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Jag vaknade en morgon av att min 
mage kurrade och värkte. Jag tog på 
mig mina monstertassar och vaggade 
ner och öppnade kylskåpet. En dyster 
syn mötte mig eftersom kylskåpet vi-
sade sig vara lika tomt och innehålls-
löst som huvudet på en genomsnittlig 
al-Qaidamedlem, om vi bortser från en 
liten bit torr ost som liknade en häl med 
torrsprickor. Jag stängde igen kylskå-
pet med en suck och vacklade fram 
till högskåpet där jag kunde konsta-
tera att även kaffet var slut. För en kort 
stund övervägde jag att ringa jourha-
vande medmänniska och be denne att 
komma över snabbt med 27 koppar. 
Dagen till ära hade jag ett inplanerat 
läkarbesök. Efter att ha intagit en bas-
tant frukost bestående av ett halvt glas 
vatten, två magnecyl och fyra vindru-
vor, kastade jag mig upp på järnhäs-
ten och trampade iväg till sjukhuset. 
Slog mig handsvettigt ner i väntrum-
met bland andra sjuklingar som hos-
tade ihåligt och promenerade runt 
med skrangliga droppställningar, när 
en sköterska med tjocka glasögon och 
grova flätor ropade upp mitt namn och 
bad mig följa med. Inte blev jag mindre 
lugn av att jag passerade en dörr som 
det stod ”Huvudlager” på. Nog för att 
jag kände mig i behov av läkarevård, 
men riktigt så illa var det inte! När vi 
kommit in på undersökningsrummet sa 
sköterskan:

”Vi ska börja med att ta tempen, 
klarar du det själv eller ska jag hjälpa 
dig?”.

”Menar du att jag ska ta tempen i… 
eh… ?”

”Just det”, svarade hon torrt.
”Den var bra den, jag klarar det 

själv”, sa jag.
Hon stoppade in termometern i ett 

genomskinligt plasthölje av fryspå-
sekvalitet, placerade den på ett rost-
fritt bord, vände raskt på klackarna 
och lämnade rummet. Jag fick för mig 
att det var lite ”omanligt” att ligga i fos-
terställning på en pappersprasslande 

UNdersökNiNg, Var god dröj!

brits så jag reste mig upp, gick fram till 
fönstret och blickade ut över parke-
ringsplatsen, och när jag stod där kom 
jag till att tänka på att om man röntgar 
armarna så ser man benen! Där står 
jag böjd som en vinkelhake med termo-
metern i … ja, bull’s eye, när plötsligt 
dörren utan förvarning rycks upp. Det 
var rörmokaren. ”Oj, jag skulle bara kol-
la termostaten” sa han.

”Det är ingen termostat, det är en 
termometer”, pep jag.

Sköterskan kom in i igen, det var 
dags för steg två i processen. Jag 
följde sköterskan som en Brio-hund 
i snöre, jag vågade inget annat, och 
kom in i ett rum med en dörr som det 
stod ”lavemang” på. Nu blev jag darrig 
av oro och började svamla. Sköterskan 
tittade strängt och pekade med hela 
handen och uppmanade mig att gå in 
och ta av mig, så det gjorde jag. Ge-
nom ett ventilationsrör kunde jag höra 
två, förmodar jag, läkare som skrattan-
de utbytte erfarenheter, och jag tryckte 
örat hårt mot det kalla röret för att för-
söka att uppfatta ifall de nämnde nå-
gonting om en termometer. Det gjorde 
de inte. Jag satt där och frös och drack 
en plastmugg med felvirvlat, och enligt 
mitt sätt att se på saken, helskruvat vat-
ten, när sköterskan gjorde comeback 
och uppmanade mig att ta på en rock 
med samma mönster som gardinerna 
på sjuttiotalets husvagnar brukade ha 
hängande i sina förtält.

In kommer doktorn och ger mig en 
spruta i magen som inte var längre än 
ett svärd. Det kändes inte speciellt 
mycket och jag började inbilla mig själv 
att jag var ganska hård. Skulle jag inte 
ha gjort. Det var nämligen bara själva 
bedövningssprutan inför den kom-
mande storsprutan. För att ni riktigt 
ska få hela bilden klar för er så ska jag 
beskriva storleken på sprutan, utan 
överdrift. Bakom vikskärmar skramla-
de herr doktor med att, förmodar jag, 
montera de olika förlängningarna på 
sprutan. Plötslig skymtade jag något 

vid sidan av vikskärmen. Först kom nå-
len, sedan ännu mer av nålen och en 
bra stund därefter kom sprutan och 
doktorn. Jag for upp från britsen och 
var på väg hemåt när doktorn skrek: 
”Stopp, stopp, stopp”, och sköter-
skan polygripknep mig i armen och 
tryckte ner mig på britsen igen. I detta 
läge önskade jag att de använt en stor 
gummiklubba som bedövning istäl-
let för den lilla nålen som fick mig att 
känna mig hård. Doktorn tog ansats 
med nålen och jag skrek på hjälp, men 
det hjälpte inte. Innan jag visste ordet 
av så punkterade han min bukhinna 
med nålen, det sa poff så att jag trodde 
jag sprängt ljudvallen och kommit in i 
en ny dimension. Men riktigt så illa var 
det inte, jag befann mig fortfarande 
e.Kr. på sjukhuset, på en brits, med 
punkterad bukhinna. Därefter spru-
tades kontrast och jag fick ställa mig 
i en Kockumsgul, karusellknakande 
Matrixliknande maskin där jag kunde 
se det ”gyllene snittet”, min gylf och 
mina tarmar på en monitor. Jag väntade 
bara på att få höra Lennart Nilsson be-
skriva vad han såg. Efter att ha örfilat 
mig själv pigg var jag tacksam för att 
jag trots allt kommit förvisso punkte-
rad, men ändå förhållandevis helskin-
nad, från undersökningen. Efter stra-
patserna frågade jag artigt doktorn om 
jag möjligtvis kunde få en klubba, ett 
klistermärke, en blodgivaretröja, frotté-
badrock eller vad som helst, bara nåt… 
Men det fick jag inte. Eller, jo, jag fick ju 
faktiskt ett ärr på magen som ett minne 
och bevis. Efter detta räds jag vare sig 
aurafotografering, Tupperware partyn 
eller färganalys.

Lars Yngve
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Bryan Ferry

Ferry är tidlöst cool och borde, om inte 
ramas in och hängas upp på Tate Mo-
dern, så åtminstone stå som vaxdocka 
iförd smoking som en bild av tidlös ele-
gans. Han får kvinnorna att kippa efter 
andan då han pilskt sluter ögonen och 
biter ihop tänderna efter att ha visslat, 
viskat, drillat eller sjungit med sitt ro-
mantiska vibrato. Bryan Ferry är aktuell 
med sitt trettonde soloalbum Olympia 
och är på ett strålande humör. Han har 
just fått veta att skivan ligger i topp på 
den belgiska försäljningslistan. 

Som vanligt när det gäller en solo-
platta med Ferry har han använt sig av 
en arsenal av etablerade musiker som 
David Gilmour, Johnny Greenwood, 
Nile Rogers, Flea med flera. Dess-
utom har han återförenats med Brian 
Eno, Andy Mackay och Phil Manzanera 
igen, för första gången sedan For Your 
Pleasure (1973). 

Du tillhör en artistgeneration som är 
större än sin senaste hit.

Ja, jag förstår vad du menar. I mitt 
fall så har jag haft den stora förmå-
nen att ha två olika karriärer i gång 
parallellt vilket, tror jag, har gjort att 
jag inte fallit i glömska. Och när jag 
tröttnat lite på den ena, så har jag 
bekvämt tagit tag i den andra. Solo- 
och bandkarriären har gått hand i 
hand under årens lopp. Ett exempel 
på detta är att jag nu har ett nytt so-
loalbum ute som jag promotar, sam-
tidigt som jag för en stund sedan 
precis tackade ja till att göra några 
arenakonserter med Roxy Music i 
vinter. 

Borde du inte satsa på din nya platta 
helt och hållet just nu?

Jo, egentligen. Men det var så att vi 
gjorde några festivalspelningar ti-
digare i år med Roxy och det gick 
så bra och blev så uppskattat att 
folk ville att vi skulle utöka med fler 
spelningar. 

Roxy Music hade ju rykte om sig att ha 
de bäst klädda fansen förr, hur ser de 
ut nu?

Tror faktiskt fortfarande att många 
av våra fans gillar att klä upp sig när 
de går ut, och för mig personligen 
har det alltid varit naturligt att bry sig 
om hur man klär sig. När vi startade 
Roxy Music så tyckte vi att vi hade 
ett ansvar att klä upp oss, så att pu-
bliken skulle få en helhetsupplevel-
se. Det är ju ändå showbusiness vi 

sysslar med. Dessutom, titta på alla 
de gamla jazzartisterna, de var alltid 
snyggt klädda och hade svart slips. 
De var allvarliga och såg oerhört se-
riösa ut när de framträdde. Vi ville 
utstråla samma seriositet även om vi 
hade fjädrar, smink och tigerrandiga 
scenkläder på den tiden.

Hur mycket pengar lägger du i måna-
den på kläder numera?

Det är faktiskt inte så mycket som 
du tror. Numera får jag, som tur är, 
mycket kläder gratis, haha… Men 
jag vill påpeka att även om man inte 
har möjlighet att spendera stora 
summor på kläder så kan man klä 
sig väldigt snyggt. Det handlar helt 
enkelt bara om att lära sig att variera 
och kombinera olika plagg med var-
andra. Och ta bara en sådan sak 
som ett par snygga skor, de gör un-
derverk för hela utseendet!

På tal om utseende, det finns ju de som 
klagar på att du har vackra kvinnor på 
omslagen. Varför inte ha en man? 

På skivan Boys and Girls (1985) 
använde jag mig av en kvinna och 
en man som var fotomodeller och 
väldigt vackra båda två. Jag väljer 
fotomodeller till omslagen eftersom 
de helt enkelt är vackra att titta på. 
Och till Olympia ville jag ha ett om-
slag som lyckades förmedla det gla-
morösa ryktet från den ursprungliga 
målningen av Edouard Manet. Kate 
Moss var det självklara valet och 
när hon tackade ja blev jag oerhört 
glad. Kate har ju länge varit en fem-
me fatale och är lika kontroversiell 
som hon är vacker. Hon är förmodli-
gen den mest glamorösa kvinnliga 
ikonen sedan Marilyn Monroe. Du 
skulle se omslaget uppdraget på de 
stora skyltarna som sitter uppe lite 
varstans i London, de är fantastiska 
att titta på.

För en konststuderande, konstsamlan-
de och konstälskande artist är det lite 
förvånande att du själv inte målar!

Nej, jag är helt enkelt inte speciellt 
bra på att måla.

Nu tror jag du är blygsam! 
Well… Låt mig säga såhär: Om jag 
förlorar rösten så får jag väl ta mig en 
allvarlig funderare på att damma av 
mina penslar och börja måla igen!

Du kan väl både sjunga och måla, det 
gör ju Bob Dylan som har en pågående 
utställning i Köpenhamn?

Har han? Egentligen inte speciellt 

förvånande, han är en ganska duktig konstnär. Jag 
hade faktiskt själv en utställning nyss i London där 
jag hängde bilderna som togs till senaste albumet. 
De var kul och jag blev faktiskt riktigt sugen på att 
göra om något liknande. Bilderna till Olympia blev 
så snygga att jag dessutom var Art Director för en 
40-sidig bok som min son gjorde, och som gavs ut 
i samband med utställningen.

Du började samla konst själv för 30 år sedan och har 
haft utställningar med delar av din samling. 

Jag har under årens lopp fått ihop en ansenlig sam-
ling, men jag kan inte påstå att jag köper speciellt 
mycket konst längre. För det första har jag inga 
väggar som är lediga och för det andra befinner sig 
priserna på bra konst numera på en helt annan nivå 
än när jag började samla.  

Gillar du fortfarande att turnera?
Ja, faktiskt.

Vid ett tillfälle var du med på ett plan som blev kapat, 
det låter förskräckligt!

Ja, det var en lika obehaglig som overklig upple-
velse. Jag satt och sov och vaknade upp med ett 
ryck när planet störtdök för att i nästa ögonblick 
vända uppåt igen. När jag tittade upp såg jag att 
flygkaptenen slogs med en man! Som tur var hop-
pade en man som satt på första raden upp och 
slog ner mannen som skulle ta över planet. Det var 
en oerhört overklig upplevelse att plötsligt befinna 
sig mitt i någonting som starkt påminde om en Ja-
mes Bond-film. Det visade sig att det var en psy-
kiskt sjuk man som rusat in i sittbrunnen och tagit 
tag i kontrollerna till planet. Som tur var så var det 
över ganska snabbt. Flygkaptenen berättade för 
oss när allt var över att vi varit ca fem sekunder från 
döden. Själva händelsen har gjort att jag aldrig mer 
är orolig när jag flyger, eftersom sannolikheten för 
att någonting liknande ska hända mig igen är väl-
digt liten. 

Jag lyssnar fortfarande då och då på As time goes 
by, har du någon gång önskat att du var född på den 
tiden istället?

Haha, nej, kanske inte direkt, men tanken är inte 
så dum. Det vore helt fantastiskt att ha fått vara en 
del av hela den perioden med allt som hände på 
Broadway och i Hollywood.

Du har ju inspirerat många andra artister, men vem 
har du själv inspirerats av?

Gamla bluessångare som Howlin’ Wolf, Leadbelly, 
Billie Holiday, för att nämna några. Under de tidiga 
åren med Roxy Music var vi naturligtvis väldigt in-
fluerade av Velvet Underground och John Cages 
arbete. 

Hur ser du på hela avantgardscenen?
Jag är oerhört förtjust i den. Jag uppskattar och för-
står vad de vill göra med musiken. Jag har alltid va-
rit inspirerad av avantgarde.

Jag tycker det skulle vara spännande om Jim O’ Rour-
ke hade producerat Roxy Music! 

Ja, varför inte? Faktum är att ju äldre jag blir, desto 
mer öppen blir jag för att prova nya idéer. Jag skul-

le kunna tänka mig att samarbeta 
med Dr Dre, där har vi en vars musik 
och stil har varit oerhört inflytelse-
rik. Jag tror att det hade blivit mycket 
intressant. 

Vad lyssnar du själv på?
Jag lyssnar på ”Dead music”, den 
typen av musik som man aldrig, eller 
åtminstone väldigt sällan, hör i radio. 
Maria Callas, hon var helt enorm, vil-
ken röst, vilket uttryck, fenomenal. 
Och så lyssnar jag en hel del på jazz.

När jag lyssnar på band som Arcade 
Fire och Brandon Flowers så hör jag 
Bryan Ferry i dem!

Möjligtvis en förbättrad version av 
Bryan Ferry (skratt). 

Du omger dig alltid med oerhört bra 
gitarrister.

Gitarren är det mest centrala instru-
mentet i rock’n’roll så det känns vik-
tigt att ha riktig bra gitarrer i bandet. 

När du och Brian Eno träffas och sam-
arbetar, diskuterar ni då någonsin er 
betydelse för musiken?

Nej, aldrig. Brian har haft en sådan 
enorm betydelse för musikens ut-
veckling och hans inflytande i mu-
sikbranschen kan inte överskattas. 
Men, nej, vi diskuterar aldrig sådant 
över huvud taget när vi träffas. 

En av de saker som slår mig är att i 
samma ögonblick som en skiva med 
dig eller Roxy Music snurrar igång så 
hör man omedelbart att det är du. Oav-
sett vilka musiker som medverkar på 
plattorna!

Tack, det var en oerhört fin kompli-
mang. Det är en del av det jag efter-
strävar, och det är min förhoppning 
att mystiken alltid kommer att finnas 
i min musik.  

Lars Yngve

rockens elegant

Bryan Ferry är en stilikon med oklanderlig smak oavsett om 
det gäller kläder, konst, bilar eller hus. inredningsarkitekten 
Nicky Haslam påstod en gång att Ferry, till skillnad från många 
av hans kollegor, var betydligt mer benägen att möblera om på 
hotellrummet än att slå sönder det!

”När vi startade roxy Music så tyckte vi att vi 
hade ett ansvar att klä upp oss, så att publiken 
skulle få en helhetsupplevelse... även om vi 
hade fjädrar, smink och tigerrandiga scenkläder 
på den tiden.”
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Lena 

Vad ser du när du ser dig själv i spe-
geln på morgonen? 

Jag ser en vuxen kvinna som känner 
sig som en 25-åring.

Jag tycker att jag kroppsligen 
ser bra ut för min ålder men mär-
ker att jag kanske inte ska trycka 
in hakan sådär bakåt när jag blir 
fotograferad…

Hur lång tid spenderar du framför spe-
geln innan du går ut och köper mjölk 
på ICA? 

Inte särskilt länge. Det är en av för-
delarna med att bli äldre, man bryr 
sig inte så mycket. Man tar på sig 
solglasögon eller drar mössan lite 
längre ner bara.

Oroar du dig över hur andra människor 
uppfattar dig? 

Ja, jag vill att alla ska tycka om mig, 
samtidigt som jag vet att det är totalt 
orimligt att behaga alla människor. 
Känner jag mig antastad ute bland 
folk är jag dessutom inte alltid så 
diplomatisk, utan kan visa upp en 
stickig, avig sida, som jag nästan all-
tid ångrar efteråt.

Jag kan också missuppfattas som 
svår och avståndstagande, vilket 
stämmer ibland, men oftast beror 
det på att jag drömmer lite för mig 
själv, eller faktiskt tror att jag inte 
märks så mycket.

Du beskrivs ofta som en schlagerar-
tist. Känner du dig som sådan, och i så 
fall, hur känner man sig då? 

Jag känner mig framförallt som en 
artist som varit med i Melodifestiva-
len jäkligt många gånger. Jag har ju 
såklart gjort annat också, men hela 
svenska folket sitter och tittar på 
Melodifestivalen och den gör därför 
störst avtryck. Det har jag accepte-
rat, och också använt mig av. Tycker 
dock inte helt och hållet om beskriv-
ningen ”schlagerartist” eftersom det 
låter glättigt och viljelöst.

Lena Philipsson är ju också ett varu-
märke, har alltid undrat hur det känns 
att vara ett varumärke och en person 
på samma gång?

Jag är faktiskt väldigt mycket två per-
soner: Lena Philipsson och Lena 
Philipsson.

Privat skiljer jag mig framförallt ut-
seendemässigt från den offentliga 
personen.

Ibland känns det som om jag tar 
på mig en heltäckande overall när 
jag utför förvandlingsnumret ”Lena 
Philipsson ska nu förvandla sig till 

Lena Philipsson” (likt Marie-Louise Ekmans tavla). 
Privat är jag mycket mer nedtonad och ”hemlig”, 
och inte alls så bekväm med att bli uttittad. Det kan 
bli en överraskning för en del såklart, som kanske 
förväntar sig att jag alltid är artist, att jag alltid vill bli 
plåtad och så vidare. (Jag brukar säga att jag är väl-
digt vanlig privat, men Per håller inte med, utan vill 
förtydliga att jag är en ovanlig person som gör van-
liga saker…) På möten pratar jag ofta om mig själv 
i tredje person, och inser att jag då pratar om va-
rumärket Lena Philipsson. Men jag har varit i bran-
schen i 25 år nu så det är en naturlig del av min till-
varo, och inget jag själv höjer på ögonbrynen inför.

Vad skiljer privatmänniskan Lena från artisten? 
Artisten Lena har på sig klackar och är mer glamo-
rös i sin uppenbarelse. Smink, hår, naglar, kläder. 
Privat är jag bekvämt klädd, tar på mig täckbrallor 
på stan om det är kallt på vintern, nästan alltid plat-
ta skor, mjukisbyxor hemma.

Du har ju blivit frimärke. Kan man få en finare 
bekräftelse på sitt arbete?

Att hamna på frimärke är onekligen en speciell be-
kräftelse. Det var jag, Roxette och Jerry Williams 
som fick den stora äran. Jag kan konstatera att jag 
har minimalt med kläder på mig på det lilla märket. 

Tror det var -91. Minns att Jerry och jag bland 
annat flög helikopter runt till olika platser under pr-
dagen, vilket passade mig oerhört bra eftersom jag 
för tillfället var agent 006.

När du blickar bakåt, finns det då någonting som du 
sagt eller gjort som du känt att ”Fan, det där var inte 
speciellt smart”? 

Självklart har jag begått misstag, där jag drivit ige-
nom beslut som visat sig vara fel. Beslut om vilken 
singel som skulle släppas, eller vad jag skulle ha på 
mig eller göra på scen. Men jag kan inte säga att 
jag ångrar det, det är orimligt att tro att man ska gå 
en snitslad bana in i mål. Jag har lärt mig massor på 
vägen. Inte minst blir det roliga saker att berätta om 
i nya shower.

Du är ju gift med Per Holknekt; syr du fortfarande 
egna kläder eller är det bara Odd Molly som gäller?

När jag träffade Per ägde jag inte ett enda Odd 
Molly-plagg. Det tyckte han var skönt, och det kan 
jag faktiskt förstå. Och nu skulle det nästan bli lite 
larvigt om jag plötsligt kom rustad från topp till tå 
i deras kläder. Så vi har något slags överenskom-
melse om att det inte kommer att ske. Jag syr heller 
inte några kläder själv längre… lagar, syr in, kortar 
och så – absolut. Men där stannar det. Alla kläder 
finns ju i Stockholm redan. När jag började sy mina 
scenkläder på 80-talet berodde det främst på att 
det verkligen inte gick att få tag på några showklä-
der i Vetlanda, så man fick göra dem själv.

Om du tvingas välja: tandtråd eller sytråd?
Sytråd. Den går ju att använda mellan tänderna 
också!

Vad gör du för att koppla av, mer än att koppla av, 
alltså? 

Jag tycker om att strosa i affärer och köpa något 
klädesplagg jag förmodligen inte behöver.

Eller att fika med vänner.
Är du målmedveten i alla val du gör i din 
yrkesroll eller blir det som det blir? 

Jag är ganska målmedveten. Men 
ofta indirekt. Mina mål genomförs 
nästan alltid med hjälp av en person 
jag samarbetar med. Jag är bra ini-
tiativtagare men usel på att se till att 
det händer i verkligheten. Där be-
höver jag en samarbetspartner som 
driver på, och som gärna har vinning 
av att jobba med mig också. Då upp-
står en win-win-situation och allt kan 
hända.

Skulle man kunna beskriva dig som en 
tävlingsmänniska? 

Ja, delvis! Jag hatar att tävla efter-
som det handlar om en mätbar pre-
station, och jag vill inte vara sämst. 
Jag behöver inte vinna, men jag har 
svår ångest över att vara sämst.

Du förefaller ganska sportintresserad 
och lirar bland annat pingis!

Nej, jag är inte alls särskilt sportin-
tresserad. Jag råkade vara bra på 
pingis i skolan när man skulle ta ut 
fem personer i klassen för att tävla i 
”bästa fyran” i Sverige. Och efter det 
fortsatte jag, eftersom det visade 
sig att jag hade talang. Jag slutade 
när jag fyllde 15. Men jag har ett an-
tal plaketter hemma som jag vunnit 
ihop i olika zontävlingar i Småland. 
Svårt att tro för någon som hatar att 
tävla!

Du har gjort så många olika saker i det 
offentliga ljuset med egna shower; 
Schlagerfestivalen, programledare 
med mera. Finns det någonting utöver 
detta som du känner att du kulle vilja 
prova? 

Någon gång skulle jag vilja prova 
att inte alls vara i branschen. Göra 
något helt annat. Se om det skulle 
fungera, om JAG skulle fungera… 
Men jag har ingen aning om vad det 
skulle vara för något. Det kanske får 
bli på ålderns höst. Alternativt skulle 
det vara roligt att coacha andra artis-
ter i framförallt scenframträdanden. 
Annars känner jag faktiskt att jag 
ständigt är i utveckling vilket betyder 
att jag kan göra samma saker om 
och om igen fast på ett nytt sätt.

Du håller på att spela in ett nytt al-
bum. Är det något nytt på gång rent 
musikaliskt?

Jag har försökt att leta mig fram till 
en ny ”familj” vad gäller skiva, nu när 
Orup och jag har gjort slut. Det har 
inte varit alldeles lätt eftersom jag 

söker en teamkänsla, ett gäng som 
tillsammans jobbar framåt – för mitt 
bästa, haha. Jag är oftast inte riktigt 
nöjd med att någon slänger åt mig 
en låt men i övrigt inte bryr sig. Jag är 
kanske bortskämd med nära samar-
beten, eller så är det bara den ovan 
nämnda win-win-situationen jag 
väntar på.

Men arbetet med skivan har på-
börjats. Absolut.

Är det inte snart dags att 
sammanställa en box med dina skivor 
och kalla boxen för ”Skivor från 
Vetlanda”? 

Oj så fyndigt! Göran Frisk kanske 
har patent på titeln?

Ingen ny krogshow på G? 
Faktiskt sitter jag och planerar nästa 
show just nu. Det är tänkt att den ska 
sättas upp i Stockholm nästa höst. 
Det är en massa vansinniga idéer 
som är i omlopp. De ska bara kokas 
ner till något begripligt först… jag 
ser mycket fram emot det. Jag älskar 
ju show, där är jag i mitt esse. Där 
kan jag få visa upp alla mina sidor 
(jag är ju lite komplex.).

Du har ju jobbat ganska intensivt med 
Orup under en längre period. Vad har 
ert samarbete betytt rent artistiskt för 
din utveckling? 

Det har betytt att jag fått en massa 
bra låtar som jag kunnat jobba kring. 
För Orup vågar jag påstå att det be-
tydde en comeback. För mig också. 
Win-win. Tack Orup!

Dyker du upp i Schlagerfestivalen 
2011? 

Vem vet? Jag har tävlat, jag har va-
rit låtskrivare, jag har varit mellan-
akt, jag har varit programledare, vad 
finns det kvar? Studioman?

Om du ser framåt, hur kommer 2011 
att se ut för dig? 

Det blir ett år för varumärket Lena 
Philipsson.

Overall på.

Lars Yngve

Nyligen förvandlade Lena Philipsson Berwaldhallen till en nattklubb 
och fick de vanligtvis strävsamt gnidna symfonimusikerna att förvand-
las till dansgolvssvischande stråkar med leviterande axelvaddar och 
hårdpumpande rytmer. Nu är hon på gång med att skriva nytt material 
till nästa år krogshow.

Philipsson
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De gav själva ut singeln ”14th Floor” 1977 och det 
dröjde inte länge innan John Peel plockade upp den 
och låtar som ”Part Time Punks” på sin radiosta-
tions spellista.  Låtarna hade enkla melodier, hårda 
trummor, garagerock gitarrer som förde tankarna till 
Velvet Underground och texterna var humoristiska. 
När Television Personalities 1984 släppte The Pain-
ted World var gruppen antagligen som bäst. Det är 
en mörk, dyster skiva som berättar för lyssnaren om 
Thatcher-Englands mörkaste baksidor.

Dan Treacy är ändå ganska okänd men i likhet med 
Velvet Underground verkar hans fans antingen ha 
startat band eller blivit musikkritiker. Han är en up-
penbar influens för Kurt Cobain men också för sam-
tida artister som Belle and Sebastian, Pete Dorothy 
och electronicagruppen MGMT som nyligen släppte 
hyllningslåten ”Songs for Dan Treacy” och Robbie 
Williams som kallat ”Just Like Jeffrey Ingram” sin favo-
ritlåt. Alan McGee som ledde legendariska indieskiv-
bolaget Creation Records har jämfört Treacy med 
Nick Drake för att deras låtar är så emotionellt intros-
pektiva. Men Drake var mycket fingerfärdig med gi-
tarren, Treacy är självlärd och har en punkares gitarr-
stil även när han kompar akustiskt.

Efter att under 90-talet åkt in och ut ur fängelse 
för snatteri och levt på gatan som hemlös heroin-
missbrukare gjorde Dan Treacy comeback 2004. År 
2006 hintade The Guardian att Treacy på något sätt 
låg bakom gruppen The Arctic Monkeys. Anledning-
en skulle ha varit likheter i texter och att The Arctic 
Monkeys sångare Alex Turner inte står angiven som 
låtskrivare. Den teorin avvisar Treacy med att de bara 
hade samma skivbolag (Domino Records). Nu är Te-
levision Personalities aktuella med nya skivan A Me-
mory Is Better Than Nothing. Treacy är bara lite full så 
jag påpekar att han ser ut att vara i fin form.

Nja, det vet jag inte. Jag släpptes precis ut från 
sjukhuset, säger Treacy och berättar osamman-
hängande att han inte befinner sig på turné. Han 
har bara åkt till Stockholm för en spelning tillsam-
mans med sina vänner i svenska Sad Day For 
Puppets. 

Jag har känt Sad Day For Puppets länge och det 
är ett fantastiskt band. Vi fixade deras första gigs 
i London så ikväll är det mer fest. Vi är i Stockholm 
för att fira tillsammans.

Hjälper du många nya unga band?
Inte så måna som jag skulle vilja hjälpa. Min gitar-
rist Texas-Bob och jag har startat en klubb på en 
pub i East London där nya band får spela. I East 
London finns stadens hjärta och själ och där bor 
jag numer.  

I låtar återkommer du ofta till Chelsea.
Ja, där är jag uppväxt på 60-talet. Min syster var till-
sammans med ett av Londons mest framträdande 
mods. De är fortfarande ihop och vi har bra kon-
takt. Sex år gammal såg jag Rolling Stones i Hyde 
Park 1967. Musiken jag lyssnar på är Northern 
Soul och modsmusiken från 60-talet men visst gil-
lar jag också sånt som klassisk musik och country. 
Det var så fascinerande att växa upp i Chelsea. 
Mamma hade en kemtvätt och där jobbade jag på 
loven med att springa bud åt kunder som David Bo-

wie, Helen Mirren och Led Zeppe-
lin. Jag fick vid 16 års ålder leverera 
kokain till John Paul Jones som ändå 
var den lugna i Zeppelin och städa 
upp efter Jimmy Pages black magic-
fester.  Jag vet inga som har överlevt 
så mycket som David Bowie och 
Keith Richards. Långt innan pun-
ken inspirerade David Bowie mig 
att börja med musik. Jag såg hans 
sista konsert som Ziggy Stardust på 
Hammersmith Odeon och i konsert-
filmen syns jag på första raden. Visst 
är Paul Weller och The Jam bra men 
plattor av Bowie som Images, Low, 
Alladin Sane och Hunky Dory slår 
allt annat.

Så det ligger viss sanning i låttiteln ”I 
Was A Mod Before You Was A Mod”?

Jag var antagligen mods före någon 
men jag var absolute inte den för-
sta. Men jag var den första fairytale 
princess…

Senaste skivan A Memory Is Better 
Than Nothing spelades in under ett år. 
Är du nöjd med resultatet?

Jag är en disträ person och har svårt 
att koncentrera mig på en skiva men 
visst är jag stolt. Det tog lång tid att 
göra skivan eftersom den till stor del 
är finansierad av oss i gruppen. Och 
så har jag ju alla dessa problem med 
droger, alkohol, depressioner. Albu-
met kommer från hjärtat och är en 
gåva till mina vänner i gruppen, Mike 
(Stone) och Texas Bob (Juarez) och 
de andra som hjälpt mig. Men ärligt 
talar lyssnar jag inte på mina egna 
skivor, om en person någon gång 
spelar något går jag hem. Men visst, 
det finns några bra låtar på plattan.

”You’re My Yoko” låter musikaliskt gan-
ska lik Bowies och Mott The Hooples 
”All The Young Dudes”.

Det är möjligt, antingen snodde jag 
musiken eller så drömde jag ihop 
den. Mott The Hoople var ett fan-
tastiskt band. Punken var fantas-
tisk men under en enda vecka 1974 
såg jag Mott The Hoople, Sparks 
– som jag verkligen älskar, och Dr 
Feelgood. Vid den tidpunkten var 

de mina tre favoritband. Sparks spe-
lade ihop med Mott The Hoople. Dr 
Feelgoods gitarrist Wilko Johnson 
var fantastisk. Jag kan bara drömma 
om att lära mig det han kunde. I åra-
tal har jag funderat på hur fan han 
gjorde. 

Av dina texter får man intrycket att hu-
mor är viktigt för dig.

Ja, ifråga om musik är jag inte djup. 
Jag älskar min humor. Gruppen XTC 
gjorde en del bra musik och på pla-
net hit läst jag deras roliga sångare 
Andy Patridges bok. Han ser den 
mörka sidan av musikindustrin och 
menar att han fick utlopp för frustra-
tionen den skapade hos honom ge-

nom sin humor.
Folk säger att Pete Dorothy är den nya 
Dan Treacy, varför?

Ja, på grund av drogerna. Jag har 
aldrig mött killen så jag har ingen 
aning om hur han är. Jag tycker inte 
vi spelar likartad musik. Men i bör-
jan av våra karriärer var vi ganska 
”shambolic”. Han är definitivt inte 
som mig.

I Sverige har det varit diskussioner i 
media att eventuellt göra ett svenskt 
Celebrity Rehab-program. Hur skulle 
du reagera om någon erbjöd dig det?

Jag skulle bara skratta. Ingen skul-
le någonsin få mig att göra något 
sådant.

Du har bildat ett helt nytt band. Varför?
De förra medlemmarna var inte till-
räckligt snygga… Jag erbjöd Alex 
(Svensson-Métes), pekar på ba-
sisten i Sad Day For Puppets (som 
befinner sig i logen), mycket pengar 
att gå med men han avböjde, he, he. 
Men till exempel vår nya trummis Ar-
nau Obiols är fotomodell!

Det är ett band med små resurser. Tex-
as Bob var nyligen tvungen att sälja sin 
sitar för att betala hyran och alla utom 
Treacy har vanliga jobb. Hur väljer du 
egentligen bandmedlemmar?

Jag väljer inte, de väljer mig. Texas 
Bob och Mike fann mig direkt efter 
att jag 2004  kommit ut från fängel-
set. Jag hade suttit på kåken utan att 

ha gjort något direkt dåligt, bara lite 
snatterier. Så en söndag gick jag på 
gatan med lite pengar på fickan, ren 
från droger och utan att ens vara su-
gen på att dricka. En ung pojke, Tex-
as Bob, och flicka sa ”hey, there is 
Dan Treacy”. Jag vände mig om. De 
frågade om jag också var på väg till 
Syd Barrett-hyllningskonventet på 
Oxford Street. Jag hade hört talas 
om det men visste inte vad det låg så 
jag frågade om jag fick haka på. När 
Texas-Bob hörde att jag var hemlös 
lät han mig sova hos honom i några 
dagar och sen dess har vi varit vän-
ner. Vi är som ett litet fotbollslag.

Appropå Syd Barrett. Är det sant att 
David Gilmour på 80-talet sparkade 
dig som förband för att du vid introdu-
ceringen av ”I Know Where Syd Bar-
rett Lives” berättade för publiken Bar-
retts riktiga adress?

Ja, he he. Men det var inte så jävla 
hemligt. Många visste var i Cambrid-
ge han bodde. I åratal vallfärdade 
folk dit. 

Skickade du dina skivor till Syd?
Jag träffade hans mamma och sys-
ter. Mamman är död men jag är fort-
farande kompis med systern Rose-
Mary och hans svåger Ian. Som barn 
älskade jag redan i 6-års åldern Syd 
Barrett, han har varit en stor inspi-
rationskälla. När jag sedan 16-18 år 
gammal hörde honom igen var det 
svårt att fatta att jag redan tio år tidi-
gare lyssnat på honom. Hans låtar är 
ganska barnsliga grejer.

Om vi talar om några av senaste plat-
tans låtar. På den Syd Barrett-influe-
rade ”Except for Jennifer” sjunger du 
”children are cruel but its adults who 
scare me” och på godnattvisanak-
tiga ”Comeback To Bed”  sjunger du 
”theres not too many of us left so we 
should stick together and leave the 
adults to worry”. Barn är ett återkom-
mande tema i dina låtar. Var din barn-
dom lycklig?

De där fraserna sammanfattar min 
filosofi väl. Jag refererar ofta till 
oskuldsfulla saker som små barn 
och djur. Jag föredrar barn framför 
vuxna. Min egen barndom var lycklig 
fram till 8-9 års ålder. Sen gick jag i 
nya skolor fulla av ligister och idioter 
och på högstadiet och gymnasiet 
började jag få stryk. Den tiden var 
fruktansvärd. Bara jag tänker på den 
väcker det hemska minnen.

”The Girl In The Hand Me Down Clo-
thes” påminner i arrangemang och 
sång om Burt Bacharachs 60-tal.

dan Treacy

jag sitter med dan Treacy i logen på strand vid Hornstull. Han är märkt av ett hårt 
leverne men välklädd i Ben sherman-utstyrsel. sedan mitten av 70-talet är dan Treacy 
gruppen Television Personalities ungefär på samma sätt som Mark e smith är The Fall. 
det började med att dan Treacy och brodern gerard och deras skolkamrater ed Ball, 
joe Foster och john Benner spelade The Who- och Pink Floyd-covers på fritiden. 

Cyril Hellman släpper i april dokumentärromanen 
Mitt mörka hjärta (Reverb Förlag)

Foto av Cyril Hellman

Fast det nya projektet står defin-
tivt högt på prioriteringsslisten för 
närvarande.

Yeah, i alla fall för den närmaste 
framtiden, bekräftar sångerskan. 
Det känns rätt rent konstnärligt just 
nu, därför vill jag spela in en platta 
till så fort det går. Den här skivan är 
den lättaste jag gjort någon gång 
och J.P. är en fantastisk låtskrivare. 
Så jag älskar att hålla på med den 
här bandet.

Den ”fantastiske” låtskrivaren Chris-
sie pratar om är J.P. Jones, en tämligen 
okänd herre i trettioårsåldern som gav 
ut ett album med sitt dåvarande band 
Grace på EMI för några år sedan. Ski-
van floppade dock och bandet fick 
kicken. Men då i samband med att om-
givningen rådde honom att satsa på en 
solokarriär och bli popstjärna istället 
träffade J.P. Chrissie på en bar.

Jag var lite full, säger han. Men jag 
kände igen henne direkt. Efter det 
pratade vi hela kvällen. Sedan mes-
sade jag henne när hon var på turné, 
och till slut träffades vi igen när hon 
kom hem.

Så Chrissie, ni hade kemi direkt?
Inte precis. Det är svårt att få kontakt 
i en störig bar. Men jag det var roligt 
att prata musik med honom, så han 
fick mitt  nummer. Efter det hade jag 
faktiskt svårt att komma ihåg hur han 
såg ut. Men han skickade över sina 
låtar till mig, och de knockade mig.

Mötet mellan J.P. och Chrissie fick 
förstås omgående helt andra dimen-
sioner än de rent musikaliska. Den 
brittiska pressen adderade snabbt ro-
mantiska anspelningar till denna union, 
vilket naturligtvis var ganska givet. Inte 
minst med tanke på parets stora ål-
dersskillnad. Om den då femtioåtta-
åriga Pretenderssångerskan nu verk-
ligen hade ihop det med ”sin” tjugosex 
år yngre talang var det ju mumma för 
kvälls- och skvallerpressen. Chrissie 
själv medger gärna att kemin fanns där, 
men längre än så vill hon inte gå.

Jag blev fascinerad av honom efter 
ett tag. Jag har arbetat med många 
artister, men J.P. är den som varit 
klart lättast att ha att göra med. På 
ett sätt är det här en väldigt söt his-
toria. Han är en ung sångare medan 
spelet börjar närma sig sitt slut för 
mig. Vi skulle kunna haft ett liv till-

jP, Chrissie & The 
Fairground Boys

sammans, men åldersskillnaden för-
hindrar det.

Fast oavsett vilket är texterna på al-
bumet ändå väldigt personliga. Var 
det inte jobbigt för er att vara så 
öppenhjärtliga?

Nja, jag tycker mest det är en in-
tressant story. Allt om oss finns 
på plattan, det var det som var po-
ängen. Men vi är inte ett par och har 
aldrig varit det. Däremot är texter-
na sanningsenliga och explicita. 
Det är bara rock ̀ n roll. Vi sjunger 
tillsammns, men det hade aldrig 
funkat att vara ihop på grund av 
åldersskillnaden.

Fast som sagt, relationen fungerar 
som en dans i studion. J.P. säger att 
han och Chrissie var helt överens vad 
gäller musiken. Det blev aldrig några 
diskussioner om sound, utan allt gick 
väldigt fort. Därför blev det färdiga re-
sultatet en ren och skär överraskning. 
Att sedan jämförelserna med The Pre-
tenders redan kommit som ett brev på 
posten är en annan sak. Men Chrissie 
bryr sig inte.

Nej, jag kan inte säga något om det. 
Sådana jämförelser får journalis-
terna stå för. Själv tycker jag vi låter 
som ett helt annat band, och det är 
viktigt för mig att betona det.

Ni skrev större delen av sångerna på 
Fidelity (som skivan heter) i samband 
med en resa till Kuba. Berätta?

Well, vi åkte egentligen dit där bara 
för att hänga, men J.P. tog med gitar-
ren ändå. Allt blev väldigt oredige-
rat. Jag sde till honom “Jag vet inte 
vad du tycker, men det här känns 
som det bästa jag gjort”. Dialogen 
i texterna är väldigt rak och rolig, 
men vissa tycks ha tagit dem väldigt 
allvarligt.

Hon är en av de mest inflytelserika och framgångsrika kvinnorna i rockbranschen, men Chrissie Hynde har aldrig 
vare sig kompromissat eller vilat på lagrarna. Nu börjar hon om från början med sitt nya band jP, Chrissie & The 
Fairground Boys och lovar samtidigt att fortsätta hålla livsverket The Pretenders vid liv.

Tack. Den är som en hyllning till Burt Bacharach. 
En fantastisk låtskrivare. Han är en hjälte på sam-
ma sätt som Brian Wilson, Prince och Eminem.

Titeln på nya plattan skulle ha varit något med Court-
ney Love. Vad hände?

Skivbolaget var inte nöjda med att den skulle heta 
”I fucked Courtney Love”, he, he. Jag hade också 
gjort en liten låt som hette, ”Courtney Gives Big 
Head”.

Vi går vidare och äter tillsammans med övriga band-
medlemmar middag på Strands Bar. Treacy vill bara 
ha pommes frittes. Hur lång tid tar det att skriva en 
låt?

Ungefär en minut. Jag skulle antagligen kunna skri-
va en hel platta på en vecka.

Med den kreativiteten måste du ha mycket outgivet 
material?

Ja. Jag bär allt i mitt huvud. Det är därför det smär-
tar så mycket i skallen. Där finns så mycket.

Har du några favoriter bland alla låtar du gjort?
Nej. Det finns låtar som jag är ganska nöjd med. De 
låtarna jag gillar bäst är de som smärtar mest. Så 
därför är det svårt att säga att jag gillar dom. Några 
av dom ska vi spela ikväll.

Efter konsert samlas vi i logen bland indiepoptjejer 
och svenska indiepopmusiker. 

Treacy har huvudet fullt av idéer, vissa sticker han 
då och då in i konversationer med mig, bandmedlem-
marna, fans och musiker som sitter samlats i logen. 
Han berättar om ett filmmanus som beskrivs som ”ti-
diga Guy Richie”. 

Det handlar om en gammal pubsångare i 70-års-
åldern som aldrig riktigt lyckades. Men så lyckas 
hans barnbarn som punk/indie-band. Den ska 
utspela sig hemma i East End och det är även en 
spökhistoria. Jag har polare som jobbar inom TV 
som har läst manusutkastet men sånt här tar tid. 
De kommer nog att ge mig 30 000 pund medan 
skivbolaget bara ger mig 500.

Berätta något fint minne från din över 30 år långa 
karriär.

Jag har bra minnen från gruppen. Som när vi spe-
lade i Berlin samma dag som muren föll. Hela da-
gen kände man hur rykten spreds och att det skulle 
ske, en otrolig kväll. Jag umgicks med Nico i Berlin, 
träffade fans som Kurt Cobain och Evan Dando 
som båda var trevliga. Jag har fått se fantastiska 
platser. Idag är det svårare att resa men om två 
veckor åker vi och spelar i Japan.

Dan Treacy ser allt tröttar ut och verkar vilja gå tillbaka 
Zinkensdamms vandrarhem och säger till Texas Bob:

Ska vi gå och slå sönder hotellet? Vi låter Cyril be-
tala för det…

Cyril Hellman

”När Texas-Bob 
hörde att jag var 
hemlös lät han mig 
sova hos honom 
i några dagar och 
sen dess har vi varit 
vänner.”

”jag har arbetat med många 
artister, men j.P. är den som 
varit klart lättast att ha att göra 
med. På ett sätt är det här en 
väldigt söt historia.”

Slutligen, vad är det viktigaste ni har 
lärt från varandra under den här tiden?

Det viktigaste jag lärt av J.P. är att jag 
ska försöka vara en trevligare per-
son. Han är så snäll själv.

Jag har lärt mig vara ärligare och 
lita mer på mig själv, avslutar J.P. 
Chrissie har fått mig att inse att om 
man ska bli en riktig rockmusiker är 
det det enda som gäller, inte att skri-
va hits för radio. Hon har lärt mig allt.

Peter Eliasson

”jag refererar ofta till 
oskuldsfulla saker som små 
barn och djur. jag föredrar 
barn framför vuxna.”



Nya Upplagan November 2010 Intervju 12 Nya Upplagan November 2010 13Krönika

Kanske är det för att skapa sig själv 
som man tar avstånd från andra. I själ-
va verket är andra otroligt lika en själv 
och därför gör det så ont när man vill 
definiera sig som annorlunda. Under 
27 farofyllda år har man stretat och 
gnetat med att skapa sin egen plats, 
sin eget utrymme. Motsatser ställs upp 
och reseras. Om man tar det på ett 
enkelt plan så kan vi se att uttalandet 
vid min dagmammas köksbord 1988: 
”Jag hatar spenat” skapar en inre fejd i 
mig 20 år senare när jag spenat är den 
mest frekventa ingrediensen i min mat-
lagning.På samma sätt positionerar 
sig länder. Genom att skapa mantran 
som ”inte i krig på 250 år”, “en svensk 
tiger” och ”Neutralitetens hemland” 
tar Sverige avstånd från våld och annat 
historiskt otyg. I Sverige växte jag upp 
med tron på dessa ord. Tills motsat-
sen bevisades denna kalla vår.Längst 
uppe på den sluttning som omger sta-
den Würzburg, Tyskland, lutar sig min 
vän Tillman ut för ringmurens kant och 
tittar på mig.

 ”När jag var fem eller sex år läste 
mormor en besynnerlig ramsa för mig.

"Bet Kinder bet, morgen kommt der 
Schwede.”

Vad jag skall tänka om detta 
Fredrik?

Först skrattade jag. Min hjärna sor-
terade. Finns det något som helst i 
denna ramsa som beskriver mitt sköna 
hemlands invånare. Be en bön barn, 
imorgon kommer svensken. Inom-
bords skrattade jag högt, senare rakt 
ut och vid läggdags fanns till sist ett 
visst tvivel planterat i mitt inre.

Tre dagar senare kom jag till Dres-
den. En ung kvinna, som inte hört ram-
san, sa att allt hos visste om Sverige 
var att fängelsegaller kallas för Scwe-
dische gardinen. Finns det personer 
som i historien gjort så vedervärdiga 
handlingar mot andra att jag, som i mi-
nimal men i minsta fall symbolisk me-
ning, för alltid kommer att förknippas 
med dessa gärningar. Att söka svaret 
på denna fråga är mitt mål de närmsta 
åren. Jag skall resa land och rike runt, 
bekämpa all social fobi och kasta mig 
in i okänd terräng för att om möjligt hit-
ta receptet på historik botgöring. Jag 
börjar med Belgien.
 
Fredrik Karlsson

BeT kiNder BeT, MorgeN 
koMMT der sCHWede

Kai Bae beach, Koh Chang, Thailand. 
(inv. 5000 and rising!)

Jag sitter inte i skuggan av ett tvivel 
utan i skuggan av en palm. Det är hett. 
Svetten rinner längs min rygg. Isen i 
mitt sodavatten smälte innan jag hann 
tänka svalka. 

Jag håller på att starta ett café i Thai-
land: ”JONAS JONASSONS”; Kaffe 
och internet.

Att semestra i Thailand har jag gjort 
många gånger. Att få ett café målat 
och fixat är en ny och intressant upple-
velse. Att ha med hantverkare att göra, 
är ju som många vet inte alltid så lätt. 
Att dessutom försöka kommunicera 
på ett annat språk, gör inte det hela 
lättare. Vi vet i alla fall att huset klarar 
stora mängder regn. Det har regnat så 
mycket att en hel samling bungalows 
rasade ihop och 5 personer omkom. 
Halva vägen och en massa elstolpar, 
mötte samma öde. Det tog några da-
gar och sedan fungerade både elen 
och vägen igen. 

Det finns ingenting som inte går att 
ordna, men det tar TID! Just när man 
tror att arbetet är i full gång, så visar det 
sig att det är en ”Buddhahögtid” och 
samtliga arbetsföra är som bortblås-
ta. Detta föregås inte av ett; ”Vi kom-
mer inte i morgon, för att det är helg-
dag”. Nej här får man fråga om man vill 
veta! Därför är den vanligaste frågan: 
”Baj naj”? ( vart ska du?). Detta frågar 
alla, hela tiden och man förstår varför. 
Man lär sig också snabbt att måla med 
många tunna lager färg, annars torkar 
färgen aldrig, jag menar aldrig! Luftfuk-
tigheten är 100%! 

Våran snickare är skicklig, men idag 
är han lite full. Det känns ibland som 
om jag är med i en gammal pilsnerfilm 
från 40-talet. 

Vi har också varit på shoppingrunda 
i den stora staden ”Chantaburi” (inv. 
27602).

Vi hittade till slut en ugn (vi ska ju 
baka kakor och annat mums!), det var 
inte lätt: Det är mycket ovanligt med 
en ugn i ett Thailändskt kök. Här har 
man en gaslåga eller en krukliknande 
grill, en wok och en riskokare. Detta 
är det enda man behöver för att laga 
den världskända Thailändska maten. 
Vi hittade till slut även Kanel och jäst, 
men bara torrjäst. Kardemumman ly-
ser fortfarande med sin frånvaro. Va-
ror som man tar för givet i Sverige, blir 
guld värda. En kompis vi träffat här på 
ön, som är bartender, fick nästan tårar 
i ögonen när vi fixat en påse med Ci-
troner till honom. Här finns bara Lime; 
Thailändarna säger att sådana där sto-
ra gula  ”Manaoer” (Limefrukter); kan 
man inte äta, de är för sura. Som sagt; 
regnperioden lider mot sitt slut och jag 
tvivlar inte ett dugg på att Thailändar-
na fixar till allt innan turisterna kommer. 
De är mästare på ordna till det för oss 
Falanger (utlänningar). Men i skuggan 
av palmen, ska man inte göra saker för 
fort, det är för varmt, då säger de; ”cha 
cha” (ta det lugnt).

Jonas ”Olof (Kokos) Palme” Jonasson

32° i skUggaN aV eN PaLMkViNNLigT oCH MaNLigT 

Plötsligt så stod jag där, med huvudet mot din axel 
och jag kunde höra hur dina andetag sakta överrös-
tade musiken. Våra skuggor blev till en själ som folk 
runtomkring oss kunde ta på. Du viskade mitt namn 
gång på gång likt en fråga som jag besvarade med 
ditt namn. Nu fanns det ingen återvändo, bara ett kall 
om förändring och en förbjuden dans.

Lagrade minnen kom upp till ytan när vi tog våra 
första steg. Ingen av oss kunde föra men vi pratade 
istället i takt. När musiken plötsligt försvann förstod 
jag att det var försent. Du skulle få mig att le varje se-
kund i resten av mitt liv.

– Det här är helt sjukt, sa du. Vi gick tillbaka till ba-
ren och beställde varsitt glas. Jag ville fylla det med 
dina tårar och släcka min törst men istället valde jag 
att drunkna.

– Hur kan något som är sjukt vara så underbart? 
Dagen efter kändes som en alldeles för lång ma-

tiné film där jag i ett dåligt försök ansökte om huvud-
rollen. Istället blev jag en osynlig statist, rädd för att 
synas och rädd för att ge, men helt plötsligt så såg 
du mig.

– Ska vi ta en promenad? frågade du när du 
ringde.

– Klart vi ska, svarade jag.
Tänk att den jag inte känner, känner mig tydligt och 

när jag blygsamt tittar på honom så ser jag en del av 
min själ. 

Ibland tog du mina ord och ibland kunde jag ta 
dina.  Du berättade att du, när du var liten, hade trott 
att uttrycket ”att röka som en borstbindare” hade varit 
”att röka som en borstspindel”, och det sa du samti-
digt som jag skulle berätta exakt samma sak. 

Du, jag och Borstspindeln vandrade i flera timmar. 
Solen hade börjat gå ner och i vår värld skulle ingen 
någonsin kunna se röken av oss.  Den här gången 
lämnade vi inga spår.

Så är jag tillbaka i vardagen igen, till en tom lägen-
het i en främmande stad. Precis som jag kan forma 
figurer av moln tittar jag ut genom ett fönster och for-
mar dig av människor som går på andra sidan gatan.  

Jag blundar när jag hör någon tala och förvränger 
orden så att de blir till dina ord och jag lyssnar på vår 
sång om och om igen. 

Jag kan inte sova och när jag försöker äta så känner 
jag ingen smak.

När jag sitter i köket så ser jag någonting svart kry-
pa på väggen. Jag går fram till den och ser att det är 
en liten spindel. Jag tar den varsamt i min ena hand 
går fram till ett fönster och släpper ut den. Det är pre-
cis då, när jag stänger fönstret, som du ringer:

– Jag kan inte sluta tänka på dig, säger du. Jag ler 
och knyter min hand hårt om mobiltelefonen. Jag hör 
dina andetag och jag låter dig höra mina.

– Jag kan inte sluta tänka på dig heller, säger jag.
–Vänta lite, säger du. Jag hör att du lägger ifrån dig 

luren och sen hör jag en liten duns med ett efterföl-
jande skrapande ljud.

När du kommer tillbaka till telefonen viskar du:
– Jag slog precis ihjäl en spindel.

Kristina Westin

BorsTsPiNdeLN

Som vanligt, när man arbetar som fri-
lansande kompositör, dyker arbets-
tillfällena upp i klump; premiärer och 
deadlines har en förmåga att dras till 
varandra som älskande på en central-
station. Det kan vara svårt att hinna 
med ibland – att hitta på nya världar 
och sammanhang som ska passa olika 
föreställningar. Jag har under hösten 
löst detta med att låta olika projekt 
samtala med varandra och fungera 
som delar i något större – som sepa-
rata akter i ett Jordanssons 2010. Två 
projekt fick till och med dela på samma 
orkesterinspelning, ett melodramatiskt 
kärleksdrama på film och en uppsätt-
ning av Den lilla Sjöjungfrun på Dra-
maten. Den enda utgångspunkten jag 
hade var att jag ville göra det vackert 
och jag ville utforska det vackra och 
vad det står för i musik. Det är svårt 
med det vackra och det är många som 
misstar det för följsamt. Det visar sig 
ju ganska snart att för att det ska fung-
era måste det ställas mot något skevt 
eller något som gnisslar för att det ska 
upplevas levande och inte bara smö-
rigt och inställsamt. Ennio Morricone 
talade om det här när han intervjuades 
inför Polarpriset: Bakgrunden, som dri-
ver filmen framåt, kan vara dissonant 
och skärande men ihop med en vacker 
melodi börjar den kommunicera med 
publiken. Det är en intressant kopp-
ling att det andra priset gick till Björk 
som jobbar på ett liknande sätt. I ett 
samtal med Arvo Pärt för BBC talar de 
om två teman som går parallellt – Ett 
rent och himmelskt och ett komplice-
rat, mer dissonant och svårare att följa. 
Eller ta Tom Waits som väljer att göra 
sina vackraste ballader på ett gammalt 
ostämt piano. Det är den lilla förskjut-
ningen som gör det. 

”Det vackra är det som förvånar, en 
sorts färg i en sorts sorg” skrev Stig 
Claesson en gång och det är väl det 
som jag letar efter under den här hös-
ten. Jag försöker göra melodier som 
inte självklart hittar hem utan bara rör 
sig runt ackorden och just när man tror 
att allt ska hitta tillbaka till kärnan så 
kommer en överraskande baston och 
tar musiken i en ny riktning. Det kallas 
mediantik berättade en skolad kollega 
och jag började läsa på och studera 
bara för att strax försvinna i inspelning-
ar av Jobim och Debussy. De kunde 
det där. 

Så nu sitter jag här med en film och 
en teaterföreställning där melodier 
hälsar på och lånas ut, där klanger är 
gemensamma men ändå fungerar oli-
ka beroende på sammanhanget, ena 
gången som ett ledmotiv och nästa 
som en bakgrundsstämma. Det är 
vackert på något vis.

Leif Jordansson

Premiär på Den lilla sjöjungfrun i regi 
av Kajsa Giertz 27/11 Dramaten, 
Stockholm

Är på yoga. Tror att positionen jag står 
i kallas för ”krigarens position” och är 
någon form av balansövning. Plötsligt 
får jag för mig att titta mig lite omkring 
för att se hur alla andra står. Genast 
tappar jag balansen och ramlar. 

Trots att yogainstruktören pratat om 
att vi ska ”bevara tankarna i rummet” 
och inte sväva iväg någon annanstans 
kan jag inte låta bli att i den sekunden 
dra en jämförelse mellan mitt misslyck-
ande med krigarpositionen och livet i 
allmänhet. Är det inte så, att så fort vi 
börjar titta oss omkring och jämföra 
oss med andra runtomkring oss, så 
tappar vi balansen en aning? 

Kan inte heller låta bli att koppla allt 
detta till kvinnligt och manligt. Har ing-
en schysst statistik eller källa, utan kan 
bara utgå från mitt eget liv då jag säger 
att tjejer i allt högre grad än killar tjö-
tar och jämför. Jämför sig med de som 
är bättre men också med de som är 
sämre. & i allt detta jämförande tappar 
många bort sig själva. 

Utöver detta så är det ett väldigt kän-
nande. Hur mår jag egentligen? Mår 
jag verkligen bra? SKITSAMMA!! Kör 
på bara. Skaffa dig ett intresse och en 
hobby. Skapa ditt liv och var aktiv istäl-
let för att sönderkänna det. Hitta ett 
mål att fokusera på.  

Tänker på all självhjälpslitteratur 
som pumpas ut, främst riktad till kvin-
nor. Där man lär sig om hur man ska 
älska sig själv och ta hand om sig själv 
för att må bra. ”Ställ dig varje morgon 
framför spegeln och säg att du är vack-
er!”, ja fast nej – varför inte bara slå 
upp en tidning och hitta en intressant 
utställning att gå på? Flytta fokuset en 
aning från dig själv, hur du mår och hur 
du borde älska dig själv och ditt utse-
ende än mer. 

Poängen? Människor, och fram-
förallt tjejer, sluta känn så förbannat 
mycket. Sluta känn och sluta jämföra. 
Fokusera istället och kör på. Då blir allt 
bättre automatiskt. Annars är risken 
stor att ni som jag, ramlar omkull i yoga-
salen. För känner man efter ”på djupet” 
är det sällan så bra och jämför man sig 
med Hermione Granger är man inte 
längre så smart (hehe).  

”Move your ass and your mind will 
follow” som min käre mor skulle ha 
sagt… 

Isadora Bennet

BakgrUNd: 
Socialstyrelsen har utfärdat bestäm-
melser om att varje treåring i Sverige 
ska tilldelas en av länsstyrelsen utsedd 
”coach”. Denna coach skall ge treår-
ingen besked om hur livet skall levas 
och på vilka sätt det går att finna livets 
mening. 

Mot detta har invänts, att dylika råd 
vore föräldrarnas uppgift. Socialsty-
relsen finner emellertid, att många för-
äldrar saknar omdöme och kunskaper 
nog för att på ett opartiskt sätt kunna 
redogöra för dylika livsfrågor.

Småbarnscoachens insatser är av-
giftsfria och mottagandet av sådant 
stöd är obligatoriskt.

eTT eXeMPeL:
Coachen: Hejsan Per Putte, här är 
din coach. Jag heter Willy Smajlman. 
Jag tänkte vi skulle gå igenom några 
grundläggande regler för ett lyckligt liv.

Per Putte, 3: ”Grundläggande”?
Coachen: Jag menar basic. Det 

viktiga.
Per Putte: Okej. Jag hör på.
Coachen: Ditt liv kan delas in i tre 

tårtbitar. Först blir du 30 år. Och sen 
blir du 60 år. Och sen blir du 90, och 
då är det nästan klart.

Per Putte: Vadå, är det samma sak 
att vara 30 år som att vara 60?

Coachen:  Nej, inte alls. Under dina 
första 30 år utbildar du dig och fixar fa-
milj. Under de följande 30 åren försör-
jer du dig på det jobb du har utbildat 
dig till. Sen vilar du på dina lagrar.

Per Putte: ”Lagrar”? 
Coachen: Lagrar är samma sak som 

madrasser.
Per Putte: Kan man göra vad som 

helst som inte direkt är olagligt?
Coachen: Nej, man ska vara bussig 

och hygglig. Det du vill att andra ska 
köpa åt dig, det ska du köpa åt dem. 
Du ska älska den som mobbar dig.

Per Putte: Jaha, det där verkar glas-
klart. Men varför måste man jobba?

Coachen: Det är för att du måste tjä-
na pengar för att kunna köpa köttbullar 
och lingonsylt.

Per Putte: Jag tycker det är mycket 
bättre att äta gratis. Det gör jag nu.

Coachen: There is no such thing as 
a free lunch.

Per Putte: Va?
Coachen: Det kan du försöka kom-

ma ihåg: Det är alltid NÅGON som be-
talar. Bara luften är (än så länge) gratis.

Per Putte: Men vad är kärlek, som 
jag har hört talas om så mycket?

Coachen: Det går i flera steg: Träff-
förälskelse-IKEA-barnafödande-seg-
het-skilsmässa-gemensam vårdnad.

Per Putte: Tack, snälla farbror 
Coach för idag. Jag ser redan fram 
emot vårt nästa upplysningstillfälle.

Jonas Hallberg

CoaCHeN

Detta band begåvades omgående 
med epitetet supergrupp och gav den 
klassiskt frägade hårdrocken ett ny-
gammalt fräscht ansikte med succén 
skriven i pannan.

Alla har sagt till mig i åratal att sluta 
spela blues, men rocken kommer 
aldrig att bli mitt dagjobb, erkänner 
den gitarrspelande sångaren. Jag 
är soloartist, men är glad om jag kan 
hålla på med Black Country när jag 
inte arbetar själv. För jag är nöjd med 
den publik jag byggt upp, jag kan 
spela på ganska stora ställen ändå 
utan att spela hårdrock och ha an-
dra med mig på scen.

Idén till Black Country Communion 
såddes av Joes långtida rattare Ke-
vin Shirley, en herre vars meritlista är 
en mil lång och inkluderar allt från Iron 
Maiden och Aerosmith till Silverchair, 
Him och Journey. Enligt Joe fick Shirley 
idén i samband med en spelning han 
gjorde tillsammans med Deep Purples 
ex-vokalist Glenn Hughes på en av in-
strumentkedjan Guitar Centers filialer 
i Los Angeles. Giget föranledde pro-
ducenten att föreslå en fortsättning, 
varpå laguppställningen blev fullstän-
dig med trummisen Jason Bonham 
och Derek Sherinian, tidigare key-
boardspelare i proggrockarna Dream 
Theater.

Black Country har lyckats trots de 
dåliga oddsen. Vem kunde tro att 
det alls skulle gå? Det här är en av de 
där sakerna som började helt förut-
sättningslöst, och kunde blivit jätte-
fånigt. Men rent musikaliskt befinner 
vi oss på samma nivå. Vi komplet-
terar och pushar och drar i varandra 
helat tiden, vilket verkligen hjälper.

Är du inte orolig att supergruppsgre-
jen ska överskugga vad du gör på egen 
hand?

Jag bryr mig faktiskt inte. Jag kom-
mer alltid att vara soloartist oavsett 

– Jag har inga visioner om att fylla stora sportarenor, säger Joe Bo-
namassa. Det räcker för mig att spela för två-, tretusen människor 
per kväll. Jag är ingen artist som spelas på radio, så jag oroar mig 
inte över min popularitet på det sättet. Dessutom är det mycket lätt-
tare och roligare att befinna sig på den här nivån.

joe 

vilket. Jag har egna låtar som folk vill höra, så jag 
är övertygad om att det är det jag ska vara. Black 
Country är bara en bonus, hårdrocksfansen visste 
inte riktigt vem jag var innan vi bildades. Men jag är 
såklart glad om de uppskattar mig nu. Vi får se hur 
det går. Min attityd är att jag tar en dag i taget, så 
jag inte blir besviken.

Fast som sagt, solokarriären kommer alltid att finnas 
där, och den har vårdats både ömt och idogt ända se-
dan debutalbumet A New Day Yesterday såg dagens 
ljus 2000. Uppgången må ha kommit både gradvis 
och långsamt, men nuförtiden spelar spelar Joe re-
gelbundet på ställen som tar in två-, tretusen männis-
kor. Samtdigt fortsätter hans album att gå bättre och 
bättre för varje släpp. Årets release Black Rock är 
som sagt inget undantag i det avseendet.

Nej, för varje år kommer det fram någon ny som för-
söker göra det här bättre, så då försöker man för-
bättra sig själv också   

Det går inte att stagnera, man måste anstränga 
sig, och försöka pröva på nya saker. Annars blir det 
bara tråkigt för alla.

Du är bara trettiotre, men du har redan kunnat fira tju-
goårsjubliéum som professionell musiker. Inte illa?

Well, jag är en överlevare. Ibland bestämmer man 
inte saker själv, man blir vald istället och musiken 
valde mig. Jag har lyckads karva ut en nich där jag 
har en stor undergroundfanskara. Men det går inte 
att åka och spela på samma ställen jämt, jag åker 
dit jag måste. Det är viktigt för mig att åka till ställen 
som Israel och Indien för att komma vidare. Förra 
gången jag spelade i Prag kom tvåhundra, den här 
gången var det tvåtusen. Sådant är roligt att se, 
men jag vilar inte på lagrarna.

Du var väldigt ung när du började turnera. Hur var det 
att vara tonåring bland en massa vuxna män?

Det var bra. Men jag gjorde många misstag då, så 
jag slapp göra dem när jag var tjugotvå, tjugotre 
istället. Om jag klantat mig senare hade det varit 
mycket jobbigare.

Peter Eliasson

deT VaCkra

Bonamassa
Ända sedan han agerade förband åt självaste BB king som tolvåring har bluesrock-
ande joe Bonamassa varit på ständigt uppåtgående. idag drygt två decennier senare 
är han större än någonsin, och tillika dubbelt skivaktuell med såväl sin bäst säljande 
soloskiva någonsin och Black Country Communion. 
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Alltså ville jag veta mer, se platsen 
som lånat sitt namn åt min adress 
tretusenfemhundra meter norr om 
Alexanderplatz.

Det var kallt när jag rullade ut motor-
cykeln från bakgården och drog nord-
ost mot den polska statsgränsen.

Fram till Stettin (som staden en 
gång hette) var det bra väg men några 
minuter senare började prövningarna.

– Oh söte Jesus, som den fete krimi-
nalpolisen Dalziel brukar utropa i Regi-
nald Hills deckare.

På kartan fanns en väg markerad. 
Fast ”väg” var nog en underdrift, för 
det var som att köra på slingrande ålar 
– med halvmeterstora hål i beläggning-
en. Och efter Stargard blev det etter 
värre.

Nu kom jag ut på markavägar där det 
underliggande materialet högst med-
gav en hastighet på trettio kilometer; 
med halvt indragen koppling och hjär-
tat i alla tänkbara halsgropar.

Om jag ska vara ärlig höll jag faktiskt 
på att ge upp flera gånger, överväg-
de att köra tillbaka till Stettin, kände 
fysisk rädsla efter flera genomslag i 
framgaffeln.

– Men fan också, sa någonting i mig. 
Du kan ju bara inte ge upp…

Och färden fortsatte, skumpig och 
allmänt vidrig på dessa vägar som för-
modligen inte åtgärdats sedan Röda 
Armén ryckte vidare mot Berlin på vå-
ren 1945.

Ibland stannade jag för att dra an-
dan/röka/klunka vatten och då kom 
kvinnor – i min ålder – ut ur husen, slit-
na och med dåliga tänder, och tiggde 
cigarretter.

– Bitte, bitte papyross, kom det ur 
vädjande munnar.

Min framlidna hustru var halv polsk-
ryska. Alltså dröjer ett femtiotal polska 
glosor i en hjärnvindling tillsammans 
med den rudimentära ryska jag plockat 
upp under resor i österled.

Den mixen gick med nöd och näppe. 
Annars var språkförbistringen total. 
Varken tyska eller engelska fungerade; 
än mindre franska.

Jag svor flera gånger över omöjlig-
heten att inte kunna tala med männis-
kor jag ville språka med när jag körde 
genom skamfilade byar med höns och 

boskap på de ogräsbevuxna gatorna, 
drack muggkaffe på mackar som he-
ter Orlen, sa spasibo aderton gånger, 
och noterade att bensinstationer-
nas namn lät som ett syntetmaterial. 
Samt att priset på drivmedel angavs i 
kubikdecimeter.

Dock var de alla, som ett resultat av 
övergången från plan- till marknads-
ekonomi, uppkopplade till American 
Express.

Så kom äntligen den gröna skylten 
som sa SWIDWIN, tjugofem mil och 
sex timmar från Berlin, följt av intaxning 
i stadens kärna, där de båda hotel-
len vid ett fräscht torg visade sig vara 
fullbelagda.

Obegripligt, tänkte jag eftersom 
jag inte hade en aning om att gäs-
terna var skogsmullar på utflykt i ett 
skönt landskap. Tillika ett populärt 
rekreationsområde.

Uppgiven, trött och svettskitig såg 
jag mig omkring när plötsligt en vän-
lig herre dök upp med frågan speak 
English?

Jag nickade glatt och sa hotell-ho-
tell, varpå polacken slet fram mobilen 
och hojtade girlfriend-girlfriend. Några 
fler ord kunde han inte på det engelska 
tungomålet.

Därmed bekräftades alla fördomar. 
För girlfriend + hotell var naturligtvis 
identiskt med horhus.

Men fel hade jag. För i stadens ut-
kant låg ett nybyggt motell, och girl-
friend var damen i receptionen som på 
bruten tyska sa att polnischer Mann 
telefoniert. Sedan fick jag en stor stark 
och en macka med sylt. Varpå jag 
begick staden. Till fots eftersom jag 
högst ogärna kör med alkohol under 
skinnpajen. 

Swidwin, tidigare Schivelbein, be-
skriver en märklig historia.

Här byggde venderna en väldig 
borg, delvis av flyttblock, för knappt tu-

sen år sedan på ett markstycke kringflutet av floden 
Rega – senare utvidgad och bland annat säte för as-
kaniska markgrevar.

Det var ett rikt jordbruksland som med tiden 
strösslades med bryggerier, handeln blomstrade och 
Schivelbein blev centralort, brändes av svenskarna 
1630, fick järnväg 1859, och demolerades nästan 
helt under de hårda striderna mellan Wehrmacht och 
Röda Armén. Som blott lämnade borgen, stadspor-
ten, ett gammalt industribygge av rödtegel och en 
handfull hus oförstörda.

Före andra världskriget bodde knappt tiotusen 
människor i Schivelbein, huvudsakligen etniska tys-
kar jämte en judisk minoritet – utsatt för pogromer re-
dan 1881 och senare deporterad.

Efter kriget tillföll Schivelbein Polen, befolkades 
snart av polacker och inflyttade från Ukraina. Sam-

tidigt påbörjades återuppbyggnaden – med såväl 
hyreskaserner, så kallade Plattenbauten av prefabri-
cerade betongelement, samt mindre fastigheter i låg 
skala och små villor.

Så gick jag då i denna stad som blev en gata i Ber-
lin, och som fött två söner som båda satt sina avtryck 
i historien: den moderna patologins fader Rudolf 
Virchow, som också var anti-klerikal liberaldemokra-
tisk parlamentariker, och seriemördaren Willy Roloff.

Förvisso var borgen imposant men det som slog 
mig mest var den slitenhet som följer på bristande till-
gångar – de nybyggen som uppstått efter östblock-
ets upplösning undantagna. Ty även om kvarteren 
bakom stadsporten byggts eller renoverats under 
sent fyrtiotal, så har därefter knappast någonting 
hänt.

Det var skräpiga bakgårdar och fallande puts, 
spräckta fönsterrutor lagade med tejp men samtidigt 
en bilpark bestående av lika delar moderna fordon 
lackerade i silvermetallic och gamla karosser som 
rullat sedan mina egna tonår.

På stadens andra och största torg stod det obli-
gatoriska monumentet till minne av fascismens och 
stalinismens offer, där jag på goda grunder antar att 
ordet STALINIZMU adderats i modern tid.

Och vid kyrkan ett stycke därifrån hyllades den 
polske påven Johannes Paulus med hundratals 
stearinljuslyktor.

Kvällen blev en biff och ett glas rödvin på motel-
let men när jag före maten bad om en skvätt vodka 

– bitte, det bästa ni har – visade den 
sig vara holländsk. Biffen var för övrigt 
husets dyraste rätt, kostade sjuttiofem 
kronor.

Och över spritflaskorna i baren 
hängde ett krucifix, markerande att 
detta är katolskt hjärtland.

Vid borden intill dinerade polsk övre 
medelklass, och åter kom frustrationen 
över uteblivna samtal.

Det blev dessvärre bara fraser, top-
pade av ord som Schweden och Har-
ley-Davidson. Jämte bordsgrannarnas 
frågor i stil med Polen gut?

Jag kan för litet för att överhuvud-
taget kunna uttala mig om detta land. 
Men en sak är säker. Det kommer att 
ta minst två generationer innan denna 
stad och de byar jag passerade når 
vad vi i Sverige kallar ”skälig standard”. 
Att ungdomarna har fräcka jeans och 
moderiktiga sneakers räcker inte. 

Fast nationalsången innehåller någ-
ra ord som andas förtröstan: Jeszcze 
Polska nie zginela – ”än är Polen ej för-
lorat”. Vägt mot papism och medlem-
skap i såväl EU som Nato.

Ortnamnen Schivelbein/Swidwin 
kommer slutligen båda från gammel-
pommeranskan och betyder ungefär 
något upphöjt omgivet av vatten. Alltså 
platsen där borgen byggdes.

Detta språk är i princip utdött i Polen 
men talas fortfarande i ett par små bra-
silianska samhällen till följd av utvand-
ring under 1800-talet – därmed en pa-
rallell till den ålderdomliga svenskan i 
Ukraina.

Påföljande dag kom kallt ösregn, 
gjorde vägarna om möjligt än farliga-
re. Och en vecka senare utraderades 
halva Polens regering vid en flygkrasch 
när de skulle hedra de tusentals po-
lacker som mördades av Sovjetstaten 
1940 i Katyn nära Smolensk.

C-J Charpentier  

ett hugskott och en stad
Foto: C-J Charpentier

Huvudgatan i Swidwin där praktiskt taget alla hus byggts efter kriget.

C-J Charpentier har just utkom-
mit med boken Berlin Schivel-
bein – utsikter från östlig gata

En av hundratals bakgårdar i centrala Swidwin.

Den medeltida stadsporten Brama Kamienna överlevde slutstriderna på våren 1945.

Borgen vid floden Rega bildar infart till Swidwin.

Nyfikenheten födde ett hugskott, och hugskottet förde mig till en liten 
stad i västra Polen, och att ordet ”hugskott” finns belagt i skriven svenska 
sedan tidigt 1600-tal gjorde ju inte infallet sämre. jag hade hyrt ett rum på 
schivelbeiner strasse i östra Berlin, och eftersom alla gator har sin histo-
ria tog jag reda på att just den här gatan hade anlagts 1903 och namngivits 
efter den då tysk-pommerska staden schivelbein  idag polska swidwin. 

”det var skräpiga bakgårdar och 
fallande puts, spräckta fönsterrutor 
lagade med tejp”

”det var ett rikt jordbruksland som med tiden 
strösslades med bryggerier, handeln blomstrade och 
schivelbein blev centralort, brändes av svenskarna 
1630, fick järnväg 1859”
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I mitt hushåll befinner sig just nu en så 
kallad bonnkatt. Katten ifråga är såle-
des icke någon renrasig raskatt utan 
går under den krypiska benämning-
en bonnkatt. Då jag i gårkväll hade en 
stund över nyttjade jag en ökänd fil-
delningstjänst för att tanka hem några 
stycken av den bonniga entertainern 
Eddie Meduza i syfte att utreda exakt 
hur bonnig katten ifråga var.

Resultat enligt följande:
Låt 1: Såssialdemokraterna, Katten 

ligger på en fluffig kudde i länsstolen 
och slickar tassarna. Klipper av och 
till med öronen vid refrängen. Katten 
gäspar käken ur led och ser fasligt ut-
tråkad ut.

Låt 2: Mera Brännvin, Katten ligger 
fortfarande delvis kvar på kudden men 
bråkar nu avmätt med min strävhåriga 
tax Serenius. Ställer sig upp och stret-
char genom kroppen. Försvinner i rikt-
ning mot kattlådan.

Låt 3: Sveriges Kompani. Katten 
står icke att finna. Spår efter katten 
påträffas i kattlådan. Städar upp katt-
lådan. Blir gravt illamående. Vomerar. 
Tar en whisky. Vaknar klockan 01.43. 
Experimentet avbryts.

Här skulle jag vilja avlämna en var-
ning för audionomt oerfarna individer 
att befatta sig med musikstycken av 
denna musiker då själva librettot inne-
håller mer eller mindre samtliga av de i 
svenska språket ingående orden enk-
last kategoriserade under rubriken 
förargelseväckande. Hörselkåpor och 
skyddsglasögon är att rekommendera 
vid lyssning till Eddie Meduza.

Resultatet av ovanstående försök 
blev icke speciellt entydigt. Denna katt 
förföll icke vara mer bonnig än någon 
annan katt. Vidare testning kräves inn-
an otvetydigt resultat kan registreras. 
Nästa steg är att med hjälp av bondko-
mik av typen Stefan och Krister fortsät-
ta utvärdera kattens bonnighet. Nås 
inga resultat där tas silkesvantarna av 
och Åsa-Nisse VHS-erna åker fram.

Trefvlig helg förövrigt!
Grefve Pavlov-Fågelsparre

eXakT HUr BoNNig Är eN 
BoNNkaTT?

Jag satt nyligen vid ett köksbord hem-
ma hos en konstnärinna. Vi försökte 
analysera politikens framtid medan 
hennes döttrar gjorde sig redo för nat-
ten. Nina Björk hade talat kvällen innan 
på vänsterns visionsmöte i Malmö. 
Publiken hade konsekvent applåderat 
hennes inlägg men det till trots gav de 
övriga i panelen hennes idéer eller re-
sonemang ingen del i samtalet. Istället 
fortsatte de oberörda hänvisa till varan-
dras uråldriga vänsterfloskler. Floskler 
som tilexempel bestod i vikten av att 
värna om full sysslesättning. Att med 
emfas! Värna om full sysselsättning. 
Där skönjer vi den gamle socialdemo-
kratiske arbetaren och hans bergfasta 
lojalitet till det egna arbetet. Det egna 
arbetet som meningen med livet. Med 
arbete menas i detta fall lönearbete, ej 
livets andra bedrifter och mödor. Nina 
Björks argument grundade sig i ett an-
nat perspektiv där individens behov 
kommer före samhällets behov. Vid 
första anblicken en klassisk liberalis-
tisk idé. Björk nyanserar och integrerar 
tankarna med perspektiv uråldrig inom 
feminismen, och alla applåderar, hon 
nämner inte något ang feminismens 
del i det. Lika bra antar vi. Samhället är 
ingen ö, människan är ingen ö och jag 
och konstnärinnan är överrens om att 
antagandet att arbeta heltid är likställt 
med en mänsklig rättighet känns hopp-
löst förlegad, rätt och slätt felaktig. 
Vänstern. Suck. Vilken nostalgi. Den 
indignerade arbetaren som kräver att 
få göra rätt för sig ungefär. Det måste 
finnas saker för ett vänsterparti 2010 
att kämpa för. Finn dom.

Feministisk Initiativ hade också ny-
ligen visionsmöte berättar konstnärin-
nan. De fattade beslut om att alla som 
vill göra en feministisk aktion har tillå-
telse att använda F!s logga utan speci-
ellt godkännande. Fint tyckte jag. Bort 
med byråkratin. Fram med de feminis-
tiska initiativen. Låt gräsrötterna växa 
sig så starka de bara kan och låt dem 
växa vilt.

Vi sitter hemma hos henne för att vi 
har träffats på ett möte tidigare under 
kvällen. Ett WISP-möte. Women In 
Swedish Preforming Arts. Vi planerar 
där aktiviteter för att stärka, stödja och 
göra uppror mot strukturer där kvinnan 
förminskas. Svår uppgift! En av kvin-
norna arrangerar antirasistiska film-
dagarna. Hon berättar för mig hur hon 
varit på ett möte med rika gubbar med 
pengar och hur de sagt till henne att 
kulturen inte är viktig i integrationsar-
betet. Hur hon baxnade. Hur hon sva-
rade. Det var det viktigaste, finns inte-
gration utan kultur och sport? Då sa de 
att okej, berätta vad du vill göra så ska 
vi ge dig pengarna till det. ”Så nu har 
jag pengagubbar!”. Det låter för bra för 
att vara sant svarade jag.

Mötet var förlagt i foajén på teatern 
där jag jobbar. I trappuppgången pre-
cis i entrén sitter ett företag som heter 
Flattr. Samma killar som låg bakom Pi-
rate Bay driver nu detta. En affärsidé 
som går ut på att man donerar pengar 
till uppovsmakare vars verk man upp-
skattar, så att säga ”flattr” dom. Som 
upphovsmakare kan man bara ta emot 

om man själv donerar. Det förhindrar 
att sidan utnyttjas och blir kommersi-
ell. Dessutom bildas en uppmuntrande 
bejakande kultur i anslutning till han-
deln med konsten. Vad människan an-
ser värdefullt för sin egen del maxime-
rar hon så att andra kan ta del av det. 
Jag kan tänka mig att pirater är de som 
donerar först och mest. Internetrevo-
lutionen är deras revolution och de går 
i fronten oavsett vart den här rörelsen 
leder dem.

Mitt sista exempel är ett företag som 
har rättvisa som sin drivkraft. Rättvise-
förmedlingen.se. En kvinna, f.d skivbo-
lagsanställd, har startat en förmedling 
där syftet är att omstrukturera ordning-
en där könet bestämmer yrke och posi-
tion. Hon utlyser, samlar och listar kvin-
nor inom olika kompetenser, särskilt 
opinionsbildande och normskapande 
yrkesroller. När vi hör argumentet ”det 
finns inga kvinnor att boka, anställa, 
kontraktera” finns nu rättviseförmed-
lingen.se. Arrangörer, grafiker, skriben-
ter, forskare, producenter, kameramän, 
regissörer, föreläsare och vd's. Företa-
get har varit en stor framgång och fått 
väldigt mycket uppmärksamhet.

Jag tycker tiden vi lever i nu, trots 
hyperreaktionära inslag som Sverige 
Demokraterna och Jimmie Åkesson, 
är en fantastisk tid. Visionära filosofer/
entrepernörer, nytt tänk kring affärs-
idéer och initiativ tagna som UTTALAT 
vädjar till människans bättre. Istället för 
hennes påstådda sidor och funktioner, 
”sexism säljer” ”folk e bekväma” och 
ännu värre, människan som inget mer 
än hennes kognitioner, reklambyråns 
version av människan. Jag ogillar dem 
mest för att det är förhållningssätt som 
omöjliggör förändring och hänvisar till 
det som varit. Trots att högervindarna 
blåser över Europa och vänstern klam-
rar vid motståndsretorik och vänster-
nostalgi så är där ljus i tunneln. För att 
i ideér om ekonomi, ekologi och rätt-
visa anas en förståelse för moderni-
tetens villkor, för rådande humanitära 
och tekniska förutsättningar, vilka den 
äldre generationen saknar. Tekniken, 
internet, har rivit ner så mycket av det 
som samhället var byggt på. Mycket av 
det gamla översattes i internetformat 
på ett fantasilöst sätt utan förståelse 
för mediet potential. En del nya sidor 
av mäsnkligheten exploaterades grovt, 
våra sociala liv, Facebook. Den kom-
mersiella världen följde med på inter-
net och under en period dominerade 
den. Men! The internet community har 
vuxit sig självsäkrare och självstän-
digare. Konstformerna har tagit fart. 
Samtalen pågår. Kreativitet och mel-
lanmänsklighet har blivit mer frekvent 
då människor har funnit sig själva tillrät-
ta på Internet. Det är till och med lätt-
tare att veja för kommersialismen på 
internet än offline. Framför mig mörk 
vinter och ljus framtid.

Elin Alvemark

Vi börjar med lite siffror: 160 Stockholmskvadratme-
ter, 2 etage, 2 takterrasser, 2 ångbastur och 6 meter 
i tak. Hur många miljoner den härligheten har kostat 
är en svindlande tanke. Jag har ingen känsla för så 
många siffror på rad.

Detta lägenhetsobjekt utgjorde nyligen hemma 
hos-reportaget i en av Sveriges största dagstidning-
ar. Det var inte i magasinet Residence, Interiors eller 
Elle interiör. Den reklammässiga artikeln publicera-
des i DN:s bostadsdel.

Här bjuds inte reporten på hembakat utan på ett 
glas Semillon (”Enligt den sydafrikanske gårdsherre 
som sålde honom flaskan ska den passa utmärk till 
asiatiskt.”). Här är en ångbastu för lite och inbyggda 
högtalare i duschen ett måste.

Debatten blossade upp. Får det vara så här? Kan 
ett par i Stockholms innerstad få leva i denna extra-
ordinära lyx? När bostadsmarknaden ser ut som den 
gör? Eller är det bara den svenska avundsjukan som 
upprör?

På vägen tappades själva kärnfrågan bort. Den 
som gjorde att det vände sig i magen innan man ens 
nått sista stycket av reportaget.

Att det finns människor med pengar är ingen hem-
lighet. Vissa välförtjänta, andra inte. Att bostadssitu-
ationen i huvudstad ser ut som den gör är inte heller 
någon hemlighet. Men att journalister, fotografer och 
redaktörer anlitade av Sveriges mest lästa tidning 
signalerar att 160 kvadratmeter vindsvåning är Nor-
men. DET är obehagligt.

För det är budskapet som ges. När reportern låter 
paret berätta att nästa drömvåning är på 300 kvadrat-
meter. Eller när fotografen plåtar 30 000-kronorsväs-
kor i hallen.

Med väldigt enkla medel kan man säga att en Billy-
bokhylla inte är stil. Att en månadsinkomst under 30 
000 inte är okej.

Egentligen borde jag inte förvånas. Artikeln utgör 
essensen av en ny kultur. En kultur som ständigt ma-
tar oss med nya magasin, timmar av primetime-tv och 
hyllmeter med coffeetableböcker. Inredningshysterin 
har nått sjukliga proportioner.

Svenskarna är besatta av sina hem – ”du är hur du 
bor”. Och alla antas ha råd.

Det är hösten 2010 och redan görs reklam för Hen-
rik Schyffert och Fredrik Lindström kommande krog-
show ”Ljust och Fräscht.” Nu är hysterin så uppenbar 
att man även får skämta om den.  Varsågoda! Tack 
tack, det var schysst, Henrik Schyffert. Men gemene 
man står med mössan i hand och har fortfarande inte 
kommit dit hän. Gemene man ser fortfarande upp till 
magasinens glansiga uppslag. Eller just det – dags-
tidningarnas beiga fulpapper.

I en värld där du värderas efter ytan kan det vara 
svårt att bli lyckad.

Och har du ingen Josef Frank-fåtölj så kanske det 
är lika bra att kasta in (Lexington-)handduken direkt.

Linnea Uddenmyr

160 kVadraTMeTer ViNdsVåNiNg  – deT 
Nya FoLkHeMMeT?

Sömnlös, kall och skinnet liksom stick-
er av att kroppen aldrig lyckas ligga 
stilla mer än femton sekunder i taget. 

Sängen är full av grus efter att någon 
tagit en tupplur med skorna fortfaran-
de på.  Smulorna har jag själv lagt dit. 
Smulor efter hårdbrödmackor, doppa-
de, tuggade och svalda.  

Under täcket är det för hett. Ovan 
för kallt. Det drar isiga vindar genom lä-
genheten. Håret känns tovigt. Överallt 
klåda och små vredesutbrott. 

Damm.
Men jag antar att jag får skylla mej 

själv för ingen tvingade i mej två starka 
koppar kaffe. Och en Redbull strax inn-
an sänggåendet. Ingen satte ett vapen 
mot min tinning och beordrade: Drick! 
Drick för i helvete annars skjuter jag!

Kanske inte konstigt ändå. Att söm-
nen vägrar infinna sej. 

Kanske inte alls konstigt med tanke 
på att jag överhuvudtaget aldrig drick-
er kaffe, i vanliga fall. 

Kanske har jag en inbyggd men kon-
stant felighet som på något sätt löper 
amok under sena timmar – kanske var 
det just därför jag fick för mej att bryg-
ga de där kopparna.

Men varför skulle jag testa just ikväll. 
Varför skulle jag bete mej som en ju-
belidiot och offra ännu en natt på me-
ningslös rappakalja?

Jag som har varenda timme upp-
bokad i morgon. Från frukost till 
kvällstvagning. 

Jag som ska till terapeuten och ”ren-
sa luften”. Byta från sommardäck till 
vinterdäck. Söka jobb, stå i lä, lämna 
återbud och meditera.

Jag som ska hålla tal på PO´s 
styrelsestämma.

Jag var trött nyss men tröttheten har 
bytt skepnad och inom mej spelas is-
tället ett inferno upp. Artister, statister 
och lilla Krister allihopa är med i spelet. 

Medan jag står maktlös och ser på. 
Jag står utanför som ett ufo och kan 

ingenting göra. Redigera replikerna, 
nej det ligger bortom min befogenhet. 

Jag saknar koden.
Allting känns konstlat och lite över-

drivet samtidigt som här svävar en 
mörk, tunn arom, nästan som efter ny-
bryggt kaffe.  

Sofia Rapp Johansson

FörBaNNade NaTT. saMTaLeT Pågår

De norska dödspunkarnas Turbonegros framtid är 
oviss. Sångaren Hank von Helvete, vars riktiga namn 
är Hans-Erik Dyvik Husby, lär ha tagit time out, slu-
tat eller bara försvunnit bort, om man får tro vad man 
läser i kvällenpressen. Ett av skälen till att Hans-Er-
ik valt en annan bana är att han ska spela Cornelis 
Vreeswijk i en film av Infinite Mass-sångaren, produ-
centen, videoregissören Amir Chamdin. Manuset är 
skrivet av Antionia Pyk och koncentrerar sig mycket 
på Cornelis lite stökigare perioder.

Det är inte första gången som Hank/Hans-Erik 
gör ett oväntat karriärsdrag då han tidigare spelat 
Jesus i en norsk uppsättning av Jesus Christ Super-
star. En garanterat ovanlig Jesus och föreställning-
en mottogs med blandade känslor av publiken och 
förståsigpåarna.

Hank/Hans-Erik har även tidigare hoppat av 
Turbonegro eller Turboneger som de heter i sitt 
hemland. Ett band vars Tom of Finlandinspire-
rade korsning mellan punkrock och gammal fin 
70-talsstadium(hård)rock gjort dem älskade runt 
om i hela världen. Flera av bandets plattor är numera 
klassiker i åtminstone min sterobänk och bandets 
scenshow har alltid varit sevärd samt att Hanks mel-
lansnack alltid smädat både det norska och svenska 
kungahuset, Astrid Lindgren och hyllat homoerotik 
men det de flesta missat är att detta alltid skett med 
glimten i ögat och svart humor. Även om Turbonegro 
alltid hyllat kärlek mellan män så har alla i bandet va-
rit lika straighta som ett par tubsockor. Allt har med 
andra ord handlat om image och att skapa uppmärk-
samhet. Alla i Turbonegro har också färgstarka ar-
tistnamn som Happy Tom (Tomas Seltzer), Pål Pot 
Pamparius (Pål Böttger Kjärnes), Euroboy (Knut 
Schreiner) och deras klädsel har varit både ovanlig 
och smått provocerande.

Det är dock inte första gången Hank/Hans-Erik 
lämnar bandet. Han tog time out redan 1998 då han 
var tvungen att ta hand om sitt heroinmissbruk. Tur-
bonegro har över 7000 medlemsklubbar spridda 
över hela världen, dessa kallas Turbojugend, vilket i 
sig är aningen provocerande bara det. Turbojugend 
lär finnas i samtliga världsdelar.

12 november har så filmen om Cornelis Vreeswijk 
premiär. Den bär arbetsnamnet ”Medborgare, Go-
dafton”. I rollen som Cornelis första fru Ingalill Rehn-
berg återfinns Malin Crépin medan Helena af Sande-
berg spelar hans andra fru Bim Warne. 

David Dencik spelar vissångaren Fred Åkerström 
och Johan Glans demonproducenten tillika grun-
daren av Metronome, Anders Burman. Vi ser också 
Vera Vitali som väninnan 

Ann-Christin Wennerström och utmärkta Pernilla 
Andersson – Dregen finns med i rollen som Ann-
Loiuse Hansson. Filmmusiken komponeras av Cor-
nelis son Jack Vreeswijk.

Cornelis var folkkär och spelade visor, blues och 
samba som ingen annan, han dog 1987 i levercan-
cer bara 50 år gammal. Det på tok förtidigt. Jag hade 
gärna lyssnat på vad han hade haft att säga om läget i 
landet lagom idag…

Jerry Prütz

TUrBoNegro

Ja, så sitter vi där igen på en mycket 
berlinsk krog och äter Eisbein med 
Sauerkraut, fläsklägg med surkål och 
dricker gott öl, min son och jag. Nyss 
anländ till Berlin tänker jag tillbringa en 
del av vintern här. Det var längesen vi 
sågs och jag njuter av både mötet och 
maten. Familjen är ändå hållbarast. 
Kärlek och surkål, näringsrikt och bra 
för systemet.

Spårvagnen glider fridfullt genom 
staden och för mig till och från min 
hyrda ateljé. Det är något magiskt med 
att åka i detta spårbundna fordon och 
titta ut i staden när mörkret har fallit. 
Ljuden är fulla av poesi, det sjungan-
de milda motorljudet, plingandet när 
vagnen ska stanna, det susande cres-
cendot när den tar fart igen, liksom 
ett stråkinstrument. Och pauserna är 
intervaller – hållplatser.

Alla neonskyltar som passerar längs 
vägen. Jag läser dem lystet som när jag 
var barn och åkte spårvagn med mam-
ma och småsyskonen. 

kafé surprise – Vem sitter därin-
ne och väntar på någon som kanske 
kommer? 
ViTaL-Zentrum – Där finns hälsan 
och kraften att köpa, om du har tillräck-
ligt med pengar. 
ossis Bistro – Östtyskens snabb-
matsställe, lika tufft amerikanskt som 
i väst. 
Taschen Paradis – ett paradis av 
väskor, helt enkelt oemotståndligt. 
Bäckerei am Weissensee – Bage-
riet vid Weissensee, där de godaste 
wienerbröden och apfelstrudeln bak-
as. Weissensee, den vita sjön, varför 
vit? Den är ju skimrande blå där den 
skymtar mellan träden. 
Body attack – Fitness, dietproduk-
ter, bodybuilding. För de hårda killarna. 
Tysklands historia känns här. Dit vågar 
jag mig inte in.

Spårvagnsturen är en meditativ 
resa. De många upplysta skyltfönstren 
längs gatan är som drömmar. De visar 
upp olika tider och rum som tablåer el-
ler levandegjorda minnesbilder. Den 
lysande trånga färgrika blomsteraffä-
rens fönster skriker ut LYCKA! Det är 
högtidsdagar och grattis, firanden av 
det ena och det andra, bröllop, födel-
sedagar, studentexamina eller bara 
köp av en försoningsbukett till någon 
man bråkat med. Det finns så obegrip-
ligt många blomsteraffärer. Men det 
finns så obegripligt många behov av 
buketter!

Här glider ett tvätteri-skrädderi förbi, 
en enkel lokal med lysrörsbelysning. 
Stängningsdags. Vid kassan står en 
kraftig kvinna trött efter dagens arbete. 
Alla plagg som hon har fått lägga upp 
eller lägga ner, måttbandet hänger 
där runt nacken och ned över brösten 

och magen, som det ska på en söm-
merska. Vi gick till sömmerskan med 
pappas utslitna kläder, när jag var liten. 
Hon klippte bort de slitna delarna och 
sydde om skjortorna och byxorna till 
barnkläder åt oss. Det var tider av hus-
hållning och sparsamhet. Men idag? – 
Billiga kläder från Hennes och Mauritz 
tillverkade av barn och lågavlönade i 
Asien slängs på tippen efter tre tvättar.

Och så fortsätter min resa. Tills jag 
är framme och går av. Och alla andra 
har också gått av och några nya går på. 
Vi har åkt en bit tillsammans och så går 
vi hem. Till våra små hem. 

Vad gör man i ett hem? – Jo, sover 
och lagar mat och äter. Sköter om sina 
kläder, håller ordning, torkar av och 
dammsuger. Diskar. Eldar i kakelugn, 
pratar i telefon och skriver en krönika.

Sen går vi ut igen i staden efter nat-
tens vila. Men det finns många som 
inte har ett hem. En man sover på en 
bänk vid en busskur. En annan i en 
port. 

Så håller vi på så där. Och stän-
digt närmar vi oss slutstationen, den 
definitiva.

I mitt andra hem, huset på Öster-
len vid horisonten. Där är det inte folk-
strömmar att dras med av, där är det 
havets ständiga brusande. Fåglarnas 
streck över himlen. Vindarnas och reg-
nets påträngande närvaro.

Att det är bra att bryta upp och byta 
miljö någon gång känner jag tydligt, 
blicken väcks och varseblivningen 
skärps.

Människor är så lika överallt. Vi är 
varandras pusselbitar. De privilegie-
rade är för tillfället de starka. Men vem-
somhelst kan plötsligt falla ur ramen, 
bli uträknad, sjuk, utförsäkrad. Solida-
ritet har blivit omodernt. Dags för mot-
stånd, att tala om väsentligheter. Låt 
oss vässa vår empati och avslöja ar-
betslinjens hårda människoföraktande 
budskap! 

Och komma ihåg, att vi KAN 
förändra.

Pling!

Gittan Jönsson

koNsT oCH sUrkåL

”det är något magiskt med att 
åka i detta spårbundna fordon 
och titta ut i staden när mörkret 
har fallit.”
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Det har varit på många andra ställen.
Alltför ofta och lätt, tänker jag, med-

an jag hämtar påtår. För dessa dystra 
tankar krävs inspirerande lokaler. Ty 
dysterheten över människors självklok-
het kräver lämpliga omgivningar som 
tröst och stöd.

Med hunden Asta som sällskap har 
jag flytt in på Simrishamnsgatan 3 i 
Malmö. Här är ett underbart liv. Två 
unga förälskade kvinnor kysser varan-
dra innerligt. Någon sitter försjunken 
vid fönsterbordet med sin dator. 

Då jag kommer med koppen skall-
rande av varmt kaffe får jag syn på en 
vän. Naturligtvis kommer konstbråken 
upp på bordet. 

Det var inte så många år sedan Ilmar 
Reepalu och hans kompisar beställde 
en stor målning av konstfabrikören Gu-
nilla Mann för pengar som hellre kunde 
hamnat hos någon av stadens många 
konstnärer. Det blev också ett herrans 
liv. Jag minns, att jag uttalade mig i 
pressen. Det fanns de i Malmö som tog 
illa vid sig, för jag var då chef på Ystads 
konstmuseum, gubevars. ”Någon” i 
Malmö ringde upp ”någon annan” i 
Ystad och menade att jag borde hålla 
mig till mitt och skita i vad de gjorde i 
Malmö. Sådana är de, de självkloka.

Det gör väl inget med litet själv-
klokhet. Det kan ju tas för vanlig för-
domsfullhet, obildning eller allmän 
oppositionslusta. Kul att bolla mellan 
varandra över ett kafébord eller på en 
bråkig fest. Det tokiga är att egenska-
pen så ofta odlas på allvar av politiker. I 
alla fall då det gäller konst och kultur!

Min vän på Simrishamnsgatan 3 
konstaterade att denna självklokhet 
växt ur övertygelsen om den folkvaldes 
särskilt representativa normalitet. 

Deras smak, tyckande och ofta bristande kunskap 
är representativ, då de ju är valda. Det är de överty-
gade om.

Hur kan annars nämndens ordförande i Ystad 
gång på gång upprepa sitt: Men jag tycker ändå!

Det är inget fel i sig att inte veta, tänker jag och kän-
ner mig tjusig en ljus sekund.

För varje gång jag själv slirat i diket, har jag blädd-
rat i Nationalencyklopedien, Wikipedia eller varifrån 
jag just då måste tanka energi. En hjärna och ett hjär-
ta som inte vill fylla på blir som en fisk på torra land.

Så långt kommen i funderingarna sitter jag ensam 
på kaféet. Beställer en vegetarisk pizza och en extra 
stark latte. Måste ha energi.

Funderar på en lämplig soundtrack till blandningen 
av upprördhet, ilska och trivsel. Krånglar upp min bär-
bara CD-spelare, känner mig urmodig, men stoppar 
in Frankie Rose and the Outs nya album. Det är som 
vätgas. ”You can make me feel bad” sjunger hon för 
mig. Det låter som att piska vispgrädde i ursinne. Och 
jag känner hur hon håller med mig. Snart har hon lagt 
upp en lunkande tröstevandring så att latten svalnar 
medan pizzan segt knastrar mellan tänderna: ”Save 
me”! Ja tack. En bön jag behöver för att rädda mig un-
dan tankarna om de oklokas självklokhet.

Jag klappar eftertänksamt hunden Asta, som satt 
sig på stolen bredvid mig, söker min blick, slickar 
mig, kryper ihop i mitt knä, sedan hon fått smaka på 
pizzan.

Hon tycker inte om Frankie Roses övertonsrika 
sound, så jag bläddrar fram litet mer tung bas och rå 
sång. Det ger också mod. Dani Wilde får bluesstöna 
och yla om att rädda sig själv och avvisa allmän idioti 
och bedrägliga människor.

Dessutom får hjärtat fina injektioner. Jag tänker på 
de förälskade kvinnorna vid bordet bredvid. Två halv-
tomma kaffekoppar står kvar sedan de gått. Och jag 
knappar fram Dani Wildes kokande ”Red Blooded 
Woman”.

Omgivningen börjar kännas trösterik igen.
Det behövs kafébesök till det.
Med ironiskt gitarranfall buffar Wilde bort alla idi-

oter från dagordningen i ”Some Kinda Crazy”; det 

handlar visst om kärlek och svekfull 
vardag, men går att översätta till kraft-
piller för alla inälvor i kroppen inklusive 
hjärnan.

Ensam i mitt hörn med hunden på 
Simrishamnsgatan 3 bläddrar jag 
bland de små bokhäften, jag brukar ha 
med mig, för jag kom att tänka på en 
recension av min bok. Där anmärktes 
att frihetsdrömmen vore en romantisk 
rest, otidsenlig, och de som drömde 
denna dröm kallades outsiders, ett all-
deles förkastligt begrepp. Den miss-
uppfattningen måste rensas ur syste-
met, innan jag kunde gå. Vände mig till 
hunden Asta, som nu uppmärksamt 
viftade på svansen åt mig. 

Vad vill du, husse?
Jo, förklarade jag. Lyssna på Pia 

Tafdrup:
Jeg svømmer længere ud:
Så langt luften bærer,
Er det sidste ord ikke sagt.

Visst, tänkte Asta, men påminde mig 
genast om vår ständige följeslagare 
Axel Liffners hoppfulla:

Sjöar, många sjöar, har en storlek
Som oceaner sällan når upp till.

Gäller icke somliga kommunalpolitiker, 
påpekade jag. Men knappt har jag hun-
nit viska det till Asta förrän Dani Wilde i 
hörlurarna ruskade gitarren i ett stryp-
grepp och gav mitt system total  ljud-
storm långt uppe i diskanten ”I don´t 
even care….”   

Det fick bero vid det. Ut igen, kände 
värmen och kaffedoften runt mig.

Ilskna franska anarkistglosor gjor-
de sig påminda i mina öron – mort 
aux vaches nånting – jag vill inte ens 
översätta, tillfälligt döv drog jag in 
höstluften.

Hunden fick leda mig rätt!
Hon viftade förtroendefullt på 

svansen.
Kom igen. Dags för nytt soundtrack!
Bow wow to you all!!
Var lade jag nu min Big Mama 

Thornton-skiva?!

Thomas Millroth

en fika för att skölja ner 
självtillräckligheten
alldeles nyss har det varit ”konstbråk”. att det var i ystad och handlade om att pumpa 
upp en hurtfrisk souvenirflicka från fritidsutställningen 1936 var väl en tillfällighet. 
Visst är det förvånande hur kulturnämnden med sin ordförande kan framhärda i sina 
avsikter trots arga insändare, kritiska krönikor och avvisande artiklar, som alla är 
överens: Lägg ner projektet! Låt Fritidsflickan vara i fred. Ändå. Ändå suckar nämnden 
med en dåres envishet sitt bejakande. som sagt, det kunde vara någon annanstans.

Thomas Millroth

Vi åkte till Frankrike för att se oss om 
och för att spela på gatorna. Gick bäg-
ge i gymnasiet och efter att ha som-
marjobbat halva sommaren tyckte vi att 
vi kunde unna oss en tågluffarresa till 
våra drömmars mål.

Efter några dagar i ett hett Paris tog 
vi tåget till Rennes, en järnvägsknut 
mitt i Bretagne. Det var när Adde be-
ställt en banana split och jag ett glas 
rödvin på ett café vid stadens torg som 
vi såg affischen: Jag ska spotta på era 
gravar… av Boris Vian.

Punken var inte uppfunnen men det 
innebar inte att man inte kunde ha vär-
deringar i den riktningen. Och detta 
var utan tvivel en titel i vår smak. Inte 
nog med det. Boris Vian var en figur vi 
blivit synnerligen nyfikna på. Och det 
kunde vi tacka vår fransk lärare för. Hon 
var en kraftig kvinna med stort hjärta 
och lår som enligt de elakaste av flick-
orna i klassen ”gick ända ner i skorna”. 
Från ett av hennes pedagogiska ljud-
band hade vi i klassrummet lyssnat på 
Boris Vian sjungande Le Deserteur, 
och eftersom vi bägge var pacifister 
tyckte vi det var en suverän protest-
sång. Den drabbade oss i samma veva 
som vi skulle mönstra och jag vill inte 
påstå att den ensam fick mig att för-
söka undvika militärtjänstgöring, men 
den var klart inspirerande. Men han var 
ingen vanlig protestsångare. Om kri-
get hade han till exempel skrivit:

KRIGEN FUSKAS BORT
Det tycks mig helt enkelt vara på sin 
plats att snarast fästa alla goda med-
borgares uppmärksamhet på det då-
liga bruk man gör av deras skattepeng-
ar. Krigen är dåligt organiserade; det 
finns överlevande bland de stridande. 
Sanningen är hemsk: från varje krig 
återvänder tusentals soldater friska 
och välbehållna ... Men vad kan man 
vänta sig… vid varje krig upprepas 
samma olyckliga fenomen: man inkal-
lar amatörer en masse. Kriget är dock 
inte vad som helst; det är till för att 
döda folk och det är något man måste 
lära sig. Vad sker emellertid? I stället 
för att lägga alla de ömtåliga uppgif-
ter som samverkar till lyckade fälttåg i 
professionella händer, anställer båda 
sidor varje gång tusentals icke spe-

jag skall spotta på 
era gravar

cialiserade hantlangare som under-
visas av åldrade eller lågt graderade 
yrkeskrigare, det vill säga sådana som 
redan har fördärvat ett tidigare krig. 
För mig ligger det inget överraskande i 
en sådan motsägelse, upplyst som jag 
nu blivit genom dessa reflexioner; den 
uppkommer helt enkelt ur den sabota-
geanda som upprätthålls av de överle-
vande från gångna krig.

Jag har nedsvärtat amatörerna men 
ännu sorgligare är att vissa yrkesmän 
inte gör sin plikt. Det är förvisso oför-
svarligt att en vanlig värnpliktig kom-

mer tillbaka oskadd från fronten; men 
felet är att man kallar in vem som helst 
och alldeles för många. Varje sådan 
taktik har fördelen att förstöra enorma 
mängder materiel och kosta myck-
et pengar men nonchalerar det vä-
sentliga: att bli av med den stridande 
soldaten!

Boris Vian hade genomskådat milita-
rismens idé. Men i stället för att skriva 
gravallvarliga, pretentiösa pamfletter 
använde han diabolisk ironi och gärna 
sångens uttrycksform. Han nyttjade 
helt enkelt humor för politiska syften. 
Vilket också den amerikanske pianis-
ten och låtskrivaren Tom Lehrer samt 
ståuppkomikern Lenny Bruce gjorde. 
Det var deras bruk av humor som red-
skap som tilltalade oss. Humor med ett 
ärende – dock inte tvunget politiskt. 
Men en meningsskapande humor.

Det var något annat också med Bo-
ris Vian. Han hade spelat jazz på trum-
pet och skrivit surrealistiska romaner. 
Allt det som vi ville göra. Därför hade 
han på kort tid blivit vår gemensamma 

idol. Och denna kväll hade vi alltså möjlighet att se 
en film han skrivit manus till. Ingen av oss tvekade en 
sekund.

Jag kan egentligen inte säga så mycket om filmen. 
Den var från femtiotalet och handlade om ett gäng 
ungdomar som drog omkring på vilda partyn och 
uppträdde utmanande, enligt den tidens normer.

Jag ska spotta på era gravar, förstod jag långt 
senare, hade förutom konstnärlig tillfredsställelse 
också inneburit en hel del bekymmer och obehag för 
Boris Vian. Han hade först givit ut boken 1946 under 
pseudonym. Den hade genast orsakat skandal och 
blivit en succé. Romanen lär ha tillkommit på tio da-
gar och publicerades som en översättning av den 

dittills okände, unge svarte författaren Vernon Sul-
livan. Vian stod som bokens översättare. Det är en 
hämndroman där författaren moraliskt tar ställning för 
Amerikas rättslösa och förtryckta svarta.

Redan från början misstänkte man att Vian inte var 
översättare utan upphovsman men det tog lång tid 
innan Vian erkände. På grund av dess öppna tendens 
uppstod snabbt en moralkampanj mot boken, och 
det restes krav på att den skulle förbjudas och att för-
fattare och förläggare skulle åtalas.

Medan hetskampanjen mot boken pågick som 
värst inträffade ett uppmärksammat mord på ett ho-
tell i Montparnasse. En gift man som tagit in på hotel-
let med sin älskarinna dräpte henne på rummet och 
försvann. Han hade sagt till portieren att kvinnan be-
hövde vila och inte fick störas. När man så småning-
om bröt sig in hittade man Boris Vians bok på natt-
duksbordet bredvid liket, uppslagen på just det ställe 
där det fanns en beskrivning av ett mord som genom-
förts på samma sätt. Senare hittade man gärnings-
mannen dinglande från en trädgren i en skog utanför 
Paris. Han hade tagit sitt liv.

Den tragiska historien gav nytt syre åt kampanjen 
mot romanen. Och på samma sätt som Lars Norén 
fick klä skott för polismorden som ägde rum i svenska 
Malexander, blev Boris Vian syndabock genom det 
som engelsmännen benämner guilt by association.

Det dröjde dock ända tills 1949 
innan boken blev totalförbjuden och 
på nyåret 1950 väcktes åtal mot Vian 
och förläggaren Jean d’Halluin. De 
dömdes båda till dryga böter för att ha 
sårat tukt och sedlighet. Vian fick böta 
100 000 francs, vilket var en ansenlig 
summa på den tiden.

Den sedlighetssårande författaren 
var i själva verket, som ju ofta fallet är 
bakom braskande rubriker och den 
spekulativa pressens tal om monster, 
en mycket vänlig och tillmötesgående 
person. Sartre och Simone de Beau-
voir tillhörde hans vänner och den se-
nare har beskrivit honom i följande or-
dalag: ”Jag fann ingenting affekterat i 
hans långa släta och vita ansikte, bara 
en oerhörd älskvärdhet och ett slags 
envis öppenhjärtighet.”

Boris Vian skrev musik, sånger och 
böcker. Romanen Jag skall spotta på 
era gravar blev dock det verk som kom 
att följa eller förfölja honom till hans 
död. Man kan nästan säga att det blev 
hans död.

Tidigt insåg man att romanen var 
möjlig att filmatisera. Ett filmmanus-
kript baserat på boken skrevs av Vian 
och Jacques Dopagne, men ingen av 
dem tycks ha haft något med själva in-
spelningen att göra. Från ax till limpa 
var det som oftast inom filmbranschen 
en lång och skumpig väg. Man bytte 
producent och regissör och till och 
med skådespelare under resans gång. 
Sommaren 1959 var filmen äntligen 
klar och den 23 juni samlades alla som 
arbetat med filmen för en förhandsvis-
ning på en biograf i Paris. Vian hann 
bara se tio minuter av filmen innan han 
kollapsade i en hjärtattack och avled i 
biografsalongens mörker.

Detta visste Adde och jag dock 
ingenting om när vi sorglöst reste vi-
dare med gitarr och munharmoni-
ka, dragspel och flöjt, den där som-
maren femton år efter den fatala 
premiärvisningen.

Jan Sigurd   

att stiga på Parisexpressen på Hovedbanegården i köpenhamn för första gången är en upplevelse av dimensioner. i alla fall 
för ett par ressugna artonåringar. Min kompis adde och jag hade köpt biljetter i couchettevagn och när tåget lämnade köpen-
hamn satt vi förväntansfulla och pratade i korridoren, han på sin ryggsäck och jag på min. det var en blå kväll efter en solig dag 
och köpenhamn hade nästan känts som en förstad till Paris. Vi samtalade en stund medan mörkret föll utanför tågfönstret 
och stadsbebyggelsen övergick i åker och äng. så var det dags att uppsöka sin liggplats.

jan sigurd

”På grund av dess öppna tendens 
uppstod snabbt en moralkampanj 
mot boken, och det restes krav på 
att den skulle förbjudas och att 
författare och förläggare skulle 
åtalas.”

Boris Vian
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kalle Lind

Rymdkvinnan Lisa Marie Nowak, 43 år och trebarns-
mor, var NASA-anställd och började 2005 prassla 
med rymdgubbekollegan Bill Oefelein. En dag råka-
de hon se Oefeleins hela e-postkorrespondens med 
ytterligare en rymdkollega, Colleen Shipman. No-
wak drabbades av svartsjuka. Hon visste att Colleen 
Shipman befann sej i ett flygplan på väg mot Orlan-
dos flygplats. Nowak tittade på en karta och konsta-
terade att det inte var mer än 140 mil dit.

Lisa Nowak bestämde sej för att prata ut med Col-
leen Shipman. Och om hon nu ändå skulle ta sej 140 
mil, så kunde hon lika gärna passa på att kidnappa 
henne samtidigt.

Hon var som sagt svartsjuk. Väldigt svartsjuk.
En astronaut måste vara beredd på att fatta snab-

ba beslut. En sekunds betänketid för mycket kan vara 
skillnaden mellan ett jordeliv och en himlafärd. Råkar 
någon glömma ett källarfönster öppet på rymdkap-
seln, så måste man kvickt vara framme och slå igen 
det. Har någon glömt att ta med schackbrädet, så 
måste man raskt rita sextifyra rutor på ett papper.

Lika kavat och rådigt hanterade Lisa Nowak sin 
framvällande svartsjuka. Beslutsamt plockade hon 
ihop allt man behöver för en 140-milsfärd – t.ex. pe-
ruk, luftpistol och slagborr – och satte sej i bilen. 
Mest uppmärksammat blev hennes val av resetoalett: 
20-30 blöjor av den sort NASA utrustar sina astro-
nauter med för start och landning (som av Aftonbla-
det döptes till ”rymdblöjor”, enligt uppgift ingen of-
ficiell term).

Nowak hann hota kollegan Shipman lite med ”nån 
sorts sprej” (Aftonbladets term) innan hon häktades 
för bl.a. mordförsök och stämpling till kidnappning.

NASA satte omedelbart igång en stor utredning 
bland de anställda för att se om där fanns fler som 
hade brutit eller skulle kunna tänkas bryta mot lagen. 
Eventuellt lät man också sätta upp ett stort anslag i 
fikarummet där man underströk att NASA inte tillåter 
sina astronauter att kidnappa varandra och att rymd-
blöjorna inte får lämna rymdbasen utan medgivande 
av platsansvarig.

Varför skrevs det då i svenska tidningar om denna, 
visserligen bisarra, men trots allt ganska avlägsna 
händelse? Det fanns två skäl: 1) det gick att associe-
ra Nowak till Christer Fuglesang och därmed antyda 
att han hade nåt med det hela att göra (Oefelein hade 
en gång åkt rymdfärja med Fuglesang och tio andra), 
2) hon hade blöja. 

Människor som gått till 
överdrift: Lisa Nowak.

Men att historien blåstes upp hem-
ma i USA hänger också ihop med nåt 
annat. Lisa Nowak var nämligen den 
förste astronauten nånsin att ertappas 
med en brottslig handling. Och astro-
nauter får inte begå brott.

Nu ligger ju i själva begreppet 
”brott” att det är en olaglig handling. 
Kravet att vara oantastliga, ofelbara, 
rättrådiga – hjältar – vilar dock extra 
tungt på astronauternas axlar.

Det där kan man ha sina funderingar 
på. En sak är att man begär att poliser 
och politiker ska vara särskilt uppmärk-
samma på vems pengar de tar emot 
och vilka damer de lägger sej med (lat-
hund för den osäkre: hittar du henne 

via en kille i diamantbågade solglasög-
on och illröd hatt så kan hon vara olag-
lig) – men astronauter? 

I en mer sansad värld än NASA:s är 
begreppet ”hjälte” mest ett begrepp 
från fiktionen – Buzz Lightyear, Ara-
gorn, Ivanhoe, Bobo – och möjligen 
från äldre män med flint och hästsvans 
som kallar Dylan ”gammal hjälte”. Men 
för det officiella USA är hjältemyten i 
högsta grad en sanning: folk som frivil-

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), 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: Lisa Nowak, överdrivet svartsjuk astronaut. 

”Lät man också sätta upp ett 
stort anslag i fikarummet där 
man underströk att Nasa 
inte tillåter sina astronauter 
att kidnappa varandra och att 
rymdblöjorna inte får lämna 
rymdbasen utan medgivande 
av platsansvarig”

ligt åker upp i rymden för att göra sånt 
man nu gör i rymden – spela korre-
spondensschack (Fuglesang), se hur 
ball det ser ut när man kissar i tyngd-
löshet (alla andra) – ska vara hjältar 
och bete sej hjältemodigt.

Och att planera för att kidnappa folk 
räknas bara som hjältemodigt om den 
man ska kidnappa är arab.

Kalle Lind

I Sydamerika, USA:s bakgård sedan 
lång tid, växer oppositionen bland 
USA:s undersåtar. De tog ännu ett 
steg mot självständighet i februari när 
Gemenskapen för Latinamerikas och 
Västindiens stater bildades. Alla län-
der i regionen är medlemmar, utom 
USA och Canada.

För första gången sedan de span-
ska och portugisiska erövringarna för 
femhundra år sedan håller Sydame-
rika på att integreras, vilket är ett för-
stadium till att bli självständigt. De har 
också börjat ta itu med kontinentens 
interna skandal: att en kontinent som 
är så rik på naturtillgångar ägs och 
styrs av små elitistiska grupper i ett hav 
av misär.

Relationerna mellan syd och syd ut-
vecklas också. Kina har en ledande roll 
i den utvecklingen, både som konsu-
ment av råvaror och som investerare. 
Kinas makt ökar snabbt. I vissa länder 
med stora naturtillgångar har de större 
inflytande än USA.

Förändringarna i länderna i Mellan-
östern är ännu större. För sextio år se-
dan skrev den inflytelserike ekonomen 
A.A. Berle, att om man kunde få kon-
troll över Mellanösterns oöverträffade 
energiresurser, skulle man få ”bety-
dande makt att styra hela världen”.

Om ett land förlorar den kontrol-
len så borde, enligt Berles antagande, 
dess världsherravälde vara hotat. På 
1970-talet nationaliserades de flesta 
av oljetillgångarna i Mellanöstern, men 
västvärlden behöll ändå ett stort infly-
tande. 1979 ”förlorade” man Iran när 
shahen och hans diktatur störtades. 
Shahens regim infördes genom en mi-
litärkupp av USA och Storbritannien 

1953 för att man ville behålla makten 
över landets rikedomar.

Men nu håller USA på att förlora 
kontrollen också över sina tidigare på-
litliga underlydande.

De största oljetillgångarna finns i 
Saudiarabien, som har varit ett lydland 
till USA ända sedan USA ersatte Stor-
britannien i ett mini-krig som ägde rum 
samtidigt som andra världskriget. USA 
är fortfarande den överlägset största 
investeraren i Saudiarabien och lan-
dets största handelspartner. Saudiara-
bien stödjer i sin tur den amerikanska 
ekonomin genom investeringar.

Numera går dock mer än hälften av 
den saudiska oljeexporten till Asien, 
och man planerar att bli ännu större 
österut. Irak kan också gå den vägen, 
om de lyckas bygga upp sitt land efter 
USA:s och Storbritanniens förödande 
sanktioner och invasion. Och genom 
USA:s politiska utspel drivs Iran åt 
samma håll.

Kina är idag det land som importerar 
mest olja från Mellanöstern, och sam-
tidigt den största exportören till om-
rådet i stället för, som tidigare, USA. 
Handelsförbindelserna utökas snabbt; 
de har fördubblats under de senaste 
fem åren.

Konsekvenserna för den rådande 
världsordningen är stora. Stor bety-
delse har också samarbetsorganisa-

tionen Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
som bildats, lite i skymundan. I SCO ingår största de-
len av Asien, men USA får inte vara med. Det är ”en ny 
energikartell där både producenter och konsumenter 
ingår”, noterar ekonomen Stephen D King som har 
skrivit boken ”Att tappa kontrollen: Hot mot västvärl-
dens rikedomar”

Bland västerländska politiska taktiker och kom-
mentatorer har 2010 kallats för ”Irans år”. Hotet från 
Iran anses vara den största faran för den rådande 
världsordningen. Iran har högsta prioritet i USA:s ut-
rikespolitik. Och Europa följer som vanligt artigt i spå-
ren. Det är officiellt erkänt att hotet inte är militärt: det 
är snarare ett hot om självständighet.

För att upprätthålla ”stabiliteten” har USA infört 

hårda sanktioner mot Iran, fast det är inte många ut-
anför Europa som följer dem. De alliansfria länder-
na – det vill säga, största delen av världen – har under 
många år protesterat kraftigt mot USA:s Iranpolitik.

Grannländerna Turkiet och Pakistan lägger nya 
ledningar till Iran, och handeln ökar med dessa län-
der. I de arabiska republikerna är upprördheten över 
västvärldens hållning mot Iran så stor, att en majoritet 
av befolkningen där till och med stödjer Irans utveck-
ling av kärnvapen.

Och det är Kina som drar nytta av den här konflik-
ten. ”Investerare och affärsmän från Kina fyller nu ett 
tomrum i Iran, sedan många andra företag, i synner-
het europeiska, har dragit sig undan”, rapporterar 
Clayton Jones i den amerikanska tidskriften Chris-
tian Science Monitor. Framför allt blir Kinas roll som 
den dominerande aktören i Irans energiproduktion 
allt större.

I Washington har man reagerat med lätt panik. I 

augusti varnade utrikesdepartemen-
tet om att ”Om Kina vill ha handels-
förbindelser runtom i världen måste 
de också skydda sitt eget rykte, och 
om ett land får ett rykte om sig att man 
gärna undviker och kringgår sitt inter-
nationella ansvar, då kommer det att få 
konsekvenser långt fram i tiden … det 
är helt klart vilket deras internationella 
ansvar är” – nämligen, att lyda USA.

Kinas styrande kommer inte att bry 
sig om sådana uttalanden, som vittnar 
om en imperialistisk makt som des-
perat försöker klamra sig fast vid en 
auktoritet den inte längre har. Att Kina 
vägrar lyda USA:s order är ett mycket 
större hot mot det imperialistiska her-
raväldet än Iran. Kina, som en växande 
stormakt, avfärdar nu USA:s krav med 
förakt.

Distribuerad av the New York Times 
Syndicate
© 2010 Noam Chomsky

kina och den nya 
världsordningen: del 2

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.)

demokratin är det mest envisa av alla ”hot” mot den rådande världsord-
ningen – om den inte står under imperialistisk kontroll, förstås. ett annat 
hot som lurar överallt är självständighet. och rädslan för just demokrati 
och självständighet har styrt de imperialistiska makterna i alla tider.

”kinas makt ökar snabbt. i vissa 
länder med stora naturtillgångar har 
de större inflytande än Usa.”
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katten

Jag har länge velat skriva en dikt om 
kattens uthållighet. En hyllningsdikt. 
Nu ska det ske. Vid mitt skrivbord 
har jag en rörande bild av en 
strimmig kattunge. Jag betraktar 
bilden och fattar pennan. Så 
irriterar jag mig på det oupphörliga 
jamandet utanför dörren mot 
bakgården. I två veckor har en av 
kvarterets övergivna katthonor – 
exakt likadan som på min bild – bitit 
sig fast vid vår ytterdörr. Vi vill inte 
göra henne alltför bofast hos oss, 
tillfälliga hyresgäster. Bara när vårt 
dåliga samvete riktigt plågar oss, 
bevekar hon oss och får en tallrik 
matrester, ”den jävla katten”. På 
det viset överlever trashankarna: 
envist och på nåder, på smulor, 
vintern igenom. Till våren har 
segheten triumferat. Den tilltufsade 
bakgårdskatten kommer tack vare 
sin okuvlighet att ha kommit upp 
ur soptunnorna. Hon kommer att 
ha familj och tjock päls. Om detta 
måste jag skriva en dikt: om oss 
själva, om bilden av katten och om 
katten.

jaCqUes WerUP

Mitt liv. 
Periferi. 

Om det här är mitt liv, vill jag inte vara med längre.
Sluta upp med att be mej om
Stiga upp, borsta tänderna, klä, ät – bete dej för 
fan! 
Om det här är mitt liv, tänker jag kasta in min 
handduk.

Det fanns stunder då blicken klarnade – korta 
ögonblick när nyanserna försvann. När jag vågade 
skrika ut min balans.

Om det här är mitt liv, borde jag skämmas
Att jag inte åstadkommit mer.
Ingen kärlek, inga vänner, ingen fritid, hobby 
– semester!
Om det här är mitt liv, är det bevisat att jag inget 
liv har.

Om det här är mitt liv, tar jag snaran snart.
Ingen kan vara stolt över det här.
Skuldkänslor, skam, ånger – din tokfan  och 
bitterhet. 
Det här mitt liv, fastställande. Skämmigt. 
Det fanns stunder då blicken klarnade – korta 
ögonblick när skuggorna försvann. När jag 
vågade skrika ut min balans.

Här har du ditt liv, med skuggor, slem och 
trenchcoat. 
– Varsågod, det här får du tilldelat. 

M. reZaijoFF

Jag instämmer helhjärtat med Aristoteles när han sä-
ger att det är en stor njutning att lära sig något. Därför 
vill jag slå ett slag för mångsysslaren. Ty mångsyssla-
ren lär sig hela tiden. Och i likhet med Aristoteles vill 
jag hävda att konsten är viktig. Att man bör föredra att 
efterbilda sannolika omöjligheter framför osannolika 
möjligheter behöver man inte vara en idiot för att för-
stå. Därför vill jag peka på vikten av en bred kultur. 

Gång på gång läser man om politikers okunnighet 
när det gäller kultur. Man hävdar att de läser för enkla 
böcker, har för vanliga favoriter bland konstnärerna 
eller överhuvudtaget aldrig läst nyare serietidningar. 
Okunnigheten saknar undantag. I alla händelser ver-
kar många tro så.

När jag läste om just politiker och serietidningar 
kom jag att tänka på mina gitarrhjältar Johnny och 
Conny i bob hund som i en tidskrift, propfull av pro-
duktplacerade apdyra förstärkare och tips- och 
tricks-intervjuer för att nå det perfekta ljudet, förkla-
rade att hemligheten bakom deras gitarrspel var att 
de inte övade så mycket. De hävdade att man blir en 
bättre gitarrist av att läsa Fantomen än att öva på att 
spela gitarr. Ett brottartungt argument för mångsyss-
laren. Gitarristen som övar skalor för att kunna spela 
snabbt kan aldrig lära sig spela annat än snabbt. 
Men gitarristen som över genom att syssla med nå-
got annat kommer ha så goda idéer att snabbheten 
lätt hinns förbi. Och av goda idéer kommer roliga lös-
ningar och av roliga lösningar kommer en bred kultur 
som spretar och är intressant och tankefrämjande. 
Mångsysslartanken kan man överföra till andra yr-
ken. Ja nästan alla tjänstemän till exempel, skulle må 
bra av att inte nöja sig med det enda ena, för att inte 
tala om alla dessa politiker man läser så mycket om i 
tidningarna. 

För tänk om ministrarna när de författade kulturut-
redningen la ifrån sig sina kavajer och istället för att 
med stressmagar springa över arbetsdagen satt sig 
ner under ett träd och tittade upp, fascinerade av löv-
verket över dem, och faktiskt funderade över kultu-
ren och fick idéen att lövverket över dem represente-
rar den breda kultur vi har och att det vore synd och 
skam att låta kulturträdet ständigt stå i höst med ett 
par näringslivstödda löv fult fasttejpade på de kala 
grenarna. 

Tänk om skolministern på ett av sina skolbesök, is-
tället för att träffa elevrådsordföraren som i lila slips 
och lillgammal ton förklarar att samarbetet med nä-
ringslivet är friktionsfritt istället gick och satt med på 
en lektion om adverb och sedan, efteråt, i korridoren 
frågade alla elever: handlar det här om dig? medan 
uppkastade snusprillor droppar från taket och en 
kvarglömd jacka dränks i toaletten under högljudd 
jubel. 

Och tänk om, i en värld full av mångsysslare och 
osannolika möjligheter, busschauffören är miljömi-
nistern och att skolministern som blivit så intresserad 
av skolan sedan han faktiskt tagit sig tid att vara där, 
nu sitter på sätet bredvid dig i bussen på väg mot den 
kvällskurs i ABFs regi han håller i om antikens litte-
ratur och höjer handen till hälsning till kulturpolitiker-
na som sitter under kulturträd och gynnar sannolika 
omöjligheter. 

Jerker Kaj

MåNgsyssLarPoLiTikerN

Vi ses var lördag, ritblock under ena ar-
men, stol, var sin, under den andra, kol-
bitar och svartbläckspenna i fickorna. 

Vi slår oss ner, någonstans, öppnar 
blocken, och tittar, frågar varandra:

– Är det här eller vad säger du?
En av oss börjar rita. Den andre und-

rar: Ritar han? Vad är han ute efter? 
Vad är jag själv ute efter?

Vi sitter tysta länge tills en av oss 
frågar:

– Varför gör vi detta?
– Pennorna lever sitt eget liv, säger 

Leif.
Hans Axel sitter som ett frågetecken 

och betraktar sin kolbit så länge han 
förmår hålla den stilla.

Vi tjuvtittar i varandras block och ser, 
att vad som finns i den enes knappast 
liknar vad som finns i den andres. 

Oj, säger den ene. Oj, säger den 
andre. Det blir en av våra stående 
lördagsrepliker.

Fika ur ryggsäcken, kaviar ur tub på 
hemmabakat bröd, hårdkokta ägg, och 
vi ger oss ro att titta mer på vad som 
finns i blocken och Hans Axel tittar 
närmre på den erfarne tecknaren Leifs 
linjer, inget darr på kolbit och penna 
där, säger han, och Leif svarar att er-
farenheten ingenting betyder. Sedan 
tiger han en stund, innan nästa ord 
kommer. 

– Ögonblicket, säger han, det är det 
som avgör.

Sedan funderar vi över ordet ögon-
blick som om vi aldrig hört det förut, 
ögon blick.

Solen rör sig. Trädskuggorna rör sig. 
Det kallas tid.

Ett ögonblick. 
Det betyder vänta.
Väntan på att kolbiten eller pennan 

börjar röra sig över pappret?

En lördag tog vi oss till Sandhamma-
ren, där horisontlinjen är så vid, att den 

rundar sig, så att man där kan tro sig 
sväva över klotet, allt är avstånd, fastän 
vi slagit oss ner i sanden. Land och hav 
rör sig.  Tecknandet blir som ett letan-
de efter fast mark, eller vad?  Efter en 
berättelse om svävningen, eller vad?  
Om själva letandet, efter vad?  San-
ningen om den blåsiga härligheten? 
Kolbitarna rör sig. Hans Axel försöker 
fånga rörelserna i sand och strand-
gräs, men har inte ro att titta i sitt block. 
Han överlåter hela ansvaret åt kolbiten, 
tittar bara in i vinden.

Pappersarken fladdrar.  När  vinden 
för Hans Axels blick  ner  i Leifs block 
stannar den på bilden av ett landskap 
med en livboj under Sandhammarens 
himmel.

Vi färdas hemåt, Leif talar om seendet, 
tunnelseendet, och frågar sig om bild-
tänkandet innebär gränsdragning.

Hans Axel hittar inget svar då. Han 
kör, ser asfalt och ihjälkörda igelkottar. 

Men han känner igen Leifs fråga 
från förr när han var ute på reportage 
med fotografer, som knäppte som om 
de trodde, att det var nästa bråkdel av 
sekund som skulle visa sanningen. Nå-
gon av dem sa, att han egentligen, ock-
så när han ingen kamera bar med sig, 
alltid såg som genom lins. Begräns-
ning?  Skärpning, ser du, sa han.
     
Så sitter vi en lördagseftermiddag vid 
innerhamnen i Simrishamn, full av fis-
kebåtar, en gammal skuta, ett sjörädd-
ningsfartyg. Den gamla skutan ser ut 
som den alltid gjort. Det är kanske bra 
att mjuka upp kolbiten med den. Men 
resten? Alla förar ser nästan vanliga ut, 
men aktrarna kan likna vad som helst, 
och masterna, de bär trådar åt alla håll 
och kanter, korta trådar, långa trådar, 
trådar till skärmar, trådar till andra trå-
dar, upp till masttopp, ner till reling, och 
ligger två eller tre sådana båtar intill 
varandra, då gäller det för tecknaren, 

Lördagar
att bestämma sig, allt eller intet, och så 
sätter kolbitarna fart, och två herrar går 
förbi och böjer sig lite in över bilderna, 
som inte liknar några bilder än, och den 
ene säger, så där förtroendefullt som 
om han överlämnade en hemlig kod till 
den andre herrn:

– Modern konst.
Vi förvånas över att våra  bilder klas-

sas så, när det i själva verket är master-
na som är konstiga, inte vi. 

Vi firar lördag.
Det betyder, att vi gör vad vi vill, ritar, 
och vi gör det tillsammans, eftersom 
ensamhet över ett ritblock har man nog 
av ändå, och vi ritar vad vi vill, ingenting 
utom lusten att rita styr oss, vi försätter 
oss ibland i svåra lägen men vi säger 
inte mycket, än är det den ene, än den 
andre som suckar: det här är inte min 
dag. Men vi ritar, det är lördag, det får 
bli som det vill och kan, och för båda är 
det ofta så, att vi  börjar trevande och 
snart inser vi,  i varje fall Hans Axel, att 
han börjat fel, och han börjar om och 
om igen och sedan upptäcker han 
att han slutit sig inne i  ett tillstånd då 
ingen tvekan finns, ingen korrigeran-
de makt och ingenting annat än ritan-
det  finns men så ibland händer något 
märkvärdigt. Kolbiten stannar och sä-
ger: Nu räcker det.

Är det så för dig också, Leif?
Han nickar.

Hans Axel Holm
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Jag ser en fruktansvärd massa filmer, 
runt tusen om året, om jag inkluderar 
alla filmer jag ser om. Trots detta finns 
det förstås en massa klassiker jag ald-
rig har sett och kanske aldrig kommer 
att se. Jag föredrar ju fortfarande en 
kung fu-film framför ett tyskt tretim-
mars stumfilmsdrama från 1920-ta-
let. Jag ser hellre Jess Franco-filmer 
än Ömhetsbevis (om nu den kan kall-
las klassiker – det får vi väl ändå inte 
hoppas). Jag har fortfarande inte sett 
Ghandi och jag känner mig ärligt talat 
inte lockad att göra det. Och jag har 
inte sett merparten av Ingmar Berg-
mans produktion – det finns så mycket 
annat att se istället.

Men det finns trots allt en hel del fil-
mer jag nästan skäms över att inte ha 
sett. Filmer jag vill se, men det har ald-
rig blivit av att jag kollat in dem eller ens 
letat aktivt efter dem. Detta gäller i syn-
nerhet klassiska skräckfilmer, folk bru-
kar ju omnämna mig som något slags 
skräckfilmsexpert. Men jag betar av 
dem i takt med att jag hittar dem. 

En av dessa filmer är den franska De 
Bestialiska, betydligt bättre känd un-
der originaltiteln Les Yeux SansVisa-
ge och dess engelska exporttitel Eyes 
without a face. Det finns även en ame-
rikansk, dubbad, omklippt drive-in-
version av filmen med titeln The horror 
chamber of Dr. Faustus. Cool titel, men 
den får filmen att låta som en grind-
houserulle och det förekommer ingen 
doktor med namnet Faustus... Filmen 
regisserades av Georges Franju och 
hade premiär 1960.

Nu har jag sett De Bestialiska, och 
det kom knappast som en överrask-
ning att det här är långt ifrån en grind-
houserulle. Detta var Franjus andra 
långfilm, efter att tidigare främst gjort 
kortfilmer, och han gjorde faktiskt  inte 
speciellt många filmer under resten 
av sin karriär; han dog 1987. I vilket 
fall, det här är en fullkomligt underbar 
film – ett ”mood piece” framför de fles-
ta andra.

De Bestialiska är filmad i strålan-
de, stämningsfullt svartvitt och Pierre 
Brasseur spelar dr Génessier; en to-

sig kirurg vars unga dotter Christiane 
(Edith Scob) fått sitt ansikte groteskt 
vanställt i en bilolycka. Stackars Chris-
tiane gömmer sitt ansikte bakom en vit 
mask, medan den gamle galningen till 
doktor skickar iväg sin assistent, Lou-
ise, för att kidnappa unga, vackra kvin-
nor, vars ansikten Génessier skivar av 
och syr fast på Christianes köttfärs-
nylle. Louise spelas av den italienska 
skådespelerskan Alida Valli, som med-
verkade i en lång, lång rad filmer, men 
som för skräckfilmsfans mest är känd 
som en av häxorna i Dario Argentos 
Suspiria (1977 – och jag vägrar an-
vända dess svenska titel Flykten från 
helvetet). 

Efter att ha fått sina ansikten bortkar-
vade, dödas offren, eller så begår de 
självmord, men plötsligt lyckas dok-
torn restaurera sin dotters skönhet. 
Tyvärr varar det inte speciellt länge. Ef-
ter några dagar börjar ansiktet att rasa 
ihop och hon är åter vanställd. Hennes 
farsa måste återgå till sitt bestialiska 
arbete – men nu har polisen börjat nys-
ta i en ung kvinnas försvinnande. En av 
poliserna spelas förresten av Claude 
Brasseur; Pierres son i verkliga livet. 
En ung kvinna skickas till Génessiers 
klinik, där hon går under cover som pa-
tient med huvudvärk.

Och vad tycker stackars Christiane 
om allt det här? Nja, hon är ju knappast 
glad. Hon är en sorgsen kvinna och 
detta är en sorgsen historia som bara 
kan sluta på ett sätt – med poetisk 
rättvisa.

Poetisk är ett av många ord man kan 
använda för att beskriva De Bestialis-
ka. Dess bilder är både mardrömsak-
tiga och vackra. Christine i sin mask är 
en uppenbarelse som får nackhåren 
att resa sig på ett behagligt sätt. Men 
detta är också en svart humoristisk 
film, något Maurice Jarre tagit fasta på i 
sin filmmusik. Några av filmens musika-
liska teman är inspirerade av cirkusmu-
sik, vilket låter både oroväckande, kus-
ligt och glädjefyllt.

Jag nämnde Jess Franco i den här 
recensionens första stycke, och vår 

de bestialiska (1960)
käre spanjor är en regissör som låtit sig 
inspireras en hel del av Franjus mäster-
verk. Franco har återkommit till temat 
flera gånger, och hans mest uppenba-
ra hommage är den fantastiska Face-
less med bland andra Brigitte Lahaie, 
Chris Mitchum och Telly Savalas.

Just det, jag måste förstås påpeka 
att alla unga skådespelerskor i filmen 
är oerhört tjusiga, och operationssce-
nerna är väldigt grafiska för sin tid och 
kan upplevas som snaskiga och svåra 
att se även idag. Trots detta släpptes 
filmen igenom helt oklippt i Sverige 
när det begav sig – kanske betrakta-
de Biografbyrån filmen som konst och 
inte skräck; den är ju fransk...

Gör dig själv en tjänst och kolla in 
den här filmen, den finns ute på diverse 
flotta, utländska DVD:er. De Bestialis-
ka är en av de absolut bästa skräckfil-
mer – och filmer rent allmänt – du kan 
hitta där ute.

Pidde Andersson

Månadens 
klassiker

Långt intressantare är en sen intervju 
(från 1986) med Morton Feldman, det 
är en man som det hade varit spän-
nande att få träffa (vid det här tillfället 
är han både rolig, intressant, gör jäm-
förelser som både gör resonemangen 
tydliga och relevanta: han ser sig som 
Charles Bronson eftersom Feldman 
haft svårt att bli profet i sitt eget land 
(vilket förvisso förändrades efter hans 
död), liknar Boulez vid en kannibal som 
äter upp sina fiender och uttrycker 
sin kärlek till europeiska radiostatio-
ner som Sveriges Radio som spelade 
hans verk i sin helhet (åtta timmar i ett 
sträck t.ex. vid ett sändningstillfälle för 
SR:s del) till skillnad från amerikansk 
dito), liksom tidiga diskussioner mel-
lan honom och John Cage, nästan fem 
timmar sådana. Roligare också att få 
ta del av originalbanden från John Len-
nons legendariska intervju i The Rol-
ling Stone (ett av fyra intervjutillfällen 
över åren i tidskriften, det här den 8 
december 1970), där det är en frus-
tande, ohämmad och, mest, orädd ung 
man ger sig på det mesta som kommer 
i hans väg. 

Det finns de tydliga kopplingarna, 
den röda linjen som förenar. Det mär-
ker jag inte minst när det gäller den 
musikaliska kosten, där det, förutom 
intervjuskivorna, blivit ännu mer pro-
gressiv/symfonisk rockmusik i bilen 
och ett regelbundet återblickande mot 
äldre tider via lp där det nästan blir var-
annan lp, varannan cd, på hemmaplan, 
upptäckter och fascination. Bartlo-
miej Pekiels ”Missa Brevis” från sent 
1600-tal på en dålig polsk pressning 
på skivspelaren varvas med Radio-
heads enastående ”OK Computer” i 
bilen och det Esa-Pekka Salonen sade 
i LA Times 2003 är så sant: “When I 
heard 'OK Computer’, after five minu-
tes I said, 'I actually get this. I under-
stand what these people are trying 
to do.' And what they were trying was 
not so drastically different from what I 
was trying to do.” Yorke och Salonen 
på samma planhalva, ett perfekt sam-
spel, det är inte konstigt att Esa-Pekka 
tillsammans med landsmaninnan Kaija 
Saariaho tillhör de avgjort mest spän-
nande samtida tonsättarna, där Saari-
ahos opera ”L’Amour de loin” också ta-
git en tätposition som den kanske mest 
intressanta operan från/för vår tid. 

Men över till något helt identiskt: fäl-
tinspelningar, ljudexperiment, konkret 

musik. Som jag skrev i min recension 
av Jana Winderens oroande ”Ener-
gy Field”, är växelverkan, spelet mel-
lan platsen och  budskapet, det som 
verkligen skiljer olika mer eller mindre 
begåvade fältinspelningar från dem 
som spelar roll. Annea Lockwoods 
”A Sound Map Of The Hudson River” 
och Fiorella Terenzis “Music From The 
Galaxies” tillhör de bästa, fjärran från 
aningslösa ljuddokument av knirkande 
vagnshjul på en kärra någonstans i In-
dien. När nu anrika Rönnells antikvariat 
i Stockholm släpper en lp med ljud-
upptagningar, tolkade och vridna och 
anammade, från lokalerna på Birger 
Jarlsgatan (inte första gången rummen 
där varit ljudkälla), blir det både yta och 
djup, jag övertolkar och uppskattar det 
kanske mer än det förtjänar. Skivan he-
ter ”Dan Fröberg and Joachim Nord-
wall play Rönnells antikvariat” (Håll 
Tjäften), Fröberg rör sig omkring på 
antikvariatet och avlyssnar stämningar 
men också det som varit, det som ger 
en närmast spöklik dimension, medan 
Nordwall använder ljudmaterialet för 
att göra suggererande drones som 
pulserar i öronen. Om det håller någon 
form av mått? Det ger sig nästa gång 
jag går över tröskeln där, det avgörs av 
vad jag kommer att känna igen och vad 
jag kommer att sakna. 

Om vi håller oss i Sverige men ger 
oss tillbaka en bra bit i tiden från en 
samtid på Birger Jarlsgatan, finner vi 
tre spännande cd med musik där rös-
ten är i centrum. ”The Queen’s Music” 
(Bis) är en skiva som skulle kunnat vara 
ännu en av de ”star vehicles” eminenta 
Emma Kirkby fått på sin lott, men det 
här är ett nytt kapitel i Susanne Ry-
déns tidsresa i musiken kring drottning 
Kristina, den här gången ur Bulstrode 
Whitelockes samling, på sin tid eng-
elsk ambassadör. Italiensk 1700-tals-
musik, duetter i stort och men också 
klaverstycken av Frescobaldi fullstän-
digt fläckfritt tolkade av Lars Ulrik Mor-
tensen. Kirkbys numera mogna men 
fortfarande fullständigt naturliga sätt 
gör att Rydén står litet i bakgrunden, 
men det här är givet överbetyg. Lika 
bra är det när det gäller de andra två, 
spännande skivorna, båda med kopp-
lingar till den allt mer kvalitetstyngda 
ensemblen Göteborg Baroque. Jag 
har haft förmånen att lyssna till kon-
sertinspelningar med sopranen Anna 
Jobrant (en av två) i GB sedan några 

år tillbaka och jag sätter gärna pengar 
på att detta är en kvinna vars potential 
långt ifrån är fullt utnyttjad, hon har en 
röst som ger innerlighet och spänn-
vidd och varför hon inte är ett affisch-
namn internationellt är mig en gåta. På 
”Düben Delights” (Footprint) har hon 
samlat både sånger ur just Dübensam-
lingen (detta ymnighetshorn av i stora 
stycken fortfarande oinspelad musik 
från 1600-talet) och ett gäng eminenta 
musiker under namnet Düben United, 
tidstroget framfört, genomgående ton-
sättare som Pfleger och Bütner som vi 
nästan aldrig hört, vare sig på konsert 
eller skiva, ett strålande genomfört 
program, anspråkslöst men samtidigt 
rykande proffsigt. Så även systerski-
van med hela Göteborg Baroque, ”Ach 
Swea Trohn” (Footprint), där Tunder, 
Buxtehude och Geist känns igen, ur-
valet är även här ur Düben-samlingen, 
men långt viktigare är att denna en-
semblens andra skiva placerar dem i 
toppskiktet av europeiska ensembler, 
i mina öron, med spänst, egensinnig-
het och en sånglig glädje. Skivbolaget 
Footprint ska applåderas för dessa 
utgåvor som kommer att bli storsäljare 
på kontinenten och i Asien, om bara 
distributionen fungerar. 

Mer barock, mer Göteborg: Karin 
Nelson har gjort en fullkomligt utmärkt 
dubbel-cd med Heinrich Scheide-
manns sju magnificatbearbetningar 
(Imogena), spelandes på den vällju-
dande orgeln i Örgryte nya kyrka, en 
orgel med en egen modern historia 
som framgångsrikt forskningsprojekt. 
Att Karin är universitetslektor och lig-
ger bakom en avhandling om improvi-

i bilen har min lyssnarkost på senare tid växlat mellan musik och nedlad-
dade (jomen, det vimlar av möjligheter till laglig fildelning, oavsett vad be-
kväma medier/journalister skriver) intervjuer, bitvis fascinerande sådana, 
bitvis tämligen mediokra. När karlheinz stockhausen blir intervjuad i Usa 
i januari 1967 är jag väldigt nyfiken innan cd:n börjar snurra, men efteråt är 
jag bara besviken, men tröstar mig med att de enkla, klichétyngda svaren 
nog mer beror på karlheinz’ synonymfattigdom när han pratar engelska 
än brist på idéer. 

sationskonst hos 1600-talets nordtyska organister 
som tar sin utgångspunkt i de verk hon nu dokumen-
terat på cd, ger de här skivorna ett spännande djup. 
Nelson är en auktoritet och har sedan tidigare ut-
gett fem volymer av Scheidemanns orgelmusik på 
Naxos, välrepresenterad på skiva i övrigt är han inte 
(har bara, vad jag tror, ytterligare en cd, en gammal 
Thorofon-skiva där han delar utrymmet med Samuel 
Scheidt). Kombinationen Karin Nelson och orgeln i 
Örgryte gör det här till en skiva i särklass. Jag brukar 
propagera för amerikanska Ravens utsökta orgel-
skivor och även i ljuset av de inspelningarna, är Imo-
genas inspelning fruktansvärt bra. Så enkelt är det 
ibland. 

Jan-Erik Zandersson
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Jigsaw är tillbaka, och det i 3D. Men 
eftersom det är en sågfilm, borde 
den inte visas i trä-de? Filmen har inte 
pressvisats någonstans i världen, en-
ligt Liongate för att intrigen inte ska 
sippra ut, så för min del blev det alltså 
att gå på premiären. Det vankades 
alltså tortyrporr av monumentalformat! 
Det enda jag kände till om filmen, var 
vad den svenska distributören sagt: 
”Den är jävligt äcklig!” – och att den 
knyter ihop alla trådar.

SAW 3D börjar med en fantas-
tisk fälla: tre personer har fjättrats i ett 
skyltfönster mitt i stan och de hotas så-
gas itu med cirkelsågar. Det går inte så 
bra för en av dem.

Costas Mandylor och Betsy Russell 
är tillbaka som mördaren och före det-
ta polisen Hoffman och hans fru - eller 
vad hon nu var – Jill, de har medverkat 
i de senaste delarna och det är deras 
story jag aldrig riktigt minns. Hoff-
man är lika händig som tidigare med 
att bygga fällor, medan Jill uppsöker 
polisen Gibson (Chad Donella) för att 
sätta dit sin Hoffman. Och jag minns 
fortfarande inte riktigt varför Hoffman 
gick och blev Jigsaws lakej.

Dock kretsar handlingen den här 
gången kring en viss Bobby Dagen 
(Sean Patrick Flanery – jepp, Young In-
diana Jones) som har skrivit en bok om 
sina upplevelser som ett av Jigsaws 
offer. Han har gjort sig en karriär som 
överlevare och figurerar ofta i media, 
uppbackad av sitt PR-folk och sin fru. 
Det här bara det att Bobby sitter inne 
med en hemlighet – och den ska han 
straffas för. Bobby, frugan och PR-fol-
ket kidnappas och Bobby måste ta sig 
igenom en labyrint av fällor för att för-
söka rädda livet på de övriga.

Lite överraskande dyker även Cary 
Elwes upp igen – det var han som var 
dr Lawrence Gordon i den allra första 
filmen, och som då gjorde illa ifrån sig 
skådespelarmässigt. Jodå, han över-
levde – fast nu är han enbent. Och To-
bin Bell? Hans rollfigur dog ju i tredje 
filmen, men han har fortfarande topbil-
ling – och han är med i ett par scener 
på sammanlagt ett par minuter.

Okej, med tanke på hur avigt inställd 
jag varit till de tidigare delarna, vad 
tycker jag då om det här nya besöket 
på slakthuset? 
Hör upp, folk. Jag måste överraska mig 
själv och utbrista:

Saw ska det låta! SAW 3D är tam-
mefan den bästa filmen i serien! Man 
har lagt ner betydligt mer tid och möda 
på den är, än de tidigare delarna. Visst, 
nu tillför 3D:n en hel del, det är något 
visst med inälvor som sprutar ut över 
publiken (även om det är mer återhåll-
samt än i PIRANHA 3D), men storyn är 
bättre den här gången, liksom skåde-
spelarna. Jag gillade historien om Bob-
by Dagen och att det är Flanery som 
spelar honom.

Fällorna är mer vansinniga än tidi-
gare. I synnerhet en scen fick mig att 
vilja ställa mig upp och applådera: fyra 

Whatever works, var inget vidare. Den fick blandad 
kritik, en del tyckte den var lysande och hysteriskt 
rolig, men jag och många andra konstaterade att 
Larry David inte håller för mer än högst 25 minuter i 
stöten. Förutom detta, var manuset gaggigt och halv-
taskigt. Allens nya film, Du kommer att möta en lång 
mörk främling, har fått rätt ljum kritik utomlands, men 
själv tycker jag att den är riktigt trivsam – i synnerhet 
jämfört med den förra filmen.

Platsen är återigen London, där Allen filmat ett an-
tal gånger det senaste decenniet, och i centrum står 
främst Sally (Naomi Watts) och hennes man Roy 
(Josh Brolin). Roy är en misslyckad författare som se-
dan flera år kämpar med sin nya roman. Hans förhål-
lande med Sally är inte det bästa.

Gemma Jones och Anthony Hopkins är Helena 
och Alfie; Sallys föräldrar. Alfie har plötsligt lämnat 
sin fru och fått för sig att han är 21 på nytt. Han jog-
gar, tränar och hänger på nattklubbar, medan Helena 
pimplar whisky, våldgästar sin dotter, och går till ett 
medium som tutar i henne en massa dravel.

Mittemot Roys arbetsrum flyttar den unga, vackra 
Dia (Freida Pinto) in – och Roy kan inte låta bli att 
spana in henne. Till slut tar han mod till sig och bjuder 
ut henne på lunch. Sally i sin tur har börjat arbeta på 
ett galleri och blir smått förälskad i sin chef, spelad av 
Antonio Banderas.

Så hör Alfie av sig med en chockerande nyhet. Han 
ska gifta sig. Sally och Roy presenteras för Charmai-
ne (Lucy Punch), en härligt slampig och blåst brud 
som är hälften så gammal som Alfie och som kallar 
sig ”skådespelerska”.

Sådär håller det på. Det känns ungefär som en 
ganska harmlös, smått humoristisk såpa koncentre-
rad till 98 minuter. Det är småcharmigt, ganska ba-
gatellartat, och som sig bör inleds det hela med vita 
förtexter mot svart bakgrund. Man kan ha betyligt 
värre saker för sig än att titta på Du kommer att möta 
en lång mörk främling, den känns som en kopp kaffe 
med ett par skivor kardemummakaka och ett balleri-
nakex. Jag skrattade en del, tyckte det var mysigt, och 
en av twisterna på slutet är väldigt fin. Scenerna med 
Charmaine är väldigt roliga – sicken brutta! 

Josh Brolin ser rätt märklig ut i filmen. I vanliga fall 
brukar han vara en robust karl med bra haka - här har 
han lustigt rufsigt hår och han är lite plufsig; ansiktet 
ser svullet ut. Han ser ut som den halvslusk han spe-
lar och inte som en börshaj eller cowboy.

Och det borde vara olagligt för kvinnor att vara så 
vackra som Freida Pinto. Hon snor uppmärksamhe-
ten från resten av filmen, från allt som sker omkring 
henne. 

Pidde Andersson

rasister – en av dem är sångaren i Lin-
kin Park – vaknar upp på en bilskrot. 
De ska straffas för att de dömt männis-
kor efter hudfärg. Jigsaw har satt ihop 
en snillrik grej som kommer att ta livet 
av alla fyra i en sadistisk kedjereaktion, 
som bland annat involverar en bil och 
superlim. Ja, jösses! Hudflängd för en 
helt ny betydelse.

Om alla trådar reds ut i filmen? Tja... 
Jo, mycket får en förklaring. Men sam-
tidigt är det fullt möjligt att göra en fort-
sättning. Det var tänkt att detta skulle 
bli den sista filmen i serien, men jag 
kan ge mig fan på att den kommer att 
spela in tillräckligt mycket pengar (kom 
ihåg att biljetter till 3D-filmer dessut-
om är dyrare) för att vi snart ska få se 
SAW: A NEW BEGINNING. 
Tjejen som satt bredvid mig höll för 
ögonen mest hela tiden. Längre bak 
i salongen lät det som om en annan 
tjej grät hysteriskt, eller så hade hon 
bara ett jävligt konstigt skrik. I vilket fall 
var det förbannat häftigt att se extrem 
splatter i 3D på Royal! 
Som sagt: jag är överraskad över att 
jag gillade den här filmen så pass 
mycket som jag gjorde. I eftertexterna 
läser jag att en av de som jobbade på 
filmen heter Mia Sturup. Ready for take 
off, Mia!

Pidde Andersson

saw 3d
du kommer att möta en lång mörk 
främling

Jag vill minnas att jag har skrivit det förr, 
men Robert Downey Jr har seglat upp 
som något av min favoritskådis – bland 
idag aktiva skådisar. Det är kanske lite 
fånigt att som vuxen man välja ut spe-
cifika favoriter ur olika områden, men 
vaffan, folk frågar ofta vilka favoriter 
jag har; filmer, skådisar, band, snabb-
nudlar. Downey är en cool snubbe, en 
skicklig aktör som i princip kan spela 
vad som helst, han ser bra ut och han 
är en rolig typ. Todd Phillips' förra film 
var den fantastiska skrattorgien Bak-
smällan. Från den har Phillips plockat 
med sig Zach Galifianakis – snacka 
om hopplöst skådisnamn, jag kom-
mer aldrig ihåg det – som alltså parats 
ihop med Robert Downey. Downey är 
Peter Highman, en strikt, affärsmässig 
man vars fru (Michelle Monaghan) ska 
föda deras första barn inom några da-
gar. Peter befinner sig på en flygplats 
för att flyga hem till Los Angeles, då 
han bokstavligt talat krockar ihop med 
den bisarre Ethan Tremblay (Galifi-
anakis); en man som påstår att han är 
skådis på väg till Hollywood. De råkar 
byta väskor med varandra, vilket leder 
till att de haffas i säkerhetskontrollen 
när Peter oavsiktligt försöker föra med 
sig Ethans haschpipa. Peter reder ut 
det hela med personalen, men har fått 
flygförbud på grund av incidenten. Han 
måste ta sig hem på annat sätt. Lätt-
tare sagt än gjort, då hans bagage och 
plånbok är på flygtur. Ethan har dock 
fått tag på en hyrbil och ytterst motvil-
ligt accepterar Peter skjuts. Dock mås-
te de köra via Grand Canyon, eftersom 
Ethan vill sprida sin döde fars aska 
där – askan förvarar han i en kaffeburk. 
Självklart blir resan långtifrån problem-
fri; Ethan är en människa det ät väldigt 
svårt att umgås normalt med – och de 
lyckas skada sig, arresteras och allt 
möjligt, och jag kan egentligen inte be-
rätta så mycket mer utan att spoila alla 
gags.

Due Date är en väldigt trivsam kom-
edi, det är en road movie som är under-
hållande hela vägen och det finns någ-
ra riktiga gapskratt i den. Men filmen 
är inte lika rolig som Baksmaällan. Due 
Date är lite mer återhållsam, det hand-
lar bara om två killar den här gången 
och även om Peter är en sarkastisk kille 
som står för mycket av humorn, är han 
främst the straight guy bredvid den 
osannolike Ethan.

Sedan är det förstås oundvikligt att 
jämföra med 80-talskomedin Raka 
spåret till Chicago med Steve Martin 
och John Candy. Due Date är i princip 
exakt samma film, det här känns som 
en inofficiell remake. 
Juliette Lewis dyker upp som flummig 
marijuanaförsäljare, Jamie Foxx är Pe-
ters polare som försöker hjälpa till, och 
alla filmer i vilka Robert Downey slår 
ner små barn är förstås bra.

Jag hade dock hoppats på att få 
skratta så att tårarna sprutar.

Pidde Andersson

due date

Den svenska skräckvågen rullar vidare. Jonas Malmsjö 
spelar prästen Henrik Horneus, som på sin sons födel-
sedag får besked om att hans far Gabriel (Per Ragnar); 
präst även han, har dött under mystiska omständighe-
ter – han har hittats drunknad uppe i Borgvattnet. För-
virrad beslutar Henrik, som mer eller mindre tappat kon-
takten med farsan, sig för att genast köra till orten och 
höra sig för om vad som har hänt.

Det är mitt i natten och på en mörk skogsväg dyker 
plötsligt en av Henriks församlingsmedlemmar upp mitt 
i vägen. Han kör på tanten, men när han kliver ur bilen, 
är kroppen borta, som om den aldrig funnits där. Oupp-
söka hjälp.

Han kommer fram till ett Typiskt Rött Hus Med Vita 
Knutar inne i skogen. Det lyser i ladan, så han går in dit. 
Då dyker det upp en liten flicka, som plötsligt för ett de-
moniskt zombieansikte. Henrik skriker och rusar ut i pa-
nik, och då har familjen Lidman som bor i huset vaknat.

Det här är en konstig familj, må ni tro. Väldigt mys-
tisk. De säger knappt något alls och sonen Olle (Björn 
Bengtsson från Bröderna Karlsson) har en skön mus-
tasch. De är misstänksamma mot Henrik, som trots 
detta får övernatta hos familjen.

Det påstås att Gabriel blev mördad och dumpades i 
sjön. Henrik drömmer mardrömmar om att spökflickan 
ligger i hans säng, om att Gabriel hoppar upp ur plur-
ret som prästzombie, och om sin mor, som dog framför 
ögonen på Henrik när han var liten gosse. Saker och 
ting står inte rätt till hos familjen Lidman. Snart börjar 
det gå upp för Henrik vad som hände hans far och var-
för, orsaken går långt tillbaka i tiden, och Henrik börjar 
ifrågasätta sin tro.

Psalm 21 (titeln åsyftar Härlig är jorden) börjar över-
raskande bra. Det är faktiskt riktigt spännande och 
kusligt; tonen är ödesmättad och spökerierna effekti-
va. De datoranimerade förvandlingarna till spökansik-
ten är riktigt bra. Jonas Malmsjö, som jag aldrig sett i 
en huvudroll på film, är inte bara en bra skådis, han har 
även ett bra ansikte - han ser ut som en robust manlig 
Hollywoodstjärna; som en korsning mellan Alexander 
Skarsgård och Dolph Lundgren, en hunk som hade 
varit perfekt som The Mighty Thor. I övriga roller syns 
bland andra Görel Crona, Josefin Ljungman och Gun-
vor Pontén.

Men halvvägs in är det inte lika kul längre. Filmen är 
felkonstruerad och alldeles för lång – och den känns 
onekligen som de 128 minuter den inte är. PSALM 21 
tappar nästan allt under sin andra hälft. All spänning 
försvinner, bland annat beroende på att spökansikten 
dyker upp för jämnan, vilket förtar effekten. Flera flash-
backs repriseras alldeles för många gånger och helt i 
onödan. Ofta får vi se Henrik springa med en gigantisk 
bibel i famnen, ibland springer han i slow-motion.

Familjen Lidman är nästan parodiskt konstig. De pra-
tar knappt alls och går bara omkring och beter sig mys-
tiskt. Henrik vet inte om han drömmer eller inte, och det 
vet inte vi i publiken heller. Mitt i alltihop dyker det upp 
en sexscen i vilken yngsta dottern Lidman (Ljungman) 
förför Henrik i ladan som vore hon en succubus (fast 
vi får bara se den muskulöse Malmsjö naken). Var kom 
den scenen från, vad hade den med övrigt att göra? 
Och var det bara en dröm? Olle börjar ägna sig åt ma-
niskt överspel. Gabriel tar tillfället i akt att spöka för att 
kunna hålla en lång monolog. Jag tittar på klockan.

Ett groteskt lik i ett badkar fick mig att hoppa till en 
aning.

Det finns en bra film gömd någonstans i PSALM 21. 
Men för att få fram denna film, måste man första klippa 
bort åtminstone tjugo onödiga minuter, och det är ju un-
der andra halvan man ska vrida spänningsmätaren till 
max, inte första. Avslutningsvis hoppas jag att vi får se 
Jonas Malmsjö i fler huvudroller framöver.

Pidde Andersson

Psalm 21

Illustration av Henrik Franklin

Forest Boy av Knut Larsson



Nya Upplagan November 2010 Recension 28 Nya Upplagan November 2010 29Recension

BokreCeNsioN

Snacket om Knausgård och Min Kamp 
har varit så intensivt och pågått så 
länge att det känns som man ska till att 
läsa boken för andra gången när man 
väl viker upp den svenska utgåvan. 
Uppståndelsen har som bekant mest 
handlat om att verkligt privata saker 
beskrivs i denna självbiografi (som för-
fattaren kallar roman), om hur berörda 
personer reagerat hemma i Norge och 
om att det till och med lär ha getts ut 
någon sorts Knausgårdskodbok som 
”avslöjar” fenomenet. 

Man är ovanligt väl förberedd på Min 
Kamp. Ändå blir man överrumplad.

Visst förekommer det en massa pri-
vata saker och visst är boken utläm-
nande men det är inte det som är det 
knäckande. Nej, det som knockar en är 
att Min Kamp är sju resor bättre än det 
mesta.  Och inte bara jämfört med an-
dra böcker i samma stil. Det är starkt, 
fängslande, ärligt och till på köpet väl-
digt snyggt berättat. Knausgård är 
skarp till synes utan ansträngning, han 
är väldigt så lättläst att man flyger fram 
över sidorna. Han är djupt personlig 
utan att bli knepig och utan att gå för 
långt (tycker jag, men det håller uppen-
barligen inte alla i Knausgårds närhet 
med om). Det man fastnar för är inte att 
Knausgård skriver om hur hans farmor 
kissar på sig, hans känsla av att vara 
gift på låtsas eller någon av alla de an-
dra avslöjande ”sanningarna”. Nej, det 
märkvärdiga är att alltihop är så överty-
gande att man direkt tror på berättel-
sen och sjunker in i den. Utan att man 
tänker på det så närmast upplever man 
allt som skrivs. Ja, storyn glider faktiskt 
ur det specifika och över i en allmängil-
tig historia. Det skulle lika gärna kunna 
vara en superrealistisk roman om en 
påhittad persons uppväxt berättad av 
en extremt trovärdig berättare (som 
kanske ljuger för glatta livet). Jag hål-
ler på att det är själva upplevelsen av 
konsten som är det viktiga (precis som 
Knausgård själv om man skall tro bo-
ken, han skriver om det när det gäller 
just konst:

Jag hade läst konsthistoria ett tag, 
och var van vid att beskriva och 
analysera konst. Men det jag aldrig 
skrev om och som är det enda vik-
tiga var upplevelsen av den. Dels för 
att jag inte kunde, dels för att käns-
lorna som bilderna lyfte inom mig 
stred mot allt jag hade lärt om vad 
konst var och vad den var till för. Så 
jag behöll det för mig själv.

Nå, det blir andra bullar i den här roma-
nen alltså. Det är ganska lite Knaus-
gård behåller för sig själv. Som här t.ex. 
om att bo i Malmö: 

Med undantag för några föräld-
rar/../på dagis känner vi ingen här. 
Något saknat är det inte, i varje fall 
inte för mig, umgängeslivet får jag 
ändå inget ut av. Jag säger aldrig det 
jag egentligen tänker, aldrig det jag 
egentligen menar, utan hänger jämt 
på den jag för tillfället pratar med, 
låtsas som om det han eller hon sä-
ger intresserar mig, utom när jag 
dricker, för då går jag oftast för långt 

Titeln säger väl allt om vad den här bo-
ken innehåller. Detta är ett ämne som 
avhandlats hur många gånger som 
helst, så varför läsa en bok till på te-
mat? Jo, därför att här har man valt att 
gå rejält på djupet och in i minsta de-
talj på fenomenet rockabilly. Sam Phil-
lips på Sun Records finns naturligtvis 
med, men man har även valt att ta med 
de mest obskyra artisterna här. Sen att 
Max Décharné är engelsman och där-
med ger det hela en europeisk vinkel, 
gör att boken skiljer sig mot de flesta 
andra i ämnet. Det intressanta är att 
rockabillyn aldrig försvunnit. Även om 
den inte synts så har den alltid funnits. 
Boken tar så klart upp födseln i den 
amerikanska södern och man kan klart 
säga att utan Sam Phillips talang med 
att få fram rätt känsla i låtarna så hade 
det förmodligen inte blivit så stort. Elvis 
då? Klart att utan honom hade det inte 
heller blivit vad det blev, men det var 
Sam Phillips som gav Elvis den nöd-
vändiga knuffen. Men mest intressant 
är ändå att man lyfter fram de okända, 
men ändå så betydelsefulla personer, 
som gjorde fantastiska singlar som i 
många fall inte sålde speciellt många 
ex utanför den egna delstaten. Boken 
tar dig sedan genom åren ända fram 
till dagens datum. Självklart skrivs det 
om band som The Cramps, Stray Cats 
men även svenska Wildfire Willie & 
The Ramblers nämns. Allt är mycket 
detaljerat och genomarbetat samt man 
har haft den otroligt goda smaken att 
även ge ut en cd med samma namn 
som boken där man hittar allt från Elvis 
till en hel del av de mer okända artister 
som nämns i boken. 

Janne Falk

Min kamp
karl ove knausgård
Norstedts 

a rocket in My Pocket – The 
hipsters guide to rockabilly music
Max décharné 
serpents Tail

åt andra hållet och vaknar sedan 
med gränsöverskridandets ångest, 
den som bara har vuxit med åren och 
numera kan pågå i veckor. När jag 
dricker får jag också blackouts och 
tappar fullständigt kontrollen över 
mina handlingar, som för det mesta 
blir desperata och idiotiska men ib-
land desperata och farliga istället. 
Därför dricker jag inte längre. Jag vill 
inte att någon ska nå mig, jag vill inte 
att någon ska se mig och så har det 
också blivit: ingen når mig och ingen 
ser mig. 

Spelar det någon större roll för upple-
velsens skull då, egentligen, om allti-
hop är sant och har hänt? Det gör det 
kanske för dem som det berättas om 
men själv skjuter jag ganska snabbt 
voyeuren i mig åt sidan och går upp 
i att följa dramat. Det är förbluffande 
fängslande fast det som händer är ren 
vardag. 

Jag drog skjutdörren till kylen åt si-
dan och tog ut tre halvlitrar Sprite, 
letade med blicken utmed hyllorna 
efter chips, hittade dem, tog två på-
sar, lade dem på disken.

– Och så ett paket Tiedemans 
Gul med papper, sa jag. 

Hon vände sig om och nappade 
åt sig tobaken från hyllan bakom 
ryggen. 

– Rizla, sa hon utan att möta min 
blick. 

– Gärna det, sa jag. 
Hon stack in det orangefärgade 

cigarettpappret under fliken på det 
gula tobakspaketet och lade allti-
hop på disken medan hon med sin 
andra hand började slå in priserna i 
kassan. 

– Hundrafemtisjuochfemti, sa hon 
på bred Kristiansandsdialekt.

Jag gav henne två hundralappar. 
Hon slog in det och ur kassalådan 
som gled ut plockade hon upp väx-
el. Trots att jag stod där med fram-
sträckt hand lade hon pengarna på 
disken.  

Varför det? Var det något med 
mig, något hon hade sett och inte 
gillade? Eller var hon bara slö? Det 
är ju brukligt för ett affärsbiträde att 
möta kundens blick någon gång 
under pågående transaktion. Och 
håller man ut handen är det väl på 
gränsen till förolämpande att lägga 
pengarna någon annanstans? I alla 
fall demonstrativt?

Jag såg på henne.
– Kan jag få en kasse också?
– Absolut, sa hon, knäade lite och 

drog fram en vit plastkasse från hyl-
lan under disken.

– Varsågod.
– Tack, sa jag, lade ner varorna 

och gick ut. Lusten att ligga med 
henne, som snarare manifestera-
de sig i en kroppslig öppenhet och 
mjukhet än i begärets vanligare 
form, som ju är hårdare, mer akut, en 
sorts hopdragning av sinnena, vara-
de hela vägen upp till huset.

När man läser kan man inte låta bli att 
undra hur det gått till, hur han tänkt. 

Och detta trots att Knausgård redogjort för precis 
hur det gått till i snart sagt varenda tidning i landet 
(även denna!). Man undrar ändå. Ska man tro förfat-
taren så har han släppt på kvalitetskraven, släppt 
hämningarna och plitat på utan att försöka vara en 
bra författare. På så sätt har han blivit fri att skriva. I en 
intervju i p1 säger Knausgård ungefär att han har en 
känsla av att vem som helst skulle kunna skriva en så-
dan här bok om man bara släpper duktighetsbojjorna 
och berättar på.  

Jag vet inte jag, det är sympatiskt men det känns 
fullständigt orimligt. Det krävs en författare långt utö-
ver det vanliga för att koka ihop en bok av den här kali-
bern, för att man skall sitta och läsa om ölsmusslande 
tonåringar, rockbandsrepningar och folk som går och 
köper Sprite och cigg på en bensinmack och ändå 
vända blad i frenetisk takt.

Min Kamp är rörande, nostalgisk och stundtals rik-
tigt rolig i första delen, eländig, skitigt och sorgsen 
andra. Tvärtemot vad man skulle kunna tro efter allt 
snack i media blir det aldrig snaskigt trots avslöjande 
och ibland närmast förnedrande scener. Jag säger 
det igen, det märkvärdiga med boken är inte att nå-
gon berättar ingående om sitt liv, det märkvärdiga är 
att Knausgård skriver så förbannat bra om sitt liv. Min 
Kamp är utan tvekan är en av de bästa böckerna jag 
läst de senaste åren, alla inkluderade.  
 
Fredrik Hellström 

Jag vet bara en som dricker mer kaffe 
än jag själv: det är Klas Katt. Han har 
alltid precis druckit en kopp och är all-
tid sugen på ytterligare en kopp. Alltid. 
Han fjantar inte runt med en massa 
olika tramsiga italienska kaffevarian-
ter, han dricker vanligt kaffe. Bullar kan 
han vara utan, men aldrig kaffe. Bra så. 
Har man bara kaffe så kan man hantera 
ensamheten på ett bättre sätt, oavsett 
om man är till sjöss eller sitter vid köks-
bordet. Om livet känns innehållslöst på 
gränsen till meningslöst, vad passar då 
bättre än att dricka en kopp kaffe! En 
dag när Klas sitter och läser en hand-
bok om konsten att undvika arbete, får 
han oväntat besök av en gris som kom-
mer för att vräka honom. Räddaren i 
nöden blir polaren Olle Ångest som 
undviker vräkningen genom att betala 
hyran och samtidigt ge den vräkande 
grisen ett enormt dåligt samvete. När 
väl grisen ger sig iväg tycker Olle na-
turligtvis att han gjort sig förtjänt av en 
kopp kaffe med Klas, som istället tar 
fram sin dammsugare, vilken han tidi-
gare hävdat varit sönder. Olle Ångest 
tycker denna nonchalans suger och 
lämnar stället som ett stort frågeteck-
en. I ett annat avsnitt är Klas redo att ge 
sig ut i världen men vet inte åt vilket håll 
han ska gå. Han får då rådet att gå dit 
näsan pekar, för att i nästa ögonblick 
inse att hans nos är rund… Ibland går 
han i en mörk tunnel, han lutar sig mot 
ett träd, går till sjöss, alltid med samma 
tomhet i blicken. En dag ger hansig ut 
i Vilda Västern och finner att även Väs-
tern är öken. Livet tycks vara, om inte 
en katastrof, så åtminstone menings-
löst och näst intill hopplöst. Klas Katt 
lever i en frihet som han inte vet vad 
han ska göra med eller hur han ska för-
valta. En katt som är cool utan att själv 
förstå det, som är omöjlig att inte tycka 
om trots att han andas utanförskap 
och kla(u)strofobi. 

Lars Yngve

klas katt i Vilda Västern
gunnar Lundkvist
kartago

Wolfgang Borchert dog 1947, endast 
26 år gammal. Bakom sig hade han 
krigets helvete och kroppens sjukdo-
mar. Hans verk var brådmoget men 
inte så omfattande, ändå blev han en 
av förgrundsgestalterna i den tyska ef-
terkrigslitteraturen. Även om han ald-
rig riktigt fick uppleva det. Den viktiga 
Gruppe 47 bildades ju hans dödsår.

Borcherts prosa är skarp som rost, 
svart som smuts och repetetiv som rui-
nerna och hungersnöden efter kriget. 
Bodil Zalesky har varsamt och lyhört 
lyft över denna brännande personliga 
prosa till svenska. 

För mig är Borchert en ungdoms-
kärlek. Jag läste honom på både tyska 
och svenska. Varje rad var ett hetsigt 
andetag som stämde överens med min 
egen ungdomliga existentiella ångest. 
Inga författare utom Stig Dagerman, 
Franz Kafka och Rut Hillarp fångade 
min uppmärksamhet så. Vad förena-
de dem? En oerhörd drift framåt – mot 
väntande nederlag. Och de erfarenhe-
ter av förlust som surrar runt i huvudet.

Borchert fångade dem rent fysiskt. 
Gång efter annan dyker spårvagnen 
upp som i en dröm, packad av hungri-
ga längtande människor. En av de oför-
glömliga novellerna i samlingen heter 
”Längs den långa långa gatan”, där en 
före detta officer med hunger i mel-
langärdet jagar efter denna spårvagn 
samtidigt som han minns sina 57 kam-
rater som stupade i Voronezj under en 
enda attack. Skulden jagar honom, 
meningslösheten i kriget, fattigdomen 
och eländet som nu nafsar honom i ha-
sorna, medan han jagar efter spårvag-
nen: ”Jag är på väg. Två gånger har jag 
redan legat. Jag vill till spårvagnen. Jag 
måste med. Två gånger har jag redan 
legat. Jag är hungrig. Men med måste 
jag. Måste. Jag måste till spårvagnen. 
Två gånger har jag redan tre fyr vän-
ster två tre fyr men med måst jag tre fyr 
framåt pojkar tre fyr friskt humör…”

Så går det på. Tröstlöst och 
hypnotiskt.

Det är förlorarna som beskrivs av en 
förlorare.

Wolfgang Borchert
Utanför dörren – Fjorton 
prosastycken och ett drama
Bokförlaget perenn

Liv Strömquist brukar vara med i olika humoristiska 
radioprogram, Pang Prego, Tankesmedjan med flera. 
Det är faktiskt huvudsakligen så jag kommit i kontakt 
med hennes textvärld (detta trots att jag egentligen 
är en mycket flitigare serieläsare än radiokonsument). 
Kanske beroende på att jag samlat på mig fördomar 
mot Liv Strömquist som serietecknare eftersom jag 
läst negativa kommentarer om hennes stil i nätfo-
rum för serienördar. Hon användes som exempel på 
”tecknare som inte kan teckna”. Det faktum att hon 
dessutom valde att låta sin erotiska seriebok Drift bli 
tecknad av någon annan (Jan Bielicki) spädde ytterli-
gare på min misstänksamhet.

Vad ska jag då säga nu, när jag läst Prins Charles 
känsla? Så tokigt är det inte. Egentligen tecknar hon 
lite åt Marjane Satrapi-hållet (Ni vet, hon som gjorde 
Persepolis…). Effektivt och tydligt. Utnyttjar det svar-
ta tuschets svärta och de vita ytornas vithet väl. Den-
na gång står kärleken i fokus för undersökningarna. 
Hon utgår ofta från dumma saker som kändisar hävt 
ur sig. Kändisar häver, som bekant, ur sig förvånans-
värt många dumheter hela tiden, vilket ger Strömquist 
outsinliga källor att ösa ur. Med udd och finess och 
en hel del kokande vrede gör hon skarpa analyser av 
företeelser som det sexuella signalspelet, maktstruk-
turerna, alla destruktiva myter om hur det ska vara i 
relationer, normer och så vidare.

Metoden är till synes enkel. Hon bara lyfter fram ett 
citat. Det är omedelbart komiskt och vi skrattar. Hon 
verkar inte behöva lägga till någonting. Ändå skrat-
tade vi inte när kändisen sa citatet i ursprungskontex-
ten. Trots att det ju var precis lika löjligt då! 

Vissa av serierna tar avstamp i någon relativt trivial 
detalj som vi brukar ta för given (men som egentligen 
är rätt ologisk). När hon vänt och vridit på företeelsen 
en stund skäms vi över att vi inte sett det löjliga själva. 
Seriesidorna är kantade (strösslade) med fotnoter 
som hänvisar till tung och supertung facklitteratur, 
huvudsakligen av sociologisk karaktär. En feminis-
tisk grundsyn genomsyrar så gott som allt Strömquist 
gör.

Ur det absurda i det vardagliga växer ibland hela 
små noveller fram. Ibland upphör historierna att en-
bart vara lustiga eller sanningssökande och övergår 
till att bli kusliga. Många av de patriarkala strukturer 
och kulturella mekanismer som Strömquist tagit till 
sin uppgift att avslöja är både otäcka och orättvisa 
(eller enbart oreflekterat upprepade).

Vissa av hennes små novellskräckisar känns lite 
besläktade med Henrik Bromanders serieuniversum. 

Jag saknar nog Liv Strömquists radioröst lite och 
samspelet med de andra pratarna. På det stora hela 
är Prins Charles känsla ett mästerligt album. Är du 
sugen på arg humor är det bara att slå till och köpa!

Jan Hoff

Prins Charles känsla
Liv strömquist
galago 

Stycket ”Det här är vårt manifest” 
öppnas med en ironisk grimas: ”Av 
med hjälmen av med hjälmen: - Vi har 
förlorat!”

Den lilla boken innehåller rader av 
mästerliga kortprosastycken, däri-
bland ett av efterkrigstidens allra störs-
ta verk, ”Maskrosen”, som beskriver en 
fånges tröstlösa vardag och längtan 
efter skönhet. 

Förlusten och intigheten som ett 
ekorrhjul att trampa runt i.

Den tyska litteraturen och kon-
sten efter kriget lärde sig flämta med 
korta andetag, räkna upp substantiv 
och stava till adjektiv för att beskriva 
nederlaget.

Wolfgang Borchert skildrar menta-
litet och tanke i ett land drabbat av ne-
derlag. Det är efterskördens bok. Ha-
tets efterskörd.

Den som vill läsa om tiden före re-
kommenderas en av de mest skakande 
krigsskildringarna, Hans Erich Nos-
sacks ”Der Untergang” från 1948 om 
bombangreppen mot Hamburg.

Också det en knapp, kort bok av 
skärande prosa.

Ett sätt att åter försöka stava sig 
fram till vardag och mänsklighet.

Det är nog ingen tillfällighet att den 
tyska litteraturen efter kriget liksom 
Stig Dagerman nu åter läses. Den lär 
oss något om renskrapad mänsklighet 
och hur lätt hatet gror. Och hur rädda vi 
måste vara om orden.

Thomas Millroth

Illustration av Sara Granér
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Då var det dags för 3:e plattan från Fat-
boy. Det går inte att ta miste på vilka 
det är om du hört någon av deras tidi-
gare plattor. Speciellt då man har en av 
Sveriges absolut bästa sångare i Tho-
mas Pareigis. Jag kommer att tänka 
på Roy Orbison och Chris Isaak och 
det är ju inte direkt några dussinlirare. 
Fatboys country/rockabilly kan ibland 
låta enkel och trallvänlig men de har en 
massa småtricks som gör att det hela 
tiden håller sig på rätt sida om mesig-
heten. Lite elak gitarr, cool basgång el-
ler t ex en låt titel som Draggin The Ri-
ver gör att det hela tiden är spännande 
och lite farligt. Men glöm att det är nå-
gon 50-tals nostalgi Fatboy håller på 
med. De plockar bara de bästa bitarna 
och gör sedan något eget av det.

Janne Falk

Fatboy / overdrive
(Family Tree records)

Det här är inte speciellt lättsmält, men 
lättsmällt är väl inget som Nick Cave 
brukar vara inblandad i! Det här skiljer 
sig ganska rejält från hans solo äventyr. 
Tungt, malande rockande oväsen skul-
le jag vilja beskriva det som. Men jag 
gillar det och det blir bättre och bättre 
för varje lyssning. Men det är verkligen 
inget du kan ha som bakgrunds musik. 
Efter ett par låtar så har Grinderman 
tagit över och ditt fokus riktas mot mu-
siken och inte det du tidigare höll på 
med. I det läget så fortsätter du lyssna 
– eller stänger av om du måste göra 
något annat. Och så tror jag den här 
plattan mottas, du gillar det eller avskyr 
det. Jag gillar det och jag tror jag kom-
mer gilla det ännu mer när jag lyssnat 
på den i ett par veckor till.

Janne Falk

grinderman / grinderman 2
(Mute)
 

Gillar du Social Distortion när de visar 
sina rockabilly influenser som mest 
så borde du också gilla Astrolites. De 
är «mer» rockabilly än Social Distortion 
men med samma driv i låtarna. I de lå-
tar där man drar ner tempot och drivet 
så får man till en schysst stämning och 
håller det i långt borta från tråkighet 
och nostalgi. Man har ett perfekt ljud 
från ståbasen till skillnad mot många 
andra band där den drunknar i ljudbil-
den. De har också den goda smaken 
att ha med att par riktigt bra instrumen-
tala låtar varav plattans sista tar oss 
med på en spännande tur på Reverend 
Horton Heats territorium.

Det enda jag har att klaga på är co-
vern på Ring Of Fire. Den kan knap-
past bli bättre än originalet, men måste 
man ändå göra den så måste man hitta 
på något alldeles speciellt som t ex 
Wall Of Voodoo gör på sin version. 

Janne Falk

astrolites / Play For keeps
(Heptown records)

Maria anderberg / second Hand 
Blue (diva)

Nu är det dags för den 3:e i serien Thai-
ländska kulturgärningar från Sublimi-
nal sounds. Med band/artister från 
tidigt 60-tal t.o.m tidigt 70-tal. Efter 
att 1:an & 2:an koncentrerat sig mer 
på tidigt 60-tal är vi nu framme vid det 
mer funkiga 70-talet och en hel del 
disco-influenser.

Det ligger en diger arbetsinsats 
och ett imponerande detektivarbete 
bakom de här samlingarana. Man kan 
faktiskt kalla det ett riktigt pundigt jobb 
att försöka hitta de här singlarna och 
EPs, som både är tragiskt bortglömda 
och svåra att finna i Thailand. Därför 
en extra stor eloge till alla de som är in-
blandade i det här projektet (och alla 
banden förstås). 

Det som är så fint är att man fokuse-
rat på att ta med de band som blandat 
in eget material och inte bara plagie-
rat. Naturligtvis fanns det många som 
gjorde covers på Beatles & Stones, 
men det hade varit helt ointressant att 
ha med. I stället får vi mycket Thailänd-
ska instrument och toner blandat med 
västerländsk Rocknroll. När USA var 
i Vietnam och krigade var många sol-
dater stationerade i Siam och helt klart 
var det därifrån influenserna kom. I syn-
nerhet Ventures var stora i hela Asien 
och det kan man verkligen höra. Här 
samsas både fuzz indränkt garage & 
Psychedelia med Thai-boxnings stjär-
nor som sjunger sina hits och dåtidens 
stora stjärnor från The land of smile.

Johan Stenström

Thai Beat a go-go / Vol 3
(subliminal sounds)

Just nu finns det många kvinnliga 
bluesartister att lyssna till. Även om en 
hel del av de många manliga greppen 
i texterna behållits, om än med om-
vända förtecken, vågar jag nog tala om 
en liten revansch för matriarkatet. Ett 
starkt manligt musikfäste har i alla fall 
ruskats om litet grand. Det finns alltid 
litet hopp.

Joanne Shaw Taylor blev i år utsedd 
till ”Female vocalist of the year” i hem-
landet England. Det förstår jag. Hon 
har allt som traditionsbärare av rå stor-
stadsblues bör ha. En stor dramatisk 
röst och våldsamt bett i gitarren. Det 
är många högtidsstunder där hon tar 
stryptag över greppbrädet och gnug-
gar skiten ur strängarna.

Det är stark blues buren av en ett-
rig, nervös, otålig känsla. Precis som 
sina manliga bästa motsvarigheter 
tjuter hon efter kärlek och ylar av frus-
tration. På samma vis som hon sörjer 
världens elände med stor dramatik. 
Ja, det är stora gester i den här musi-
ken. Och hon bär dem med övertygel-
se. Sedan tycker jag väl att albumet är 
överproducerat med litet meningslösa 
körinslag. Som om producenten inte 
litat på Joanne Shaw Taylors egen ut-
trycksförmåga. Det borde de. Lyssna 
bara på det tunga beatet och hennes 
gitarrmangel i ”Let it burn”. Och den 
rösten, den rösten är bland de största i 
sin genre idag.

Thomas Millroth

joanne shaw Taylor / diamonds in 
the dirt (ruf 1164)

Frankie Rose, trummis i Crystal Stilts, 
Dum Dum Girls och Vivian Girls lance-
rar sitt eget projekt med minimalistiskt 
beat uppumpat i ett slags post Phil 
Spector sound. Det är som att käka 
vätgas. Eller rasande vispa grädde. 
Beatet är hårt, knappt effektivt. Väl 
inne i det berusande ljudrummet pis-
kas musiken framåt. Det är punk, ga-
rage och fluffigaste 70-tal. Det är en 
märklig musik med rader av klistermär-
ken till låtar jag inte kommer bli kvitt på 
många månader, ”Candy”, ”You Can 
Make Me Feel Bad”…

Det här lovar gott.

Thomas Millroth

Frankie rose and the outs
s/t (Memphis industries)

Det här är Dani Wildes andra album, 
ännu ett ess i utgivningen av ung kvinn-
lig anglosaxisk blues. Hon har länge 
varit begåvad ungdom. Nu ställer hon 
sig bredbent och självsäker framför 
oss. Gitarrspelet är gnistrande, blues-
känslan ylande sugande och med fal-
settskriken på rätt ställe. Hon håller sig 
inte riktigt till envägsblues, här finns 
både soul, r&b, motown inom ramen 
för den moderna storstadsbluesen. 
Dani Wilde har tydliga avsikter med sin 
musik. Hon träder fram med sitt enga-
gemang för en barnby, och en av låtar-
na handlar också om det, ”Abandoned 
Child”, med en svidande vacker lamen-
terande sång, även om texten kan kän-
nas överambitiös. Annars är det fullt ös 
på hela skivan. Inte en känsla lämnas 
oberörd. Hon tar i så att stämbanden 
ibland stockar sig. Dessutom har hon 
haft smaken att omge sig med ytterst 
vassa medmusiker. Det gnistrar då 
och då till av meningsutbyten mellan 
gitarrerna som på bröderna Winters 
tid. Hon är en obönhörlig gitarrist. Och 
hon fyller musiken ömsom med sak-
nad, kärlek och kåthet. Den som hört 
hettan i  ”Red blooded woman” glöm-
mer den inte. Det är bara ett av många 
skarpa stycken på ett album späckat 
med framtida antologistycken. Det 
som drar ner är en del överambitiösa 
arrangemang och en rätt medioker co-
ver av Stones ”Miss You”.

Thomas Millroth

dani Wilde / shine 
(ruf 1163)

Peru var inte bara kokain, hallucino-
gena droger och Inka-tempel, under 
åren 1964-74 fullkomligt explodera-
de landet av Rock ’ n ’ roll och banden 
växte upp som svampar överallt. Det 
som är lite märkligt är att vi knappt vet 
någonting om denna musikscen, trots 
att de här skivorna såldes i lika stora 
upplagor som de stora banden i USA 
& England gjorde. Vilket också gjort att 
det finns gott om skivor att finna i peru 
fortfarande (och att vi idag får ta del av 
den här samlingen). Här finns t.ex. ori-
ginal versionen av «Mescalina» med 
Traffic Sound, som den vakne lyssna-
ren kanske hört covererad av Flaming 
Sideburns? Eller «Loco por un loco» 
med Kela Gates som jag bara hört 
på franska Ye-Ye girl samlingen Ultra 
Chicks tidigare. Det man blir mest för-
vånad över är hur stor kvalitet banden 
levererar. Här finns allt från surf till Fuz-
ziga Creation och Yardbirds doftande 
spår med mycket wah-wah. Den psy-
kedeliska popen lyser igenom och det 
är gott om aggressiv, punkig garage, 
men på latinskt vis förstås!! Vill upp-
märksamma dessa samlingar igen ef-
tersom de sålde slut direkt, och återi-
gen är pressade på vinyl.

Johan Stenström

Back To Peru 1&2 / The most 
complete compilation of Peruvian 
underground 64-74 (Vampisoul 
records)

Hur definierar man himmelriket? 
Nästan precis nu är det femtio år se-

dan Jussi Björlings stämma tystnade. 
I mina öron är han den störste svenske 
sångaren någonsin. Om han var bättre 
än Caruso vid en jämförelse utanför 
våra välbevakade gränser vill jag låta 
var helt och hållet osagt, eftersom tem-
perament, utlevelse, fraseringar, här 
finns det mycket som förenar och skil-
jer; Caruso kan ge mig rysningar, men 
Björling går också rakt in i hjärtat, här 
finns aldrig något som ”stör”, något 
som inte är så fulländat att just him-
melriket nalkas och man förenas med 
något som kanske är musikens inner-
sta själ. 

Stora ord? Icke. 
RCA har samlat Björling-material i 

box, Naxos har utgett, hittills, sex vo-
lymer som till största delen överlap-
par, båda måste man ha, eftersom den 
ljudmässiga restaureringens fram-
gång ibland består i lyssnarens käns-
loläge. Operorna finns, både på Naxos 
och, framför allt på EMI, och det ska 
inte förglömmas den kulturgärning lilla 
svenska skivbolaget Bluebell gjort när 
man utgett skivor med företrädesvis 
svenska radioinspelningar med Jussi i 
huvudrollen.

Nu har det kommit en fantastisk box 
som samlar och ger oss så bra ljud 
man kan tänka sig från i första hand 
de amerikanska radioshower som 
stoltserade med egen symfoniorkes-
ter, namnkunnig dirigent och ett stall 
sångare, sponsrade av bilmärken eller 
motsvarande. 

123 gånger var Jussi på Metropoli-
tan. Sin amerikanska debut skedde på 
NBC:s General Motors Concerts den 
28 november 1937.

Hur definierar man himmelriket?
Självklart börjar man med RCA:s el-

ler Naxos’ studioinspelningar, samlar 
på sig Bluebell-skivorna, men sedan 
köper man den här boxen. Eller så bör-
jar man här, med boxen. Valet är ditt. 
Oftast är programmen intakta med 
tidstypiska introduktioner, det i prin-
cip enda som inte härör från USA är 
ursnitt ur det som skulle bli Jussi Björ-
lings sista konsert innan hans för tidiga 
död. Det finns nerv i dessa levande 
inspelningar, Jussi verkar inte berörd 
av de olika radioformaten, utan ger av 
sig själv. 

Mycket av det här finns utgivet på 
mer eller mindre legala skivor sedan ti-
digare, en del har inte alls sett dagens 
ljus legalt och framför allt, inget har låtit 
så bra som det gör nu. Ta en helg un-
der filten, gott kaffe i närheten, gärna 
med någon du tycker om, lyssna på 
boxen, i lagom doser, ta en promenad i 
höstlandskapet, återvänd till cd-spela-
ren – du ska se att livet ter sig fullstän-
digt underbart även när måndagen 
sätter in. 

Än en gång: hur definierar man 
himmelriket?

Det är inget att fira, att det gått så-
och-så lång tid sedan någon gått hä-
dan, men i dessa överkommersiella 
tider tjänar det som skäl att samla ihop 
skatter, ära minnet. Så med boxen 
ovan, så nästan med en nyutkommen 
bok, Jussi: sången | människan | bil-
derna, för 2011 är det hundra år sedan 
han föddes.

Det här är ett praktverk. Det får det 

jussi Björling / Broadcast Con-
certs 1937–1960 (West Hill radio 
archives WHra 6036) 
(4cd)

Inget nytt under solen. Det är inte bara 
namnet på en trevlig gammal skiva 
med Kaipa, det är också en sanning, 
men en sanning som inte spelar någon 
roll. Låt oss i stället se det som hamnar 
under solen koncentrerat genom ett 
förstoringsglas, hur det tar fyr, hur det 
som finns i smältdegeln antänds.

Bandjos debutskiva låter progres-
siv rock, psykedelia, postrock. Ra-
dio Massacre International, Manuel 
Göttsching, Steve Hillage, men också 
Öresund Space Collective hörs, och, 
givetvis, Ved.

Låter det intressant? Otvivelaktigt 
är det så att den progressiva, post-
rockdoftande musiken är den mest 
spännande nu och, som jag skrivit tidi-
gare, kopplingarna till historien, sjuttio-
talets banérförare leder dessa yngre 
förmågor in i framtidens oberäknerliga 
musikaliska mixer. Hade jag varit Kjell 
Alinge hade jag illustrativt pratat om 
hur det pyser, frustar och fnyser i mu-
siken, hur allting expanderar och virv-
lar runt varje gång cd-spelaren sätts 
igång – men mest ser jag fortsättning-
en, att Bandjo så tacksamt rullar upp 
suggestiva bilder för min inre syn när 
jag lyssnar, skapar ett större samman-
hang, gör känslomässiga kopplingar 
fjärran från listestetik och dagispop.

Bandjo och Ved har många berö-
ringspunkter, både kring stämningar, 
instrumentarium och idéer, något som 
också blev tydligt i P3 Lives förtjänst-
fulla halvtimmeslånga konsertursnitt 
i slutet av oktober (en halvtimme! Tala 
om att den levande musiken är satt 
på undantag i P3 till förmån för det 
ytliga struntpratet!) med den dyna-
miska duon Jacob Haage och Fredrik 
Hampus Johansson, duon som låter 
så mycket mer än annan musik, börja 
här, leta dig tillbaka till rötterna – eller 
till solen, inspirationskällorna, nicka 
igenkännande, se fram emot nästa 
skiva, njut. Det här är vackert, en bit av 
skyn. För: när jag lyssnade på Hans-
son De Wolfe Uniteds nya skiva och 
valde att inte skriva om den, temat 
hade blivit ”ännu en skiva för ytlig natt-
radio” – men Bandjo, de gör musik för 
en nattradio i technicolor. 

Jan-Erik Zandersson

Bandjo / Force Majeur 
(Border)

Detta är betydligt tuffare än både Lordi 
och Nightwish tillsammans, och nam-
net är en parafras på landsmännen Le-
ningrad Cowboys. Det krävs mycket 
kaxighet och attityd för att leva upp till 
ett sådant namn och det gör definitivt 
denna unga, i tjugoårsåldern, finska 
tjejtrio. De ser dessutom faktiskt ut 
som tre Lisbet Salander-look-a-likes.  
Med denna sin andra fullängdare har 
de börjat få internationell uppmärk-
samhet på allvar, med all rätt. Med ena 
benet planterat i den engelska punken 
och det andra i den amerikanska colle-
gerocken leverar bandet tio högoktani-
ga låtar med catchiga refränger, sing-
eln Baby Girl är ett tydligt exempel på 
detta. Jag är övertygad om att de kan 
gå hur långt som helst. De har låtarna, 
de har attityden och de har looken.

Tord Johnsson

stalingrad Cowgirls / kiss your 
Heart goodbye (Warner)

jussi – sången | människan | 
bilderna / jacob Forsell, Björn 
ranelid och Harald Henrysson 
(Norstedts förlag)

inte råda någon tvekan om. Boken har 
ett oerhört rikt bildmaterial som visar 
alla delar ur Jussis liv, operaaffischer, 
biljetter, anekdoter från de som stod 
honom nära. Den avslutande kronolo-
gin är så faktaspäckad att jag blir matt, 
hängiven, kan inte låta bli att läsa vida-
re, komma honom in på livet. 

Biografier i all ära, men ett person-
ligt hållet praktverk i den här formen 
har jag saknat, det här måste vara ett 
obligatoriskt inköp för den stora skara 
som håller sångartraditionen kär och 
för alla dem som vill följa ett livsöde, 
med både framgång och djup, person-
lig tragik.

Hur definierar man himmelriket? 
Det är alltid svårt att beskriva det 

som är gott. Den rapporterande stil 
Björn Ranelid valt i sina tjugo litterära 
betraktelser över Jussi Björlings liv på-
minner om det. Stundtals ett ovanligt 
rakt berättande, ibland en båge spänd 
till det yttersta för att klä i ord det som 
förmedlas långt bättre genom att man 
spelar en skiva med Jussi, lyssnar utan 
omskrivningar. 

För just så är det: Vi kan berätta om 
skeendena i Jussis liv, vi kan låta röst-
pedagoger analysera hans rösts be-
ståndsdelar, men bäst är det att låta 
honom själv tala genom alla de ljudan-
de dokument som vi kan få ta del av 
(och det finns en cd som följer med bo-
ken, tacksamt nog).

Det här är en oundgänglig bok, fylld 
av kärlek till en man som hade en gåva 
vars like vi inte hört sedan dess.

Jan-Erik Zandersson
För första gången sedan Jesus gick 
i kortbyxor, ja eller åtminstone på 30 
år så är Killing Jokes orginalsättning 
tillsammans  i tillplattat format. Detta 
innebär såklart Jaz Coleman, Paul 
Fergusson, Kevin ”Geordie” Walker, 
Martin ”Youth” Glover och resultatet 
är inget annat än smått lysande. Utan 
Killing Joke så hade inte den hårda mu-
sikscenen av idag varit vad den är idag. 
Bandet har inspirerat hart när varenda 
orkester som kan hantera en distpedal. 
Musiken är hårt svartskuren, Jaz Co-
lemans texter tar upp miljöförstöring, 
den förestående apokalypsen och tan-
ken på ett enat Europa. Absolute Dis-
sident är ett varierat album som bjuder 
på de flesta stilar som bandet behärs-
kar från det tyngsta och svartaste till 
det lite mindre svarta och hoppingi-
vande. Jag minns att jag såg dem på 
Roskildefestivalen 1984 och jag kan 
än idag, om jag sluter ögonen, se Jaz 
Colemans vitsminkade ansikte framför 
mig. Då undrade jag vad i helvete jag 
gjorde där – nu vet jag…

Jerry Prütz

killing joke / absolute dissident 
(spineform/Playground)

Om Maria Anderberg hade varit från 
USA så hade cowboyhattar kastats 
upp i luften och tårar runnit längs kin-
derna på de som dränker sina sorger 
vid alla bardiskar. Hon har nämligen 
den direktheten i sin röst och den ty-
pen av pondus och närvaro i rösten 
som de riktigt stora artisterna over the-
re besitter. Hon låter gammal men ung, 
hes men klar, reflekterande men impul-
siv, som en korsning av Maria McKee 
och Gillian Welch. Just där sitter en del 
av Anderbergs storhet, att kunna växla 
mellan den intima och konstaterande 
uppgivenheten i Tower in darkness, 
för att i nästa ögonblick explodera i 
Lonely peoples park, i vilken Chris-
toffer Lundqvist på egen hand agerar 
hela E Street band – minus Clarence 
Clemmons. 

Lars Yngve



Rita Hallgren   0411-744 61
rita.hallgren@nordea.se

Min bank är med på noterna.

Är din?

Den enda bank du behöver.
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Kundcenter 0415-173 00, www.fofspar.se

Varje år ger vi på Färs & Frosta Sparbank 

en stor del av vår vinst till det lokala för-

eningslivet. På 10 år har det blivit mer än 

150 miljoner kronor.

Gå gärna in på www.fofspar.se och läs 
mer.

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?

www.nyaupplagan.se



en film av Amir Chamdin

En man. En röst. En legend.En man. En röst. En legend.

biopremiär 12 november

LARS DEMIAN

LADY SINGS LADY

Södra Förstadsgatan 18, Malmö

Victoriatallriken från Möllans Ost är ett prisvärt
picknick-alternativ för  avhämtning mot uppvisande
av  biljett till Victoriateaterns  föreställningar.  Du 
kan surfa in  på www.mollansost.com för att se 
hur tallriken ser ut.

PICKNICK (pi:k-ni:k) en social och upplevelserik 
cafésittning i en unik atmosfär där gästerna förtär
medhavd mat och dryck under föreställningens 
gång. OBS! Endast dryck, ej mat på balkong. 
Mer info på: www.victoria.se

picknick teater

Med stöd av
Malmö Kulturstöd

Mollans ost
..

www.victoria.se

MOTOBOY

ANDERS JOHANSSON

5:e NOVEMBER18:e november

25-27:e NOVEMBER

2:e NOVEMBER

10-11 DECEMBER

November-december 2010

12-13:e NOVEMBER

COOL- ATERKOMSTEN
.

ANDI ALMQVIST

Köp biljetter via: Folk å Rock vid Lilla Torg.
Alternativt www.victoria.se eller
Tickster: 0771-477070

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

BERLIN SCHIVELBEIN 
– utsikter från östlig gata

Tjugo år efTer murens fall återvänder C-J till Berlin, för att ta 
pulsen på en stad han besökt regelbundet sedan femtiotalet – innan 
betongen delade metropolen. Och han var också på plats den 
underbara natt när gränsen öppnades!

Från hyresrummet på Schivelbeiner Strasse börjar en årslång 
vandring, där historia, motstånd och kultur varvas med absolut 
samtid.

På hundrafyrtio faktaspäckade sidor möter vi vanliga öst-
berlinare, och får ett stadsporträtt utöver det vanliga. Här lokaliseras 
även kvarteret där nazisten Walther Sommerlath tillverkade 
krigsmateriel, innan C-J styr motorcykeln mot tidigare tysk mark i 
Polen.

Berlin Schivelbein kan köpas för 120:- inkl porto;
pg 28 58 34 - 8

Ny bok av C-J Charpentier!
www.nyaupplagan.se
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Humor

Irene-Gren

Du Irene
I oktober firade vi ju Kanelbullens dag, tycker du att 
det är bra eller känner du att det skulle kunna vara 
bättre med en klubb som t.ex Yllehossans vänner, 
Tandproteserna Glappar eller Åderbrockets vägval? 

Du Lars Yngve,
Jag har aldrig gillat kanelbullar. Det är rent för 
mycket kanel i. Nä, själv firar jag den 11e maj, Ne-
gerbollens dag. Jag görs shots på vodka och ne-
gerbollsmet. Dögott och nyttigt med lite havre. Får 
man ju i sig fibrer. Det är dessutom en perfekt upp-
laddning inför det som komma skall, den 12e maj är 
nämligen årets höjdpunkt här hemma. Den 12e maj 
är det Internationella fibromyalgidagen. Det vis-
ste du inte, eller hur? Då brukar jag och Ingela byta 
stödskenor med varandra och äta kassler. Sen vid 
lunch tar vi bussen till Borrby och köper Voltaren. 
På kvällen beställer vi pizza, varsin Artrosios med 
ananas. Sen är det drinkar, dans och Treo för hela 
slanten. Alla i Degeberga vet att det är fest hemma 
hos mig då. Många anser att det är årets höjd-
punkt. Alla med någon form av värk är välkomna. 
Det blir huset fullt! Men även de med muntorrhet, 
svullnadskänsla i händer och fötter eller inlärnings-
svårigheter får komma. Helst inte de med täta urin-
trängningar, det blir så mycket att städa sen. Men 
de brukar komma ändå.

Sen vilar vi ut den 13e maj, då är det Folknykter-
hetens dag. 

Ajöken. 

Irene Gren

Adi S. analysieren.

Historia:

- Vad är det för skillnad på den 
norska och den danska flaggan? 
- I den norska flaggan finns det blått, 
vitt och rött, i den danska  
finns det blott vitt och rött.

Analys:
Es ist nicht wunderlicht att man nicht sådant 
sprachen begriefen wenn mann versuchen die 
Schwedische sprache eingelernen. Ich habe ganz 
keine anung was sollen mit diesen Witz spaß ge-
worden. Alles weißt natürlich das Norwegener flagge 
ist blau, weiß und rot wenn di Dänschen bist nur rot 
und weiß geworden. Was die Schweden sieht für 
spaß bin einen enigma für mich gewesen. Wir sollt 
Schweden invadiert wenn wier wahr im diesen Re-
gionen und geriest!

Auf wiederschön wünschen ihren A. Schicklgrüber

Saw 3D
Asså fy fan va denna fimlen e räli! Han Jigsaw sätter 
opp en massa sånna fellor överallt. Å alla kan stå å glo 
po men de allra västa e att de e skitlesket å glo po i 3D.
Man sittor i bian å blir spetsad å sågad i å allt skit. De 
va så rälöet att jag fick ta å maj brillorna men då ble ja 
yr å spydde.
Så ja ble utslängd från bian men de ja så va fan de bäs-
ta ja sitt po bio!

\\m//\\m//\\m//\\m//\\m//

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

Jack-Åke, ständig praktikant

S. Kald

Vad fan liksom?

Alltså vad är det för jävla mening med 
att håret ramlar av från skallen egent-
ligen? Jag vet inte, eller jo jag tror mig 
veta varför, eller hur rent vetenskapligt, 
men inte VARFÖR? Jävla oflyt!

Tänk nu om jag skulle vilja köpa mig 
ett långt stort amerikanskt åbäke och 
lyssna på Boppers och bli raggare 
med massor av brylkräm i håret. Det 
går ju inte. Finns ju inte endaste lite 
raggare utan den där femtiotalsfrisy-
ren som dryper av brylkräm. Hur skulle 
det se ut om jag rockade fram med ny-
vaxad skalp? Helt otänkbart. Grund-
kravet för att bli raggare är ju just att 
man har den där grymt vågiga frissan. 
Känner inte till en endaste liten raggare 
med rakat huvud. Bara att glömma. 
Jävla oflyt!

Idag skiner ju solen och det hade 
varit perfekt med en öppen bil. Lik-
som inte samma sak att cykla eller köra 
vanlig personbil som att kunna cabba 
ner en amerikanare och poppa loss 
rejält. Fast nu är jag ju i och för sig inte 
så grymt fast på 50-talsmusiken, den 
skulle jag kunna klara mig utan faktiskt. 
Tror dock det kan bli svårt att komma 
runt den grejen med Boppers osv. Jag 
skulle troligen få en massa konstiga 
blickar och arga kommentarer om man 
lirade Iron Maiden istället. Jävla oflyt!

Andra kruxet är ju att de där sju 
meter långa bilarna inte passar in på 
parkeringen någonstans egentligen. 
Det blir ju dubbla parkeringsavgifter. 
Jag som har så ont om småmynt. Jävla 
oflyt!

Så varför skulle jag bli raggare för? 
Egentligen? Finns ju ingen riktig anled-
ning kommer jag på nu. Vad fan har jag 
suttit här och gnällt i onödan för? Jävla 
oflyt!

Undertecknad var för kort tid sedan på 
visit i kung Don Carlos Spanien och 
gladdes där av detta generösa lands 
valmöjlighet när det gällde utbudet av 
serveringar med röktillstånd respek-
tive rökförbud. Intressant att denna 
valmöjlighet skulle finnas i en för inte 
länge sedan totalitär stat, när den inte 
längre står att finnas i vårt eget land 
med dess långa oavbrutna historia av 
demokrati. Där kunde man vid ingång-
en till varje servering på ett anslag läsa 
ifall man i denna tilläts röka eller inte. 
På så sätt slapp man fråga någon av de 
stressade servitörerna ifall det gick bra 
att tända en cigarr-cigarett eller liknan-
de till kaffet. Stördes man, till exempel 
på grund av sin sjukliga natur, av rök-
ning kunde man lika lätt söka upp en 
servering där rökning inte tilläts. 

Då rökförbudet infördes i vårt land 
plågades jag av en mildare lungsot och 
ansåg det därför behagligt att inte be-
höva lämna mitt bord vid serveringen 
ifall bordsgrannen tände ett rökverk. 
Nu när jag är kryare och återigen kan 
avnjuta tobakens alla variationer ser 
jag situationen med andra perspektiv 
och anser den inte längre lika fördelak-
tig – eller för den skull rättvis. Proble-
met är, som en god vän till mig påpe-
kade, att rökarna infiltrerats av mindre 
seriösa rökare, vilka ständigt ges ut-
rymme i dagspressen och där menar 
att rökförbudet är bra för dem eftersom 
de nu fått det lättare att sluta röka. Lik-
som alla vi som medvetet väljer att röka 
ska straffas bara för att dessa perso-
ner inte innehar karaktär nog att byta 
sina vanor utan förbud. Troligt är att 
dessa viljesvaga och karaktärslösa 
individer också lät sig av grupptryck 
«tvingas» börja röka. Ska man efter 
samma princip förbjuda melodifestiva-
len och såpoperor så att man inte ris-
kerar att titta på skräpet? Eller tvinga 
samtliga att bära cykelhjälm bara för 
att man aldrig lärt sig att väja för lykt-
stolpar? Eller låta de av speldjävulen 
besatta förbjuda hasardspel – kanske 
till och med bridge? Ett sådant bete-
ende tycks mig inte vara något som 
hör hemma i det fria samhälle vårt land 
borde vara.

Det finns generellt två företeelser 
som förstör kafébesöken beroende på 
vilken läggning man tillhör: det första 
av dessa är den överdrivna konsumtio-
nen av filtercigaretter i dåligt ventile-
rade lokaler. Här måste dock påpekas 
att problemet i högsta grad ligger just 
i vad som röks – och i vilken mängd. I 
Sverige anses man suspekt om man 
röker annat än prefabricerade filterci-
garetter; närmast som en lodare om 
man rullar sina cigaretter själv, som en 
kuf – eller misstänkt narkoman – om 
man röker pipa och som en dandy om 
man föredrar cigarrer eller ens cigarr-
cigaretter. Ynglingarnas rökning är lik 
ett barnbördshus nyföddas gråt eller 
en gårds hundars skall; när de unga 
ser någon tända en cigarett gör de per 
automatik likadant, med resultatet att 
de vid kafébesöken kedjeröker. Rull-
lade dessa ungdomar sina cigaretter 
själva skulle de för det första inte få tid 
att röka lika mycket och för det andra 

angående vårt rökförbud samt 
våra barnfamiljer

skulle de cigaretter de då rökte släppa 
ut mindre rök än de preparerade filter-
cigaretter de nu envisas med att röka.  

Det andra fenomenet, som dock för-
stör så mycket mer än rökningen, men 
som ingen vågar diskutera är barnfa-
miljerna. För den som tycker om att 
avnjuta en god bok till sitt kaffe omöj-
liggörs detta fullkomligt av dessa lat-
tesörplande mödrar, deras orakade, 
toffelbeklädda – och förtofflade – 
s.k. vebbdisajners till män, med sina 
odrägliga gudagåvor till barn, vars av-
föring diskuteras offentligt och vilka 
alla måste älska då deras föräldrar de 
lyckats få resultat från sin coitus. Förr 
fanns det serveringar där man slapp 
dessa störande telement och kunde 
sitta i lugn och ro: de där det röktes, dit 
vågade sig inte barnfamiljerna. Foku-
sen låg där på kaffe och inte barnstolar 
till familjer vars medlemmar drack olika 
varianter av välling – den med och den 
utan enstaka stänk av kaffe i. 

Mitt förslag är att man delar upp ser-
veringarna i de för rökare respektive 
de för ickerökare. På så vis skulle man 
separera dessa två oförenliga mål-
grupper; de traditionella kaffedrick-
ande rökarna samt deras gelikar och 
de bröstmjölk- och komjölk-med-kaffe-
drickande barnfamiljerna. På så sätt 
skulle man bevara den anrika kafékul-
turen – den som annars snarast skulle 
behöva K-märkas – samtidigt som man 
gav barnfamiljerna sitt utrymme på rök-
fria lunchrestauranger och mjölkbarer, 
där de också hör hemma.  

Bulldogpipa höjd i en hyttande näve.

Efraim Twärvigg, Kafé Väster, Malmö

Djurensrätt av J. Lindengren

Novemberregn…

Himlen gråter en tår i 
mörkret stövlar in med 
gråsvarta galoscher håliga av 
tidens tand läker alla 
sår får man skörda alla 
goda ting är tre sockerbitar i 
kaffet puttrar på spisen i full gas 
larmet går över stad och land i 
sikten är dålig grå är den fuktiga 
filten som ligger över våra sinnen 
likt en dammig tants gamla 
kanelbullar direkt ifrån skafferiet 
ur vilken vårt nordiska kynne 
härstammar 
mörkt 
kallt 
fuktigt 
grått.

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en trött kvinna som aldrig har 
ork till något socialt liv, har aldrig ens 
orkat gifta mig eller ens träffa en karl, 
de är så tröttsamma. Jag tycker att 
det ställs så stora krav att man ska 
vara med på både det ena och det andra. Man job-
bar hela dagarna och sen är man trött, på helgerna är 
man trött och vill bara vara ifred och vila. Varför ska 
man vara engagerad i allt och alla, och springa på 
möten och kurser och fester… Jag blir så trött!

Tröttelina

Kära Tröttelina! Faktiskt, det bästa du skulle kunna 
göra är att skaffa dig en karl. Helst en riktigt trött en. 
Då kan ni hjälpas åt med att dela den trötta bördan 
och du får lite avlastning för din trötthet. Du kan då 
helt plötsligt få vila lite mer på kvällar och helger så 
att du har ork att vara lite trött på arbetstid också. Låt 
mannen sen ta den tyngsta bördan i det mesta av det 
tröttsamma hushållsarbetet så blir det mer tid åt dig 
att ljudligt påtala din trötthet. Socialt liv är överrekla-
merat i vissa fall och det kan man få slippa om man 
inte orkar med det. Det kan bli tröttsamt i längden 
med champagne och kaviarsnittar, det kan jag intyga. 
Och efterhängsna, unga, barbröstade italienare ska 
vi bara inte prata om!

K ära H järtanes!

Gotte Dr. Evil

Gottfried de Walt är känd som nyhetsankare för 
ekonominyheterna på tv. Vi publicerar här exklu-
sivt hans personliga minnesanteckningar från 
finanskrisen.
 
”Gotte” wrote: Jag befinner mig på insidan av en ven-
tilationstrumma och ber för mitt liv att den intensiva 
doften av Fahrenheit som nu sprids genom fläktsys-
temet inte ska avslöja mitt gömställe. Det är över. Jag 
trodde att jag var untouchable bakom min nitiske 
assistent maneger, min fejkade möteskalender och 
mitt Microsoft Office Auto reply. Plötsligt stod han 
bara där i mitt rum, programchefen. Först försökte 
jag naturligtvis fly. Blixtsnabbt tog jag två steg tvärs 
över rummet och kastade mig skrikande mot föns-
terrutan. Okrossbart glas. Jag studsade tillbaka på 
heltäckningsmattan.

”Programchefen? Eller kan jag kalla dig Tiger 
Woods. Vilken imponerande swing. När ska vi spela 
golf nästa gång?”

Han tittade allvarligt på mig.
”Gotte. Golfbanan har gått i konkurs. Lehman 

Brothers har kraschat. Den allvarligaste ekonomis-
ka krisen sedan den stora depressionen är ett fak-
tum och A-Ekonomi har inte ens berört ämnet”, sade 
programchefen.

”Det heter faktiskt negativ tillväxt och jag tror att vi 
har visat några bilder på förfärade börsmäklare”, för-
sökte jag.    

”Tittarna kräver mer. Vi kör direkt i studion. Rap-
ports huvudsändning 19:30. Du, Gottfried de Walt, 
reder ut finanskrisen”

Han var borta innan jag han hitta på en undanflykt.

Rummet snurrade omkring mig. Jag startade min da-
tor. Med darrande fingrar loggade jag in på OM-bör-
sens hemsida för första gången sedan bolånekrisen. 
Jag satte händerna framför mitt ansikte och kvävde 
ett förtvivlat skrik. Oh, my god. Oh. My. god. Det är 
alltså sant. Negativ tillväxt i mer än två kvartal. Det 
betyder rece...reces.... Fan, jag kan inte ens skriva or-
det. Det blev varmt och blött i Armani-kalsongerna. 
Jag reste mig darrande ben. Bytte kostym, från leisu-
re till business, och slängde den andra i papperskor-
gen. Ingen fick se mig i det tillstånd jag befann mig i. 
Allra minst Sveriges tv-tittare. Jag tittade på klockan. 
19:28. Två minuter till sändning. Kontorslandskapet 
låg öde med undantag från Stefan, som var fullstän-
digt uppslukad av World of Warcraft.  I korridoren 
hörde jag hur scriptan ropade mitt namn. Jag hop-
pade upp på skrivbordet, lyfte bort en av de ljudiso-
lerande takplattorna och hävde mig upp. I samma 
ögonblick som hon var framme vid mitt skrivbord var 
jag försvunnen.
 
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: -2.2
Dow Jones: -4.3
Nasdaq: -6,1
 
(Gotte är en av karaktärerna från humorprogrammet Mammas nya 
kille i Sveriges Radios P3. Fler går att hitta på sverigesradio.se/p3.)



Arbetskraft 
på Österlen!

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

DEN LOKALA KRAFTEN

Österlen har en rik matkultur och många 
kreativa och duktiga företagare verkar 
inom hotel- och restaurangnäringen. 
En mångfald av restauranger, gästgiverier, 
bykrogar och kaffestugor förser oss med 
mat och dryck och mycket av det som 
serveras är närodlat.
En av våra elkunder är Eva Thuresson på 
Allé. Hon har i dagarna mottagit Simris-
hamns kommuns  pris  ”Årets företagare 
2010. Hon är ett bra bevis på att det 
lönar sig att arbeta och kämpa för det 
man tror på.  Vi på Österlens Kraft ger 
dig kraft att arbeta.

Jörgen Söderberg  0414-163 54  
jorgen.soderberg@nordea.se

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

Välj med omsorg
Taxi Ystad 72 000

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.



BILJETTER 
040-20 85 00, 0775-700 400  www.malmoopera.se

Ett samarbete med 
Helsingborgs Stadsteater

Premiär 5 november
Stora scenen, Malmö Opera

PÅ TURNÉ!Ystad 
Osby
Landskrona
Helsingborg
Hässleholm
Kristianstad 
Lund
Karlskrona
Jönköping

En musikal med 
Christer Nerfont, 
Malena Tuvung, 
Laila Adèle m fl


