positivt, jag ville 
ta ett steg – superkliv från martyr och 
våldtäcksofferroll. 

Älskade ängel, jag håller din ära 
så nära mej. Jag bär dina kinder över 
bron ner mot Lillfjärden, jag jagar din 
skugga.

Jag håller dig fången, vägrar släppa. 

Men det finns inget ord för vad du lider 
av. Det är smärta och ve det är anorek-
tiska tankar som liksom löper amok om 
nätterna. Jag håller ditt bultande hjärta 
så här nära – se hur det förvandlas i 
min hand. Jag gör dej mjuk när inga sal-
vor lyckas. 

Älskling ryck upp dej. 

Sofia Rapp Johansson

ÄLSKLiNg RYCK UPP dig

Det finns en vilja att stänga ute världen. 
Byta tv-kanal då bilderna på nyheterna 
blir för jobbiga. Då de ”varnar känsli-
ga tittare för obehagliga bilder” glöm-
mer vi lätt att dessa bilder för många 
människor är verkligheten, scener ur 
vardagen. Vi läser om den halva miljon 
kvinnor som våldtagits i Kongo, men 
vill inte tänka att det är som att alla kvin-
nor i Stockholm skulle våldtagits. Vi 
tänker ogärna att dessa kvinnor och de 
familjer som splittras som en följd av 
detta är mer lika oss än vi tror, trots att 
de lever långt bort härifrån. Att deras 
känslor är precis som våra. Vi blundar 
gärna för det som händer runt omkring 
oss. Håller för öronen när vi hör hur 
amerikansk militär skjuter ihjäl civila 
afghaner och sparar deras kroppsde-
lar i burkar, som souvenirer. Vi intalar 
oss själva att alla de människor som 
sitter inspärrade på Guantanamo Bay 
och utsätts för daglig tortyr är skyldiga 
(och onda) trots att de inte genomgått 
rättegång. Så slipper vi känna smärta 
när vi ser hur de lever. Skulle vilja hävda 
att detta är vår överlevnadsmetod i i-
länderna. Stänga av och stänga ute. 
Nödvändigt för att kunna njuta helhjär-
tat av vårt välstånd och slippa känna 
smärta. Förbli oberörda och lyckliga. 
Slippa få dåligt samvete över hur lite 
vi gör för de som har det sämre. Det är 
enklare att bygga ett samhälle där vi 
alltmer upphöjer individen och fokuse-
rar på det egna. Hur ska jag få så myck-
et pengar som möjligt? Hur ska jag bli 
så lycklig som möjligt? Att prata om 
individens frihet i termer av 500 kr mer 
i fickan varje månad som borgarna gör, 
och se skattesänkningar som det yt-
tersta tecknet på frihet är bekvämt men 
bullshit. Vart finns perspektiven, kun-
skapen om världen och strävan efter 
det allmänna bästa? Förståelsen för 
att min frihet inte är något värd så länge 
majoriteten saknar frihet. Ärligt talat 
blev jag äcklad av årets individfokuse-
rade valrörelse och stället mig frågan; 
vart finns solidariteten och omtanken 
för våra medmänniskor?

Isadora Bennet

Det var en gång en jättelik örn. Han bodde i Rosla-
gens skärgård och var alltså havsörn. Och stor. Jät-
testor. Han var familjeförsörjare. Kallade han sig. 
Familjen bestod av tre ägg och två vuxna. Makan var 
något mindre än han men hade till skillnad från maken 
flygcertifikat.

En dag sitter havsörnshannen högt över havet på 
en klipphylla (ett utskjutande prång),kanske trettio 
centimeter bred.

Plötsligt rasar det ned en ekorre på hyllan.
– ”Det här var kanske inte en optimal landnings-

plats för mig”, tänker ekorrn, som tidigare samma dag 
suttit i granen för att skala kottar.

– ”Nämen, titta, en eagle-kott!” skrockade havs-
örnen, som ofta tillverkade ordlekar på engelska och 
svenska.

– ”Jag är ingen igelkott”, framhöll ekorren. Jag är 
ekorre och jag är extremt giftig för örnar.”

– ”Jaså”, genmälde havsörnen. Det var ju en väldig 
otur. Jag tycker ditt kött ser så mört ut. Har du några 
vetenskapliga belägg för din giftighet?”

– ”Många amerikanska forskare har kommit fram 
till att ekorrkött kan leda till en förtidig död för örnar.”

– ”För havsörnar just?”
– ”För alla örnar, särskilt för dem som har två ägg 

och ofta håller till på en klipphylla.”
– ”Hmmm, du en annan sak jag har tänkt på – ni 

ekorrar flyger ju ofta mellan träden – hade det då inte 
varit listigt att ha vingar istället för den långa, ludna 
svansen?

– ”Vi har vingar. Men vi använder dem inte. Pälsdjur 
med vingar – erkänn att tanken svindlar!”

– ”Vingar är alltid rätt. Tänk dig att sväva fram över 
havet i soluppgången, måsarna skriker och vågorna 
glittrar, ejderungarna studsar som små ludna bollar 
på havsytan och är jättelätta att bära upp till boet. Det 
kallar jag att leva! Men att tömma fågelholkar på sitt 
innehåll av löskokta ägg – bläh!

– ”Okay, jag vill bara fråga en sak: Är det du eller 
jag som är utrotningshotad?

Är det du eller jag som behöver hjälp av Natur-
vårdsverket och Greenpeace och Fältbiologerna? Ni 
kan flaxa hur mycket ni vill – ni är dömda! Men vi ekor-
rar kommer alltid att finnas så länge det finns kottar i 
granen”.

Nu blev havsörnen litet irriterad och han klöv ekor-
ren i två nästan lika stora delar och förtärde första 
den ena hälften och först därefter den andra.

”Det var mört och gott”, tänkte han och smorde 
kråset (vad det nu exakt betyder).

 
Emellertid drabbades vår havsörn en halvtimme se-
nare av näst intill olidliga magsmärtor och avled stilla 
på den tidigare nämnda klipphyllan.

”Ekorrn fick rätt”, hann han tänka innan hans ridå 
drogs ned för gott.

Hans änka, som nu plötsligt fann sig vara ensam-
stående tvåäggsmor, tog några veckor senare (örnar 
har starkt reducerad sorgetid) kontakt med en gam-
mal havsörnskompis, som älskade att jaga andungar 
och som älskade att flyga silhuett – svart mot den gyl-
lene sky.

De två inledde en viktig och fin relation, så det hela 
slutade lyckligt, om vi bortser från ekorrn och örnhan-
nen i början av historien. Man kan inte få allt!

Jonas Hallberg

ÖRNeN OCH eKORReN SOLidARiTeT
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Jag försöker alltid ringa det billigaste, 
men ändå mest pålitliga taxibolaget. I 
Göteborg åker jag alltid Minitaxi för det 
är så hiskeligt billigt. Och i Stockholm 
Taxi Kurir. Jag ringer och beställer en 
bil, står och väntar och sen hoppar jag 
in i framsätet. Jag har bara suttit i bak-
sätet kanske två gånger. Båda gång-
erna har jag hånglat. 

Sen frågar taxichauffören vart jag 
ska och då svarar jag någon av mina 
adresser. Och då börjar det. För att re-
san inte ska bli olidlig eller pinsamt tyst 
brukar jag dra upp något intressant. 
Berätta något. Och sen är det som att 
det inte finns något stopp. Munnen går 
i ett. Det är som att hela resan blir en 
verklighetsflykt undan det faktum att 
man varit ute och antagligen druckit för 
mycket. 

Jag hittar i alla fall på historier bätt-
re än Hemingway. Här följer mina 
favoriter:

Jag påstår att jag har barn, tre styck-
na närmare bestämt, och så pratar jag 
lite om den kvinnliga kroppens förfall 
efter att ha fött barn. Jag frågar hur 
hans fru ser ut, om han har några barn 
och så fortsätter jag. Jag brukar säga 
att barnen heter Henning, Fia och Is-
mael. Det är en lagom bra blandning. 
Och så brukar det fortsätta så. Jag grä-
mer mig över att jag varit ute och läm-
nat ungarna hemma. Några gånger har 
jag dragit upp tröjan, visat min platta 
mage och frågat om han tycker att det 
synts att det bott tre personer där inne. 
Oftast säger de nej. En sa ja. 

Om jag inte är redo för ung-mamma-
15-historien brukar jag lägga ut en har-
rang om att det är dyrt att köpa hus. De 
håller oftast med och jag berättar då 
ivrigt att jag precis köpt mitt första hus. 
Jag brukar fråga lite om hantverkare för 
att verka trovärdig. Och så säger jag 
att huset egentligen är lite för stort för 
bara en person de frågar då hur stort 
huset är och jag säger fyra våningar. 
Då drar de så kvickt efter andan att det 

TAxi. TAxi. TAxi.

bildas ett vakuum i bilen. Jag säger att 
det låter konstigt, men att jag ärvde väl-
digt mycket pengar från en farbror i Ni-
geria. Och då säger de att det kanske 
kan löna sig att svara på Nigeriabrev 
då och då. Vi enas om det. 

Ibland känns det så tråkigt att jag 
hittar på något helt annat. Som att jag 
precis var på fest med kungen, eller 
kanske hans älskarinna, eller någon 
annan kändis. Jag brukar låtsats som 
att det är min storebror som haft fes-
ten, och att han också är känd. Mest 
populärt brukar det vara om man säger 
att Robert Gustafsson är ens farbror. 
Då frågar de om han brukar skämta 
och jag säger då att han faktiskt är väl-
digt tråkig privat och inte har så mycket 
tillövers för taxichaufförer. 

Sen finns det gånger då det är helt 
betydelselösa lögner, som när jag skul-
le på konsert i konserthuset och var 
tvungen att säga at det var min pojkvän 
som skulle spela, vilket det inte alls var. 
Eller gången då jag hade med mig min 
gitarr och spelade en truddilutt i fram-
sätet från min kommande skiva. Eller 
gången då jag gråtande åkte hem till 
Mattias och sa till taxichauffören att 
det var för att jag var så lycklig för att 
jag just fått ett syskonbarn. Men oftast 
byter jag bara dialekt och låtsats som 
att jag är nyinflyttad och inte har någon 
aning om något som när jag pekar på 
busshållplatser och frågar om tunnel-
banan går på marken i Göteborg. 

Eller gången då jag fick frågan om 
jag höll på att spy, förnekade det och 
sen kräktes i min egen väska. 

Emerentia Leifsdotter

det finns dagar då man varken orkar cykla, gå eller åka kollektivt. de 
dagarna, vilka oftast är sena nätter, brukar jag åka taxi. det känns lite 
kontinentalt och jag tycker om den känslan. Som att sova på hotell i sin 
egen stad. 

Illustration av Henrik Franklin

Nu börjar Ålamörkret sänka sig över oss. 
En sällsam känsla av att helt plötsligt inte 
vara sugen på att befinna sig utomhus. 
Grillcellerna i kroppen är helt overk-
samma. Suget på lätt sommarsallad är 
helt bortblåst. Tung och fet mat-signal-
substanserna är på helalerten. I år vill 
vi dessutom helgardera oss mot en lika 
kall vinter igen. Vi tittar på ”Biggest loo-
ser” på teven, men äter som Eskimoer i 
en kall Igloo. Jag själv är tudelad. Jag ska 
befinna mig halva vintern i Thailand och 
halva i Sverige. Hur äter man då? Idag 
blir det Ålafrossa i Kåseberga. Imorgon 
Dillkött i vattentornet i Ystad. På söndag; 
Sill o mos. På måndag; Smørrebrød på 
Kastrup och något Thailändskt på väg 
mot Bangkok och enligt väderleksprog-
nosen: Mycket regn, +32° (känns som 
+39°). Är Ål bra för blött värmeslag el-
ler ska jag sätta mig i något slags mat-
karantän? Ställa in min aircondition på 
+9° och sitta där och smälta min Luade 
Ål, Dillkött och ”Dyreleagens nattemad” 
(översatt; ”Veterinärens nattmacka”, ja, 
ni förstår säkert; Leverpastej och salt-
kött). Hur lång tid tar det att anpassa 
sin kropp? Min kropps signaler har tagit 
flera generationer att bygga upp. Kanske 
har jag rent av Vikingarna (ja, inte dans-
bandet då alltså!) att tacka för mitt sug 
efter Ålasoppa. Men de var ju också vana 
att resa. Men det tog ju de ett bra tag 
att ta sig någonstans. Inte som idag när 
kroppen ska anpassa sig under ett dygn. 
Om man räknar ut hur lång tid det tog för 
vikingarna att ta sig till Thailand, så kan 
man kanske räkna ut hur lång tid man 
ska sitta i matkarantänen? Har Vikingar-
na varit i Thailand (och när?( hör av er till 
Lars Yngve!)? Sedan ska jag ju åka hem 
till förmodade minusgrader, med lätta 
grönsallader, superfräscha skaldjursan-
rättningar och magen full med färsk frukt! 
Klarar min kropp av det? Jag får ju sitta i 
karantän hela vintern! Jag får helt enkelt 
försöka mixa: Ålasoppa med shitake-
svamp och nudlar, ”Tom yam rögad Sill” ( 
stark syrlig soppa med rökt Sill) eller var-
för inte; ”Larb nuat packchii lao” (Larb ( 
varm sallad) på dillkött. 

Swe-Thai-köket: För dig som vill hänga 
med i snabba årstidsväxlingar!

Man kan också tänka sig frukostlik-
nande anrättningar sent på kvällen el-
ler skrovmål till frukost för att underlätta 
jetlag. 

Vänd på dygnet lika lätt som en plätt!
Slutligen; kanske en; 
Thaidräkt, som en rymddräkt; i den 

konstant +35° och 80% luftfuktighet 
och så motsvarande; 

Sverigedräkten, nu i ny tappning; 
+–0, snöblandat regn och blåst. Använ-
des en vecka före avresa eller enligt läka-
res anvisning.

Gud vilken bra affärsidé! Tyvärr hinner 
jag bara testa den på mig själv. Det kom-
mer en Doktorsavhandling, snart.

I nästa nummer, hör jag av mig i form 
av utrike(s)korre. Det är en slags Ekor-
re som befinner sig utomlands. Den är 
knäppare än en nöt! Den rapporterar i 
mitt fall från ; Had Kai bae, Koh Chang, 
Thailand.

Jonas ”blivande utrike(s)korre” Jonasson

ÅLAMÖRKeR OCH RegNPeRiOd

Under en knapp månads välbehövlig bortavaro haver 
jag frotterats med flertalet oefterhärmliga individer 
ur inavelns högborg d.v.s. den engelska noblessen i 
deras glättiga vardag. Så i förmiddags trampade jag 
ånyo svensk mark. Förfaller som om jag återvänt till fä-
derneslandet i grefvens tid, lagom för att kana runt på 
försåtligt halkiga höstlöv, äta kanelsnäcka och sippa 
te med fingervantsförsedda händer i lilla salongen.

Med facit i hand konstateras kan att denna senaste 
utlandsvistelse fortgått alltför länge. Det finnes en 
gräns för hur mycket gin rummy, shuffle board, whist, 
slafsiga middagsbjudningar och meningslösa whis-
keyprovningar Grefve Fågelsparre förmår uthärda 
under en månad. Ehuruväl dessa äga rum i det forna 
brittiska imperiets högborg. Vid flertalet tillfällen 
tvingades jag sätta ner foten och läxa upp en hoper 
ouppfostrade snorvalpar vilka förgäves försökte fylla 
sina anfäders spatiösa fotbeklädnader. Komma här 
och påstå att mina whiskeyblandningar smakar ter-
pentin? Trams och förbannad lögn, inget annat! Dög 
Fågelsparres blend åt det gamla gardet är dessa 
faen i mig goda nog åt en hoper drumlar vilka alltjämnt 
lallar runt med kondenserat H2O bakom öronen. Där-
med basta!

På inbjudan av baronessan J närvarade jag som re-
presentant från svenska sektionen av Adliga taxklub-
ben (ATAX) då flertalet nordeuropeiska nationella 
Taxklubbar ämnade deltaga i konventet Dachshund 
2008. Kvällstid rörde diskussionerna företrädesvis 
taxrelaterade rasspecifikationer, på dagtid stod det 
mestadels jakt på agendan.

Första dagens jakttroféer lyste med sin frånva-
ro. Sannolikt till största delen beroende på att den 
tilldelade ammunitionen var av typen lös övnings-
ammunition, dvs patronen innehöll funktionerande 
drivladdning men saknade kula. Vill minnas att det 
under min barndom huserade en patron Seeger som 
även denne saknade en kula, låt vara i pungen men 
ändock, och som av bygdens fruntimmer kallade för 
blindgångaren.

Nästföljande dag var det en beslutsam skara halv-
blinda soffpotatisar som åter gafvo sig ut på jakt. 
Trots ett beslutsamt sinnelag kundes vid jaktdagens 
ände konstateras att följande byten nedlagts: Ett 
exemplar av hennes kungliga höghets röda brevlå-
dor, en postbil, tre träd av skiftande art och grovlek, 
ett vägmärke varnandes för skarp högerböj samt en 
igelkott vilken i ärlighetens namn ytterst oavsiktligt 
togs av daga med Range Rovern under hemfärden 
från skogen. Efter dessa tvenne hårt prövande dagar 
upphörde jag att medfölja på ytterligare jakter av ren 
självbevarelsedrift. Detta om detta.

Nu ämnar jag inom kort lämna Rabarberklubbens 
ombonade salar och för första gången denna månad 
styra kosan mot mina ägor. Men först skall jag hämta 
ut min strävhåriga tax Serenius från inackorderingen 
hos kärringen Ahlström.

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

deT VAR BÄTTRe FÖRR 

Så här i Idoltider är det svårt att und-
vika att se när förhoppningsfulla poj-
kar och flickor gör allt för att blidka den 
allsmäkta juryn och kanske men bara 
kanske få sina så hett efterlängtade 
15 minuter i rampljuset. Man pratar om 
rockattityd och försöker sig på låtar av 
Rolling Stones och Aerosmith men re-
sultatet blir plattare än de pannkakor 
som serveras till torsdagens ärtsoppa 
när ett gäng inhyrda yrkesmusiker ska 
försöka att få till någon som helst fee-
ling. Jag undrar om sångare som Neil 
Young, Dave Mustaine, Peter Steele 
eller Hank von Helvete hade ens fått 
en chans i en Idoluttagning. Antagli-
gen inte utan de hade nog sållats bort 
redan redan i dörren. Man söker ju inte 
det unika, inte särbegåvningarna eller 
de som vägrar rucka på sina principer. 

Jag älskar musik, jag beundrar dem 
som kan få den enklaste fram att fram-
stå som genial, jag älskar de där röster-
na som är lite skeva, som inte alltid träf-
far målet på första försöket men som 
har något att säga och som berör lyss-
naren ända in i hjärtats innersta vrå. 
Som när Dave Mustaine i Megadeth 
väser i mungipan ”just because I don´t 
saying it don´t mean I aint thinking it” el-
ler när Neil Young predikar att rockmu-
siken absolut inte kommer att dö. 

 . Det spelar inte någon som helst roll 
vad studieförbund, kommunal musik-
skola eller statlig utredning säger. Jag 
skriver det en gång till – m a n k a n i n t 
e l ä r a s i g a t t s p e l a r o c k i e n s k o 
l b ä n k, rockmusik handlar just om att 
inte ta skeden i vacker hand och eller 
om att ha en rockig klädstil, tatueringar 
och ringar.

Visst, det kanske ser coolt ut men 
det är hur man är, beter sig och tänker 
som är det viktiga. Du lär dig att spela 
rock genom att lyssna på Deep Purp-
les ”Machine Head”, Iron Maidens 
”The Number of the beast” och ta ut 
riffet till White Stripes ”Seven Nation 
Army” eller vad som helst av The Kinks. 
Genom att kolla in youtubeklipp med 
Dr Feelgood, Metallica, och D-A-D.

Ena veckan är rockmusiken hur död 
som helst, detta brukar någon ung, fin-
nig och osäker skribent på en av de 
större och trendkänsligare tidningar-
na, eller så är det hetare än ett vulkan-
utbrott och man kan inte gå in på HM 
eller Carlings utan att överfallas av fär-
digslitna jeans eller t-shirts. Detta har 
dock inget med rock att göra – det är 
bara fånigt…

Jerry Prütz

Min son skickade just ett desperat 
SMS om att han sitter på flygplatsen i 
Istanbul och hade glömt att det krävs 
visum till Indien, som han är på väg till, 
ja filmfestival och allt, – hoppsan, en li-
ten detalj kom i vägen, så slarvigt!

Som mamma sätts jag instinktivt i 
beredskap, vill hjälpa, ringa upp någon 
ambassad och vädja eller muta! – Lön-
löst. Lille vän, du är stor nu, du får ta 
ansvar själv. Resan tog en annan vänd-
ning. Flytet tog slut och blev ett plask, 
ett magplask. Målet i fjärran sjönk bort 
i dimmorna. 

Mellanlandning i ett tredje land, ett 
mellanland, ingen vidare situation. 

Mellanrum. Mellan liv och död. Mel-
lan tummen och pekfingret. Mellan nu 
och då. Mellan dom och oss. Mellan 
raderna – finns också något annat…

Valet är över, på radion talas om pro-
cent och proportionerlighet och pro-
blemformuleringsinitiativ. Hur kunde 

det där partiet få sån framgång, vilka 
var det som röstade på dom?

Jo, min granne, kvinnan i kön på 
Coop, muraren, sotaren, frissan? Ja, 
just det, herr och fru ”Vemsomhelst”. 
Känslan av misstänksamhet mot andra 
sprider fruktan och kyla. Första dagen 
klädde jag mig i svart, i sorgkläder. Ur-
sinnet måste få ta synbar gestalt. 

Nu efter fyra dagar har faktum sjun-
kit in. Det är bara att acceptera: Folk 
har velat ha detta skitparti i riksdagen. 
Demokratins dilemma är ju detta, vi 
har frihet att rösta hur vi vill, även att 
rösta på ett parti med nynazistiska röt-
ter, som vill ha bort demokratin… Men 
låt oss inte bli misstänksamma och 
hatiska som de. Nu gäller det tvärtom 
att behålla sin öppenhet såväl mot det 
främmande såväl som det invanda och 
hålla modet och engagemanget högt.

Det är dags för samhället att våga ta 
strid för de grundläggande fri- och rät-
tigheterna för alla människor. Också 
att påtala den ofrihet som ett stort an-
tal flickor och kvinnor lever under. Fram 
för gymnastiklektioner och simunder-
visning för alla elever, genusperspektiv 
i utbildning och arbetsliv. Bildning och 
rörlighet ska sättas högt. Feministisk 
politik kommer att gynna integrationen.

När ska förnuftet väckas hos de 
villfarna? 

Bara den hårda inre kärnan av sekte-
rister kan väl uppskatta en kultursyn av 
knätofsar och dalahästar, gammaldans 
och psalmer. Argentinsk tango, nej, 
afrikansk dans, å fy, men polska och 
pollonäs, vals och kadrilj, då? Invand-
rat gods, det finns inte en dans som 

bara är ”svensk”. Än mindre blues, jazz, 
rock och …

Kultur ska tydligen helst inte finnas 
alls, än mindre konst. Detta är nazister-
nas konsthat. Allt experimentellt och 
modernistiskt förbjöds och kallades 
för Entartete Kunst ( = missbildad eller 
urartad konst). Konstnärer och kompo-
sitörer måste fly till utlandet, liksom ju-
dar, homosexuella och andra förföljda.

Vi lever redan mångkulturellt och 
globaliserat, omöjligt att backa tiden. 
Att högljutt försvara mänskliga rättig-
heter, frihet i konsten och allas lika vär-
de är livsviktigt.

Det är en särskild känsla nära inpå en 
utställning, ett speciellt slags flow. Ing-
en tid att grubbla och tveka så mycket. 
Tempo är bra, det frigör modet. Äntli-
gen målar jag och struntar i sorger, be-
svikelser och hinder på livets stig. Men 
det är också nödvändigt att skydda 
detta sårbara tillstånd, denna ingång 

till det inre rummet. Den yttre verklig-
heten kan stöka till i den inre.

Målningen ska vara en mellanland-
ning mellan mig och betraktaren. En 
mötesplats, ett erbjudande, en länk. 
Jag tänker att länkar och spindeltrådar, 
de för ihop oss, visar att vi är delakti-
ga i samma mänskliga villkor mellan liv 
och död.

Samma villkor som bronsålders-
människan, som ristat in sina bilder 
på stenhällarna här i min by Brantevik. 
Bilderna berättar om deras tillvaro, om 
skepp som far över det verkliga havet 
eller havet som metafor. Där finns bil-
der av fötter, som antas föreställa gu-
dar som går upp och ned med fotsulor 
på jordytan och resten av kroppen i 
jordens inre. Det handlar om att göra 
verkligheten hanterbar. Och kommuni-
cera med betraktaren, även om de är vi 
som lever tretusen år senare.

Mellan himmel och hav. Mellan hopp 
och förtvivlan.

Och han fick sitt visum på 
konsulatet!

Gittan Jönsson!

KONST OCH MeLLANLANdNiNg

”Bara den hårda inre kärnan av 
sekterister kan väl uppskatta 
en kultursyn av knätofsar och 
dalahästar, gammaldans och 
psalmer.”

MAN KAN iNTe LÄRA Sig ATT 
SPeLA ROCK i eN SKOLBÄNK

När jag skriver detta är valrörelsen inne i sin 
slutspurt.

När du läser det vet vi hur det gick.
Ett uttalande som fastnade som ett kardborr-

band i mitt huvud var vår kulturminister som uttryck-
te att ”Kultur har en negativ klang. Det kanske ska 
kallas underhållning i stället”.

För en tid sedan var några vänner och hälsade 
på oss, vi åt god mat (kultur), åkte till Skottvångs 
Grufva och dansade (kultur) till energiknippet Si-
mone Moreno och hennes band som införlivar 
brasiliansk (kultur) i ett svenskt klimat, de andra 
drack vin (kultur) och kvällen avslutades med sam-
tal (kultur) i vårt kök innan vi trötta föll i sömn och 
drömde(kultur) om en vackrare, rättvisare värld.

Samtalet rörde sig just runt begreppet under-
hållning. Anna som har anglosaxiska rötter påpeka-
de att engelska språket har två ord för något vi sam-
lat i ett. Maintenance och entertainment betyder 
båda underhåll/ underhållning hos oss.

Jag som ibland gruvat mig över att åka runt och 
spela sånger som till stor del verkar röra folk till tå-
rar, som skämtat om att vi ska döpa om oss till Stina 
& Kleenexkvartetten, som fått långa mail av män-
niskor om hur mina framträdanden väckt liv i starka 
känslor, och satt dem i kontakt med känslor som 
sorg, ilska och ( gudskelov) hopp, började ivrigt 
nysta i tråden.

Vi underhåller bilar, hus och vår hälsa.
Men ordet underhållning har också en klang 

av Bingolotto, Las Vegas, tidsfördriv och 
verklighetsflykt.

När jag pratat om min rädsla för att vara en sorg-
lig eller allvarlig upplevelse på musikscenen har 
människor i min omgivning sagt -Det här du gör är 
viktigt! Du vill ju beröra, inte underhålla. 

Och det är ju alldeles sant. Det är inte förströelse 
jag vill hålla på med, ska man göra nåt sånt här ska 
det vara blodigt allvar, annars kan det vara!

Men tänk om just det här att beröra, att öppna 
dörrarna till känslorna är verklig underhållning, 
mänskligt underhåll?

I en tid som är fullständigt fokuserad på vår 
egoism, valrörelsen talar sitt tydliga språk där, dör 
empatin.

Empatin är ett tecken på att vi inte är avstängda, 
att vi har förmåga att sätta oss in i andra männis-
kors känslor och livsvillkor. Empati är grunden för 
solidariteten.För att känna den måste man vara i 
kontakt med sina egna känslor. Ljusa som mörka.

Empatin skapar solidariteten som gör det omöj-
ligt för främlingsfientliga partier att komma in i vår 
riksdag.

Solidariteten som gör ett system fokuserat på 
vinst och på de starkaste, rikaste och vackraste till 
ett skämt, för vi tänker på att de svaga, de gamla, de 
fattiga, de luggslitna, de udda och de olika ska få 
plats i vårt samhälle.

Att göra skivor så här som jag gör blir man defi-
nitivt inte särskilt rik på pengar av. Men på kärlek. 
Och empati.

Man kanske skulle satsa på att bli underhåll-
ningsminister? Mer sång i riksdagen!

Puss!

Stina Berge

KULTUR HAR eN NegATiV KLANg

Bild: Evelina Hultqvist
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Människor som gått till 
överdrift: elisa. 
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. Kalle Lind är aktuell med boken ”Proggiga barnböcker” (Roos & Tegnér) om sjuttiotalets mest bisarra 
barnkultur, men har i år också gett ut ”Människor som gått till överdrift” (R&T). där lyfter han fram en skara människor som 
gått längre än nån bett dem om. denna gång: elisa, profet och undergörare, överdrivet snarstucken.

Det är svårt att skriva under den här 
rubriken utan att nån gång nämna Bi-
beln. Det är också något av skott mot 
öppet mål. Det ligger ju i Bibelns na-
tur att vara dyngtjock med överdrifter; 
börjar man syna alla påståenden blir 
till slut inte mycket av mystiken kvar. 
”Men var det verkligen en brinnande 
buske?” ”Nja, den kanske inte brann 
precis... Det var nog mer att den lystes 
upp av solen...” ”Och talade verkligen 
busken med dej?” ”Tja, det är ju hur 
man definierar tal... Den kanske mer 
prasslade till mej... Men på ett väldigt 
gudomligt sätt!” ”Och den där pin-
nen? Förvandlades den verkligen till 
en orm?” ”Nej, när du säjer det så... 
Den förvandlades nog mer till en... pin-
ne...typ...”

Men en av historierna i Den Största 
Historia Som Någonsin Berättats för-
tjänar ändå att tittas lite närmare på. 
Den är ett lysande exempel på den 
järnhårda och mycket slumpvisa lag 
som råder i Gamla Testamentet. 

Mannen som mer än någon an-
nan ger överreaktionen ett skägg och 
en flint är profeten Elisa. Elisa är inte 
längre någon av de namnkunniga bi-
belfigurerna, vilket är märkligt efter-
som han var en mästare både på att 
profetera och underverka. Mycket av 
det som gjorde Jesus till en superstjär-
na hade Elisa redan gjort åttahundra 
år tidigare: botat spetälska, uppväckt 
döda och utspisat hundratals män-
niskor med lite kornbröd. För folket i 
Kanaans land var Jesu konster gan-
ska mycket yesterday´s – rentav yester 
millenium´s – news.

Elisa hade dock fler strängar på sin 
lyra. Han kunde också desinficera en 
giftig källa med lite salt, rena en giftig 
soppa med lite mjöl (här märker man 
att författarens inspiration tryter nå-
got) – samt hitta en yxa i en sjö med 

hjälp av en helt vanlig träbit.
Man får i alla fall ge Elisa att han hade en viss bredd 

i sina underverk: ena dagen rädda livet på hundratals 
människor, andra dagen leta upp ett tappat verktyg. 
Ungefär som att vår tids Elisa – illusionisten Joe La-
bero – både kan trolla bort en lättklädd kvinna och 
dra fram ett mynt ur näsborren.

Dock ska man komma ihåg att ett underverk inte 
nödvändigtvis är goda. Ibland utför man ett mirakel av 
godhet, ibland av småirritation (men alltid av lust att 
imponera). 

Elisas kanske tarvligaste mirakel utför han när han 
varit en sväng och småprofeterat lite i Jeriko, och sen 

sätter kurs mot Betel. Där möter han plötsligt ”en ska-
ra gossar”. Dessa ”begynte driva gäck med honom”. 
De hojtar till honom: ”Upp med dig, du flintskalle! 
Upp med dig, du flintskalle!”

Det är givetvis inte hyggligt att häckla nån för hå-
ravfall. Det var säkert lika känsligt för Elisa som det 
varit för Alcazar-Magnus. Inte heller var det nåt vidare 
finurligt kränk de kom upp med. Och visst är det fel 
av en hel skara gossar att ge sej på en ensam profet. 
Det tror jag vi alla kan vara överens om.

Icke desto mindre känns Elisas reaktion något 
överilad. Jag skulle rentav kunna sträcka mej till att 
han missbrukar sina magiska gåvor.

För hur hanterar Elisa barnen? Ger han dem en 
skarp tillsägelse? Förklarar han för dem att det är 
fult att vara flera mot en? Tar han dem med på en 
värstingresa?

Inte riktigt. Han uttalar en förbannelse över dem. 
Och – ”då kommo två björninnor ut ur skogen och 
sleto sönder fyrtiotvå av barnen”. 

Det är så konstigt att man famlar efter orden. Det 
första man reagerar på är förstås den oproportio-
nerliga straffsatsen: i Gamla Testamentet prokla-
meras ”öga för öga, tand för tand”, inte ”öga för öga, 

björnslitning för gäckdrivande”. 
Men lika mycket funderar man över 

siffran 42 i förhållande till uttrycket ”en 
skara gossar”. ”Fyrtiotvå av barnen” 
tyder på att skaran måste ha bestått av 
minst 43 gossar. Hur stor kan en skara 
bli innan den blir en massa? Och hur 
stora var egentligen björnhonorna och 
hur paralyserade var gossarna? Varför 
sprang inte de fyrti iväg när björnin-
norna gav sej på de två första? Tänkte 
de dumdristigt: ”Äh – Juda och Hese-
kiel kan de slita sönder, men mej rår de 

minsann inte på”?
Det är många frågor som väcks, om 

än inte främst andliga, när man läser 
i Den Heliga Skrifti. En sak kan man i 
alla fall vara säker på: de överlevande 
gossarna lät nog bli att driva gäck med 
ensamma profeter fortsättningsvis. 

Kalle Lind

1. 2:a Konungaboken, 2: 22.

Kalle Lind

”För folket i Kanaans land var Jesu 
konster ganska mycket yesterday ś – 
rentav yester millenium ś – news.”

Mention gärna Sverigedemokraterna.
Men don´t mention Sverigedemokraterna i din 

egen släkt.
I det litterära miraklet Yarden (Symposion 2009, 

Kristian Lundberg), möter vi daglönaren, vi skymtar 
de papperslösa, vi möter kort sagt moderna männis-
kor som tvingas leva sina liv på huk. Ty de timanställ-
das arbetsvardag är sådan: Du har fått sparken, du 
kan gå nu! Människor på huk, som inte vågar yttra sig, 
är missklädsamt för ett civiliserat samhälle. 

Vi för inte klasskamp. De gör. De som redan äger. 
Vi lägger bara ner våra vapen. De förflyttar hela ti-
den sina positioner.

Precis detta hände i Sverige senaste valet. Ultrahö-
gern flyttade fram sina positioner ända in i riksdagen. 
Snaggade nackar och huliganrop är också miss-
klädsamt för ett civiliserat samhälle. Men situationen 
har inte uppstått ur ett vakuum, utan ultrahögern är 
demokratiskt inröstade, också – och dessvärre – av 
mina egna, tämligen vanliga släktingar, utan snagga-
de nackar. Knappast ropar de heller.

När jag säger detta, att också mina släktingar rös-
tade på Sverigedemokraterna, kryper även de andra 
fram, som också har släktingar som röstar på Sve-
rigedemokraterna. Skamset kryper de fram från re-
daktionerna, lärarrummen. Precis som när jag outade 
mig som Sveriges sämsta Strindbergexpert. Då kom 
människorna också ut ur sina garderober på stora 
dagstidningar, radio- och tevekanaler. ”Jag har inte 
heller läst Strindberg”, säger de.

Lyssnade av mobilen under bokmässan i 
Göteborg. 

”Du är i stan. Undrar om du vill tala på demonstra-
tionen mot Sverigedemokraterna nu på söndag.”

Det vände sig i magen. Tala mot Sverigedemokra-
terna. Vad ska jag i så fall säga, som inte alla redan 
skriker?

Veckorna efter valet, åtskilliga spontana ilskna de-
monstrationer har samlat tiotusentals människor. Jag 
grunnade på mitt tal, som jag inte tänkte hålla. Är ing-
en talare, är en skrivare, och skrivare behöver tänka 
innan de talar, grunnade jag. 

Men, såg mig själv gå upp på scenen. Det var på 
Götaplatsen. Nedanför mig, de ilskna massorna. 
Människorna visade öppet sin indignation. De ropa-
de skallade. 

”Krossa rasismen.” 
Imponerades av förmågan att mobilisera . Jag teg 

en stund, tills massorna tystnade. Ty så hålls ett tal 
utöver talen. Såg ut över folket, såg deras förväntan: 
TALET SKALL KOMMA. Drog så in ett andetag. Mik-
rofonen raspade. Lite rundljud, och sedan:

Kära alla människor. Jag är ledsen, men vad gör ni 
här på Götaplatsen, denna söndag? Jag måste tyvärr 
be er alla att vända och gå hem. Gå hem och fundera 
på varför du alls har gått hit idag. Gå hem och fundera 
över din ilska. Gå hem och fundera på hur du bättre 
kan använda dina krafter. Ilska är en bra sak, liksom 
omedelbara reaktioner. Men inte alltid. Man kan brän-

na dyrbart krut också. Och det i sig 
kan sedan få ödesdigra konsekvenser. 
Alltså, gå hem, fundera noga, vad ska 
vi göra sedan då, med politiken.

Ungefär så såg jag mig tala. Då buade 
folket ut mig, såklart. Aldrig mer att Ala-
koski skulle få tala. Insåg samtidigt, de 
kommande veckorna, skulle få frågor. 
Mitt svar skulle vara, oavsett hur frå-
gan löd: Inte kan väl jag hata mina egna 
släktingar, grannar och vänner? 

Har Zanyar Adami någon poäng när 
han i Aftonbladet (29/9) skriver:

Den som pekar ett finger mot andra, 
riktar samtidigt tre fingrar mot sig 
själv. Skulden ligger inte hos Sveri-
gedemokraterna, eller deras väljare, 
utan på ett politiskt system som av-
skärmar sig allt mer från folket.

Har Zanyar Adami någon poäng när 
han i samma artikel skriver: 

Men nu har den infödda underklas-
sen fått nog. De har hittat ett annat 
hem (än Sossarna och LO); ett luft-
slott byggt på lättvindiga löften och 
ihåliga illusioner. SD som lovar att 
ta Sverige tillbaka till vad det var en 
gång; ett folkhem för alla svenskar.

Jag drömmer om det Politiska Partiet 
som talar om mående. Hur vi har det, 
och hur vi ska få det bättre, psykiskt 
alltså. Det Politiska Partiet som stäl-
ler frågor om hur det kommer sig att 
arbetarklassens barn är överrepre-
senterade i diagnoser som adhd och 
damp. Varför självmordstalen är så 
höga bland ungdomar, sverigefinnar. 
Som visar vilja att bryta lyckopiller-
trenden mot tid för skogspromenader, 
samtal. Som ställer intelligenta frågor 
om varför vi äter så in i helvete mycket 
godis, är så feta eller så magra, varför 
vi knappt bryr oss om varandra. Var-
för vi aldrig hinner, orkar och så sällan 
har lust. Varför somliga har sådan värk, 
varför vi super, knarkar ihjäl oss. Kort 
sagt, jag drömmer om att det intellek-
tuella samtalet om mänskligheten ska 
införas på nytt.

När Mustafa Can gör sin sverigere-
sa innan valet stannar han till i Dorotea 
och Malå (SvD 5/9). Han vill hitta sva-
ret , hur partier utan historia, politisk 
prövning och ideologi kan få makten i 
kommuner som traditionellt varit röda 
så länge folk minns. I Dorotea hade det 
lokala partiet DKL, Dorotea kommun-

lista tagit över makten. I Malå fanns 
ett av landets största lokala partier, 
Malålistan.

Can undrar vilka skandalerna var 
som fick hela 40 procent av väljarna att 
rösta på ett nybildat lokalparti i Malå. 
Inga, visar det sig. Dålig stämning i 
kommunhuset nämns. Men i stort är 
nöjd. Varför investerar folk då sitt för-
troende i partier vars huvudpersoner 
är ”politiska blåbär”? Can får inga kon-
kreta svar. Folk rapar; vi vill ha ”någon-
ting nytt”, ”annorlunda”. Folk rapar 
ordet ”förändring”. Men ingen förmår 
definiera vad förändring betyder. Ideo-
logi är inte viktigt, alls.

Statsvetarna säger att vi bestäm-
mer oss allt senare för vilka vi ska rösta 
på. Alltså, vi är en rörligare valmanskår, 
många osäkra politiska kunder. Enkel 
match för nya partier att kliva in på den 
politiska arenan och ropa ”fler träd!” 
och påstå att det betyder ”hållbar 
utveckling”.

På nationell nivå har Piratpartiet 
nischat sig på integritetsskydd. Sve-
rigedemokraterna har invandringsfrå-
gan. Fi feminismen. På lokal nivå kan 
nischade frågor handla om staket och 
rondeller. 

Politiken är en marknad. 
Vilket politiskt brusvatten släcker 

törsten snabbast?
Detta snabbast. Det är just detta 

som får folk att rusa ut på gatorna. Ut, 
mot Sverigedemokraterna. Skrika. 
Högst. Utan att ställa sig frågan vilka 
det är i min egen släkt som röstat på 
dem, och varför? 

Så många frågor i våra hem som är 
tystnader.

Varför skulle annars ungdomar be-
höva komma ut som homosexuella?

Varför skulle kvinnors blåmärken 
upptäckas av en doktor?

Don´t mention pedofilen, narkoma-
nen, misshandlaren i din egen släkt.

Mention Sverigedemokraterna. 
Men don´t mention Sverigedemo-

kraterna i din egen släkt.
Sverigedemokratin i våra egna hem 

är kanske grogrunden till Sverigede-
mokratin även på andra arenor?

Jag vet att jag inte är ensam om att 
ha släktingar i Skåne. Folk har släk-
tingar i Majorna i Göteborg också, 
och i Gustavsberg där jag bor nu finns 
det också släktingar. Som röstar på 
sverigedemokraterna.

Sluta ropa vill jag ropa, där på Göta-
platsen. Gå hem och tänk, prata med 
varandra. Mention din egen sverigede-
mokrat, och prata med honom. Åter-
inför samtalet. Har det aldrig funnits, 
uppfinn det! 

Spontana demonstrationer mot sve-
rigedemokrater är ofta inga osympa-
tiska reaktioner, tvärtom påstår Jan 
Gulliou och han har rätt när han i Afton-
bladet (29/9) skriver att martyrskapet 
är SD:s starkaste kort. Genom att få 
sin yttrandefrihet saboterad vann de 
två segrar: 

Dels skapar de föreställningen att 
de är en så stor och farlig sanning 
på spåren (”smygislamisering-
en av Sverige”), att hela överhe-
ten slutit sig samman för att hindra 
dem att avslöja den fruktansvärda 
hemligheten.

Uppriktigt, personligen blir jag ibland 
lika rädd när jag ser ansiktena i dessa 
”sympatiska demonstrationståg” som 
när jag ser Jimmie Åkesson och c/o glo 
in i kamerorna. Demonstrationstågen 
tränger in mina släktingar i ett hörn. En 
del skulle – förmodligen - slå dem gula 
och blå. 

När borgmästaren i gangsters-
staden Chicago år 2001 uppmana-
de chicagoborna att läsa ”To Kill a 
Mockingbird”(Att döda en härmfågel, 
nyutgåva, Bonniers klassikerserie, 
pocket) för att stimulera en öppen de-
batt om modern rasism såldes ett ton 
böcker omgående. Hur många ton vä-
ger rasismen om man kunde väga den 
i kilo, fascismen, okunnigheten, kort-
synen, oförmågan . Man kan ju undra. 
Och människans dumhet. Jösses, om 
vi kunde väga kvinnoförtrycket genom 
tiderna i kilo. Då skulle jorden förmod-
ligen rasa in i sin egen inre kärna. Nu 
vrålar vi ”vi gillar olika”, det väger nog 
så tungt, men don´t mention i våra egna 
familjer väger nog tyngre , det är min 
mycket grova uppskattning.

Susanna Alakoski

don t́ mention släkten

Susanna Alakoski
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Inget dagsljus tränger in.
Sorlet stiger mot taket på Bok & Bib-

lioteksmässan. Tusentals människor 
trängs kring böcker och spektakel.

På ryggen rinner svetten.
Av upphetsning.
För snart ska Corin Tucker lansera 

sin nya grupp på Nya Upplagans scen. 
Det är mässans stora överraskning. 
Den amerikanska rockstjärnan hade 
fått ögonen på ett gammalt nummer av 
Nya Upplagan och blivit intresserad. 
”This is real cool”, sade hon, och bad 
en släkting, som kunde litet norska, 
översätta några krönikor. Ja, det är inte 
så konstigt i de trakterna av USA, dit 
många skandinaver emigrerade. ”I like 
this guy´s hair”, sade hon och pekade 
på ett foto av chefredaktören.

Så bestämde sig Corin för att välja 
Nya Upplagans bås för att lansera 
sitt nya band. Det skulle vara en över-
raskning, men snart läckte det ut och 
i A-hallen trängdes folk. Knappt några 
stannade och lyssnade på Bob Hans-
son eller Ulf Elfving, som intervjuade 
Mark Levengood på radions scen.

Alla frågade efter Nya Upplagan….
Nej, jag skojade bara med er! 
Jovisst syntes Nya Upplagan på 

mässan, men Corin Tucker var i 
Portland. 

Alltså, inte Corin, men väl Olle 
Ljungström och Stefan Sundström 
spelade framför montern medan tid-
ningar delades ut. Bra så.

Dagdrömmar drog iväg med mig un-
der bokmässan, när jag inte bläddrade 
i någon bok utan bara såsade i förlags-
båset för att representera mig själv el-
ler strosade runt i största allmänhet.

I huvudet snurrade Corin Tuckers 
nya skiva. Och jag tänkte på Sleater-
Kinney, hennes förra band, som upp-
hörde för fyra år sedan. Hennes röst i 
”Doubt” på nya albumet skär genom 
luften. Precis som den gjorde på ”En-
tertain”, ”Call the Doctor”, ”I Wanna be 
your Joey Ramone”. 

Och en stund tänker jag på rösten. 
Som slår hål på alla såsiga drömmar. 

Kanske det mest personliga vi har. Jag 
glömmer inte, då jag första gången 
hörde min egen röst på band. Hur jag 
studsade. Det blev med ens så när-
gånget. Den som kan göra flygtyg av 
röstens intimitet blir vår hjälte. 

Som Gerry Roslie i The Sonics, Kurt 
Cobain, Courtney Love. 

Min syrra Kindie bor utanför Seattle. 
Henne är jag avundsjuk på. För hon har 
sett alla de där banden, från Sonics till 
Hole, Nirvana och Sleater-Kinney. Det 
hade jag också velat göra. Men som 
allt – och det är det mesta – jag inte 
gjort så får det stanna i dagdrömmar-
nas gasmoln.

Det är det där med rösten. När jag 
har tråkigt och inte kommer på något, 
när orden fattas, då händer det att jag 
ringer upp någon. Och hoppas få höra 
meddelandet på telefonsvararen. Hur 
rösten andas, hur den sjunker milt ner 
i alten när den ska avrunda, innan jag 
lämnar ett meddelande. Jag mumlar en 
hälsning, inte mer. För nu börjar några 
minuters inre samtal med min frånva-
rande vän. Sedan kommer mina egna 
ord. Ibland blir det ett mail, ibland ett 
sms och till och med ett brev.

Det gäller hålla reda på sina egna 
ord. 

När jag var över i USA för några år 
sedan och hälsade på var jag uppfylld 
av Sleater-Kinney. Carrie Brownstein-
Corin Tucker-Janet Weiss. Visste inga 
bättre, därför att de så övertygat be-
rättade för mig om fåfänga, kärlek och 
raseri. De bjöd in och bad mig hålla av-
stånd. De blandade ihop trött insnöad 
vardag med världen. Som på albumet 
”One beat”: ”Don´t breathe the air to-
day/ Don´t speak of why you ŕe afraid / 
(Standing here on a one way road/ and 
I fall down, / no other direction for this 
to go/ so we fall down) /WHY CAN´T I 
GET ALONG WITH YOU?”

Och världen rasade in i mitt rum 
på en säkert seglande minimalis-
tisk flygande matta av gitarr och virv-
lande trummor. Högt däruppe flög 
Corin Tuckers röst jagad av Carrie 

Brownsteins kortare diktion; hetsigt, 
otåligt. 

All realism flydde. Musiken var märk-
ligt abstrakt. Som att drömma under 
hypnos. 

Och den kärlekslyrik de skapade 
blöder av både sinnlighet och saknad. 
Där kroppen och språket smälter sam-
man. ”Search for something in sores/ 
The sentences they might form / It´s 
the grammar of skin / Peel it back, let 
me in / Look for hope in the dark / The 
shadow cast by your heart / It´s the 
grammar of faith / No more rules, no 
restraint.”

Få kunde sjunga om desillusione-
rad stark åtrå som Sleater-Kinney. De 
vågade till och med stava sig igenom 
svårmodet med extatisk musik, där 
både nederlag och seger bor.

Ibland kunde de kosta på sig att vara 
nonchalant poppiga med slängiga 
slingor och rytmer. Sjunga gäckande 
”Oh!” som om de inte trodde en se-
kund på det.

Det var i paradoxen Sleater-Kinneys 
storhet bodde. De har själva formu-
lerat det: ”There is an absolute zero / 
But you won´t find it on your own / Only 
someone else can show you nothing / 
And leave you with a gaping hole.”

Jag beslöt mig för att göra verklig-
het av mina dagdrömmar. Hörde av 
mig till skivbolaget Kill Rock Stars och 
musikerna. Kunde vi ses? Det kanske 
går bra, titta förbi, då du kommer. Svä-
vande svar som räckte för att hålla mig 
flygande. Och med bultande pulsar for 
jag iväg med brorsan från Seattle mot 
rockens heliga platser i North West. 
Nehej, skivbolaget hade tagit ledigt. 
Ingen var hemma. Tänkte i alla fall leta 
rätt på den gata bandet uppkallats ef-
ter. Brorsan hade gått i skola i Olym-
pia, så den fann vi snabbt. Jag ställde 
upp mig under skylten Sleater-Kinney 
Road och bad honom plåta. ”Men bat-
teriet är ju slut i kameran”, sade han. 
”Men jag kan berätta för dig vem den 
där Sleater-Kinney, som gatan är upp-
kallad efter, var.” Sade och gjorde han, 

dagdröm på mässan

men det har jag glömt, annars skulle jag ha försökt im-
ponera på er med det.

Nå, vi hittade en cool skivaffär i alla fall. Och fick 
en blaskig fika i en bar i rosa och turkos. Alltid något. 
Och jag kunde blåsa upp mina dagdrömmar med nå-
gon passande rad av bandet: ”Show me your darkest 
side / And you better be my bloody match.” Jag älskar 
den sortens svarta passion, för sånt skulle jag aldrig 
våga säga till någon, även om jag menar det. Och vi 
satt där och sörplade var sin genomskinlig kopp kaffe 
och en drypande syltmunk. Det var en ganska fin dag 
trots allt.

Dagsljuset tunnades ut i ett silvrigt dis utanför. Det 
dirrade i luften som av Corin Tuckers gitarr. 

Så får vi väl se, hur Nya Upplagan gör nästa Bok & 
Biblioteksmässa…

Thomas Millroth

Thomas Millroth

Olle Ljungström

Den 13 augusti presenterades en rap-
port från Pentagon som uttryckte oro 
över att de militära resurserna utökas 
i Kina, på ett sätt som ”skulle kunna 
hindra amerikanska krigsfartyg från 
att patrullera i de internationella vatten 
som omger Kina”, rapporterar Thom 
Shanker i New York Times.

I Washington är man bekymrad över 
att ”Kinas brist på öppenhet om den 
militära tillväxten och vilka avsikter man 
har med den gör att den här viktiga re-
gionen blir instabil.”

USA är å andra sidan helt öppna 
med sina avsikter att fritt patrullera i 
den ”viktiga regionen” som omger Kina 
(liksom överallt annars).

USA visar tydligt sin enorma kapaci-
tet för att genomföra sina planer, med 
en växande militärbudget som ungefär 
motsvarar resten av världens samman-
lagda resurser, hundratals militärba-
ser över hela världen och ett enormt 
försprång inom förstörelse- och 
dominansteknologin.

Kina visade bristande förståelse för 
internationell artighet när de proteste-
rade mot planerna på att det avance-
rade kärnvapenbestyckade hangarfar-
tyget USS George Washington skulle 
delta i de gemensamma amerikanska 
och sydkoreanska militärövningarna 
i närheten av Kinas kust i juli. De på-
stods ha kapacitet att anfalla Beijing.

Men västvärlden är ju helt införstådd 
med att sådana övningar bara har till 
syfte att USA skall försvara stabiliteten 
och sin egen säkerhet.

Ordet ”stabilitet” har en speciell 
betydelse när man talar om interna-
tionella aktioner, nämligen ”ameri-
kansk dominans”. Därför höjer ingen 
på ögonbrynen när James Chace, f.d. 
chefredaktör på tidningen Foreign 
Affairs, förklarar att för att uppnå ”sta-
bilitet” i Chile 1973, var det nödvändigt 
att ”destabilisera” landet – genom att 
störta den demokratiskt valda reger-
ingen och president Salvador Allende, 
och installera diktatorn general Au-
gusto Pinochet. Följden blev ohäm-

mad slakt och tortyr, och ett terrornätverk som bidrog 
till att upprätta liknande regimer på andra håll med 
USA:s stöd, i stabilitetens och säkerhetens namn.

Helt självklart erkänner man att USA:s säkerhet 
kräver absolut kontroll. Den premissen fick ett ve-
tenskapligt godkännande av historikern John Lewis 
Gaddis vid Yale-universitetet i ”Överraskning, säker-
het och den amerikanska erfarenheten”, där han un-
dersöker grunderna för president Geroge W Bush 
doktrin om att starta förebyggande krig.

Den verksamma principen är att expansion är ”vä-
gen till säkerhet”, en tes som Gaddis på ett impone-
rande sätt spårar rötterna till tvåhundra år tillbaka i 

tiden, till president Quincy Adams som var inspiratö-
ren till ”Ödets manifest” [Manifest Destiny, uppfatt-
ningen under 1800-talet att det var USA:s öde att 
expandera västerut ända till Stilla havet].

Gaddis noterar att när Bush varnade amerikaner-
na för att de måste ”förbereda sig på förebyggande 
åtgärder om det skulle bli nödvändigt för att försvara 
vår frihet och försvara våra liv … skapade han inte en 
ny tradition, utan han upprepade en gammal praxis. 
”Han följde de principer som alla presidenter från 
Adams till Woodrow Wilson ”skulle ha förstått … 
mycket väl.”

Och de principerna hade även Wilsons efterträda-
re förstått. Bill Clintons princip var att USA har rätt att 
använda militärt våld för att få ”obegränsad tillgång till 
viktiga marknader, energitillgångar och strategiska 
resurser”. Han brydde sig inte ens om att hitta på en 
ursäkt, som Bush gjorde.

Enligt Clintons försvarsminister William Cohen 
måste USA därför upprätthålla stora militära styrkor 
”grupperade i främre läge” i Europa och Asien för att 
”påverka folks uppfattning om oss” och ”påverka hän-
delser som har betydelse för vårt levebröd och vår 
säkerhet”. Detta recept för permanent krig, observe-
rar militärhistorikern Andrew Bacevich, är en ny stra-
tegisk doktrin. Den utvecklades sedan ytterligare av 
George W Bush och Barack Obama.

Varje maffiaboss vet att även den 
minsta brist på kontroll kan leda till att 
maktsystemet faller isär, eftersom det 
alltid finns flera som vill följa exemplet.

Denna centrala maktprincip kallas 
av policyskapare för ”dominoteorin”, 
vilken i praktiken betyder att ”viruset” 
för självständig utveckling kan ”smitta” 
på andra håll, och därför måste oskad-
liggöras medan de eventuella offren 
för pesten vaccineras, oftast med en 
brutal diktatur.

Enligt en undersökning som Penta-

gon gjort utökades Kinas militära bud-
get till uppskattningsvis 150 miljar-
der dollar under 2009. Det är nästan 
”en femtedel av Pentagons kostnader 
för krigen i Irak och Afghanistan” un-
der samma år, vilket i sin tur, naturligt-
vis, bara är en bråkdel av USA:s totala 
militärbudget.

Man förstår oron i USA, med tanke 
på det praktiskt taget obestridda på-
ståendet att USA måste behålla ”ovill-
korlig makt” över stora delar av världen, 
med ”militär och ekonomisk domi-
nans.” Samtidigt skall man ”begränsa 
länders försök till suveränitet” som kan 
hindra USA:s planer globalt sett.

Dessa tankegångar skapades un-
der andra världskriget av planerare 
och utrikespolitiska experter på högsta 
nivå, när de diskuterade fram ramarna 
för efterkrigsvärlden. Och deras riktlin-
jer har man i stort sett följt.

USA skulle dominera i det ”Stora 
området” som åtminstone inkludera-
de det västra halvklotet, Fjärran östern 
och det forna brittiska imperiet, samt 
Mellanösterns viktiga energitillgångar.

När Ryssland började krossa nazis-
ternas arméer efter Stalingrad, utöka-
des planerna för det Stora området till 
att innefatta så mycket som möjligt av 
Europa och Asien. Man trodde ända 
från början att Europa skulle kunna 
välja en självständig linje – kanske de 
Gaulles vision om ett Europa från At-
lanten till Uralbergen. Syftet med Nato 
var delvis att undanröja det hotet. Frå-
gan är minst lika aktuell idag, när Nato 
utvecklats till en USA-styrd interven-
tionsstyrka som har till uppgift att kon-
trollera det globala energisystemets 
”livsviktiga infrastruktur”, som västvärl-
den är totalt beroende av.

Ända sedan USA blev en världsle-
dande makt under andra världskriget 
har man försökt ha ett system för glo-
balt herravälde. Men det har inte varit 
lätt att upprätthålla. Systemet förfal-
ler framför våra ögon, och det kommer 
att få stora konsekvenser i framtiden. 
Kina är en allt mäktigare aktör – och 
konkurrent.

Distribuerad av the New York Times 
Syndicate
© 2010 Noam Chomsky

Kina och den nya 
världsordningen: del 1
Av alla påstådda hot mot den regerande supermakten i världen, finns det en konkurrent 
som blir allt starkare i det tysta: Kina. USA håller noga uppsikt över Kinas planer.

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.)

”Ordet ’stabilitet’ har en speciell 
betydelse när man talar om 
internationella aktioner, nämligen 
’amerikansk dominans’.”



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
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Poem/dikt

Sladden

Kan man skriva dikter om slad-
den? Ännu långt in på 1800-talet 
hade ingen gjort det, av det skälet 
att sladden inte fanns. Förmodligen 
var det av gammal vana som ingen 
heller gjorde det – så vitt jag vet – 
under första hälften av 1900-talet. 
Estetiken, liksom så mycket annat 
här i världen, får sin innebörd från 
vanorna: det som anses vackert 
har länge ansetts vackert. Därför är 
den dikt jag tänker skriva om slad-
den kanske ännu något av en nyhet. 
Skulle man rentav kunna skriva en 
kärleksdikt om sladden? Förvisso. 
Det vore mycket enkelt. Några ord 
bara, om att man tack vare sladden 
kan tända lampan, i kvällens dunkel, 
och på så vis få se sin älskades an-
sikte och därigenom liksom förkorta 
vägen till hennes leende. Så enkelt 
vore det att skriva en kärleksdikt om 
sladden. 

Äppelträdet (eller Allmänningens Komedi) 
 
Det står ett äppelträd längs gatan
i kvarteret
och det dignar nu av frukt;
de runda formerna hänger över trottoaren
där fallfrukt redan fallit.
Jag brukar äta av de där äpplena.
I år smakar de bättre
än någonsin, särskilt nu
när sötman i dem kommit.
 
Det konstiga är att ingen annan tycks
smaka av frukten.
När någonting är fritt och tillgängligt
brukar ju folk inte dra sig för
att ta vad de kan komma över. 
Varför är trädet inte urplockat?
Vad är det i
den ekonomiska
teorin som inte stämmer här?
 
Vilda äpplen i det fria på en gata
värderas inte lika högt
som äpplen i en matvarubutik.
Vi måste uppenbarligen göra äpplena
till en vara först,
de måste cirkulera på marknaden
kanske hundratals mil
över en världsdel
innan vi ger dem ett värde.
Det fria och allmänt tillgängliga
är degraderat.
 
I hundratal ska de falla dessa äpplen
när hösten djupnar
och jag ska gå förbi och se. 
På asfalten ska de ruttna ner,
regn ska spola dem bort
och genom brunnar och mörka kloaker
återvända till kretsloppet.
De bästa äpplena är inget värda.
Varför? För att de
inte har något pris.

gÖRAN gReideR 

Så rätt han har. Vare sig jag lyssnar på 
legenden Michael Rother som gör en 
hypnotisk konsert med gamla Neu!- 
och Harmonia-dängor på KB i Malmö 
eller sitter på Himlabacken ovanför 
Kivik och njuter av en blåsig, stormig, 
förtätad version av ”L’Orfeo” av Mon-
teverdi där partitursidorna flyger iväg 
över ängen lika dramatiskt som fram-
förandet, handlar det om att jag måste 
bli berörd, inte bara luta mig tillbaka 
och fastna i ett skönt, omslutande 
flöde. Ruska om mig, och jag kommer 
ut på andra sidan som en bättre män-
niska. Att det samtidigt är en njutning 
att bli störd, det är väl det som ger den 
där ”dynamiken” jag tjatar om i det jag 
skriver?

En blandning. Så kan jag lätt karak-
terisera en ruskigt välljudande cd från 
finska Alba där tre violinsonater av 
Heinrich Ignaz Franz Biber och en av 
Georg Muffat blandas med den sena-
res orgelmusik (framförd på en pampig 
barockorgel i Janakkalas kyrka). Biber 
ställer alltid stora krav på sina uttolka-
re, men Petri Tapio Mattson tar en rak 
väg genom partituret, medan Markku 
Mäkinen får orgelpiporna att formli-
gen glöda i toccatorna. ”A Virtuoso Fa-
ceoff” heter skivan. 

”Le Concert Spirituel Au Temps 
De Louis XV” är omgångens verkliga 
höjdpunkt, denna musikaliska herde-
stund tillsammans med Jordi Savalls 
väl beprövade och exemplariskt fram-
förande ensemble Le Concert des Na-
tions. Corelli, Telemann och Rameau 
står på det fullproppade programmet, 
Le Concert Spirituel som gett namn 
till samlingen gav tjugofyra konserter 
årligen 1725–1791 vid tider på året då 
de devota inte fick ägna sig åt andra 
spektakel, inledningsvis var musiken 
som gavs sakral, men det gick över – 
och det här är Savalls sätt att iscen-
sätta hur en kväll kunnat te sig. Det här 
är en fantastisk liten skiva, det är oer-
hört vackra tolkningar som både ger en 
varm känsla i maggropen och snabbt 
skapar ett brett leende, för det är beta-
gande, det här är perfekt att flyta med i, 
att bara njuta av fullständigt fantastiska 
interpreters kunnande och inkännande 
gåvor, förpackat på Alia Vox-vis med 
ett tjockt, späckat texthäfte. 

Vi får en inblick i Tudor-tidens julfi-
rande på Stile Anticos nya cd ”Puer 
natus est” (Harmonia Mundi) där Tho-
mas Tallis’ magnifika mässa med sam-
ma namn är huvudnumret, med musik 

för julen av Byrd, White och Taverner 
som fyller mer än sjuttioåtta minuter. 
Mässan har spelats in flera gånger, i 
modern cd-tid av både The Sixteen 
och The Tallis Scholars, men cd-häftet 
antyder att det här är en inspelning ba-
serad på en ny utgåva av verkets text/
musik – hur som haver, verket är fortfa-
rande inte komplett men upplevelsen 
av denna nya inspelning är det, den har 
dynamik, rösterna bär långt och dis-
tinkt och flödet sinar inte, det drar med 
mig i mässans sjustämmiga ström-
virvlar. En ganska obrittisk tolkning, 
methinks.

Arvo Pärt går inte att recensera, 
men av andra skäl än den musikaliskt 
komplette Bach. Pärts musik är så till 
den milda grad baserad på hans djupa 
tro, det religiösa draget är så intensivt 
och bär musiken rakt in i mina tvivlande 
öron. I hans fjärde symfoni är skön-
hetsupplevelsen fullkomlig, fyrtio år 
efter hans förra, nu hjälpt på traven av 
Esa-Pekka Salonen och en av de sista 
inspelningar han gjorde i Los Ange-
les, en av mina mer oväntade skydds-
änglar när det gäller Pärt (och det var 
också inspirationen, inte Salonen, utan 
änglarna) – från den närmast ohörba-
ra inledningen, stråkarna tar sångliga 
ansatser, det är vågor som sköljer över 
oss. Det andra stycket på skivan är en 
version av hans ”Kanon Pokajanen” 
som Estländska filharmonins kammar-
kör framför under Radiokörens förre 
dirigent, Tõnu Kaljuste. En fabulös cd 
(ECM). 

Krigshästar. Varje månad kommer 
det tacksamt nog en hög krigshäs-
tar. Verk som vi tror vara inspelade till 
döds, men där varje inspelning ger 
en ny dimension, mer glädje, en an-
nan vinkel. Leonard García Alarcon 
har tagit sig an Henry Purcells opera 
”Dido & Aeneas” (Ambronay) och det 
är enastående vackert, här med en ung 
ensemble och med röster som pas-
sar och jag tror att den här tolkningen 
kommer att växa, likt den dvd med ”The 
Fairy Queen” jag skrev om härom-
månaden, som vid ett återbesök nog 
säger mig att det här är en så definitiv 
version man kan tänka sig. Ett annat 
verk av odödlig kaliber och inspelning-
ar tjogvis är Händels ”Water Music” 
och den här gången är det Marc Min-
kowski som efter sina oerhört lyckade 
Haydn-inspelningar nu ger vitalitet och 
studs till Händels Themsen-flytande 
musik, det här är en skiva (Naïve) som 

Musikens konst 

får höstkänningarna att fly och lägger 
sig till de mindre polerade tolkningarna 
men där spelglädjen är i centrum, fram-
kallad av att ensemblen Les Musiciens 
du Louvre-Grenoble under sin dirigent 
spelat verket ofta vid konserter. 1717 
års största hit står sig. Det gör också 
en gammaldags tolkning av Bachs Das 
Wohltemperierte Klavier med Walter 
Gieseking vid pianot i en radiostudio 
1950 (Newport Classics). Det är en 
tolkning som må upplevas som lång-
sam stundtals, men som hela tiden är 
majestätisk och kanske, kanske finns 
där en anings avslappning skapad av 
att inspelningen aldrig skulle hamna 
på skiva, bara i etern och sedan, vips, 
vara borta. Moderna tolkningar på pia-
no av Hewitt och Richter må ha en an-
nan intensitet, men detta är en smärre 
kärleksförklaring till Bach av en pianist 
som dog bara ett par år efter de här 
inspelningarna. Vissa verk kräver en 
mognad som bara ålder och erfaren-
het kan ge (hör du det, Dudamel?).

Under radarn: Här måste jag tipsa 
om två skivor jag borde skrivit om tidi-
gare. Dels handlar det om Alina Ibra-
gimova och Cédric Tiberghiens första 
volym i vad jag verkligen hoppas ska bli 
en komplett utgåva av Beethovens vio-
linsonater, konkurrensen är knivskarp i 
denna subgenre idag och varje år kom-
mer nya makalösa versioner, men den 
här kommer att hålla sig i tätklungan 
länge, tror jag, intensiteten kommer sig 
inte bara att den är inspelad i Wigmore 
Hall i levande livet, utan beror framför 
allt på Ibragimovas underbara sätt att 
hantera sin violin. Beethoven hade nog 
dragit litet, litet på munnen. Den andra 
är en Bis-utgåva med musik av Gra-
ham Fitkin. Jag följde honom närmast 

slaviskt när Deccas underetikett Argo pånyttföddes 
på sent åttiotal och gav oss mycken spännande sam-
tida musik. Fitkin är minimalist i mina öron (eller ”post-
minimalist”, månne), här handlar det om pianomusik 
(för ett eller två, huvudstycket kompletterat med or-
kester), både sådant som jag kände igen från dåför-
tiden och från senare år när Fitkin varit förpassad till 
att utge sig själv (finns att tillgå från tonsättaren själv 
www.fitkin.com/shop/compact-discs), denna mix av 
en lättillgänglig minimalism, ett stänk jazz, ett inspel 
från samtida popmusik (!) – rekommenderas.

Jan Erik Zandersson

(Som vanligt finns en längre version av den här spal-
ten på http://www.nyaupplagan.se/?cat=110)

i oktobernumret av The gramophone intervjuas legenden Pierre Boulez 
och musikjournalisten Philip Clark är väldigt nöjd med att Boulez som 
avslutning sade något som kunde fungera som inledning på intervjun: 
”i may be wrong, but i equate music with culture. i don’t think music is an 
entertainment product. it’s a product of culture – not for marketing, but to 
enrich lives. All these years, i’ve been trying to convince people that music 
is not there to please them; it’s there to disturb them.” 
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Ärligt talat vet jag inte om jag någonsin 
hörde The Runaways medan de fortfa-
rande existerade under 1970-talets an-
dra hälft. Populärkulturutbudet i Sve-
rige på den tiden var fortfarande lite 
märkligt och jag har väldigt fragmenta-
riska minnen av vad som spelades på 
radio. Förvisso hade vi sällan radion på 
i hemmet när jag växte upp – jag minns 
att vi lyssnade på Radio Malmöhus till 
frukost och till kvällsmaten brukade det 
vara program modell ”Upp till tretton”, 
medan helgerna förgylldes av ”Melo-
dikrysset” och ”Svensktoppen”. För-
visso stod radion i köket hos mormor 
och morfar på hela förmiddagarna, och 
där var jag som dagbarn när jag var 
riktigt liten – men det enda jag minns 
är ”Ring och sjung” med Mona Krantz 
och framförallt ”Middagsmarschen” 
klockan tolv, då morfar med kepsen 
käckt på sned kom hem från jobb för 
att äta middag (det här var alltså 70-ta-
let, då åt man inte lunch. Åtminstone 
inte den äldre generationen).

Men jag minns att jag tyckte att det 
var märkligt att de flesta – åtminstone 
de coolaste – av de band jag läste om 
i Poster aldrig spelades på radio. Det 
var aldrig hårdrock på radio – om det 
nu inte skuffats undan till ett obskyrt 
program senare på kvällarna när den 
tilltänkta publiken tittade på TV istället 
för att lyssna på radio.

De band jag gillade och lyssnade 
på, hörde jag på skivor jag antingen 
hade själv, eller som fanns hos kom-
pisar eller deras äldre syskon. KISS, 
Sweet, Slade, Alice Cooper och så vi-
dare. Och ibland gick vi till skivbutiker 
och lyssnade på skivor medan vi lystet 
och storögt tittade på de tuffa, lock-
ande LP-konvulten och dess bilder på 
banden. Jag undrade hur banden såg 
ut när de framträdde; när de rördepå 
sig – för inte fan fick man se dem på 
TV, möjligtvis med undantag för ny-
hetsreportage om hur dåligt infly-
tande KISS och Alice Cooper har på 
ungdomen.

Jag nämnde tidningen Poster ovan. 
För eventuella unga läsare får jag be-
rätta att Poster var en föregångare till 
OKEJ och bestod av ett antal affischer 
som vikts ihop till en tidning i maga-
sinsformat, det var bilder på båda 
sidorna av arken, och även en del ar-
tiklar. Nu innehöll förstås Poster även 
affischer på ABBA, Björn Skifs och 
Björn Borg, men KISS var av allt att 
döma det band som drog flest köpare 

och de figurerade ofta. Jag köpte tid-
ningen till och från 1976-78, tror jag, 
och då gick det inte att undvika pos-
ters på The Runaways.

Som liten gosse tyckte jag att The 
Runaways verkade vara ett farligt 
band. Jag hade alltså ingen aning om 
hur de lät, men jag visste vad band-
medlemmarna hette, hur de såg ut, att 
de knarkade kopiöst mycket och alltid 
ställde till med skandaler. Jag undra-
de hur de lyckades spela in skivor och 
uppträda med tanke på hur nerdroga-
de och vilda de var – enligt artiklarna.

Floria Sigismondis film bygger på 
Cherie Curries bok ”Neon Angel” om 
The Runaways och Curries liv efter 
att hon hoppade av bandet 1977. Fil-
men avhandlar dock bara åren 75-77, 
och produktionen fick inte tillstånd att 
skildra Lita Fords och Jackie Fox’ liv, 
så deras uppdykande och medverkan 
blir lite märklig. Det pratas mycket om 
att tjejerna bara var sexton eller yngre, 
men då alla i bandet är födda 1958 
utan Currie, som är född ’59, står det ju 
klart att de var sjutton när de startade.

Jag har ingen som helst aning om 
hur mycket av det som sker i filmen är 
sant. Självklart har man tagit genvä-
gar och förenklat för att det ska bli en 
underhållande och dramatisk film. Men 
man har valt att göra den som en klas-
sisk musikerskildring i samma anda 
som THE GLENN MILLER STORY, 
THE TOMMY STEELE STORY, THE 
BUDDY HOLLY STORY och så vida-
re; man går från början till slut utan kru-
siduller; the Rise and Fall och eventu-
ellt ett comeback-Rise på slutet.

Kristen Stewart är Joan Larken som 
kallar sig Jett och vill bilda ett tjejband. 
Utanför en klubb får hon syn på legen-
dariske managern Kim Fowley (en 
härligt vidrig Michael Shannon) och 
går rätt fram och säger ”I’m Joan Jett, 
I play the guitar and I wanna start an 
all girl band”. Fowley vädrar framgång 
och pengar – ett gång tonårstöser 
som spelar rock. Jailbait! Han parar 
ihop Jett med trummisen Sandy West 
(Stella Maeve) som står en bit bort och 
säger åt dem att gå hem och öva, vilket 
de gör. Elgitarr och trummor. Det låter 
ju inte så bra, så Fowley beger sig ut 
för att hitta en sångerska.

Dakota Fanning är Cherie Currie, 
vars mor, en före detta skådespeler-
ska, plötsligt flyttar till Malaysia. Kvar 
blir Cherie och hennes äldre syster 
Marie, som tvingas ta hand om deras 

gravt alkoholiserade farsa. Cherie dyrkar Bowie, in-
spireras av hans utseende och stil, och när hon en 
kväll beger sig ut på stan blir hon förstås upptäckt av 
Fowley. Han frågar om hon kan sjunga, men han är 
mest intresserad av hennes utseende och det faktum 
att hon är minderårig.

När Currie dyker upp till husvagnen som används 
som replokal väntar, förutom Fowley, Jett och West, 
även Lita Ford (Scout-Taylor Compton) och Jackie 
Fox (Alia Shawkat) – det förklaras inte var de kom 
ifrån, och de för en anonym tillvaro i filmen, i synner-
het Fox, som i princip bara medverkar när bandet 
framträder.

För att tösabitarna ska få rätt attityd, har Fowley 
anlitat några killar som kastar skräp, burkar och en 
torkad hundskit på bandet medan de repar. Tjejerna 
blir rasande, Fowley blir lycklig och skriker ”I’m gonna 
make you bitches bigger than fucking Beatles!”

Efter första singeln ”Cherry Bomb” rullar det 
snabbt på – och efter att i början av filmen mest ägnat 
sig åt 70-talsklassikern Sniffa Lim, snortas det ko-
kain, tuggas piller och det dricks kubikmetervis med 
sprit medan de turnerar. Och snart börjar det förstås 
att knaka i fogarna, i synnerhet Cherie Currie börjar 
trilla i bitar.

Även om THE RUNAWAYS är en, vad ska jag kalla 
det, ”enkel” film, måste jag säga att jag verkligen gil-
lade filmen. Jag är förvisso svag för den här typen av 
filmer, jag kan till och med uppskatta skildringar av 
band jag inte ens gillar, men i det här fallet ackopanje-
ras händelserna av bra musik; The Runaways, David 
Bowie, Joan Jett & The Blackhearts med mera - och 
minsann om inte Stewart och Fanning själva framför 
Runawayslåtarna med den äran.

Kristen Stewart har övat sig på att se butter ut i 
tre TWILIGHT-filmer nu. Den här gången får hon 
vara bådebutter och skitförbannad – och hon är tam-
mefan en bra Joan Jett. Jag förstår att många ville ha 
henne som Lisbeth Salander i Finchers film. Jag har 
flera gånger tidigare skrivit att jag alltid trott att irrite-
rande, lillgamla barnstjärnan Dakota Fanning egentli-
gen är en 47-årig dvärg. Hur fanken ska den lilla varel-
sen kunna vara Cherie Currie? Fanning är inte precis 
ett litet barn längre och kyss Karlsson om hon inte är 
en övertygande Currie. Direkt efter att jag sett filmen, 
var jag tvungen att kolla på gamla klipp med riktiga 
The Runaways på YouTube, och konstaterade att 
skådisarna gjorde ett bra jobb.

Unga, hällörade TWILIGHT-fans kan eventuellt få 
sig en chock om de hyr THE RUNAWAYS för Ste-
warts skull. Inte nog med att det knarkas, det svärs 
något kopiöst och i en bisarr scen lär Jett West hur 
man onanerar i duschen. Det finns flera lesbiska 
övertoner i filmen, främst gällande Jett, och det här 
är filmen för alla som velat se Stewart och Fanning 
kyssa varandra. Men det känns lite fel när Jett på slu-
tet spelar på en opluggad gitarr och hoppar jämfota i 
sängen som en liten flicka. Fast det gör kanske Joan 
Jett när ingen ser, vad vet jag.

Joan Jett är ju fortfarande aktiv som musiker. Che-
rie Curries karriär har tagit en oväntad vänding. Efter 

att först varit skådis och sedan gått ner 
sig totalt i drogträsket, är hon idag mo-
torsågskonstnär! Jisses! Sandy West 
dog i lungcancer 2006.

Jag tycker allt att det är synd att THE 
RUNAWAYS aldrig fick chansen på 
svenska biografer. Men det är ju klart, 
dagens unga biopublik har aldrig hört 
talas om The Runaways, och antalet 
medelålders biobesökare är förhål-
landevis litet. Även om filmen säkerli-
gen skulle gå bättre än, tja, HONUNG. 
Men dagens ungar skulle må bra av att 
se den här filmen – för minns vad jag 
skrev häromdagen i inlägget om när 
jag var på ett musikcentrum för ungdo-
mar. Jag klagade på att de var så jävla 
snälla och saknade attityd. Dagens 
ungar lyssnar på så fruktansvärt mesig 
musik. Om man skulle ta och gå tillba-
ka till stället och kasta hundskit på ban-
den för att få dem aggresiva på scen?

Avslutningsvis kan jag säga att jag 
från och med början av 80-talet satt 
klistrad vid radion. För då fanns pro-
gram som ”Bommen”, ”Ny våg” och 
framför allt ”Rockdepartementet”.

Pidde Andersson

KULT

The Runaways

Fotograf Martin Bogren
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En animerad film i 3D med Steve Carell som super-
skurk, det låter ju fullkomligt lysande. Och det här 
börjar riktigt, riktigt bra. Carell gör rösten till Gru, en 
riktigt elak herre som inleder filmen med att vara elak 
mot ett litet barn. Han är riktigt härligt kreativt elak 
mot ungjäveln, och jag känner att det här lär bli en film 
helt i min smak.

Gru bor i en dyster kåk med en död gräsmatta, 
men under kåken har han världens James Bond-hög-
kvarter. Eller snarare Bondskurkhögkvarter. Hans as-
sistenter är hundratals små minions; bisarra små gula 
varelser som gör tokiga saker.

Gru måste komma på något som gör honom till 
världens främsta superskurk någonsin - och så får 
han en idé: han ska stjäla månen! Jodå. Han har kom-
mit på ett sätt att krympa månen så att han kan ha den 
i fickan.

Sagt och gjort, Gru går iväg till ett slags bank för 
skurkar och söker pengar till sitt skurkstreck. Men där 
träffar han den unge skurk-wannaben Vector, som 
hela tiden sätter käppar i hjulet för Gru.

Några som också sätter käppar i hjulet för Gru, är 
tre små föräldralösa flickor. Jodå. I närheten av Gru 
finns ett hem för föräldralösa flickor, och just de här 
tre vill ingen adoptera – trots att de är så rara så och 
ber aftonbön. Det bär sig inte bättre än att Gru adop-
terar de här präktiga småtöserna.

Och gissa vad. Fortsätter Gru att vara en ond jä-
vel? Eller kommer töserna att smälta hans hjärta när 
han förstår att familjen är viktigast av allt? Ja, vad tror 
ni?

Det är synd att Dumma mej spårar ur i de vanliga 
moralkakorna och att den blir lite präktigt äcklig. För 
bitvis är filmen väldigt rolig. Ett par scener är hyste-
riskt roliga. Mest skrattade jag åt en märklig scen 
där några minions lagt beslag på en kopieringsap-
parat och tar bilder på röven. De påminner om Bea-
vis & Butt-head när de fnissar och säger «Butt! Butt! 
Butt!».

Några av de övriga rösterna görs av Russell Brand 
och Julie Andrews. 

Pidde Andersson

Jag har säkert nämnt det förr, men jag 
går inte så bra ihop med djur och natur. 
När folk intervjuas i tidningar och tillfrå-
gas om vad de brukar se på TV, svarar 
påfallande många ”naturprogram”. Ing-
en i min familj tittade på naturprogram 
när jag växte upp. Vad jag vet tittar inte 
mina polare på naturprogram. Jag van-
trivs i naturen och tycker att djur främst 
är till för att ätas. Eller på sin höjd häm-
ta tidningen. Vad ska man annars ha 
dem till? De vet ju inte ens hur man ko-
kar ett ägg!

Oceans av Jacques Perrin och Jac-
ques Cluzaud är inspelad över-, på- 
och främst i hav över hela världen. Det 
berättas aldrig var de olika scenerna 
utspelar sig, men det spelar ingen stör-
re roll. Det nämns inte heller vad det är 
för djur vi får se, större delen av vatten-
djuren har jag ingen aning om vad de är 
för något.

Filmen är något alldeles oerhört im-
ponerande. Det är makalöst snyggt 
och extremt skickligt gjort. Ofta ser det 
ut som värsta science fiction-filmen. 
Eller en bättre liknelse är kanske fran-
ska science fiction-serier från 1970-ta-
let, modell Moebius, Druillet och andra 
stjärnor från Métal Hurlant. Skillnaden 
är att det vi ser i Oceans är verklighet. 
Förvisso försett med ljudeffekter och 
pampig musik, men ändå. Det här är en 
fascinerande värld.

Samtidigt är det här som att titta på 
en skärmsläckare… 

Filmen varar någonting i stil med 
105 minuter, vilket är åt helvete för 
långt - om man nu inte är fiskfetischist. 
Den här typen av dokumentärer ska 
vara 50 minuter. Högst. Filmen är för-
sett med en svensk speaker som låter 
som hämtad från ett gammalt skol-TV-
program. Tack och lov medverkar han 
väldigt sällan.

Självklart leder filmen fram till att 
kasta skit på människan. Vi bara förstör 
och förstör. Vi utrotar djurarter, lemläs-
tar havsdjur och släpper ut olja i haven.

Min franska är inte den bästa, men 
jag tyckte att det i eftertexterna stod att 
inga djur skadades under inspelning-
en och att scenerna med massakrer är 
rekonstruktioner. Hm. Så scenen med 
fiskare som skär av fenorna på en haj 
och slänger tillbaka den i havet är fejk? 
Alla scener med valfiske fejk? Men 
scenerna där djur dödar och skadar 
andra djur, då? De är ju på riktigt. Coo-
last i hela filmen är när hundratals fåg-
lar störtdyker som Stukas för att fånga 
fisk; det ser hur fränt ut som helst. Vär-
sta Pearl Harbor. Eller när ett annat 
gäng fåglar snappar upp panikslagna 
babysköldpaddor som flyr över stran-
den mot havet.

Oceans är imponerande men nog 
blir den tradig och lite präktig.

Pidde Andresson

dumma Mej Oceans

Hämnden måste vara årets lamaste 
filmtitel. Filmens engelska exporttitel 
är In a better world, vilket förstås är en 
bättre – om än trist – titel. Men i Sve-
rige och Danmark heter den Hämnden.

Biers förra film var det misslyckade 
Things we lost In the fire med Halle 
Berry, och hon har ju även gjort den 
usla Livet är en schlager. Ett mörkt 
drama med Mikael Persbrandt kändes 
inte så häftigt. Men det är inte bara en 
hämnd det handlar om, det är två – el-
ler kanske till och med tre. Mikael Pers-
brandt är Anton, en läkare som jobbar 
i Afrika där han häckar i ett provisoriskt 
sjukhusläger modell MASH och lappar 
ihop ortsbefolkningen som i jämn takt 
kånkas in lemlästade. Bland annat hu-
serar en stor, elak bandit i trakten; han 
attackerar folk och sprättar upp magen 
på gravida kvinnor.

Hemma i Danmark bor Antons fru 
Marianne (Trine Dyrholm) med söner-
na Elias (Markus Rygaard) och Mor-
ten (Toke Lars Bjarke från MONSTER 
BUSTERS). Elias mobbas i skolan 
och kallas Råttansiktet – och det ännu 
värre tillmälet «svensk». Anton och 
Marianne ligger i skilsmässa. Ulrich 
Thomsen är Claus, vars fru dött i can-
cer. Tillsammans med sonen Christian 
(William Jøhnk Juels Nielsen) flyttar 
han hem till Danmark, efter att ha bott i 
flera länder. Christian hamnar i samma 
klass som Elias, och när den världsva-
ne Christian får se hur Elias mobbas av 
en grym och elak kille, träder han emel-
lan – och får på käften.

Senare hämnas Christian på mob-
baren och bankar skiten ur honom - 
inför ögonen på Elias. De åker dit för 
misshandeln, men Elias och Christian 
blir vänner. Anton kommer hem från 
Afrika och när han en dag är ute med 
pojkarna hamnar han i bråk med den 
stenhårde busen Lars (Kim Bodnia), 
en karl alla verkar rädda för. Elias och 
Christian tycker att Anton ska hämnas, 
men den senare förklarar varför man 

Hämnden

inte vinner någonting på att ge igen. 
Pojkarna accepterar inte detta och 
planerar en gruvlig hämnd på Lars. An-
ton åker tillbaka till Afrika. Vad ska han 
göra åt den grymme banditen?

Det står klart redan från början att 
Hämnden kommer att leda till eländes 
elände. Saker och ting kommer själv-
klart att gå fel under filmens gång. Om 
ett drama av den här typen ska över-
raska, måste den göra tvärtom och bli 
en vigilantefilm. Självklart gör Biers 
film inte det. 

Det har ju blivit en klyscha det där 
med att danskarna gör så bra filmer. 
Allt de gör är ju inte bra, men myck-
et är, och filmerna är i princip nästan 
alltid bättre än svenska filmer. Vad är 
det egentligen de gör, danskarna? 
Jag upplever alltid danska skådespe-
lare som bättre och mer naturliga än 
svenska – men det kan bero på att jag 
inte är lika haj på danska som svens-
ka och engelska; jag hör inte om re-
plikfällningarna eventuellt svajar. Men 
jag inbillar mig att de sällan gör det. I 
stort sett allting i Hämnden är utmärkt: 
regi, foto, klippning och manus – An-
ders Thomas Jensen ligger bakom 
manuset. Jag brukar ha rätt svårt för 
Persbrandt, jag irriterar mig på hans 
mumlande spelstil och på hans privat-
person, men Bier har fått fason på ho-
nom. Men nog är det konstigt att alla 
danskar utan problem förstår vad han 
säger; han är den ende i filmen som 
pratar svenska. Rent allmänt verkar 
ju danskar ha svårt att förstå svens-
ka, svårare än vi har för att förstå dem. 
Men det är roligt att svenskar betraktas 
som detta jävla pack i den här filmen! 
«Åk hem där du kom ifrån!» tycker de 
uppretade danskarna.

Hämnden känns som en typisk film 
som kan roffa åt sig en Oscar för bäs-
ta utländska film. Inte helt oväntat är 
det här Danmarks Oscarsbidrag. Jag 
skulle inte bli förvånad om Bier faktiskt 
tilldelas statyetten. Fast det här är en 
dansk-svensk samproduktion, som 
så ofta är Film i väst och Trollhättan 
inblandade.

Kim Bodnia är förresten jättetrevlig 
privat. Han kallade mig inte svenskjä-
vel, istället bjöd han spontant på öl.

Pidde Andersson

”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

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

För sex år sedan kom Agneta Klingspors verksam-
hetsberättelse om tillståndet någongång i mitten av 
1980-talet i Sverige, i tiden mellan mordet på Olof 
Palme och Tjernobylkatastrofen, ”Går det åt hel-
vete är jag ändå född”. Jag har läst att det är en av 
2000-talets väsentligaste böcker. Det är helt sant. 
Visst tror jag framtiden kommer kunna följa textens 
seismografi som en rimlig beskrivning av det men-
tala och fysiska tillståndet i landet. Det är en kvali-
tet få böcker kan stoltsera med. Nyss läste jag om 
den. Den är ännu mer påträngande nu. Men gällande 
angelägenhet tror jag inte det beror på att den mätt 
upp något. Det är något helt annat som gör den lika 
påtaglig som svår att komma undan. Här har Agneta 
Klingspor använt sig av sin egen kropp som lackmus-
papper, som indikator och slagruta – om man nu kan 
säga så. Hon rör sig genom staden bland medbor-
garna och observerar inte i vanlig mening. Med krop-
pens intelligens känner hon vad som händer i det 
hon just lägger märke till de andras kroppar. Någon 
eländig skiter mot en husvägg och riskerar att halka 
i. En annan spottar efter en oförskämd rasist och rå-
kar spilla spott på författarens jacka. Han torkar av, 
berättar, bjuder på kaffe. Så skär hon genom det ena 
mentala lagret efter det andra, hon tränger sig in i de 
smalaste kroppsliga och sociala kyffen – ofta påtag-
ligt synonyma – och registrerar med minsta nervtråd 
inpå baraste huden vad som sker. Skräck, äckel, fasa, 
upprördhet stannar som kroppsliga minnen. Huden 
blir själv politisk. Kroppsvätskorna utlöser politiska 
reaktioner, som aldrig behöver stavas, de finns där 
ändå som en obetvinglig upprördhet; ibland äckel. 
Sista biten av boken handlar om döden i en starkt 
sluttande prosa, där läsaren obönhörligt följer med.

Så kommer hon nu med en berättelse om den 
bröstcancer som slutligen besegras, ”Stängt pga 
hälsosjäl”. En snabb blick från den förra boken till den 
nya kunde lura en tro det här är ett slags dagboks-
liknande historia, som vänder ryggen åt det samhäl-
le som var så påtagligt tidigare. Jag tycker inte det 
är rätt. Klingspor fortsätter låta kroppen tala. Hon 
observerar den, talar till den. Och bilder har tillkom-
mit, som stannar upp rörelsen, bryter ner den i en rad 
ögonblick, vart och ett laddat av starka kroppsliga 
känslor. Rädsla, ängslan, skräck, sjukdom. Den långa 
rad foton hon tagit med mobilkameran utgör halva 
boken. Det egna ansiktet i spegeln, interiörer från 
sjukhus, TV-program, det mesta kan jag knyta till hen-
nes ord. Där finns det oförställda ansiktet, de tomma 
interiörerna, dem hon gjorde rum för, då hon i början 
av boken ur vardagen plockade böcker och föremål 
som minde henne om döden. Den var inte längre en 
intellektuell angelägenhet, därför, exit Susan Sontag. 
Nu är det kroppen som talar. Hon talar med det an-
gripna bröstet. Det är samma strategi som i förra bo-
ken, men där mötte hon ju andra människor som var 
utsatta nu sitter hela utsattheten, hela hotet, i henne 
själv, hon blir ett som är två, en skräckfylld dialog fylld 
både av tårar, oändligt tomhet och så småningom ett 
hopp, som glider över i samma kroppsliga position 
som i ”Går det åt helvete är jag ändå född”, där hon i 
slutet av nya boken befinner sig i Visby och upplever 
män som pissar, småflickor som är redlösa och oför-
skämda turister under Stockholmsveckan. Kroppar-
nas möten är plågsamma påminnelser om tillståndet 
i samhället. När hon lyfter blicken från sin egen bo-
tade sjukdom ges där plats att inpå huden registrera 
samhället.

Att så medvetet låta kroppen röra sig genom erfa-
renheterna är det få författare som bättre behärskar 
än Agneta Klingspor.

Med ”Stängt pga hälsosjäl” lägger hon en nödvän-
dig ny volym till den oundgängliga förra boken.

Thomas Millroth

Stängt pga hälsosjäl
Agneta Klingspor
Bokförlaget Mormor

Det största proggögonblicket under 
2010 års bokmässa i Göteborg: Kalle 
Lind och David Nessle signerar sina 
senaste böcker åt varandra, ”Proggiga 
barnböcker” respektive ”Den maske-
rade proggarens stora röda”.

den maskerade proggarens stora 
röda
david Nessle
galago

Vad är det då som dyker upp i mina händer och sedan 
snabbt på nattduksbordet?

Plockade fram bara några exempel ur hyllorna 
hemma, det finns kan jag lova betydligt fler.

Moskva Berlin
Carl Herslow Warszawa 
Fritzes (1946)
En välskriven memoarbok av en internationellt intres-
serad man som redan åren efter sekelskiftet läste 
ryska. Detta ledde honom sedan in i en karriär som 
militärattaché i Berlin och Moskva, varvid han är en 
av de få svenskar som sett Stalin live redan på slutet 
av 20-talet. Han var på plats i Berlin under det glada 
20-talet, med sina krigsinvalider, sutenörer, sakta 
gryende nationalsocialism mm. Han beskriver his-
torien om den japanska attachén som blev hals över 
huvud förälskad i en tysk skönhet. När hon vägrade 
följa honom hem till Tokyo blev han så tagen att han 
begick harakiri.

Han rekryterades sedan av Kreuger som chef för 
verksamheten i Polen i början av 30-talet och blev 
kvar där till 1942. Hans beskrivningar över den tidens 
tändsticksfabriker där man på de enklaste anlägg-
ningarna fortfarande fyllde askarna för hand är bra 
tidsdokument. Han ledde företaget över krisåren, 
blev allt mer en del av samhället och var med när 
bomberna föll i september 1939. När försvararna sat-
te upp luftvärn för nära svenska legationen där polen-
svenskarna hade samlats bad han dem lugnt att flytta 
några kvarter så att risken skulle minska för en träff 
på dem. Förfrågan uppfylldes artigt. Senare smugg-
lade han pengar och informationsmaterial mellan 
Stockholm och Warszawa, detta tills Gestapo 1942 
kom på denna svenska koppling. Då blev Carl och 
6 andra inspärrade i ett tyskt fängelse i södra Tysk-
land. Delvis tack vare vädjande från svenske kungen 
släpptes de sedermera 1944 och kunde återvända 
till Sverige. Deras insats är inte alls så känd som Ber-
nadotte, men omnämns ofta som positiva insatser av 
historiker.

Boken är skriven på en förvånansvärt flytande 
svenska, klart trevlig upplevelse.

Som handelsresande i Latinamerika 
Gunnar Cederschiöld
Natur och Kultur (1944)
En härlig tidsskildring från ett Latinamerika som inte 
finns kvar idag. Han blev känd säljare för stora bo-
lag i Sverige, åkte sedan till Venezuela där han lärde 
känna folket. Slå upp och läs om dåtidens diktator 
Gomez, hans version av hur motståndare hantera-
des i fängelset står inte Saddams efter. På slutet var 
han verksam i Guatemala, och det är så härliga och 
humoristiska skildringar kombinerat med bra teck-
ningar att man längtar dit. Han beskriver stormarna 
över Atlanten när han åkte med Hamburg-Amerika-
linjen, det är som Povels låt om hur det gungar på väg 
till Curaco.

Over the top
Arthur Guy Empey 
(1917)
Denna bok laddade jag ned helt lagligt via Projekt 
Gutenberg, där det finns en hel liten skatt av äldre lit-
teratur att utforska för den nyfikne.

Detta är historien om amerikanen som anmälde 
sig som frivillig till första världskriget på Västfronten, 
kämpade, slogs, sårades men överlevde och kunde 
åka hem. Där skrev boken som beskriver verkligheten 
ovanligt tidigt sett från en man själv mitt i skiten. Den 
innehåller handgripliga råd om hur man skall sköta 
sina knivar för närstrid, kasta granater, få till fungeran-
de skydd mm.

Läs den, och vår tid tycks vara en veklingarnas tid 
som jämförelse.

de SedAN LÄNge BORTgLÖMdA BÖCKeRNA

I ditt anletes svett 
Ivar Thor Thunberg
Bonniers (1939)
Om bönder, jordbruk och lantliv med 
radiosändningarna som utgångspunkt 
och underlag.” Detta är den förklaran-
de texten på försättsbladet, och det är 
en bild av ett lantbruksår noga beskri-
vet från olika delar av landet från en tid 
när kriget står oroande för dörren ute i 
Europa, när traktorn börjar komma och 
ersätta allt fler hästar vilket förändrar 
tillvaron. Men vissa saker är som de 
alltid varit, när ungdomarna samlas på 
marknaden så festas det ordentligt. 
Han beskriver bra hur det hela börjar 
på eftermiddagen med slagsmål mel-
lan enstaka drängar från olika håll, 
övergår senare till handgemäng gård 
mot gård. Men det slutar inte där utan 
utvecklas till strider by mot by och slu-
tar framåt natten med stora drabbning-
ar socken mot socken. Även här får 
jag en känsla av att vi lever i en vekare 
värld, eller är SD och det som därmed 
diskuteras en sentida avläggare men 
med annan bakgrund?

Leta på i antikvariaten uppmanar
Per Arnesson

När jag först fick nys om att den här 
boken var på gång rotade jag fram ett 
par podcasts med Irving och lyssnade 
på så sätt en del på hans släpiga och 
långdragna sätt att prata. Irving tänker 
efter medan han svarar och drar gärna 
ut ordentligt på resonemangen. Ibland 
kan det verka segt men hör man upp 
ordentligt säger karln en del spännan-
de på vägen. (Sugen på att höra de 
podcasts-en? Kolla in Pen on fire med 
Barbara DeMarco Barret och Ramona 
Koval på ABC Radio National, bägge 
har aktuella intervjuer med Irving). En 
bit in i Sista natten i Twisted River slår 
det mig att Irving skriver ungefär som 
han pratar, han tar god tid på sig, ib-
land känns det lite långrandigt, men 
det trillar in detaljer och sidospår på 
vägen och för den som har lite tålamod 
betalar det sig att hänga kvar. Att läsa 
Irving är lite som att höra en historiebe-
rättargubbe dra en story med massor 
av detaljer, skjuta in parenteser och 
upprepa sig för att allt ska bli tydligt, 
för att alla ska hänga med och rätt sa-
ker skall sjunka in. Irving ”låter” som en 
sorts kombination av naturlig talang 
och slipad strategi, både i intervjuer 
och i boken ifråga.

Vad mig anbelangar kunde det näs-
tan kvitta vad Sista natten i Twisted 
River handlar om, det är ”världen” som 
skapas i den här näst intill talade berät-
telsen som är saken. Men, själva pre-
missen är att ett fatalt misstag gör att 
far och son måste vara på flykt genom 
stora delar av livet, jagade av en arg-
sint skogshuggare. Det låter kanske 
rafflande men Sista natten vid Twisted 
River är långt ifrån någon action. Istäl-
let är det en sorts lågmäld road movie 
genom norra Nordamerika där figurer 
kommer in i och går ut ur handlingen 
och huvudpersonernas liv allteftersom 

Sista natten i Twisted River 
John irving
Wahlström & Widstrand

åren går och världen snurrar på sådär 
lite på avstånd med Vietnamkrig, 9/11 
och dylikt i kulisserna. 

På ett annat plan än själva huvud-
storyn om flykt handlar Sista natten vid 
Twisted River om romanskrivande och 
om hur berättande hör livet till. Danny, 
sonen som är tolv i början, växer upp 
till författare och skriver böcker som 
handlar om det som händer honom 
själv, dvs. det vi läser om. Det här me-
tafiktion-köret är inte precis något nytt 
men Irving gör det rätt kul och det blir 
ju inte sämre av att det inte är någon 
hemlighet att det är Irvings egna litte-
rära metoder det berättas om. 

Danny har under resans gång trots 
ett kaotiskt liv, där saker som han är 
rädd för ska hända också verkligen 
händer, ändå ett sorts stoiskt lugn i sig 
som verkar bottna i hans förankring i 
skrivande. Bokens näst sista mening 
lyder ”Danny hade förlorat så mycket 
som var honom kärt, men han visste att 
berättelser var underverk – att de helt 
enkelt inte kunde hejdas”. Det känns 
en aning som att budskapet i boken 
är att trots kaos och elände i livet finns 
det ändå alltid hopp och litteraturve-
tenskap, vilket kanske kan kännas en 
aning lattjo. Nu är just det inte så corny 
som det låter, fler än Irving har skrivit 
om själva skrivandets magiska kraft 
och med alla typiska Irvingska ingre-
dienser som finns här (björnar, am-
puterade, sex bilar och olyckor, osv.) 
och den tjusiga kompositionen så blir 
Twisted River en ganska fullmatad te-
gelsten. Det är en härligt långdragen 
historia med folk som trots sorg, kaos 
och elände hittar mening i virrvarret 
livet. 

Fredrik Hellström

Är du sugen på lite naket, våld och ond 
bråd död så är detta boken för dig. 
Bokstavstroget har undergroundse-
rietecknaren Robert Crumb illustrerat 
samtliga första Mosebokens 50 kapitel 
på drygt 200 sidor. Crumbs tecknar-
stil är mustig, på gränsen till burlesk, 
men fångar andan i texten väl. Alla som 
gett sig på att läsa Bibeln vet att den 
bitvis är kryptisk i sin utformning men 
Crumb tolkar saker och ting rakt på 
sak. Intressant är också att teckna-
rens egna kommentarer bifogas efter 
själva serien där han förklarar att han i 
sina studier fått delvis ny syn på detta 
gamla verk. Läs, låt dig roas eller för-
färas åt Herrens outgrundliga vägar, 
tag dock lärdom i vad som händer den 
som misshagar honom… Fantastiskt! 
Boken gavs ut redan 2009 men den är 
så fantastisk att ingen bör missa den.

Tord Johnsson

Första Moseboken, genesis
Robert Crumb 
Kartago

Superhjälteserien Den maskerade 
proggaren gick i serietidningen Kap-
ten Stofil, vars sista nummer kom ut 
till mässan. Den här boken samlar det 
mesta och bästa, dock återges de inte 
i den ordning de publicerades utan 
efter när de utspelas i Proggarens kar-
riär, om jag förstod Nessle rätt.

Yuppien Jarl Sandberg, som job-
bar på reklambyrå, träffar på Karl Marx’ 
spöke och förses med superkrafter för 
att bli ”ett dialektiskt redskap för den 
första Internationalen” och han svär att 
viga sitt liv åt världsrevolutionen. I en 
parodi på 1970-talets vänstervåg far 
Den maskerade proggaren runt och 
försöker stoppa glasnost, han träffar 
superhjältinnan Herta och han tampas 
mot superskurken Postmodernisten - 
med mera.

På albumets baksida står det att ”i 
mötet med vår samtid blir Den mas-
kerade proggaren en påminnelse om 
en tid som flytt och vars ideal glömts 
bort men kanske behövs.” Nej, det gör 
de verkligen inte. När jag var barn på 
70-talet var jag rädd för proggare. Fula, 
tråkiga och konstiga typer som inte 

förmådde uppskatta ”Snobbar som 
jobbar” och de band som fanns på af-
fischerna i tidningen Poster. Jag är fort-
farande lite rädd för proggare.

Men det hindrar förstås inte David 
Nessles serie från att ofta vara under-
hållande och rolig, om än lite väl stu-
dentikos emellanåt. Den maskerade 
proggaren känns som en lika udda 
som bisarr blandning av barkbröd och 
ett gulnat nummer av Stålmannen från 
1962. Teckningsstilen påminner ib-
land om träsnitt, men Nessle tecknar 
Proggarens mask precis som Will Eis-
ner tecknade Spirits dito.

För övrigt är det synd och skam att 
Kapten Stofil tvingats lägga ner på 
grund av olönsamhet. Det går inte att 
leva av môskaser allena.

Pidde Andersson

detta är ett fascinerande ämne som då och då dyker upp i mitt undermedvetande. då 
kommer det en stark kraft sakta krypande som begär sitt lystmäte, ungefär som jag tror 
en kinesisk opiemissbrukare i Somerset Maughams romaner antagligen kände sig. 
Jag dras då som en stackars piskad åsna att uppsöka närmaste antikvariat för att där 
mer eller mindre planlöst vandra tills mitt undermedvetna jag vrålar STOPP! Och där 
står den då, en volym sedan länge bortglömd, men som sänder en signal rakt in i mitt 
sinne – TA Mig!
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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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Chrissie har tagit ett steg utanför Pre-
tenders tillsammans med sin säkert 
hälften så gamla pojkvän (vilket hon 
besjunger i öppningsspåret Perfect 
Lover) och gör en ganska rockig platta 
med inslag av folk, blues och country. 
Plattans andra spår singeln If You Let 
Me, inspirerad av filmen Låt den rätte 
komma in, är en klockren rökare som 
skulle sitta som en fläskläpp på vilken 
Springsteenplatta som helst. Chris-
sie är fortfarande en av rockvärldens 
coolaste brudar och sjunger fortfa-
rande lika nonchigt avslappnat som 
förut. Tillsammans med JP:s hesa röst 
kompletterar de varandra perfekt i du-
etterna. Låtmaterialet och produktio-
nen har en skön variation som dock 
inte spretar för mycket åt alla håll. Lå-
ten Never Drink Again är fantastiskt 
vacker. Detta är faktiskt en av de bättre 
plattorna som undertecknad har hört 
under detta år

Tord Johnsson

JP, Chrissie Hynde & the Fairgrond 
Boys / Fidelity! (ear Music)

Ett nytt album med Corin Tucker är en 
kulturhändelse. Inte sedan Sleater-
Kinney satte punkt med det absoluta 
mästerverket «The Woods» för fyra år 
sedan har hennes speciella röst hörts. 
Ändå verkar Tucker inte vara så där 
värst känd i våra krokar av världen. Vil-
ket är märkligt.

Hennes musik skär som efter en 
svetslåga genom den amerikanska 
nordvästra rocknrollens landskap. 
1991 satte hon ihop Heavens To Bet-
sy. Och hon var ett med Rrrriot Girrl-rö-
relsen, ja, en av de starkaste musikalis-
ka profilerna. Så kom ju Sleater-Kinney 
med sin extatiska gitarrock där Corins 
röst kastade sig som glödande sotfla-
gor över landskapet. Musiken seglade 
i glidflykt, störtade rakt ner mot oss. 
Som konservöppnare i huvudsvålen 
satte sig för alltid Call the Doctor, Dig, 
You ŕe no rock´n ŕoll fun, I wanna be 
your Joey Ramone, Entertain...

Sedan upphörde de elva åren Sle-
ater-Kinney. Var och en gick till sitt. 
Tucker arbetade med reklam, skrev 
låtar, fick barn, uppträdde sporadiskt. 
Tills det oundvikliga hände: hon åter-
vände. Vad väntar man med sådant 
musikaliskt bagage?

Det komprimerade trycket är inte 
detsamma. Men ett annat. Klart, i lå-
ten Doubt skär hennes röst sarga-
de stycken ur rymden och gitarrerna 
manglar med sin speciella prickliga  
klusterstil. Men nu kostar hon också 
på sig lugnare tempo, drömskt ruffigt 
som i titellåten till tungt ylande orgel. 
Eller det drömska gitarrmanglet uttöjt 
till en natthimmel i Handed Love. Hon 
är bra på att formulera sina känslor 
utan att bli expressiv eller kladdig. Det 
var hon också i Sleater-Kinney. Och 
hon kostar på sig att spela akustiskt 
också och plockar fram sin sextiota-
listiska pappas folksångsmin. Det är 
oerhört vackert. Plattan växlar mellan 
medium långsamt och ibland tätt men 
ständigt intensivt. Det är musik utan 
läckage, som alltid känns lätt. Hant-
verket är briljant. Det är skitigt i hörnen 
och livsfarligt blankpolerat mitt på gol-
vet. I trummisen Sara Lund har hon en 
lika påpasslig och auktoritärt slående 
kamrat som Weiss i SL. Inte desto min-
dre föredrar Tucker att möta oss med 
slingor som ömsom är skört bräckliga 
ömsom tungt ruffiga för att slutligen 
tona ut i en ballad över ett mjukt lullan-
de piano. Ungefär som om hon suttit 
och sjungit för sig själv.

Det är bara bitvis Sleater-Kinney 
över detta, men det är helt och hållet 
Corin Tuckers röst som nu finner andra 
rum. Musiken är lika magisk och tätt 
flätad.

Thomas Millroth

Corin Tucker / 1000 Years
Kill Rock Stars (KRS 520)

Erika Rosén har en av de där röster-
na jag inte glömmer. Den bränner hål 
rakt i musiken och står för sig över var-
je genre. Det är en svidande rockröst 
men det är också en brännande påmin-
nelse om mer eftertänksamma rader. 
Då Erika Rosén nu debuterar under 
eget namn är det med en viss vemodig 
eftertänksamhet. Hennes gitarrspel 
rör sig som regnbågar eller sprakande 
norrsken över musikens landskap. Tex-
terna görs i direkt tilltal. Jag får känslan 
att var och en är skriven med en adres-
sat. Intensiteten, tänker jag, bottnar 
i det privata och landar i det person-
liga. Som när hon frågar «why do you 
keep on doing things you don´t want 
to». Rosén fångar upp oss med rösten 
och musiken som omfamnar och om-
sluter; eller lätt tillbakalutat ruskar oss. 
Produktionen och de instrumentala 
insatserna är underbart känsliga. Här 
tillåts inga stora gester, stora känslor 
behöver inte uttryckas med viftande 
armar. Rosén väljer att bygga upp oe-
motståndliga rytmiska krokar att hänga 
upp vårt musikaliska minne på. Det 
är mycket bra. I till exempel «Time to 
fly» bäddas hennes varma röst in i en 
klunga av ljud som med lätta steg leder 
musiken framåt. Allt känns just lätt på 
albumet. Annars är baksidan av den 
musikaliska ambitionen att mödan och 
arbetet sticker i öronen. Icke så här. 
Hon har lyckats med det svåra att över-
föra live-aktens ögonblickliga elektrici-
tet till studions mer omständiga jobb. 
CD nummer två är intressant, för här 
har hon samlat hemmainspelningar av 
olika låtar och idéer. Det är ruffigare 
och bryter med sin expressivitet mot 
den sammansatta enhetligheten i CD 
nummer 1.Den vemodiga uttrycksfull-
heten i «The thought of being sad» är 
till exempel ett verkligt fynd från det ro-
sénska köksbordet.Rak tillbakalutad 
känslomättad rock. En dubbelcd med 
mycket rockmärg och oemotståndlig 
puls i ett anslag som ligger nära den 
bästa singer-song-writer-traditionen. 
En minor classic redan nu!!

Thomas Millroth 

erika Rosén / Reload all emotions 
and let them collide (Margit Music 
mmcd008)

Formeln för rock´n ŕoll är hyfsat be-
gränsad. Att det är svårt att uppfinna 
hjulet på nytt visar många band med 
tydlighet. Jim Jones Revue tar det 
gamla hjulet och gör ingen hemlighet 
av att det verkligen är ett gammalt hjul, 
men rackarns vilken snurr de har fått 
på det. Jag hör allt från Jerry Lee Le-
wis till Slade när jag lyssnar på plattan, 
men de gör det så snyggt att jag bara 
nickar gillande. Det är också en härligt 
stökig produktion signerad Jim Scla-
vunos från Grinderman och The Bad 
Seeds. Kort sagt, det här är bra.

Janne Falk

The Jim Jones Revue / Burning 
Your House down (Punk Rock 
Blues Records)

Trailerparkromantikens fanbärare 
nummer ett är tillbaka. Nya plattan är 
inspelad i gitarristen Rick Millers stu-
dio och innehåller kvalitetslåtar som t 
ex Bone Dry Dirt, My Neighbor Burns 
Trash, cover av Neil Youngs Are You 
Ready For The Country, och en helt 
suverän version av Nirvanas Come As 
You Are sammanflätad med Syd Bar-
rets (Pink Floyd) Lucifer Sam. Sången 
delas av Rick Miller och basisten Mary 
Huff och båda gör ett bra jobb. Låtarna 
i övrigt håller bra klass, det spänner 
från country/roots till rockabilly och 
surf. Trummisen Dave Hartman har 
inte nämnts så jag gör det nu när jag 
ger honom en eloge för hans trumman-
de. Det är en tight trio som har släppt 
många bra album och detta tillhör helt 
klart ett av de allra bästa.

JanneFalk

Southern Culture On The Skids 
/ The Kudzu Ranch (Kudzu 
Records)

Ikoner i svenskt musikliv, organisten 
Bo Hansson och trumslagaren Janne 
Carlsson, stilbildare, både tillsammans 
och prövandes egna vingar (mest 
Hansson, med soloskivor och ännu 
mer ikoniserat lirande i Fläsket brin-
ner). Hendrix, jammandet i Stockholm, 
”Tax Free”, den av snöd vinning drivne 
managern som stoppade deras turné i 
Tyskland och effektivt lade duon i mal-
påse, tre intensiva år, berättelsen har vi 
hört många gånger och det är lika irri-
terande varje gång. Hur hade tidslinjen 
sett ut, där Hansson & Karlsson spe-
lade på samma scen som Jimi? 

Det kom en samlings-cd som inte 
visade hela bilden av denna dyna-
miska duo, nu har det kommit, tack 
vare Svenskt visarkiv och ett galleri i 
Malmö, en dubbel-cd (och dubbel-lp i 
444 exemplar) med ett par jammande 
studioinspelningar, men mest live, inte 
minst Sveriges Radios ”Jazz till mid-
natt” på Gröna Lund i Stockholm 1967 
där duon är en kvartett. 

Jag medger villigt att jag mest av allt 
skulle vilja se de gamla lp-skivorna ut-
givna i sin helhet (”Monument” (1967) 
är förvisso med komplett på cd-sam-
lingen från 1998, men ”Rex”, ”Gold”, 
”Man At The Moon” och debut-ep:n – 
för att inte tala om Fläsket brinner, det 
som inte finns på samlings-cd:n (varför 
hade skivbolagen en sådan förkärlek 
för inkompletta utgåvor då, när kom-
pletta med horder av bonusmaterial 
är legio idag?)) – men det här är efter-
längtade ursnitt ur tidsväven, de ger 
oss framför allt ljudillustrationer av hur 
det lät live, oavsett hur det sedan gick 
med Jimi. Eller inte. En kulturgärning. 
Köp den.

Jan-Erik Zandersson

Hansson & Karlsson / For People 
in Love (Treffpunkt)

Hey hey, my my, rock n roll can never 
die ett stridsrop som Neil myntade för 
trettioett år sedan på sitt klassiska al-
bum Rust Never Sleeps och det är lika 
aktuellt nu som då. 2010 står Neil där 
med sin pålitliga1953 års Gibson Les 
Paul Gold Top (omlackad till svart  och 
som går undernamnet Old Black) och 
bara väsnas. Tillsammans med mäs-
terproducenten Daniel Lanois (U2, 
Bob Dylan, Emmylou Harris) har han 
skapat ett elektriskt epicentrum där 
Neil sköra röst tillsammans med hans 
överstyrda gitarr bildar en enhet. Jag 
har inte varit så förtjust vare sig i de ar-
kivstädningarna som han gjort under 
senare år och inte heller faller mig hans 
Greendale projekt på läppen men här 
2010 när han dragit upp volymen, tra-
sat sönder en egentligen finstämd låt 
som Sign of Love och gjort den till en 
elektrisk hymn istället för en i grun-
den ganska banal liten sång då gör jag 
tummen upp och vågen direkt. Neils 
mytomspunna och lätt självbiografiska 
låt Hitchhiker får då äntligen officiell 
status och det är ett nattsvart helvete 
som kläs i ord och ton. Droger, skils-
mässa och hemlöshet blandas med 
paranoia och en önskan om ett annat 
liv och det enda kompet är Neils över-
styrda gitarr. Det rycker och sliter och 
hela tiden balanserar Neil på en skör 
tråd och på gränsen till både det enkla 
och det banala men han håller sig all-
tid på rätt sida och då blir det istället 
genialt. Tonen på Le Noise är dov och 
olycksbådande och påminner mycket 
om plattor som Tonights The Night, 
delar av den bespottade men i mina 
öron geniala Re Ac Tor samt Pearl Jam 
samarbetet Mirrorball. Som en febrig 
nattmara om den amerikanska dröm-
men och långt bort från Bruce Spring-
steens bredbent osvängiga rock står 
Neil ännu vid 65 års ålder upp som 
en fyrbåk och tar temperaturen på sig 
själv och på världen omkring sig. 

Jerry Prütz

Neil Young / Le Noise (Reprise/
Warner)

Lillgrabben i Stones har väl det tråkigt 
medan de stora grabbarna bråkar om 
att de aldrig kan komma överens. Så 
vad gör man då? Spelar in en solo-
platta såklart! Skriver några låtar, nån 
cover, samlar ihop några kompisar 
(Slash, Flea, Billy Gibbons m.fl.) och 
ställer sig i en studio och fyllesjunger 
lite, sen ger man ut det. Aah, det lå-
ter inte så hemskt illa som man skulle 
kunna tro. Detta är en platta med en 
musiker som egentligen inte har något 
att bevisa utan ser sig som en Lucky 
Man (spår 3), med all rätt och Feels 
Like Playing. Grabbarna rockar på rätt 
bra, det är fullt med sköna gitarrljud ge-
nom hela plattan, och det svänger gott 
för det mesta. Men det blir nog mest 
en platta för de inbitna fansen trots allt. 
Den är värd ett bättre öde!

Tord Johnsson

Ronnie Wood / i Feel Like Playing 
(eagle)

Joe Cocker har ungefär samma hipp-
hetsfaktor som en spiddekaga, och 
just därför kan jag naturligtvis inte 
motstå att skriva om nya plattan. Hans 
framträdande på Woodstock och 
hans skrik i With a little help from my 
friends mellan 4.53 – 4.57, får mitt hår 
att spreta åt alla håll som om jag svalt 
en kasse med batterier, av välbehag. 
När vi ändå är inne på bra är det lika 
bra att jag nämner hans live från 1990 
med musiker som T.M Stevens på bas 
och Earl Slick på gitarr, och Unchain 
my heart på den skivan… herrgud, vil-
ken studs och vilket sväng! Men det är 
naturligtvis fram för allt rösten, den där 
rösten, känslan och fraserandet som 
i sina bästa stunder mullrar, ryter och 
dånar som Eyjafjallajökul. Under åren 
har han placerats i produktioner som 
så här i backspegeln inte var speci-
ellt klokt (men säg en artist som varit 
med lika länge som Cocker som inte 
har en plastig produktion från 80-talet 
på sitt samvete!). Hard knocks tycks 
dock vara producerad med siktet in-
ställd på just 80-talspubliken (hell, till 
och med Ghostbusters-Ray Parker Jr, 
är med och lirar, och Josh Freese från 
Devo sitter bakom trummorna) dess-
bättre minus plastigheten, det var ju 
just då han hade superhiten Up where 
we belong tillsammans med Jennifer 
Warnes. Hard knocks erbjuder snygga 
stråkar, stötigt blås, funkiga takter och 
en och annan ballad, lägg därtill en 
cover på Dixie Chicks I hope. I dessa 
tider då allt ska mätas, kalkyleras, 
analyseras och målgruppsanpassas 
känns det oerhört befriande att lyssna 
på en artist som gör det han är bäst på, 
nämligen att vara sig själv. Rösten är 
fortfarande fenomenal och jag håller 
tummarna för att Hard knocks för upp 
Cocker where he belong, det vill säga: 
på försäljningslistornas översta skikt.

Lars Yngve

Joe Cocker / Hard knocks (Sony/
BMg)

Om man inte tror på världsmusik, men 
kan tänka sig att en gitarrduo baserad 
i Göteborg kan ge en bild av världen 
genom musik, då är TheGothenburg-
Combos ”Sketches of the World” nå-
got passande. De har själva kompo-
nerat dessa sju satser som ger oss sju 
kontinenter (sic). Det är en skiva att 
visa kluvenhet inför. Dels handlar det 
om ett egensinnigt sätt att porträtt-
tera världen och göra det i musik man 
har gjort till sin egen, komponerat, dels 
blir det klichétyngt eftersom de ma-
nualer som finns att tillgå om hur mu-
siken ”ska” ljuda från de olika delarna 
av världen följs och då också, om man 
ska dra parallellen till sin spets, det ur-
sprungliga ljudmaterialet som duon 
baserat sitt verk på många gånger är 
”bättre”. 

Det blir därför en märklig mix. Skiva 
som egen entitet, ett eget verk för att 
programmatiskt förmedla en bild av 
Jorden är spännande. Mallbunden-
heten och igenkännandet behövs för 
detta och skulle man vara väl bevan-
drad i den ”riktiga” världsmusiken, kan-
ske man blir besviken. Men det känns 
ändå inte som två musikmissionärer 
som vill pådyvla oss något, det känns, 
än en gång, mer som något fristående, 
där förlagorna är just inspirationskällor. 
Schubert, minimalism, Thomas Köner, 
de är många som står på kö.

Ta skivan för vad den är. Lyssna själv. 
Bestäm själv. Spännande och egen-
sinnigt är det i varje fall, rytmiskt intres-
sant, minimalistiskt tyst, sydameri-
kanskt intensivt. 

Jan-Erik Zandersson

ThegothenburgComb / Sketches 
of the World (Combo)

När man lyssnar till Natachas Atlas’ 
nionde soloskiva känns kopplingen 
till Transglobal Underground, där hon 
var sångerska, kanske varken lång-
sökt eller malplacerad, men när hon 
nu förankrat sig i en egyptisk/arabisk 
rotmusik fjärran från Londons hetsiga 
klubbversioner av österländskt med 
västerländskt beat, hör jag en integri-
tet och en historiekoppling som visar 
det goda som arabvärlden har att ge, 
musikaliskt, där de enda lånen är stråk 
av jazz, i melodislingor, i instrumentval 
(mer akustiskt för varje skiva) och en 
Nick Drake-cover. 

Samy Bishai, som hon skrivit mate-
rialet tillsammans med, är född i Egyp-
ten, själv är hon från Belgien – världen 
och dess problem kan definieras utan 
att platserna märks. För det finns ock-
så ett utommusikaliskt allvar den här 
gången, ”In A State Of Reversal” lyder 
den engelskspråkiga undertiteln, och 
det handlar om marknadsekonomins 
misslyckande och vad vi behöver lära 
av det, hur den globala ekonomin grä-
ver klyftorna djupare. 

Ett allvarligt budskap som fått en 
vacker, melankolisk men inte helt upp-
given förpackning. 

Jan-Erik Zandersson

Natacha Atlas / Mounqaliba 
(World Village)

Detta är vad jag vet den enda proffsfil-
made live konserten som finns att köpa 
med The Cramps. Eftersom de alltid 
ansetts som ett av de bästa live ban-
den så vimlar det att bootlegs, videos 
och dvd:er på ebay och liknande stäl-
len. Det här är som titeln säger filmat 
på en festival i Belgien. Det blev min-
dre än 20 spelningar efter Belgien inn-
an Lux Interiors tragiska bortgång. Per-
sonligen tycker jag att denna line-up 
med Lux, Poison Ivy, Chopper Franklin 
och Bill Bateman är en av det bästa. 
De enda som möjligtvis hade gjort det 
bättre är om det varit filmat inomhus 
istället för på en festival. Men, förut-
om den lilla detaljen så kan rock´n ŕoll 
knappast bli bättre än så här…

Janne Falk

The Cramps / Live in Belgium 
2006 dVd (ABC Records)

Illustration av Sara Granér
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Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en man som har ett litet pro-
blem. Det är så här att min fru tycks 
tro att jag är gjord av pengar. Hon 
shoppar gladeligen upp hela min lön 
den första veckan efter jag fått den. 
Efter det spenderar hon resterande tre veckor med 
att skälla ut mig för att jag tjänar för dåligt och att jag 
borde ta extrajobb så att hon har råd att leva resteran-
de tid av månaden. Som jag har det nu så är hon glad 
i fyra dagar, sur och arg i tjugosex dagar av måna-
den. Min fru slutade jobba när vi gifte oss och att hon 
skulle börja jobba igen går överhuvudtaget inte att 
tala om. Vi har varit gifta i sex år och tyvärr inte lyckats 
skaffa några barn, hennes humör gör att det inte går 
så bra på den fronten, så att säga… Kära Kära Hjärta-
nes vad skall jag ta mig till?

Pengaträdet.

Kära Pengaträdet! Som jag ser det är lösningen en-
kel. Du tror väl inte att hon gifte sig med dig för ditt ut-
seendes skull? Det är bara att falla till föga för din frus 
önskemål. Du tjänar helt enkelt för lite pengar för den 
kvinna du gift dig med. Så SKÄRPNING nu, ditt gnäl-
liga karlstycke! Visa att du är man och kan tillfredstäl-
la din kvinnas önskemål och behov. Det finns massor 
med jobb för den som är villig att arbeta och det är 
bara att ta nya tag och se framåt mot nya utmaningar. 
Det är allmänt känt att ett hushåll inte klarar sig på en-
dast en lön så det är bara att bita i det sura äpplet och 
ta nya tag för att få ekonomin att gå ihop, och äkten-
skapet med för den delen. Om jag ska vara helt ärlig 
tror jag inte hon står ut särskilt länge till, om hon ska 
behöva lida så fruktansvärt, det lilla livet! Lycka till!

K ära H järtanes!

Humor

Irene-Gren

Jack-Åke, ständig praktikant

Gotte

Adi S. analysieren.

Historia:
En man satt fast i mitten av en enorm 
bilkö som täckte hela motorvägen. 
Kön hade inte rört sig på över en 
halvtimme och mannen började sur-
na till ordentligt. Plötsligt fick han se 
en pojke på en sparkcykel som kom 
åkande mellan bilarna. När pojken 
kom fram till hans bil stack han ut an-
siktet genom fönstret och frågade:

– Du grabben, vet du varför kön inte rör sig?
– Jo, det ligger en Sverigedemokrat på vägen nå-

gon kilometer längre fram, svarade pojken. Han 
har dränkt in sig i bensin och hotar med att tända 
eld på sig. Vi har startat en insamling åt honom. 
Vill du vara med?

– Hur mycket har du fått ihop hittills? frågade 
mannen.

– Tja, svarade pojken, ungefär trettio tändsticksas-
kar och tjugofyra tändare.

Analys:
Nur im vahlzeiten müßen man nicht mit die Politikern 
geschämten aber es ist väldicht verklarlicht att mann 
so gekennen. In allen mein leben hat Ich ünd meine 
politische gerning vott schpott ünd schpe außch-
tehen gehaben. Man können nur geklagen das die 
Autoführern nicht etwas mehre empazie gehaben. 
Schmertz in meinem Hertzen!

Auf wiederschön wünschen ihren A. Schicklgrüber

Asså mussans nya snubbe har en sån überfet 3Dte-
ve. Såm ente ja får låna när ja e där! Fan va lack man 
bler! Nu fär ja sitta i jestrummet å glo po telletub-
bis po VHS å fjortontums svartvit tjockteve... Ja som 
hade laddat opp me en massa nerladfdade fimler från 
nätet, Transformers2, Alien vs predator7, Freddei vs 
Jason5, å såna goa fimler.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ha de!
Jack-Åke, praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Gottfried de Walt är känd som ny-
hetsankare för ekonominyheter-
na på tv. Vi publicerar här exklusivt 
hans personliga minnesanteckning-
ar från finanskrisen. 

”Gotte” wrote: Vad gör egentligen en 
mellanchef? Det är ett av det moderna 
kontorslivets allra största mysterier. 

Svaret är: Ingenting. Det är det som 
är hemligheten. För många är mellan-
chefspositionen ett steg på en vand-
ring mot toppen. Enligt mig är det 
näringslivets mest privilegierade posi-
tion. Som mellanchef kan jag bedriva 
management helt utan responsebility. 
Ansvaret faller på mina överordnade. 
Själva arbetet utförs av mitt team. Eller 
av kvinnorna i mitt team. Av Elisabeth 
för att vara exakt. 

Det enda problemet är vår tids öppna 
kontorslandskap. Under mellanche-
fens glansperiod på 80-talet behövde 
en seniormanager aldrig synas utan-
för sitt kontorsrum. Han behövde bara 
koppla telefonen till sin sekreterare 
och kunde spendera veckor i sträck 
på golfbanan. I dagens organisationer 
förväntas att en chef coachar sina an-
ställda. (Det vill säga se till att de lyder 
kommando.) Det finns en rad metoder 
för att måla upp illusionen av kompe-
tent office-management. Till några av 
de mest grundläggande hör exempel-
vis att 1) ständigt ha sin Microsoft Of-
fice auto reply påslagen. 2) aldrig be-
svara ett inkommande samtal. 3) se till 
att ha sin kalender fulltecknad med ex-
terna möten som inte finns. 4) att alltid 
se ha en blue tooth-enhet fäst bakom 
örat. Så fort någon försöker interagera 
kan man fejka ett pågående samtal. 5) 
hyra personal från Manpower för att si-
mulera aktivitet i konferensrummet. 6) 
strimla dokument. Egentligen spelar 
det ingen roll vad du gör. Bara det ser 
ut som du jobbar.

Priority är att hålla sig utanför sina 
överordnades radar. Att få sparken 
som mellanchef är i princip omöjligt. 
Betydligt svårare är att undvika att bli 
rekryterad till en högre chefsposition 
med mer ansvar. Det är en situation 
som till varje pris måste undvikas.

Dagens börskurser:
Stockholm OMX: -0,9 
Dow Jones: -1.3
Nasdaq: -2,1

Gotte

(Gotte är en av karaktärerna från humorprogram-
met Mammas nya kille i Sveriges Radios P3. Fler 
går att hitta på sverigesradio.se/p3.)

Har haft en grymt kass morgon. Kaffebryggaren stru-
lar. Klockradion strular. Cykeln strular.

Rättare sagt är det väl mer själva sadeln än cykeln 
som strular. Känn på den här. Cykelsadeln är spruck-
en, sliten så kanske tio centimeter skumgummi är 
exponerat för väder och vind. Det regnade igår natt. 
Jag har inget sadelskydd = stå upp och cykla. Tills jag 
kommer ihåg att köpa nytt sadelskydd eller vart jag 
lagt det gamla. Alternativt köpa ny sadel? Tycker det 
känns lite mer rock n roll med sliten sadel, kan även 
vara så att jag intalar mig själv det bara för att, kan-
ske dags att ta tag i problemet för det lär ju knappast 
regna mindre framöver, men who cares? (No pain no 
gain eller nåt)

Anyways, glömde hursomhelst bort mig när jag 
fick ett sms och medan jag rotade i fickan efter mo-
bilen planterade jag arslet i blötan. (Fan! Vilket j***a 
oflyt)

Har nu hela morgonen gått runt som Mr Blötröv på 
jobbet. Dock har jag relativt framgångsrikt hållit mig 
på min plats. Förhoppningsvis klarar jag mig hela da-
gen utan att någon av kollegorna märker nåt.

Krävs bara lite kreativt tänkande när man förflyt-
tar sig. Speciellt viktigt är att se till så att alla kollegor 
befinner sig framför i färdriktningen räknat så man har 
häcken fri så att säga. Kom att tänka på den skitkassa 
reklamfilmen för Denivit* och flygvärdinnan som hål-
ler upp anteckningsblock framför munnen då hon ler, 
åt den snygga kaptenen som går förbi, så ingen ska 
se hennes säkerligen obetydligt gula/fläckiga tänder. 
Skitkass idé i verkligheten btw.

Hålla upp ett anteckningsblock framför munnen en 
hel dag drar ju bara till sig ännu mer uppmärksamhet 
och intresse från omgivningen. Precis som allt annat 
onormalt beteende. Skulle jag gå runt på jobbet och 
hålla ett anteckningsblock mot baken blir ju alla natur-
ligtvis nyfikna på varför och börjar undersöka saken 
närmre. En sak kan jag säga. Jag vill INTE ha min bak 
undersökt, tack så mycket och nog tjafsat om detta.

Istället har jag bestämt mig för att jämna upp ba-
lansen i universum. Du vet den där grundläggande 
naturlagen som säger att om det är negativt på ett 
ställe så måste det vara positivt på ett annat? Vilket 
innebär att för att jag ska få det lite bättre, från minus 
till plus måste jag hitta det positiva stället och sen 
fixa bort pluset till ett minus. Tror jag vet exakt vart 
pluset finns. Närmare bestämt kopieringsrummet. 
Mooohahahaha!

Ska därför roa mig med att på lite barnsligt manér 
byta håll på pappren i kopiatorn och laserskrivaren 
så att hålen hamnar till höger i stället för vänster. För-
hoppningsvis hjälper detta upp min dag något. Dags 
att skrida till verket!

*?Denivit, tandkrämen som gör dina tänder vita 
igen? OBS! helt obetald produktplacering, ber om 
ursäkt. Ska inte inträffa igen. För erbjudande om gra-
tis cykelsadel kan undantag eventuellt göras

Dr Evil

God dag Mr Blötröv, trevligt och råkas

Du Irene. Vad tycker du egentligen om piercing och 
tatueringar? Jag har hört att du själv gav dig på att 
försöka tatuera in en sockerbeta på överarmen på 
en som jobbade på sockerbruket i Köpingebro, med 
stoppenål och Pelikanbläck?

Lars Yngve.  Jag gillar det. Har själv en. På höger 
skinka. En buss. En Mercedes-Benz O 350 RHD 
Tourismo, 49 platser. Jag älskar att åka långfärds-
buss. Den var dyr som fan men värd varenda krona. 
Gjorde den jag en gång 93 när jag och Ingela va i 
Nyhavn. Bestämde mej på Pilen efter fem ubåtar. 
Jag kände mej lite deppig vid den tidpunkten för 
Kjell hade flyttat hem till min granne Danuta och 
tänkte att jag skulle unna mej den, att den skul-
le pigga opp. Och det gjorde den, fy fan vad det 
brände!

Ja, det var Börje Nilsson på bruket. Vi jobbade 
ihop där nåna år på golvet och en kväll drack vi 
en jävla massa Pisang Ambon på min inglasade 
balkong.

Han fick för sej att han skulle ha en sockerbe-
ta på armen. Det var svårt, han ville ju inte sitta 
stilla jag fick surra fast honom med nåna skärp i 
en Baden Baden. 

Han blev rätt nöjd men oss emellan ser den 
mest ut som en hundskit. 

Va det nåt mer?

Irene Gren

Dr Evil

Hans Lindström

Då mitt barnbarn tröttnat på att veva 
mina stenkakor på min resegrammofon 
vid alla familjeträffar i trädgården och 
jag inte tål att lyssna på min svärdött-
rars tjatter och gnällande och jag inte 
får någon hjälp från hemtjänsten med 
de här sakerna, erbjöd han sig att do-
nera en ”aj-pådd” till mig. ”Aj, aj, kap-
ten säger man väl?”, var mitt svar. Han 
förklarade då att nämnda makapär 
var någon sorts musikspelare där han 
kunde bygga ett lager med alla mina 
skivor – och ännu mer. Vid nästa träff 
hade han med sig den lilla lådan till-
sammans med ett par högtalare i hård-
plast. Alltsammans var tydligen batteri-
drivet och behövde därmed inte vevas. 
Han hade – jag förstår bara inte var, på 
kungliga stadsbiblioteket kanske - hit-
tat bitar med både Sven Arnelin, Hans 
Farvik och Gösta Ekman(d. ä. menar 
jag, inte ”Lill-Gösta”, som Sickan så 
passande kallar honom). Gott och väl. 
Nu behövde bara denna apparat, när-
mast utan knappar och reglage, sättas 
igång av någon utan artros och resten 
var som balsam för själen. Mitt barn-
barn visade mig hur jag kunde ”blanda” 
bitarna och bara trycka på ett ställe på 
lådans markerade ring för att få musi-
ken att starta och stanna. Med två hår-
da tryck för det tidigare och ett för det 
senare – lite som man kanske en dag 
kommer att komunicera när man inte 
längre kan varken tala eller överdosera 
sina sömnpulver – kunde jag alltså ma-
növrera den lilla lådan. En tid var den 
mig till mycket nöje och mitt barnbarn 
spelade till och med in humoristiska 
dialoger med Fridolf Rudin, Rut Holm 
och Artur Rolén som jag skrattade 
mycket åt – både nu och i min ungdom. 

Men efter en tid tystnade den lilla lå-
dans och med ett förstoringsglas kun-
de jag på dess kontrollpanel se att det 
stod något kryptiskt om ”apple-sup-
port”, vilket jag tog som en chiffrerad 
förolämpning – någon jämställde alltså 
denna maskin med ett äpple! Någon-
stans i Amerika satt man tydligen och 
skrattade gott åt sprattet man spelat 
mig, en gammal man. Att få igång lå-
dan igen var omöjligt, den brumma-
de bara en stund, uppvisade samma 
märkliga meddelande och slocknade 

sedan. Ändå hade jag varit noggrann 
med att ta in den från trädgården så 
fort det såg ut att bli regn och aldrig 
tappat den eller varit vårdslös med 
den. När jag senare försökte syntes 
bara på skärmen ett halvätet äpple och 
sedan en svärm av prickar som svepte 
över den och lämnade enbart en tom 
ruta efter sig. Var dessa möjligtvis 
samma svärm av gräshoppor som om-
nämns i Bibeln?

När jag var yngre tillverkade man 
på fabrikerna saker som skulle hålla 
en livstid, nu tycks denna livstid ald-
rig vara längre än den en vandrande 
pinne har. Man kunde slå i spik med sin 
kamera för att nästa dag fotografera 
ett reportage åt skoltidningen – eller 
t.o.m. någon av de rikstäckande tid-
ningarna. Nu spelar det ingen roll hur 
aktsam man är med en sak, den går 
ändå sönder snarast. Innan lönades 
det att laga saker och var man tekniskt 
lagd kunde man till och med göra det 
själv – dagens apparater är är så billigt 
gjorda att det är för dyrt att låta någon 
laga dem och mot tekniske gemene 
man är allt – till och med bilarnas moto-
rer – skyddat innanför ett hölje av oge-
nomträngbar plast. Man är således 
tvungen att spela med i detta veder-
värdiga spel och köpa nytt så fort det 
inte längre lika nya gått sönder.            

Men detta tycks ingen människa 
se, utan alla köper gladeligen varje ny 
produkt som marknaden ställer dem 
till förfogande – och skrattar åt de som 
inte går med i lämmeltåget utan fort-
sätter använda samma bakelittelefon 
som hans födelse meddelades genom 
istället för någon av de obekväma bär-
bara telefoner alla numera bär med sig 
överallt och tillåter avbryta umgänget 
med andra människor med. Men äm-
net telefonhyffs lämnar jag till en kom-
mande kolumn. Fastställa vill jag bara 
att dessa bärbara telefoner har irrite-
rande signal, är svåra att hitta, obekvä-
ma att tala i och på intet sätt bättre än 
traditionella stationära telefoner.

Dags att byta vaxrulle i spelaren.

Efraim Twärvigg 

OM TeKNiKeNS BLUNdeR OCH VidUNdeR

Undertecknad på fotografisk utflykt med vännen 
Bertil och brodern Einar

© Gunnar Lundkvist



SKURUP • YSTAD • SIMRISHAMN

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

OBS!
NYTT GEMENSAMT
TELEFONNUMMER
0775-200 300–

Fyll ditt lager innan kylan kommer!

Kampanj på Derome Pellets

Hämta på våra lager - 2400 kr/pall
Hemkört* - 2495 kr/pall 

*minst 4 pallar, inom 10 dagar. 
1 pall = 832 kg
Gäller tom 31/10.

Hans Axel Holm och Leif Nelson 
visar teckningar, mest i kol, från Simrishamn 

med omnejd, på Österlens museum
Vernissage 18 november kl 19

Storgatan 24, Simrishamn www.simrishamn.se/museum

”Lördagar”

Konsert –  teater  –  film  –  picKnicK

Biljetter:  WWW.Victoria.se   Folk Å rock,   alternatiVt: 0771-477070

13-16/10 eldkVarn
22-23/10 Peter WahlBeck
28-30/10 torsson
2/11  andy almqVist
5/11  lady sings lady
  - tribute to Billie holiday

6/11  Blues sisters
12-13/11 anders johanssson
18/11  motoBoy
25-27/11 cool - Återkomsten
  anna-lena Brundin & lill-marit Bugge
10-11/12 lars demian	 	

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.



Tre böcker av C-J Charpentier
ManoMeter 

– en bok om att skriva och resa: ”en guldgruva och ett läsäventyr 
utöver det vanliga” enligt Bibliotekstjänst

rekonstruktionen av en roMan 
– som utifrån ett bilvrak i Simrishamn, falskmyntare, capribyxor 
och världmästaren Ingo leder fram till den intrikata frågan om 
hur världen skulle sett ut om Khomeini ätit lakritskonfekt

Lenin är en skruvkork 
– en hisnande berättelse om Hugo Ball och dadaisterna i Zürich, 
varvat med kosmopolitiska nedslag

Böckerna kostar hundra kronor styck (inklusive porto). 
Sätt in pengarna på pg 285834-8, så sköter brevbäraren resten!

När partykvällarna med tjejgänget bytts ut mot långa skogspromenader 
med din älskling, kan det vara dags att byta till en försäkring som är 
bättre anpassad för ditt nya liv. För att veta mer, titta in på dina.se 
eller ring oss på 0413-559 790 eller 046-590 31 10.

Livet förändras.

Har din hemförsäkring hängt med?

Kundtjänst 0415-173 00, www.fofspar.se

Den enda bank du behöver.

39 kr per 
månad

Det här får du:

Dessutom får du:

Premiepension Förvaltning - utan avgift ett helt år.

Inga uppläggningsavgifter - på PrivatlånDirekt och på 
lån till energibesparande åtgärder i din bostad.

20 % rabatt när du samlar dina sakförsäkringar hos oss. 

Rådgivning varje år

Koll på pensionen

Telefon-, Internet- och Mobilbanken 

Snabbsaldo i mobilen

Kort och kredit

Värdepappertjänst Bas

Nyhetsbrev

Bli Nyckelkund 
hos oss!
Som Nyckelkund får du allt du behöver för 
att sköta din privatekonomi. Du får per-
sonlig rådgivning, hjälp att bygga upp ett 
tryggt sparande och tjänster som gör det 
enkelt för dig att sköta din ekonomi. Och du 
får det till ett riktigt bra pris.

Boka tid för rådgivning hos oss så berättar 
vi mer.

Läs om vårt erbjudande på www.fofspar.se/nyckelkund

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!

Öppet: Vard 9–18 • Lörd 9–14
Tel 0417-103 21

Jonas Ivarsson   0414-163 50
jonas.ivarsson@nordea.se



LÄS MER studeraimalmo.mah.se
ansök senast 15 oktober

100 program – 500 kurser

BLI SJUKSKÖTERSKA I MALMÖ


