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Det finns tillfällen då jag ikläder mig samma sorts 
mundering som vanligtvis ensamma män är… eh, en-
samma om att bära, och går omkring på gatorna som 
en helt vanlig man. Jag hade förvisso ingen varg, eller 
ens min stora stygga mormor med den långa ludna 
svansen med mig, men efter en stunds flanerande 
blev jag hungrig som en varg. 

Efter en kort överläggning med mig själv beslöt jag 
mig för att gå in på första bästa restaurang. På vä-
gen dit passerade jag ett stort antal matställen där 
folk stod utomhus och rörde i väldigt stora, väldigt 
djupa och väldigt mörka grytor, alltså av den sorten 
där innehållet kan vara ett träningsläger för immun-
försvaret och kan, inbillar jag mig, bestå av allt mellan 
skurvatten och fågelspillning. Det kan till och med 
smaka bra!

Restaurangen jag smet in på visade sig vara en rik-
tig ”pärla” till mystifikation, inredningen skulle kunna 
vara hämtad från en bar i Stjärnornas Krig, och jag 
kände mig omedelbart som ”Owen Lars”. Jag justera-
de mina axlar med några snabba ryckningar, fladdra-
de tummarna i luften och försökte vara vänlig och så 
där lagom Åke Söderblomskt trevlig genom att heja 
på gästerna och kalla dem för ett ”härligt gäng kläm-
miga tjommar”. Matgästerna noterade min närvaro 
men vände snabbt sina ryggar mot mig med mumlan-
de kommentarer.

När serveringspersonalen kom utsvischande från 
köksregionen, som åtminstone av servitörens frisyr 
att döma tydligen var en vindtunnel, skymtade jag 
dessutom brinnande matfett. Servitören kastade 
fram den laminerade och flottiga menyn av vilken jag 
inte förstod någonting, men likafullt lät jag mitt lång-
finger följa den sida upp och sida ner. Då och då stan-
nade jag upp med mitt finger, log åt servitören och, 
hör och häpna, nickade till igenkännande för att göra 
ett världsvant intryck.

Till sist tog jag mitt beslut, pekade på och, visade 
det sig, beställde en stor portion med något som lik-
nade panerat slakteriavfall. Till detta en bägare rak-
lödder med sugrör som måltidsdryck. Ett mycket 
lyckat val av dryck, om man nu vill torrdricka eller gå 
omkring med en storstilad mustasch av hästfradge-
liknande skum. För dem som tycker jag ser töntig ut 
i min naturliga look kan jag meddela att det är ingen-
ting jämfört med hur jag ser ut i mustasch.

Jag böjde mig diskret framåt och tog tag i den 
tjocka, men väldigt fläckiga, duken och torkade av 
skummet. Därefter pillade jag försiktigt bort pane-
ringen och fann mig stirrandes rakt in i en ocean av 
sugproppar!? I samma ögonblick som någon nämner 
sugpropp tänker jag omedelbart på stopp i avloppet. 

Efter att ha tvekat, och därmed noterats för obligato-
riska fyra fel, var det dags. I detta ögonblick tystnade 
sorlet i restaurangen, bestickskramlandet upphörde, 
svängdörren till köksregionen hängde sig i sväng-
ningen och diskmaskinen (en stor lurvig S:t Bern-
hard) drog in tungan och lade sig raklång på golvet 
med tassarna över ögon och öron. På grund av rå-
dande grupptryck stack jag ner pekfingret och spet-
sade ”proppen” så att den slurpande omslöt finger-
spetsen. Jag gapade som en flodhäst och placerade 
denna småslemmiga och segdallrande sak på min 
tunga. Omedelbart började den kännas som en stor 
svällande, äcklig vårta. Jag stängde ögonen, svalde 
med ett gulp och mottog därefter översittarblickar 
från grannbordet. Nu bär det sig dock inte bättre än 
att min mage är känslig. 

Som dessert slog jag, efter servitörens rekom-
mendation, till med hemgjord glass som smakade 
djupfryst juver. Naturligtvis började min mage efter 
några minuter att centrifugera vilket fick mig att lämna 
bordet och uppsöka ”kontoret”. Jag sprang ramlande 
och kastade mig in på toaletten som om jag vore med 
i hela havet stormar, och fick hålla mig i toalettstolens 
kanter för att inte lyfta som Apollo 13 rakt ut i rymden. 
Svettig i pannan upptäckte jag till min stora förfäran 
att det endast fanns en pyttig bit toapapper kvar av 
storleksordning biobiljett, alltså den söndriga halva 
som man får behålla när man väl gått in i salongen.

Så vad gör man? Det är inte speciellt roligt! Jag 
öppnade dörren försiktigt med ena handen, kikade 
och pep ”Hallå!” på nån, vem som helst. Efter en lång 
stunds ropande gav jag upp. Man tager vad man ha-
ver, och i detta fall betydde det två handdukar. 

Jag hade inte hunnit göra mig riktigt färdig när 
plötsligt en bastant kvinna, med armar som en bullba-
gerska och en originell variant av skepparkrans, dök 
upp och skulle rengöra toaletten. Hon hann inte mer 
än öppna min olåsta dörr förrän hon hotade att döda 
mig, inte bara en gång, utan hon skulle göra det rejält, 
det vill säga två gånger. De rådande omständighe-
terna tvingade mig till att göra en överstegsfint och 
därefter kasta mig förbi henne med byxorna på halv 
stång och obetala med en springnota. 

På vägen ut hörde jag Obi Wan säga: ”Run Lars,
run”.
Det var, som ni säkert förstår, varken speciellt gott 

eller trevligt. 
Men det blev ju å andra sidan inte särskilt dyrt 

heller…

Lars Yngve

RUN LARS, RUN…
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När Joy Divisions sångare Ian Curtis hängde sig 1980 fortsatte 
de återstående tre medlemmarna i bandet under det nya namnet 
New Order. Nu förefaller även New Order vara ett musikaliskt 
minne blott. Basisten Peter Hook, har sitt band FreeBass, 
Bernard Sumners Bad Lieutenant och Stephen Morris och Gillian 
Gilbert har tillsammans bandet The Other Two.
Stephen Morris
Vem kom egentligen på namnen Joy 
Division och New Order?

Om jag minns rätt var det Ian som 
kom upp med namnet Joy Division, 
det är från boken House Of Dolls 
Ka-Tzetnik. Namnet New Order var 
Rob Grettons förslag, själv föreslog 
jag namnet The Witch-Doctors from 
Zimbabwe, som egentligen vid när-
mare eftertanke inte är ett speciellt 
bra namn på ett band! Rob övertyga-
de oss alla att New Order skulle vara 
ett bra namn eftersom han kände att 
det var ett ”neutralt” namn!

Joy Division, New Order, och du sam-
lar på tankar, man skulle kunna få för 
sig att du fascinerad av krig?

När jag växte upp var WW2 var en 
ganska stor sak, det var ju något 
som mina föräldrar och släktingar 
hade varit inblandade i och krig var 
liksom själva grunden för lekar och 
leksaker på lekplatserna. Krigslek-
saker var väldigt populära. Dessut-
om var mycket av pojkars leksaker 
inspirerade av krig och leksaksva-
pen var väldigt populära. Jag älska-
de dessutom att bygga modeller av 
Spitfires och tanks och besökte så 
ofta jag fick tillfälle krigsmuseer där 
jag såg dessa stora maskiner och 
fantiserade ofta om hur det skulle 
kännas att befinna sig inne i en tank 
som körde runt på ett slagfält. Så 
kanske jag är lite fascinerad av  krig, 
men absolut inte av själva krigandet, 
som alla vet inte är någonting annat 
än ett totalt meningslöst slöseri med 
tid och energi. 

Hur många krigsfilmer har du sett, och 
favorit?

Om jag måste välja genre på favorit-
filmer så blir det inte krigsfilmer, jag 
går mycket hellre och tittar på Sci-
ence Fiction eller skräckfilmer. Men 
tvingas jag utse någon så lägger jag 
min röst på Apocalypse Now. Jag 
brukade lyssna på soundtracket till 
filmen väldigt ofta under en lång pe-
riod. Filmerna Apocalypse Now, No-
sferatu, Taxi Driver och Eraserhead 
influerade mig mycket när jag var 
med i Joy Division.

Hur många krigsfilmer jag har 
sett? Mer än 10 mindre än 100.

Hur ofta kör du med din tanks?
Jag tillbringar betydligt mer tid på 
att laga och serva dem än jag gör 
med att köra dem, det finns alltid nå-
gonting som behöver lagas och jus-
teras på dem. Men jag försöker att 
köra dem minst en gång varannan 
månad.

Har du avfyrat dem någon gång?
Även om tanks är ganska lätta att 
köpa, så är det väldigt svårt att få tag 
på skarp ammunition, om du nu inte 
är en vapenhandlare, superskurk el-
ler tillhör en skurkstat. Men fordonen 
är i sig själva tillräckligt farliga utan 
att man behöver förse dem med 
högexplosivt material. 

När du kör med dina tanks, tänker du 
då någonsin på klimatet?

The 

Gillian Gilbert 
Det var länge sedan man hörde från 
dig musikalisk sett, när ska du börja 
med musik igen?

Tja! Jag har arbetat med musik idag!
Vad gör du hela dagarna?

Förutom musiken så tar jag hand om 
mig själv, min make och två tjejer! 
Och mina hundar.

Gillar du att ta en tur i Steves tanks?
Ja, då och då!

Har du en hobby som Steve också 
delar?

Ja, barnen och våra band.
Kan du tänka dig att bilda ett nytt band 
tillsammans med andra människor för-
utom er två? 

Ja det skulle vara med Factory Floor, 
men de är ju tre! 

Om du jämför klimatet i musikbran-
schen nu med när du började, hur 
skulle du säga saker och ting har 
förändrats?

Jag vill gärna tro att ingenting har 
förändrats, och att om du är bra så 
kommer du att upptäckas förr eller 
senare! Men det verkar vara mycket 
svårare för nya band nu.

Hur skulle du beskriva musikscenen 
i Manchester, några nya spännande 
band som du kan rekommendera?

Jag gillar verkligen The Whip, jag har 
sett dem två gånger och gillade dem 
direkt!

Efter att ha känt Stephen så länge, vad tycker du är 
mest intressant med honom?

Han slutar aldrig att förvåna mig.
Ni är gifta och gör musik tillsammans, problem? 

Inga problem alls. Vi gifte oss efter det att vi gjort 
musik tillsammans.

Är Steve en sådan trummis som sitter och trummar 
med fingrarna på köksbordet?

Nej, vanligtvis inte.
Hur träffades ni?

För länge sedan i en replokal när jag repade bred-
vid Joy Division med ett band som hette The Inade-
quates med min syster Julie och hennes kompis Jill.

Tyckte ni att Joy Division var ett bra band när du hörde 
dem spela?

Jag tyckte de att var väldigt bra och jag var verkli-
gen imponerad av dem.

Har du mött Martin Hannett?
Jag träffade honom när jag var med i New Order. 
Jag är ju fortfarande med i New Order! Man kan 
med all rätt påstå att Martin var före sin tid.

Du har framfört en del spoken word, är det något du 
vill ägna dig mer åt i framtiden? 

Nej, jag gillar en mer framträdande roll som sånger-
ska, som jag gör i The Other Two. New Order skul-
le aldrig acceptera att ha en kvinnlig sångerska.

Även skriva lite poesi?
Texterna är poesi.

Vem skulle du säga har inspirerat dig mest, 
musikaliskt?

Min farbror Ron via Rod Stewart och The Faces, 
Be Bop De Luxe, jag älskade dem! David Essex var 
den första spelningen jag någonsin gick på... och 

Absolut, varje gång jag startar nå-
gon av dem och tittar upp på det 
hemska molnet av rök som kommer 
ut ur avgasröret så får jag lite dåligt 
samvete för all koldioxid jag är an-
svarig för att spy ut. Jag ska faktisk 
börja plantera träd för att kompense-
ra för mina utsläpp. 

Stämmer det att du sparat Ian Curtis 
gamla askfat? Vill du använda det?

Nej jag har inte Ian gamla askkopp, 
däremot så har jag ett från New 
Order's replokal som jag modifie-
rade för att få plast till fler fimpar. Jag 
var en inbiten rökare, men så insåg 
jag att det är väldigt skadligt och 
dessutom ganska tråkigt, faktiskt, 
så jag la av helt enkelt. Askfaten har 
jag behållt mest som en påminnelse 
om att jag inte ska börja röka igen. 
Ian rökte enbart Marlboro och själv 
föredrog jag Player’s Number 6.

Du bor fortfarande kvar i Macclesfield, 
jag trodde att det var ett ställe man ville 
komma ifrån?

När jag var yngre så ville jag inget 
annat hellre än att komma så långt 
bort från Macclesfield som det bara 
var möjligt, men eftersom min familj 
bodde här var det svårt att helt läm-
na staden. När vi varit ute på långa 
turnéer i de största städerna runt om 
i världen var det skönt att återvända 
till ett ställe där ingenting någonsin 
händer. Om inget annat så hjälper 
det en att hålla fötterna på marken. 

Jag får känslan att Macclesfield är som 
att köra rakt in i en svart/vit-bild, är det 
helt fel?

Filmen Control spelades in helt i 
svart och vitt, och en av anledningar-
na till detta var helt enkelt att det får 
Macclesfield att framstå i bättre da-
ger. Och om hela staden verkligen 
var i svart och vitt så skulle det se 
mer romantisk och faktiskt vara en 
stor förbättring. 

Myten kring staden är välbevarad, 
alltså? 

Om det nu är så, så är det det enda i 
staden som är välbevarat. Maccles-
field beskrevs en gång som ”ett kul-
turellt svart hål”, men det var innan 
den senaste lågkonjunkturen som 
gjorde staden ännu dystrare och 
tvingade affärer att stänga och före-
tag att flyttar från trakten.

Du bor på en gård, är det en gammal 
dröm som du haft om att en dag bli 
bonde?

Att vara lantbrukare är ett oerhört 
tufft arbete att försörja sig på, och 
det är definitivt ingenting som jag 
drömt om att livnära mig på. Jag 
hade dessutom inte blivit en bra lant-
brukare eftersom jag vet att jag hade 
färst mig vid djuren och aldrig klarat 
av att sälja dem. Men under åren så 
har jag lärt mig lite lantbruksarbete 
ändå, som att till exempel hur man 
föser bort boskap från vår träd-
gård och hur man tillagar köttet på 
bästa sätt, bara för at nämna några 
saker… 

Vad är det mest förlöjligar ryktet du 

Other Two

Gillian:  ”Nej, jag gillar en mer framträdande roll som 
sångerska, som jag gör i The Other Two. New Order 
skulle aldrig acceptera att ha en kvinnlig sångerska.”

Stephen: ”Inga andra etiketter i hela världen 
skulle ha låtit Joy Division och 
New Order göra vad vi gjorde – och 
definitivt inte på det sättet som vi 
gjorde det.”

hört om New Order/Joy Division?
Ja du, det måste väl vara att Joy Division skulle göra 
en come back turné.

Det florerar en oerhörd massa rykten om Factory och 
alla konstiga affärer, en av de mest mytomspunna är 
att Factory förlorade pengar på varje såld kopia av 
Blue Monday, och det flytande bordet på Factory 
blev spiken i kistan på Factory, vad fick egentligen 
Factory att gå i graven?

Det är inte en lätt att svara på. När Factory startade 
var det en mycket liten verksamhet som mer eller 
mindre sköttes i från Alan Erasmus lägenhet i Dids-
bury och sköttes på ett anarkistiskt sätt, vilket var 
bra så länge pengarna strömmade in – vilket det 
sannerligen gjorde, först från Joy Division sedan 
från New Order och senare Happy Mondays. Men 
Hacienda gick back med stora summor pengar 
från första dagen stället öppnades förlora enorma 
summor pengar från dag ett, sedan öppnades ba-
ren Dry som även den förlorade pengar, därefter 
valde Factory att flytta in i en oerhört dyr lokal, Tony 
köpte ett bord för £ 30.000, som dessutom gick 
sönder när Happy Mondays satte sig på det, så var 
det föreföll oundvikligt att Factory, på samma sätt 
som när Titanic möte på isberget, förr eller senare 
skulle sjunka. Och nej Factory inte förlorade inte 
pengar på Blue Monday.

När du blickar bakåt, finns det saker skulle du önskar 
du gjort annorlunda? 

Absolut ingenting, trots att det slutade som det 
gjorde. Det var kul så länge det varade, och inga 
andra etiketter i hela världen skulle ha låtit Joy Divi-
sion och New Order göra vad vi gjorde – och defi-
nitivt inte på det sättet som vi gjorde det. Dessut-
om så tror jag inte någon hade kunnat övertala vare 
sig Rob eller Tony att göra någonting annorlunda, 
jag försökte en eller två gånger.

Umgicks du med Martin utanför studion?
Nej inte mer än när vi bodde tillsammans i en lägen-
het när vi spelade in Closer och vid den tidpunkten 
tid då han körde ljudet live till oss (vi använde Pink 
Floyds quad ljud rigg). Vi brukade bli ganska stena-
de och prata om att skaffa ett hus tillsammans.

Martin verkade vara en ganska skrämmande typ!
Martin var inte det minsta skrämmande. Han visste 
hur han ville att det ska låta men uppskattade inte 
våra kommentarer under tiden han arbetade i stu-
dion. Han hade inget emot att alla att vara där när vi 
spelade in, men ville vara själv när han mixade. Han 
fick mig att göra vissa till synes helt meningslösa 
saker, men eftersom jag på den tiden ivrigt stude-
rade Zen så var jag mer än gärna tillmötesgående. 
Jag spelade aldrig på taket av studion, vilket påstås 
i 24-Hour Party People. 

Efter att ha känt Gilian så länge, vad tycker du är mest 
intressant med henne?

Hm… Jag tycker det är mycket intressant och 
märligt att hon inte har någon som helst lokal kän-
nedom eller känsla för åt vilket håll hon ska gå, ex-
empel: Varje gång vi bor på hotell så lämnar hon 
rummet och går i fel riktning, det måste anses som 
mycket vanligt.

När insåg du att Gillian var en duktig musiker?
När jag först hörde henne spela ”Blinka lilla stjär-
na” på gitarr.

Med tanke på din musikaliska bakgrund, har den nå-
gonsin begränsat eller hämmat dig från att göra ny 
musik?

Nej, inte alls. Att göra musik är fantastisk och jag 
har haft förmånen att vara i två lysande band, och 
det har aldrig varit ett hinder för mig. 

Du har remixat två spår för Nine Inch Nails, finns det 
något annat samarbete på gång?

Jag har nyligen remixat och producerat ett band 
som heter Factory Floor som är riktigt bra, jag har 

spelat trummor i ett par olika band 
från Macclesfield. Den kommande 
plattan med The Other Two, räknas 
väl inte som ett samarbete? Gillian 
sjunger även i ett annat band. 

Peter Hook har sagt att New Order 
kommer aldrig att spela tillsammans 
igen, det är den officiella versionen, 
finns det någon annan version eller 
känner du på samma sätt?

Jag gillar att spela live, men det finns 
två typer av spelningar som jag verk-
ligen inte kan se vitsen med, det ena 
är ”farväl gig” och den andra är ”co-
meback gig”. I mitten av nittiotalet 
var jag övertygad om att New Order 
var slut och vi sa att vi aldrig skulle 
spela tillsammans igen. Vilket bara 
visar att du verkligen aldrig vet vad 
som kommer att hända i livet, hur 
osannolikt det kan verka. Så länge 
det inte är en farväl eller comeback 
spelning eller en säsong i Las Vegas 
(inte så förtjust i dessa heller) så har 
jag inga som helst problem med att 
fortsätta med New Order. Ingenting 
är omöjligt men i nuläget förefaller 
det högst osannolikt.

Vad hände egentligen när du blev ovän 
med Peter?

Att säga att jag är ovän med Peter är 
kanske inte riktigt den rätta benäm-
ningen. Personligen så anser jag att 
livet är för kort för att man ska gå om-
kring och vara ovän med folk, det är 
väl min kommentar till den relationen 
som Peter och jag har just nu. Vill du 
ha mer information om detta så får 
du vänta tills min bok, ännu ett av alla 
mina pågående projekt, släpps. 

Kommer det att finnas en annan Bad 
Lieutenant rekord?

Ja vi har precis börjat inspelningen 
så det är lite väl tidigt att säga när 
den kommer att bli färdig, men in-
spelningen går i alla fall väldigt bra. 

Känner du att människor har för höga 
förväntningar när du skriver musik?

Ett av problemen med att skriva mu-
sik är att du tror att alla kommer att 
gilla det du spelar in. Så är det na-
turligtvis inte. Det kommer alltid att 
finnas någon som hatar vad du gjort, 
särskilt om de verkligen gillade det 
sista du gav ut. Det bästa med att, 
som nu, inte ha ett skivbolag som 
man måste göra behaga är att jag 
faktiskt kan göra det på mitt eget vis 
vilket känns oerhört skönt. 

Vad kan du säga till alla New Order-
fans där ute som går och väntar på nya 
material?

De lär nog få vänta ett bra tag, men 
jag beundrar- och är mycket tack-
sam för er uthållighet så länge, det 
är mycket uppskattat, tack! Men så 
länge det inte finns något nytt mate-
rial från New Order så lär skivbola-
get fortsätta att återutgeom gamla 
saker, så det blir nog en ny New Or-
der box eller två (förhoppningsvis 
med udda sällsynta tagningar och 
låtar så att det blir intressant) inom 
snar framtid.

mamma och pappa som alltid lyss-
nat på musik.

Om New Order kommer att spela till-
sammans igen, skulle du gå med i ban-
det igen Gillian?

Ja, naturligtvis, det vore jättekul!
Vem bestämde vad som skulle grave-
ras in på New Orders vinylskivor?

Jag är säker på att det var upp till 
Rob, Stephen, Hooky och Bernard 
och mig! Det var en Joy Division-idé.

Du spelade live på video för The Per-
fect Kiss, ganska ovanligt. Gillar du att 
spela live?

Ja, vi gillade att spela live! Det ska-
pade en spänning. Vi ville inte att det 
skulle låta som en skivinspelning.

Planerar ni att ge ut något nytt med 
The Other Two i år?

Ja, vi arbetar med material och vi 
skulle verkligen vilja släppa en skiva 
i år.

Hur är den musiken jämfört med ditt ti-
digare material?

Det är nog mer tematiskt 
sammanhållet.

När kommer du till Sverige och spelar?
Det vore också jättekul! . Säg bara 
till oss när och var, så gör vi det!

Lars Yngve
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Allt eller inget? Vi har försökt med hjälp 
av vår mest orutinerade reporter att 
tränga in i djupet av O’Rourkes kreati-
va tänkande, för att på så sätt kunna ge 
er en än mer osammanhängande bild 
av vem han egentligen är, mannen som 
skymtar bakom sin uniform bestående 
av en grön sliten gammeldags ulster 
och mycket hår i luggen.

Med en historia som han har gemen-
sam med Sonic Youth, Werner Her-
zog, Derek Bailey, Wilco, Joanna New-
som, Beth Orton, Gastr del Sol, Red 
Krayola, Judee Sill, Stereolab, Super-
chunk, Merzbow, Fennesz, US Maple, 
Merce Cunningham, Koji Wakumatsu, 
Henry Kaiser… och framförallt (!?) som 
konsult till filmen School of Rock… så 
måste det ju finnas något, bara något 
av intresse som karln kan berätta för 
Nya Upplagans läsare?

Låt oss försöka!
Och ...

”How are you?
very very tired
– You are how?
tired very very 
– How you are?
very tired very
– Are you how?
very tired very”

Ovanstående är ett fritt utdrag ur ett 
Sten Hansson-stycke ”How Are You”. 
Ett framstående text- och ljudverk från 
60-talet. Är du intresserad av dessa 
former av uttryck?

Jag var absolut intresserad av den 
generationen av ljudpoeter, och när 
jag började plugga japanska för-
vandlades hela mitt liv till ljudpoesi, 
hahahaha…

Vilka uttrycksformer intresserar dig 
mest just nu?

Att hålla mig flytande.
Varför då?

För att min hjärna riskerar att flippa 
ut eftersom den inte klarar av att ut-
trycka allt som egentligen pågår i 
den. För trots att jag vet att jag bara 
kan byta språk och tala perfekt, så 
kommer ändå ingen att förstå mig.

Hur då?
Jag måste studera ännu mer.

När?
Jesus, vem vet, förmodligen aldrig.

Varför i hela fridens namn slutade du 
upp med att samla på vinylskivor? Och 
betyder det att du är botad från din dis-
kaholism? Eller finns det fortfarande 
en chans att du kommer att gå med i 
klubben igen? Detta är mycket viktigt 
för våra läsare att få reda på ...

Well, det beror mest på att jag un-
der en treårsperiod flyttade runt vil-

ket i sin tur ledde till att jag inte hade 
någon stereo på tre år. Och när jag 
äntligen fick ihop min stereo igen, så 
tvingades jag inse att Tokyo har en 
frekvens på 50Hz grund i stället för 
60 Hz, så rören i min förstärkare flim-
rar sakta som om de är besatta, för 
att helt slockna efter några minuter. 
Men, seriöst, hur kan jag fortsätta 
köpa skivor, hahaha…

Vi har ätit och druckit tillsammans (och 
däremellan skapat lite oljud) i några 
år nu, efter det första mötet vi hade på 
Derek Bailey’s Company Week i Lon-
don 1990. Vilken är din favoritmat i 
Europa?

Förmodligen pumpa ravioli i Italien, 
herregud vad gott det är.

Vilken japansk maträtt är din favorit?
Grön paprika kushiage på Akiyoshi, 
den är himmelsk! Men du måste vän-
ta tre minuter innan du äter den, det 
är viktigt. När det gäller mat som har 
utländska inslag så svarar jag tvek-
löst Mochi pizza. Om den görs rätt, 
smakar det fantastiskt.

Har du några nya roliga historier att 
berätta? Sverige behöver bli roade nu, 
sedan förra valet gick riktigt dåligt och 
folk är ganska deprimerade, med fas-
cister i regeringen... och norrmännen 
är fortfarande bättre än oss i längd-
skidåkning. Vi behöver höra något som 
piggar upp oss lite dessa dagar.

Jag trodde du skrev ”cross 
dressing”-skidåkning. Är danskarna 
bäst på det?

Vid EXAKT vilken tidpunkt kom du 
in i den kreativa och improviserade 
musiken?

När jag lånade Derek och Dave Hol-
lands duo på mitt lokala bibliotek. 
De hade den därför att den var utgi-
ven på etiketten ECM, och på den 
tiden var ECM långt ifrån den stora 
etiketten som den är nu. Detta var 
någonstans i början på 1980-talet. 
Jag hade ingen aning om vad det var, 
men jag älskade det. I denna musik 
upptäckte jag referenser till annan 
musik. Man kan säga att det var mitt 
musikaliska uppvaknande. 

Vid EXAKT vilken tidpunkt kom du till 
kreativa filmer och liknande?

Ungefär samtidigt eftersom film-
böcker vanligtvis har mer långtgå-
ende referenser än musikböckerna. 
Jag besökte dessutom i princip dag-
ligen den lokala biografen. Efter ett 
tag kände de igen mig som den lille 
grabben i kvarteret och släppte in 
mig gratis, hahaha.

Vid EXAKT vilken tidpunkt gjorde den 
här intervjun dig riktigt uttråkad?

När jag avslutade den, förlorade den, och nu… jag 
gör det igen…

Vad har A-ha och Rolling Stones gemensamt?
De är båda band som jag tackade nej till att pro-
ducera. A-ha var, helt ärligt, eftersom jag hade ett 
fullspäckat schema. Många av mina vänner är upp-
rörda över att jag inte gjorde det.

Vad har Hawaiiskjortor och gitarrspelande 
gemensamt?

Henry Kaiser, som jag faktiskt lyssnar på just nu. 
Hans nya boogie platta(!) med Tyetuzi Akiyama.

Vilken är din favoritplatta med Sparks?
Propaganda!

Roy Harper album?
Hors D’Oeuvres och b-sidan på Lifemask.

John Abercrombie rekord?
Gateway 1

Vilket anser du vara ditt bästa gitarrsolo?
Det jag spelar på Edith Frosts första skiva.

Och vilket anser du vara din sämsta?
Ett som finns med på Edith Frosts första skiva.

Är där någon skillnad på att arbeta med, säg, Jeff 
Tweedy och Werner Herzog?

Det är som natt och dag, och då menar jag inte på 
ett negativt sätt. De har helt olika energinivåer och 
rutiner för att få saker gjorda. Det är lite lustigt ef-
tersom Mr. Herzog säger att han alltid skulle byta 
bort allt han äger för att kunna spela ett instrument, 
(gör det aldrig!!!) och jag känner på samma sätt 
fast tvärtom, hahaha.

Vari ligger skillnaden i att spela dragspel jämfört med 
en EMS Synthi?

Ett dragspel är framför allt betydligt tyngre! Och 
av någon anledning är dragspel dessutom mycket 
dyra här i Japan.

När gör du en ny film?
Jag är inte säker, men jag ska spela in en video 
nästa månad, min första video som jag kommer 
att använda mig av mosaik i. Och nej, det är inte en 
porrfilm.

Vad är det som är så lockande för dig med att göra 
filmer?

Tja, det är inte direkt att göra dem som tilltalar mig, 
jag bara föredrar att se det som en “konstform”, 
om jag nu måste etikettera det. När jag gjort filmer, 
har jag egentligen inte haft en tanke på att göra en 
film, det är snarare så att film har varit ett mer pas-
sande forum för min idé än musik. Jag har inte gjort 
någon film på några år nu, men det finns ingenting 
som säger att det inte kommer att förändras innan 
året är slut.

Vad i själva processen med att göra film ger dig en 
kick?

Det är allt som ligger i redigeringen, hahaha. Nej, 
inte riktigt, men jag får en kick av möjligheten att 
kunna redigera i filmen.

Läsarna i Nya Upplagan är galna i listor av alla slag 
(allvarligt talat, det är de inte ... Jag har bett dem i över 
ett år nu att skicka in sina favoritlistor och inte en enda 
lista har ramlat in) ... så jag tänkte be dig att göra någ-
ra listor, topp 5, på dina favoriter:

På rak arm...
Skräckfilmer?

Seance On A Wet Afternoon

Exorcist 3
The Shout
Little Murders
Sorcerer

Låtar?
Thunderclap Newman – Something 
In The Air
Judee Sill – The kiss
Peter Ivers – Even Stephen Foster
Roy Harper – Lifemask
Claudio Rocchi – Volo Magico

Sport?
Ingen alls

Ord
Mahoubin
Hodokoshimasu
Danchounoomoidede
Kyousaika
Kyakuyoseipanda

Kan du berätta om ditt nya pop-pro-
jekt, jag vet att redan du gjort din första 
konsert i Japan? Dina egna låtar? Har 
du spelat in projektet redan?

Jag gjorde en show med mina nya 
band i Kyoto, men vi framförde bara 
en ny låt. Det kommer att ta lång tid 
att avsluta denna inspelning, som 
jag ironiskt nog skrev redan för tio 
år sedan. Vi får se. Det kommer för-
modligen att ha kostat mig en förmö-
genhet innan inspelningen kan an-
ses vara färdig, men jag kommer att 
framhärda, kanske.

Vilken skiva längtar du efter att få lägga 
till din samling? 

Derek Bailey på Nondo. Kära läsare, 
hjälp mig!

Vilka fler instrument finns det att kom-
plettera din samling med? Du spelade 
ungefär 200 olika instrument på ditt 
senaste soloprojekt... finns det något 
instrument kvar för dig att utforska, och 
är det något instrument som du verkli-
gen önskar att du kunde behärska och 
spela?

Definitivt. Jag önskar verkligen att 
jag var bra på pedal steel. När det 
gäller traditionella instrument, så är 
det är min favorit. I övrigt är jag väl-
digt förtjust i att spela på min serge 
(synt).

Kan brittiska musiker improvisera?
Oh man, vad försöker du göra med 
mig?

Är den här intervjun för lång redan?
Flera månader för lång, hahaha

Mats Gustafsson

Jim O’Rourke. James 
O’Rourke. Jim. O’Rourke. 
Jim–san.

Vad finns det att säga om någon med ett så brokigt förflutet som 
denne charmige, egensinnige och mångfacetterade musiker och 
fingrarna–i–alla–kreativa–syltburkar–samtidigt–man?

”Det är lite lustigt eftersom Mr. Herzog säger 
att han alltid skulle byta bort allt han äger för att 
kunna spela ett instrument ... och jag känner på 
samma sätt fast tvärtom.”

Foto Olof Madsen
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I februari släpper Those Dancing 
Days den där svåra andra skivan. En 
andra skiva som varit helt självklar för 
Mimmi, Cissi, Lisa, Linnea och Re-
becka, men som ändå tagit lite tid.

Det har tagit lång tid, vi började 
för längesen, men vi har spelat så 
mycket att det inte funnits tid. 

Den svåra andra skivan är produce-
rad av Patrik Berger, samme Patrik 
som 2010 även producerade Ro-
byns och Tove Styrkes skivor. 

Hur kommer det sig att ni valde att 
jobba med Patrik?

Egentligen med lite flyt, Rebecka 
jobbar på Cafe Wollmar och Pat-
rik är stammis där, han fick lyssna 
på demon, och sa att han inte ville 
jobba med oss innan vi repat varje 
dag i två veckor.

Så då gjorde vi det, fyller Mimmi 
Evrell i, det var det absolut bästa 
han kunde sagt. Allt blev så myck-
et bättre. 

Hade ni någon vision om hur det 
skulle låta?

Nej, det hade vi inte, men allt som 
allt blev den här skivan proffsiga-
re, förklarar Lisa Pyk. 

Ja, först visste vi inte riktigt 
vad vi gjorde, första skivan var så 
mycket mer hemmagjord, kanske 
lite mer indie, fast ändå inte. Det 
känns bra att jobba med olika pro-
ducenter, få nya ideer och känslor 
för varje skiva. 

Så att det rör sig, det måste för-
ändras, vi förändras ju. 

Hur har ni förändrats från förra 
skivan?

Rent fysiskt, vi är äldre, det har 
gått några år sen förra skivan, man 
får nya vänner och allt sånt. 

Musikaliskt då?
Musikaliskt har vi jobbat mer med 

den här skivan, vi har spelat en låt, 
arrangerat om, repat mer, tragglat 
mer, provat på mer. 

De ska klara av flera intervjuer samma 
dag och har delat upp sig, Lisa och 
Mimmi i en grupp, och Linnea och Re-
becka i en. Cissi är inte tillbaka från 
England än. Lisa och Mimmi fyller i 
vandras meningar, vet vad de vill säga 
och hur det känns, lite som syskon som 
pratar om sin familj, det kanske inte är 

så konstigt, sen 2005 har de umgåtts 
nästan jämt, och alltid spelat.

I början spelade vi live nog varje 
vecka, Lisa skrattar vid minnet och 
Mimmi fyller i, morsor och farsor fick 
skjutsa till spelningar på ställen vi 
själva inte fick gå på eftersom vi var 
under 18. 

På Siesta festivalen i Hässleholm 
2008 var Cissi äntligen 18 men 
hade glömt sitt leg, hon var så fruk-
tansvärt irriterad, hon skulle ju få gå 
ut för första gången. 

Det var 2007 som Those Dancing 
Days slog ner som ett bombnedslag 
i indiepop-Sverige. De släppte en EP 
som spelades flitigt, men mest ledde 
framgångarna dem utanför Sverige, till 
spelningar för Kungen klockan 8:00 
på morgonen i Kina, och för Maud 
Olofsson.

Hon tyckte att vi svängde, skrattar 
Lisa, det var lustigt och lite konstigt, 
men väldigt roligt. 

Är det omöjligt att bli profeter i sitt eget 
hemland?

Nej, det är det inte, men Sverige 

”Att släppa en skiva som folk tycker 
är dålig är lite som att föda ett fult 
barn. Skivan är ju vår baby”

Those 
Dancing 
Days

Vi begav oss helt enkelt till Svinarp som ligger cen-
tralt på landet, det vill säga, det har lika nära till ab-
solut ingenting oavsett åt vilket håll man än vänder 
blicken. Där finns Svinarps Starke Man, Lars-Göran 
Bengtsson, som mustaschprydd, och till synes med 
superkrafter, kommer framsvischandes på sin cykel 
likt en ung Gunnar Sträng. Må så vara att Lars-Gö-
rans fru var otrogen, men han vann åtminstone det 
kommunala valet. 

Dina väljare känner onekligen en stark sympati för 
dig, för visst var det just på grund av din frus vänster-
prassel som du blev omvald!

Jag tror inte att min frus vänsterprassel påverka-
de valet särskilt mycket. Men hon och jag har glidit 
ifrån varandra de senaste åren, precis som Miljö-
partiet och Socialdemokraterna.

Hade du tagit mer illa vid dig om din fru hade 
högerprasslat?

Nej, spelar ingen roll vilken partitillhörighet man har 
när man hånglar med någon annans fru. Men det är 
klart, om hon umgåtts med en kristdemokrat hade 
jag nog inte misstänkt något skumt.

Tycker du själv att du är en god förebild för kommun-
invånarna i Svinarp?

Ja, det tycker jag. Vi säljer en t-shirt i receptionen 
med texten ”Vad hade Lars-Göran gjort?” Jag för-
söker agera rationellt och eftertänksamt i alla situa-
tioner. Det funkar ungefär var fjärde gång.

Har du någon annan politisk förebild mer än din egen 
spegelbild?

Vem som helst som var med på Jalta-konferensen. 
Roger Moore i Unicef. Eller Angela Merkel.

Det sägs att Svinarp är så tråkigt och händelselöst 
att man till och med rullar in trottoarerna på kvällarna, 
stämmer det eller är det bara illasinnade rykten?

Svinarp är inte tråkigt. Bara om man är mellan 15-
40. Exempelvis har vi långlördag 3 gånger i måna-
den. Och ett badhus med norra Europas längsta 
vattenrutschbana.

Hur ska ni göra för att tvätta bort stämpeln som Sveri-
ges näst tråkigaste kommun?

Det är något som media hittat på. Men vi har planer 
på en multiarena, där man både kan spela inne-
bandy och dansa salsa. Kanske är vi 3:e tråkigaste 
nästa år? Man måste våga sikta högt.

Ni går ju ut hårt med att försöka att locka holländare 
till Svinarp, borde ni inte istället satsa på att ta emot 
flyktingar?

Vi tog emot två killar som heter Aras och Karzan 
förra året. De kom från Irak. De bodde hemma hos 
mig under tre månader. Sen fick de jobb på Bau-
haus i Löddeköpinge.

Hur ska ni satsa på kulturen i Svinarp under komman-
de 4-årsperiod?

Det är inte mitt bord så att säga, 
utan kulturen hanteras av Gunvor 
Halldén. Men jag har hört rykten om 
en poesifestival med öl och tapas 
och även att Ulf Lundell letat hus i 
trakten av Lunnebo.

Stämmer det att det finns planer på att 
bygga en Citytunnel i Svinarp?

Bygget av tunneln ”Svina-tarmen” 
påbörjades för många år sen, men 
avbröts efter att man hittat rester av 
en medeltida by i området. Nu är det 
bara en grotta med smala studenter 
i pannlampa.

Vem skulle fått äran att inviga den?
Nån från TV4 Skåne. Eller vår dukti-
ga lerduve-skytt Anita Adolfsson.

Vore det inte bättre att satsa på ett 
snabbtåg till Hörby eller en bro till 
Eslöv?

Det finns ett snabbtåg till Hörby. Det 
går så snabbt att det inte ens stan-
nar i Hörby.

Dricker du klimatkompenserat kaffe i 
lä, eller gillar du att det blåser?

Jag dricker vanligt bryggkaffe. Oav-
sett väder.

Vad gör Svinarp för att bidra till ett bätt-
re klimat?

Jonna Wetterström har hand om 
miljöfrågorna. Jag cyklar till jobbet, 
röker inte och använder samma kal-
songer om möjligt två dagar i rad.

Tycker du det är bra att sopsortera?
I teorin bra. I praktiken jobbigt. Som 
löpträning.

Vad tycker du att du själv lyckats åstad-
komma under din tid i Svinarp?

Bättre livskvalitet för 75 % av befolk-
ningen och en ny infart.

Har du och Lars Adaktusson samma 
frisör?

Nej, inte om han inte klipper sig hos 
Algot på gågatan i Svinarp.

Det talas ju mycket om att skolmaten är 

dålig i skolorna, hur ser det ut på sko-
lorna i Svinarp?

Det ser bra ut. Mycket potatis och 
salt.

Tar mattanterna till sig av det mångkul-
turella eller är det falukorv och potatis-
mos som prioriteras?

På tisdagarna är det tex-mex och 
varje fredag är det en överraskning. 
Överraskningen kan exempelvis 
vara allroundkrydda på bordet eller 
inga gafflar.

Hur var du själv i skolan, egentligen? 
Satt du längst bak i klassen med täck-
jacka och gungade på stolen?

Jag gungade på min stol en gång. 
Den knäcktes. Jag vägde 90 när jag 

gick i 7:an.
Var du mest plugg, häst, bock eller 
plint?

Förstår inte frågan. Låter som en va-
riant av sten, sax, påse.

Elevrådet, då?
Absolut. Ordförande, kassör och i 
valberedningen.

Vad gör dig till ett sådant politiskt 
föredöme?

Jag är som vanligt folk. Fast aningen 
bättre.

Har du någonsin blivit kallad för poli-
tiskt opålitlig? Av vem i så fall, och tog 
du detta till dig?

Nej, aldrig. Folk snackar mest skit 
bakom min rygg. Jag är mycket pålit-
lig. Gör inget oväntat.

Kan du alltså påstå att du har rent vat-
ten i din kommunala ledning?

Ja, det tror jag. Det är inte som i Öst-
ersund. Stackars jävlar.

Vad är det bästa rådet du fått, och vem 
gav dig det?

”Var dig själv. Men inte för myck-
et”. Min gymnastiklärarinna Evelyn 
Rööde.

Anser du att det finns tillfälle då du 

gjort dig skyldig till civil olydnad inom 
kommunen?

Jag kanske har ställt bilen på för-
bjuden plats. Men det var bara i en 
halvtimme. Mannen med rullstol fick 
vänta i 20 minuter.

Har ni dragit upp några riktlin-
jer ifall Svinarp skulle drabbas av 
självmordsbombare?

Nej, sannolikheten är så liten att nå-
gon skulle vilja spränga sig i Svinarp. 
Däremot sprang en kvinna naken 
över torget förra sommaren som en 
protest mot de höga biljettpriserna 
på bio.

Har ni någon säkerhet utöver det nor-
mala för att kontrollera inpasserande 
på kommunhuset?

Nej. Anita ser allt.
Kan man se på någon – innan man hör 
explosionen – att det är en självmords-
bombare, tror du?

Om man har dynamit runt kroppen, 
så kanske det finns en anledning.

Hur ska ni profilera er 2011?
På samma sätt som 2010 – Svi-
narp – Kunskapskorridorens 
Återvändsgränd.

Det har gått rykte om att ett före-
stående EU-toppmöte är inplane-
rat i Svinarp, är det någonting du vill 
kommentera?

Inget jag känner till. Är det därför de 
har köpt in tre sachertårtor?

Vad har du i månadslön som 
kommunchef?

Den informationen finns på allmän 
plats. Jag tjänar nog mer än dig.

Vad är det viktigast beslutet du ta-
git under din tid som Svinarps starke 
man?

Att byta kontorsstol.  
Finns det, som du ser det, någon som 
skulle kunna ersätta dig någonsin?

Socialdemokratin har problem med 
återväxten på nationellt plan. Men vi 
på kommunerna sitter kvar tills nå-
gon gör en militärkupp.

Har du något inplanerat just nu?
Nej.

Lars Yngve

Lars-Göran Bengtsson

”Jag försöker agera rationellt 
och eftertänksamt i alla 
situationer. Det funkar ungefär 
var fjärde gång.”

I dessa dagar då politiker har en tendens till att agera partipolitiskt opålitligt, uttala sig sammanhängande på ett osammanhängande vis, och dessutom slentrian-
mässigt ge mer eller mindre betydelselösa svar på helt meningslösa frågor, ville vi ta pulsen på en kommunalpolitiker som inte tappat rösten även om hans parti 
tappat massor av röster och dessutom förlorade senaste valet. Frågorna som socialdemokratiska politiker ställt sig efter valet är många: ”Vart är vi på väg? Varför 
ska vi alls finnas? Hur ser vårt idealsamhälle ut om vi får råda? Varför ligger Norge så långt ifrån Hawaii” osv… 

spyr ur sig bra musik, men saken är att den minsta 
staden vi besökt är nog Norrköping, vi har aldrig fo-
kuserat på Sverige. 

Det kommer mer folk på spelningarna i Tyskland 
och England, dels för att de är fler men också för 
att man vill gå på lite annorlunda saker. 

Det är inte det att vi inte gillar Sverige, det har 
bara gått väldigt bra utomlands. 

Som ett smakprov på Daydreams and Nightmares, 
som skivan heter, har låten Fuckarias släppts som 
mp3 och fått entusiaster att gnugga händerna av 

förväntan.
Det vore en ren mardröm att floppa nu, när första 
låten gått så bra, man tänker att hela skivan kanske 
inte kommer bli lika väl mottagen. 

Ja, det vore som att föda ett fult barn, det är ju vår 
baby det här. 

När In Our Spacehero Suits släpptes 2008 fick ni 
väldigt spridda recensioner, allt från halleluja-mo-
ments till svalnat kaffe, hur tror ni att Daydreams and 
Nightmares kommer tas emot?

Antagligen jämnare, recensenter kommer antagli-
gen ha mycket mindre att anmärka på. 

Jag tror att det kommer handla mer om musik-
smak, säger Mimmi samtidigt som hon dricker en 
klunk Ramlösa, vi sticker inte i ögonen lika mycket 
som förra gången, allt är så mycket mer genom-
tänkt och välarbetat. 

Vi älskar ju den här skivan!
Hur viktigt känns det att få bra recensioner?

Jag läser faktiskt inte recensioner, gör du det 
Mimmi?

Nej, det är bara lata som läser recensioner, de 
flesta som gillar oss hör nog talas om oss på an-
nat sätt. 

Fast bra recensioner är alltid jävligt bra, skrat-
tar Lisa.

Ja, om någon man gillar och respekterar skriver 

en bra recension spelar det ju roll. 
Det vore roligt om Patrik Forshage 
gillade skivan. 

Jag får hellre bra recensioner i 
DN. 

Priser då? Hur viktigt är det?
Inte jätte, men det är roligt att vara 
nominerad, och det vore fett att 
vinna. 

Vilket pris känns störst?
Grammis tror jag, svarar Lisa, men 
mest för att det är så nostalgiskt, 
man har hört ordet Grammis hela 
livet.

Men P3guld är nog lite mer av en 
egen genre, lite mer som oss. 

Ja, det vore fett att vinna alltså.
Lisa avbryter med att hon måste 
springa till sin astrologikurs.

Jag lär mig spå och sånt, horoskop 
ska jag lära mig också, det kan all-
tid bli en alternativ karriär om dethär 
skiter sig. 

Emerentia Leifsdotter Lund

Starke Man

Foto: Anton Magnusson
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Landshuter Strasse 11 är ett bostads-
hus som överlevt kriget. Det byggdes 
omkring 1901, och ligger i stadsdelen 
Schöneberg. Arkitekturen för tanken 
till tidig funkis, gaturummet speg-
lade redan från början välmående 
medelklass. 

Sommaren 2010 renoverades hu-
sets yttre. Ingen av hyresgästerna från 
krigsåren, eller någon av deras efter-
levande, finns dock längre kvar på 
adressen.

Här bodde den framgångsrike ju-
diske fabrikanten och ingenjören Ernst 
(Efim) Wechsler, född 1883 i Chi-
sinau i nuvarande Moldavien, inflyt-
tad till Tyskland 1900 och skriven i 
Berlin1914.

Det gick bra för Wechsler fram till 
åren efter nazisternas maktövertagan-
de. Han startade ingenjörsbyrå på Un-
ter den Linden, hade goda inkomster, 
blev tysk medborgare, och köpte dess-
utom ett hyreshus på Belle-Alliance-
Strasse (idag Mehringdamm) 1923.

1935 återkallades Wechslers tyska 
medborgarskap, och på våren 1939 
tvingades han i landsflykt och förena-
des med sin dotter Ilse (1913-1990) 
i Brasilien, dit hon utvandrat med sin 
make 1936. 

Wechslers hyreshus i Berlin såldes 
exekutivt på skenlegala grunder 1940, 
och han etablerade sig som fabrikör av 
järnstaket i det nya landet, ansökte om 
skadestånd från Tyskland 1947, bevil-
jades 900 D-Mark flera år senare, blev 
brasiliansk medborgare, och avled 
1962. Hans grav finns på en judisk kyr-
kogård i Rio de Janeiro.

Brasilien var för övrigt ett stort ut-
flyttningsland för tyskar från tidigt 
1800-tal och framåt.

Wassertorstrasse 14 ligger i stadsde-
len Kreuzberg, som sedan 1800-talets 
andra hälft kombinerat boende med 
fabriker i kompakta kvarter uppbyggda 
kring ett antal innergårdar.

Tre hus i 
Berlin

I denna fastighet låg bland annat sedan 1931 me-
tallvarufabriken Wechsler&Hennig, grundad 1929 på 
en närbelägen gata av nyss nämnde Ernst Wechs-
ler och den åtta år senare utköpte kompanjonen Paul 
Hennig.

Den tolfte april 1939 ariserades företaget – en 
påbjuden process då judisk egendom överfördes 
till så kallade renrasiga tyskar, vanligtvis genom 
köp till underpris efter hot. Ibland kombinerat med 
utresetillstånd.

Mannen som på detta sätt tillskansat sig Wechs-
lers företag var ”stålbolagsagenten” och nazisten 
Walther Sommerlath (1901-1990), partimedlem se-
dan 1934 och återflyttad till Tyskland från Brasilien 
1938 – kort innan Brasiliens president förbjöd nazi-
partiet i landet.

Härefter ställde fabriken, med trettioåtta anställ-
da, om till militär produktion – precis som ett tiotal 
andra i omkringliggande byggnader. Flera av dessa 
verkstäder var likaså ariserade, och utnyttjade ofta 
tvångsarbetskraft.

Hösten 1943 bombades delar av fastigheten av de 
allierade. Somt förstördes helt, och somt stod kvar 
men revs – förmodligen på 1980-talet – för att ge 
plats åt bostadshus.

Prinz-Friedrich-Leopold-Strasse 26 i stadsdelen 
Nikolassee är en luxuös tyrolervilla uppförd 1901 åt 
den kände tidningsutgivaren Otto Thiele. Hit flyttade 
senare  meteorologiprofessorn Otto Kiewel, en kom-
positör och ett par judiska köpmän. Varefter Walther 
Sommerlath – oklart hur – slog sig ner i huset på vå-
ren 1939.

Hela denna överklassenklav i sydvästra Berlin – 
komplett med egen järnvägsstation och stora träd-
gårdstomter – anlades i tidigt 1900-tal och består 
av ett fyrtiotal imposanta privatvillor, som i huvudsak 
klarade kriget.

Gatan är då som nu lugn och burgen, och i många 
av villorna – exklusiva hus som idag kostar omkring 
femtio miljoner – finns små kommersiella inrättningar 
i markplanet: apotek, guldsmed, kosmetika, inred-
ning, läkare, och så vidare.

Walther Sommerlath lämnade Berlin för Heidelberg 
på senhösten 1943, återvände till Brasilien där han 
arbetade för svenska Uddeholm 1947, varpå han tio 
år senare slog sig ner på den förnäma Bergstrasse i 
Heidelberg – stadens gräddhylla.

C-J Charpentier kartlägger Walther Sommerlath

Wassertorstrasse 14: idag skäligen 
enkla bostadshus nära Moritzplatz. 
Till vänster kyrkan St Simeon som 
klarade bombningarna

Landshuter Strasse 11: fasaden putsas 
på en överlevare från kriget medan 
flera andra hus på gatan bombades och 
ersattes med nybyggen

Prinz-Friedrich-Leopold-Strasse 
26: ett av gatans största hus och 
alltjämt privatbostad

Foto: C-J Charpentier

Det finns fortfarande frågetecken 
kring Sommerlaths förflutna. Han del-
tog bevisligen i nazisternas arisering 
och träffade Wechsler i samband med 
övertagandet men hur han kom över 
villan i Nikolassee förblir okänt. Själv 
förnekade han hela tiden sitt samröre 
med brunskjortorna.

Drottning Silvias uppgift om att fa-
dern tillverkat hårtorkar och leksaker 
är inte heller korrekt. I stället handla-
de det om specialdetaljer och optik till 
pansar- och luftvärnsvapen på upp-
drag av Hitlers dödsmaskin.

Att Wassertorstrasse i engelsk 
översättning heter Watergate är slutli-
gen en pikant slump.

C-J Charpentier

C-J Charpentier har nyligen givit ut boken:
Berlin Schivelbein – utsikter från östlig gata (Förlag: Läs en bok)
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Hon styrde in bilen i full fart framför mig, som om jag 
vore en skurk tagen på bar gärning. När min blick 
mötte hennes ilskna glödande ögon kände jag mig 
skyldig utan att veta varför. Jag tryckte soppåsarna 
som jag bar tätt intill mig, utan att tänka på att mina 
kläder kunde bli smutsiga. Hon klev ut ur bilen snabbt 
som en stuntman och sa till mig: Det här sopnedkas-
tet får du inte använda! Det tillhör bostadsrättsfören-
ingen. Jag hörde mig själv svara med darrande röst: 
Men, men jag bor ju i det röda huset...

”Aha, du är den som aldrig deltar i föreningens akti-
viteter! Så det är därför jag inte känner igen dig... Nå, 
om det är på det viset så får du väl kasta ditt skräp.”

Hon lämnade mig där med skräpet i famnen, och 
det tog en stund innan jag fattade vad det var som 
luktade så illa.

Men en sak har jag lärt mig: vill man som invandrare 
veta om man har blivit svensk så finns det ingen större 
prövning än att vara medlem i en bostadsrättsfören-
ing. Det är här man tar tempen på sin integrationsför-
måga. För mig kändes det som att vara med i en sekt, 
vi hade till och med en pastor, fast vår var som tur var 
snällare än den i Knutby. Med alla dessa gemensam-
ma aktiviteter är det inte konstigt att man här i landet 
blir utbränd, det där är ju nästan en heltidssyssla. 
Dessutom finns det alltid minst en spiontant i varje 
förening.

En tant som har koll på precis när man kommer 
hem, när man går ut igen, vem man träffar och vad 
man åt till middag igår. Jag misstänker att dom vill 
klura ut hur en invandrare har tagit sig in i en bostads-
rättsförening från socialbidragsmisären

Att grannens katt uträttar sina behov i ens trädgård 
är en sak, men att den blir överkörd mitt framför ögo-
nen på en är en annan. Den sorgliga dagen som gran-
nens katt dog av vad som jag misstänker var ännu en 
ungdom bakom ratten utan körkort, kommer jag ald-
rig att glömma

Men den stackars katten gjorde att jag blev tvung-
en att kliva ut ur skuggorna och spela hjälte, jag var 
nämligen den enda som vågade lyfta upp den från 
gatan. Kattägaren ville inte veta vad jag gjorde med 
den livlösa lilla kroppen, bara hon slapp se den. För 
mig som har vuxit upp i kriget och vandrat bland så 
många döda, verkade ett litet kattlik inte så farligt, 
även om jag själv inte kunde låta bli att gråta. Jag 
ringde Djurskyddsföreningen för att ta reda på vad 
jag skulle göra med kroppen. Jag blev kopplad till 
en trevlig dam som sa ”Djurskyddsföreningen var-
sågod”. ”Hej och hå” sa jag, vad gör man med en 
svensk bondkatt som blivit påkörd av en invandrare i 
Merca? I och för sig var jag lite osäker på om det var 
en Merca eller BMW, för i Rinkeby finns det nästan 
inga andra bilar. Förutom då enstaka svenska volvo-
burna politiker på röstfiske. Inga fördomar här inte. 
BLINK, BLINK!

Djurskyddsföreningskyddstanten trodde att jag 
skojade, men hon fick snabbt övertaget genom att 
i sin tur får mig att tro att hon drev med mig, när hon 
med len röst erbjöd sig att ombesörja begravning 
av kattliket efter en kilobaserad taxa. Tanken på den 
döda katten i Djurskyddsföreningens vågskålar gav 
mig kalla kårar. ”Det är väl ingen potatissäck det gäl-
ler” sa jag. Sen åkte jag ut i skogen och begravde den 
själv. Men fråga mig inte var, jag har så dåligt lokal-
sinne att det är ett mirakel varje gång jag hittar hem 
efter jobbet.

Det har gått ett tag sedan detta ägde rum. Numera 
är jag bosatt i ett vanligt hyreshus – tack och lov, och 
jag och den arga damen är KANSKE vänner.

Heja Sverige, Zinat heter jag!

Zinat Pirzadeh

BOSTADSRäTTSFöRENINGEN

En granne från porten bredvid hade 
inför förra helgen placerat ett anslag i 
min trappuppgång i syfte att upplysa 
och be om intillboendes förståelse för 
en högljudd fest. Detta ljudliga gäs-
tabud avsågs enligt anslaget gå av 
stapeln i lappskrivarens bostad under 
lördagskvällen. 

Av detta hörde jag med facit i hand 
noll och intet. Inte ens när jag under 
Serenius kvällsrunda passerade förbi 
partyhuset runt 23-draget. Det enda 
jag då kunde förnimma var ett svagt 
mummel genom det öppna köksfönst-
ret. Vadan detta, ska man hålla på och 
sätta upp lappar i folks trappuppgång-
ar är det väl minsta man kan begära att 
det skall höras åtminstone ett pip el-
ler två? 

Var var musiken? 
Var var dansen? 
Var var fylleskrålet? 
Var var folket med gummivristerna 

som alltid brukar vackla runt utomhus 
huttrandes för att röka vid midnatts 
sena timma då mestadels tomtar och 
hundägare äro vakna? 

Jag tycker detta var dåligt, på grän-
sen till effektsökeri faktiskt. Varpå själv-
aste djävulen flög i mig och jag lutade 
mig över en slarvigt fickparkerad Audi 
av nyare årsmodell. Knackade lite lätt 
på Audins framruta på det att billarmet 
genast gick igång. Lite oljud får man 
förvänta sig när det hålles fest i områ-
det, det har alltid varit och kommer all-
tid vara min paroll.
Således ämnar undertecknad omgå-
ende medelst velociped begifva sig till 
den närbelägna ICA-affären. Detta i 
syfte att på den för allmänheten upplåt-
na anslagstavlan anbringa en pappers-
lapp innehållande en förvarnande text 
där det med all önskvärd tydlighet till-
kännagives att Grefve Fågelsparre äm-
nar spisa gamla Zarah Leander-sten-
kakor på trattgrammofonen utrustad 
med en för ändamålet överdimensio-
nerad fyrtiotums bakelittratt under hela 
lördagskvällen fram till småtimmarna, 
d.v.s. runt 21.50 då sjö och väderrap-
porten går av stapeln i Sveriges radio 
P1. Uppehåller ni er i trakterna, så håll 
för guds skull i hatten. Det kommer att 
svänga mer än den gamla nordslingan 
på Nürburgring, det vill säga utav bara 
den! Om mina Glenn Miller-plattor 
kommer fram gör ni bäst i att springa åt 
andra hållet, annars kommer ni bli för-
kylda av draget…

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

PENNSYLVANIA 6-5000

En bild: Jag sitter i en solstol på ”Jonas 
Jonassons”; mitt och min familjs café i 
Kai bae på Koh Chang i Thailand. Det 
är förhållandevis svalt; 28° i skuggan. 
Jag har lämnat ryggskottet, snöskott-
ningen, förkylningen och vinterkräk-
sjukan bakom mig. Jag pendlar både i 
verkligheten och i fantasin, mellan Sve-
rige och Thailand. Här är problemen 
många, men små. Hemma (ja, i Sverige 
då) får folk istappar i huvudet eller slirar 
av vägbanan i snön. Här kör isbilarna 
skytteltrafik för att kyla ner folks drinkar 
och huvuden. I Sverige kör likadana bi-
lar i skyffeltrafik. Jag känner mig, å ena 
sidan som John cleese i Fawlty towers, 
när jag försöker skriva ut dokument 
men skrivarbläcket är slut. Många mo-
torcykelfärder och pysslanden senare 
är arbetet slutfört och kunden har ing-
en aning om fixandet och trixandet i ku-
lisserna. Å andra sidan, känner jag mig 
som en kung i ett fantastiskt kungarike. 
Kunderna är mestadels svenskar som 
behöver ett gott råd och en kopp kaffe, 
lite internet eller bara en bir. Vi pratar 
om den hiskeliga vintern och om hur 
förträffligt vi har det på vår paradisö. 
Det är verkligen paradiset här, om, 
OM, man har pengar! Vi följde med 
våra thailändska vänner, en familj från 
Isaan (Nordöstra delen), till Sjukhuset 
i Chantaburi. Deras 3-åriga son har 
en form av blödarjuka. Detta är inte ett 
drömläge för en fattig familj. 

En ny bild: Jag sitter i ett väntrum. 
Det känns som om jag befinner mig i 
en 40-talsfilm. Små barn skriker och 
gråter eller bara släpper en liten tapper 
tår, när de tar blodprov eller linkar fram 
med gigantiska droppvagnar. Säng-
arna är i rostfritt stål och föräldrarna 
ligger och sover under sängarna på en 
matta. Det är 8 sängar i varje rum. De 
flesta har inte råd med ett eget rum; det 
kostar 1200 baht (270 kr). Vi går och 
äter i den gemensamma matsalen. Där 
finns ett otroligt utbud av Thailändska 
läckerheter. Innan vi äter desinficerar vi 
besticken i kokande vatten. Kanske nå-
got för svenska sjukhus att ta efter nu i 
influensatider. Vår utsikt är mentalsjuk-
husavdelningen. Alla tittar intresserat 
medan de smaskar i sig sin nudelsop-
pa. Ovanlig lösning! Resten av dagen 
går åt till att shoppa förnödenheter till 
cafét. Hemma på ön igen och jag har 
fått perspektiv på paradislivet. Folk sit-
ter på huk och grillar och dricker den 
inhemska spriten; ”Lao Kao” (risbränn-
vin), jag blir bjuden på ett glas, dricker 
det, fryner inombords, men visar ing-
enting, man är ju väluppfostrad. Jag 
säger; ”Tjock dee”, som betyder skål, 
men även lycka till. Det är verkligen nå-
got de behöver, lite tur. Är man fattig 
och dessutom har otur, då är livet ofatt-
ligt svårt i Thailand. Jag har haft tur, ni 
har haft tur, vi har haft tur.

Jag sätter på en kanna kaffe, läser 
nyheterna och fortsätter att tina.

Jag har lagt vintern på is. Istiden får 
vänta. Jag räcker er texten med varm 
hand.

Jonas ”snögubben” Jonasson

NU LäGGER VI VINTERN På IS VETT OCH ETIKETTTIDEN

Tiden. Tiden hjälper, skrämmer, helar 
och stressar. Den är paradoxal då den 
å ena sidan är nyckeln till överlevnad, 
men å andra sidan håller oss i handen 
rakt in i döden. Resonemang kring ti-
den kan aldrig vara rätta eller felaktiga 
då tiden är någonting relativt som för-
ändras beroende på hur den upplevs. 
Ibland är hoppet om framtiden det 
enda som ger kraft att överleva nuet, 
men ibland är framtiden det som hotar 
att slita bort det ögonblick man önskar 
varade för evigt. Framtiden kommer, 
oönskad som önskad.

Tiden är ett skydd då livet går en 
emot och motgångarna står på rad och 
avlöser varandra. Tiden blir en flyktväg. 
Jag läser gamla dagböcker, bläddrar i 
fotoalbum och förgyller det som varit. 
Minnena förflyttar mig tillbaka i tiden. 
Konfrontationen med verkligheten 
skjuts upp. Eller så förflyttar jag mig 
framåt genom att försjunka i drömmar 
om framtiden. Det är rätt fegt.

Ändå så är det tankarna kring fram-
tiden som gör nuet hanterbart. När 
man en nyårsnatt hittar sig själv, en-
sam lämnad på en bänk, med ett ned-
släckt hopp och ett hjärta som värker 
så är det i tanken kring tiden som trös-
ten finns. Timbuktus ord om att allt lö-
ser sig bara tiden går för den ”har en 
sån magisk effekt” ekar i huvudet och 
plötsligt känns smärtan som någonting 
överkomligt och betydligt mer avläg-
set. För tiden är ju det enda som vi fak-
tiskt har, och i den finns alla lösningar 
och svar. 

Trots det så fortsätter tiden att 
skrämma. Inte bara den som kän-
ner hur döden sakta smyger sig på, 
utan även den som är mitt uppe i livet 
men rädd för vad besluten som fattas 
idag, gör med framtiden. De vågar inte 
ohämmat slänga sig ut i livet. Vågar inte 
riskera allt, vågar inte darra och lämna 
rädslan.  För kanske kommer dagens 
beslut öppna dörrar man helst beva-
rar stängda. Men sådant går aldrig att 
förutse och väljer man att vara ”här och 
nu” och hänge sig hundraprocentigt åt 
nuet finns ingen rädsla i framtiden, det 
ordnar sig då.

”And everyone keeps saying, ’no-
thing helps but time.́ , time is all I own”, 
som Joshua Radin sjunger, eller som 
ett annat av mina favoritcitat lyder 
”Lösningen ligger dock inte i ett änd-
löst utforskande av vår personliga his-
toria. Det förflutna finns per definition 
inte mer, men det är mot dess vålnad vi 
kämpar. Men kampen förs alltid i nuet”.  
Nytt år, nya möjligheter, och en oänd-
lig mängd tid. Det är bara att våga, och 
sen får det bära eller brista.

Isadora Bennet 

Kära läsare,
Många av er har velat veta hur man gör när man har 

en middagsbjudning i sitt eget hem.
Jag är glad över att få säga att jag behärskar även 

detta område galant.

Jag undrar om jag ska bjuda in folk per SMS, mail, 
telefon eller handskrivet brev?
Det viktiga är att du bjuder in folk senast två veckor 
före själva partyt, och att du bjuder in allihop SAM-
TIDIGT, så inte Alice och Bengt blir irriterade för att 
Anna och Jöns är bjudna men ännu inte Alice och 
Bengt (om du nu har tänkt bjuda in även Alice och 
Bengt.)

En del människor har som tråkig vana att komma 
litet för tidigt – ”Jag kanske är litet tidig?” och där står 
du med shampoo i håret och en fransig frottéhand-
duk om magen.

Det kan då vara frestande att ropa: ”Gå hem!” till 
dessa gäster, men du får försöka skärpa dig och hålla 
masken och ta emot ett papperssjok från de tulpaner 
som Anna och Jöns har med sig. ”Stig in, stig in!” är 
här en lämplig replik, medan du sakta gnisslar tänder.

Jag brukar säga, att det är ett brott att komma för ti-
digt, men bara en synd att komma för sent.

Men nu har alltså de cirka 10 gästerna kommit in 
och står och småpratar med varandra. Värdinnan 
försöker undvika en katastrof i köket. Hon hade 
tänkt hinna kasta sig in i  duschen innan gästerna 
kom. Den planen måste hon nu skrinlägga. Vad 
gör värden i det här läget?
Värden har av någon anledning hunnit duscha och 
doftar som ett franskt växthus. Han håller småleende 
på med att öppna de explosiva bubbelvinflaskor som 
man tänker bjuda på. Genom sin flödande charm 
skapar han snabbt en puttrig stämning.

Han går nu runt och fyller på allas glas och kom-
binerar med en skål salta nötter, som i sig kan öka 
törsten.

Bör jag placera folk? Hur berättar jag i så fall hur 
de ska sitta? 
Väldigt bra fråga!

Ja men finns det något bra svar?
Börja med att rita en översiktsskiss i fågelperspektiv i 
dubbelt A4-format.

Du ritar först en stor liggande rektangel (middags-
bordet) och markerar sen var varje gäst ska sitta. Den 
här bilden visar du upp för alla vid fördrinken.

Jaha, men hur placerar man listigt och 
psykologiskt?
Ingen medborgare som är gift eller sambo med X ska 
behöva sitta bredvid X.

Bara om X och Y är förlovade, ska de behöva sitta 
bredvid varandra.

Om både Annalisa och Gregory är intresserade 
av hårlösa insekter, kan det vara lämpligt att placera 
dem bredvid varann. Och så vidare.

Ett roligt grepp är att – plötsligt – vid desserten 
låta alla män flytta tre steg åt höger. Nya samtalsäm-
nen står som spön i backen. Killen som nu  har ham-
nat med värdinnan till höger, inser att det är han som 
måste hålla tacktalet, som faktiskt kan vara ytterst 
kort:

”Tack så mycket för en väldigt god middag!”

Nästa gång kommer vi att tala om maten och drycker-
na, som också kan ha en viss betydelse för ett lyckat 
kalas. För att inte tala om flirten.

God middag!

Jonas Hallberg

De sa till mig. Åk inte till Stockholm. Du 
blir aldrig mer densamma. 

1. Det luktar blöt asfalt när jag öppnar 
porten. Regnet ligger som pärlor 
i Vasaparken och mina sandaler 
blir blöta i sulan. Stockholm om 
sommaren. Papperskorgen utanför 
har svämmat över av pizzakartonger 
och take-away-muggar. 

2. Jag tänker tyst, tyst, tyst för mig själv 
att jag inte alls gillar dig. Att jag hatar 
dig. Jag hatar dig Stockholm, jag 
hatar dig. Jag hatar dina uteställen 
och det dyra vinet. Jag hatar tjejerna 
som sminkar sig till fördärvelse och 
jag hatar killarna som vevar ner rutan 
och visslar på mig när jag skall gå 
över vägen. 

3. Det snöar på Folkungagatan. Ter-
mometern visar -1,5 grader och om 
jag sitter på stolen närmast fönstret 
känner jag hur hårstråna i nacken 
reser sig när kylan tränger på. 

4. 1:ans buss går från Essingen in mot 
stan. Jag ser på villapapporna. Och 
skrattar lite. Tjoho! Jag har två bröst 
och har varken blivit slapp eller tjatig.

 5. Såhär gör man i Stockholm säger 
jag. Och sveper mitt glas. Maria bor 
ute på landet alldeles ensam. Och 
trivs med det. Jag hade velat trivas 
med det också. Men det gör jag 
inte. I alla fall så låtsats jag som om 
att jag vuxit ur min gamla hemstad 
Göteborg. Och råkar jag skriva att 
jag ska hem när jag ska till Göteborg 
raderar jag det fort. Stockholm är 
hemma nu. 

6. Det finns en anteckning i min 
telefon om att jag träffat Oscar på 
Sveavägen. Jag minns att jag tittade 
på honom lite extra i vårsolen. Att 
jag undrade hur det var fatt. Och att 
han log. Jag minns att jag vände mig 
om och att jag sen skrev ner att jag 
träffat honom. Och att det gjorde 
mig glad. Att träffa någon jag kände.

7. Killen i kassan på ICA Matmäster 
tittar konstigt på mig. Jag har lust 
att stirra tillbaka och väsa mellan 
tänderna att han ska sluta stirra, att 
ett foto varar längre. Att han har en 
finne i pannan. Då ser jag det. Mitt 
ena bröst har glidit ur klänningen.

8. Anna är nog runt 50. Vi träffar henne 
en kväll på Harvest Home. Jag 
tycker om henne. Hon bär på sitt 
liv i tre plastkassar och hon äger 
en mobil som hon vaktar med hela 
sitt liv. Anna har bott på Kvinnohem 
nästan hela sitt liv. Och när jag ska 
beskriva henne säger jag att hon 
inte är äcklig. Varför skulle hon vara 
äcklig frågar jag mig själv sekunden 
efter. Men det är för sent. 

9. Drottninggatan 30 maj 2009. 
En ganska fet tant. Låt oss kalla 
henne kvinna. Går emot mig med en 
barnvagn. Hennes son heter Kevin. 
Det är ingenting jag gissar mig till 
utan något jag vet eftersom det står 
Kevin på en skylt på vagnen. Om 
man gjort misstaget att döpa sin son 
till Kevin borde man definitivt inte 
skryta om det.

10. Första gången jag besökte Spybar 
såg jag bara en stor lägenhet med 

STOCKHOLM, STOCKHOLM, STAD I VäRLDEN

dryga människor. Människor med 
dålig smak. Människor med för 
mycket alkohol i blodet. Nu sitter 
jag där själv. Eller jag sitter inte. Jag 
dansar styrdans med Bob Hansson. 

11. 8:36 Slussen en tisdag. Alla går 
i sina kostymer mot stan. Ganska 
snabbt går de. Och alla går på höger 
sida, längst med vattnet. Jag går på 
vänster för att slippa trampas ihjäl 
och för att slippa dras med. Jag är 
livrädd för att bli som dem. Utarbe-
tade och med ointressanta jobb. 
Med någon hemma som inte alls är 
kär längre och som inte avbryter mitt 
i en mening för att ge bort en kyss.

12. Midsommarkransen i en liten 
korvkiosk med rättigheter. Några 
röker blå LM och de som har lite mer 
pengar och inte bryr sig om att spara 
10 kronor röker istället Marlboro 
Lights. 

13. Folkungagatan mitt i natten, 
grannen rakt över sitter naken vid sin 
dator och skriver. Jag iakttar honom 
tills han går och lägger sig. Innan 
han lägger sig i sängen tar han på 
sig kläder. Han kanske bara försöker 
vända på livet. 

14. Jag hör hur de bredvid mig bestäl-
ler in svåra drinkar, hur de gör det för 
syns skull. Ingen vill dricka någon-
ting med fler än två ingredienser. 
Jag tittar på dem med förakt, för det 
är ju det enda jag har kvar. Jag sitter 
ensam i en bar på Söder igen och 
intalar mig själv att det är för att jag 
vill det och inte för att jag inte känner 
någon i Stockholm trots att jag bott 
här i två år.

15. Trots att det gått två år har 
ingenting hänt. Jag går med samma 
väskor, samma gitarr i samma fodral 
och samma skor nedför backen mot 
Essingeringen. Jag är tillbaka där jag 
började. Jag är tillbaka i huset där allt 
startade. Där Stockholm startade. 
Och ingenting har hänt. Förutom 
att vi blev förälskade, gjorde barn, 
ville leva i evigheten- Amen, att du 
dumpade mig på mail, att jag inte 
åt på flera veckor, att jag tog min 
examen. Allt är precis det samma. 
Jag är bara två år äldre.

De sa till mig, åk inte till Stockholm, du 
blir aldrig mer densamma.

Emerentia Laifsdotter Lund

Bild: Evelina Hultqvist

Nytt år, nya tankar men också tid för re-
flektion och eftertanke.

2010 var ett år då vi miste flera som 
betydde mycket för många. Först ut 
och kanske den som betytt allra mest 
är Rainbow, Black Sabbath och själv-
klart fixstjärnan i sitt eget band, Ron-
nie James Dio. Till slut blev cancern 
honom övermäktig men in i det sista 
så presterade han sånginsatser som 
få kan efterskapa. Ronnie James Dio, 
eller Ronald Padavona som han döp-
tes till 1942 kommer att minnas för 
sina utomordentliga plattor med Rain-
bow, Black Sabbath och egna bandet 
Dio. Många är klassikerna som han 
lånat ut sin lejonröst men låtar som 
”Kill The King”, ”Long Live Rocj´k n 
Roll” och ”Holy Diver” är standardverk 
i hårdrockskanonen. Det känns väl-
digt onödigt att just som Peter Steele, 
frontman, basist och sångare i Type O 
Negative gick bort endast 48 år gam-
mal.Peter hade hålit sig nykter och 
drogfri ganska länge, det såg ut som 
om Type O Negative gick en ny vår 
till mötes och en ny platta var i plane-
ringsstadiet. Den över två meter långa 
bjässen dog av hjärtsvikt den 14 april 
2010. Så onödigt…

Slipknots basist och en av grun-
darna  av den explosiva nonetten Paul 
Gray lämnade fru och ett ofött barn 
efter sig då han dog endast 38 år gam-
mal på ett hotellrum 24 maj 2010. Även 
detta känns verkligt trist och onödigt 
när en så ung människa lämnar jorde-
livet utan att fullgjort sitt värv. Slipknot 
är ett fasligt underskattat band som 
bjuder på en ond mix av blackmetal-
riff och rent sväng. Begåvade musiker 
och låtskrivare är det också. Tydligen 
ska de ut och spela nu i sommar och låt 
oss hoppas på åtminstone ett besöka 
av den maskerade och numera deci-
merade  skaran på valfri festival.

2010 gjorde Khoma årets bästa 
platta med ”The final storm”. Som en 
storm över den norrländska prärien 
drog de fram med sin både känsliga 
och hårda musik.

2011 hoppas vi på att Sweden Rock 
Festival blir precis så bra som det ver-
kar att bli. Metaltown ser urstarkt ut 
och senare under året har filmen om 
Mötley Crües vilda liv och fritt efter de-
ras numera klassika ”The Dirt” premiär. 
Låt oss hoppas på att det inte blir den 
kalkon som det faktisk skulle kunna 
bli…

Väl mött under 2011…

Jerry Prütz

NYTT åR
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Ett av Barack Obamas första löften 
som president var att fånglägret Gu-
antánamo skulle stängas inom ett år. 
Fånglägret på Guantánamobasen 
väckte hård internationell kritik under 
Bushadministrationen bland annat 
för att fångarna frihetsberövats utan 
domstolsprövning och för att de hölls 
i förvar under omänskliga förhållan-
den. Stängningen av Guatánamo var 
även en nyckelfråga i Obamas val-
kampanj. I början av det nya året tycks 
Obama dock ha brutit sitt löfte. Han 
skrev under ett lagförslag, om än med 
motstånd, som förhindrar att Guantá-
namofångar ställs inför rätta i USA. 
Lagförslaget ingår i ett budgetpaket 
som går ut på att pengar inte ska gå till 
vare sig att flytta eller döma Guantána-
mofångar vilket omöjliggör en stäng-
ning av lägret.(Aftonbladet 8/1) 

I våras presenterade Obamaadmi-
nistrationen en ny säkerhetsdoktrin. Av 
allt att döma tog den avstånd från Bush 
politik som i sitt ”krig mot terrorismen” 
ansåg sig ha rätt att agera på egen 
hand och stå över lagar om mänskli-
ga rättigheter. I Obamas doktrin slogs 
fast att: ”Vi är i krig med ett specifikt 
nätverk, al-Qaida, och sammanlän-
kade terrorister som stödjer försöken 
att anfalla USA och våra allierade och 
partner”.(SVD27/5) I målet att bese-
gra al-Qaida ges militären fortfarande 
makten, även om det slås fast att det 
ska ske med respekt för mänskliga rät-
tigheter. Vi var många som hoppades 
att den nye presidenten skulle verka 
för diplomati och fredliga lösningar. Att 
det var slut på USA:s hybris. 

Verkligheten blev en annan. För-
utom Guatánmofångarnas fortsatta liv 
i ovisshet har Barack Obama mer än 
fördubblat truppnärvaron i Afghanis-
tan. Våldet där har eskalerat och verkar 
inte minska inom den närmsta framti-
den. I det budgetpaket som Obama 
nyligen skrev under läggs tonvikten på 
finansieringen av USA:s krig. För 2011 
budgeteras 160 miljarder dollar till kri-
gen i Afghanistan och Irak. 

Afghanistan utgör ett tydligt exempel 
på hur militära lösningar vunnit fotfäste. 
FN har förlorat sin legitimitet. I prakti-
ken är det Nato som kommit att styra 
insatserna. I Bagramlägret i Afghanis-
tan, som funnits sedan 2002, hålls för 
närvarande omkring 600 fångar. De 
hålls frihetsberövade utan åtal, advokat 
eller rättegång vilket Guatánomobasen 
bland annat kritiserades för. Några av 
fångarna i Bagram har levt i fångenskap 
under sex års tid utan möjlighet att få 
sin sak prövad. 

Attackerna med förarlösa plan, så 
kallade drönare, har ökat sedan Oba-
ma tillträdde som president. I en FN-
rapport som släpptes i somras kritise-
rar FN:s rapportör, Philip Alston, den 
ökade användningen av drönare. I rap-
porten skriver han att drönare endast är 

tillåtna om de riktas mot personer som är direkt inblan-
dade i stridigheter. Därför är USA:s drönarattacker ett 
brott mot folkrätten och internationella krigslagar. Oba-
maadministrationen hänvisar till ”kriget mot al-Qaida” 
och menar att detta berättigar attackerna i Afghanistan 
och även i Pakistan, trots att USA inte är i officiellt krig 
med Pakistan. I FN-rapporten belyses också att CIA 
inte borde ha ansvaret för attackerna. Om militären utför 
attackerna finns en större insyn om det begås misstag. 
Militären kan även riskera att bli åtalade för krigsbrott. 
CIA opererar med större mått av hemlighetsmakeri. Vi-
dare kritiserar Alston att drönarattackerna riktas mot 
grupper som misstänks vara terrorister utan några säkra 
bevis. Han varnar för att tekniken ska leda till en ”play-
stationmentalitet” då de som utför operationerna befin-
ner sig långt från krigszonen och styr attackerna via da-
taskärmar.(SR 3/6 2010) I augusti 2008 gav Bush CIA 
ökade befogenheter att använda sig av drönare. Man 
behövde inte längre ha samma starka bevis för att det 
faktiskt fanns kända terrorister i utpekade mål. Misstan-
kar om troliga kopplingar till al-Qaida var fog nog för en 
bombattack. (SVD23/12 2010) Riktlinjer satta av Bush 
som Obama nu förvaltar vidare. 

Samma dag som jag skriver denna text revs Hotel 
Shepherd i östra Jerusalem för att lämna plats åt mellan 
20 - 40 nya bosättningar. Bosättningarna strider mot 
folkrätten eftersom östra Jerusalem precis som Väst-
banken är ockuperad mark. Hotellet ligger i Sheikh- 
jarrah som annekterades av Israel 1967 för att sedan, 
1985, säljas till den amerikanske mångmiljonären och 
bosättarsponsorn, Irving Moskowitz. Byggplanerna 
blev kända redan i inledande skede av de fredsamtal 
som Obama drev igenom i september förra året. I ett tal 
till FN:s generalförsamling inleddes fredsansträngning-
arna med fina ord från Obama: ”Om en lösning inte nås, 
kommer palestinierna aldrig att få känna stoltheten och 
värdigheten som kommer med en egen stat. Israeler 
kommer aldrig att få känna vissheten och säkerheten 
som kommer med självständiga och stabila grannar.” 
(Svd 23/9 2010) Obama hade länge som krav att Israel 
skulle förlänga den frysning av bosättningarna som löp-
te ut i slutet av september. I sina försök att få till stånd 
ett byggstopp erbjöd Obama bland annat Israels pre-
miärminister, Benjamin Netanyahu, 20 stycken strids-
flygplan. Näst in till på årsdagen av Obamas mottagan-
de av fredspriset frångick han dock kravet. Israel tog 
Obamas beslut som ett godkännande av sin bosätt-
ningspolitik. En frysning av bosättningarna med målet 
om att de upphör är en förutsättning för palestiniernas 
förhandlingsvilja. De flesta freds- och människorätts-
organisationer i Israel och Palestina är överens om att 
bosättningarna måste få ett slut för en möjlig fred. I stäl-
let expanderar nu koloniseringen av palestinsk mark. 
Fortsätter det i samma takt kommer snart palestinierna 
inte ha något kvar att förhandla om. Ännu en gång har 
palestinierna fått det bevisat för sig att det är Israel och 
USA som dikterar fredsprocessens villkor. 

Den faktiska utrikespolitiska förändringen som Oba-
ma lovade sina väljare har inte införlivats. Den utsträck-
ta handen till muslimer är åter knuten. Inlindat i fina ord 
om demokrati och mänskliga rättigheter har krig blivit 
ett villkor för fred. 

Det är dags att återerövra fredsbegreppets faktis-
ka innebörd. Alfred Nobel förklarar i sitt testamente 
vilka egenskaper som anstår den människa värdig ett 
fredspris: ”Den som har verkat mest eller best för fol-
kens förbrödrande och afskaffande eller minskning 
af stående armeer samt bildande och spridande af 
fredskongresser.”

Ditte Lundberg

”CHANGE”, SA OBAMA. VAD HäNDE?

2009 års fredspris delades ut till den amerikanska presidenten Barack Obama. Inte helt 
utan kritik. Obama hade inte ens varit president i ett år när prisceremonin ägde rum och 
många tyckte att den norska Nobelkomittén endast prisade Obamas retoriska förmåga. 
Obama har nu haft makten i två år och visst har förändringar skett. En obligatorisk sjuk-
vårdsförsäkring har till exempel röstats igenom. Makten har trots allt förflyttas från en 
republikan långt ut på högerkanten till en demokrat. 

Välkomna till mitt uppslag. Jag frågade 
Lars Yngve om han hade lite spejs för 
mig där jag fick röja väg och tipsa om 
koola grejer som händer. Helt enkelt 
ge oss en chans att finna varandra. Jag 
har lust att tipsa det som kan tappas 
bort av kulturkännare, bidragsgivare 
och besökare. De verk och produktio-
ner som bryter ny mark eller urgammal 
mark i en tid av internetkaos. Jag kan 
inte lova att det är det de mest sam-
tida, nerviga och relevanta, men typ. 
Kära läsare av Nya Upplagan, jag hop-
pas ni återvänder hit och känner att ni, 
precis som jag lever i en intressant tid 
politiskt, filosofiskt och estetiskt. Lyft 
röven ur skinnsoffan och bli en del av 
allt. Ditt inre väntar på att ta del av verk 
och människor. Eller för all del, stanna 
i soffan. Det enda som blir lidande av 
det är din själ.

Martin Bryder är en kulturpersonlig-
het i Lund. Förutom att han själv verkar 
som konstnär och musiker har hans 
galleri Martin Bryder Gallery senaste 
tiden vuxit till sig. Attraherar i accele-
rerande takt konstnärer och besöka-
re ur Lunds kulturelit och Malmös mer 
eminenta bohemkretsar. Martin Bry-
der ställer denna månad ut Rebecka 
Hallberts måleri. Nygatan 12 i Lund. 
15 jan – 6 feb.

Hur ska jag säga det. Den här klub-
ben omfamnas ej av lagens trygga de-
mokratiska långa armar. Ring någon 
skäggig man i 35-årsåldern (eventuellt 
han i illustrationen) med tjocka svarta 
glasögonbågar och ta reda på mer. 
Sing Sang-studion. 4 februari. Klubb 
Spasm. Live: K-X-P (fin) finsk mörk 
elektronisk duo. DJ: Spasm (Zucker-
zeit + Do The Math) 21–04. 80 kr i dör-
ren 60 kr förköp.

Dj-kultur = när den som står bakom 
skivspelarnas lust att uttrycka sig vin-
ner över publikens behov av att känna 
igen sig. I Brogatans källare finns en 
sådan exklusiv utpost. Konsekvensen 
är audiella överraskningar och musi-

kaliska djupdykningar. Öppensinnig-
het, nyfikenhet och tolerans är vad som 
krävs för att trivas i Brogatans källare. 
Lördagar och fredagar är det som gäl-
ler. Oftast hängiven dans och saftig 
flirtvibb. 28/1 Mommas drum club 
29/1 Jonas Grönlund 4/2 Hanna Ahh! 
11/2 Rickard Daun 12/2 Arvid Holm. 
Inget inträde och öppet från midnatt till 
04.00. Brogatan 12 i Malmö.

TOMBOY är en klubb på Bodoni 
i Malmö, Möllan. Man kommer in i lo-
kalen och möts av en salig blandning 
glada  typer. Officiellt är målgruppen 
homosexuella kvinnor men fler än jag 
verkar dras till Tomboy trots att vi faller 
utanför målbeskrivningen. I dj-båset 
står en kille i blå skjorta och röd slips 
och matar svettiga 90-talshits. Det är 
mycket dekadent. Udda typer i glädje 
och gemenskap långt ifrån kulturelit 
och smakdomare. Friheten att vara sig 
själv tänker jag, är det inte den vi alla 
ska slåss för? Här infiras den i prakti-
ken med glad energi och subkulturell 
realness. Bodoni. Bergsgatan 20. Mal-
mö. 22 – 03.

Ett tips måste finnas för Stockholm-
släsarna. Under mina sju år i staden 
lyckades jag trots alla präktiga guider 
aldrig hitta något hak som blev en del 
av min identitet. Jag vill därför tipsa 
alla Stockholmare att inte lägga ner 
så mycket tid på att söka det ”unika” 
och charmigt kvalitativa utan gå direkt 
på gräddbullen. Bor man i hufvudsta-
den ska man äta på Grand, Sturehof 
och PA&Co. Roar sig gör man på Dra-
maten, Operan och Bergwaldhallen. 
Har man inte råd får man spara ihop. 
Har man inte lust, tja då kan man bo i 
Södertälje istället. Till nästa månad i 
alla fall. Då kommer ett nytt hett tips till 
Stockholmsinvånarna.

Elin Alvemark

ELINVERSE

Jag vet inte när eller varför det skedde men jag vet 
exakt när jag först lade märke till den. Förändringen. 
Så obetydlig att jag nästan missade den helt. Men en 
dag så var den bara där och ingen var mer förvånad 
än jag.

Hösten och vintern hade varit jobbig ja hela året 
faktiskt. 2010 var ett tufft år med många långa upp-
försbackar och väldigt få raksträckor. Så när jag 
plötsligt fick reda på att jag skulle vara ledig under ju-
len kändes det självklart att åka hem till familjen i Sve-
rige trots att jag redan varit hemma en kort sväng i no-
vember. Så jag frågade min kollega på baren där jag 
jobbar extra om han mot förmodan kunde hjälpa mig 
och jobba för mig på julafton, vilket var min enda dag 
och utan tvekan svarade han ja. Så mycket aningslös 
och med enorm tacksamhet gick jag till min chef för 
att berätta om min kommande resa. Reaktionen som 
mötte mig var för mig totalt oförutsägbar och en mani-
festation av hur naiv jag fortfarande är efter alla dessa 
år. Jag fick ett övertydligt nej till svar på frågan som 
aldrig ställts.

Snopen och obekväm gick jag tillbaka bakom ba-
ren med många tunga tankar i huvudet. Efter mycket 
grubblande kom jag fram till vad det var som störde 
mig. Det var inte det att min chef sagt nej som var pro-
blemet utan anledningen till varför. Han hade sagt 
nej enbart av princip och med detta gjort ett tappert 
försöka att utöva makt och visa mig vem som bestäm-
mer trots att jag redan gjort jobbet åt honom och satt 
in en ersättare. Och det var med den insikten som för-
ändringen föddes. 

Jag gjorde ett val. Och jag valde mig. Med ban-
kande hjärta och stora orosfjärilar i magen meddela-
de jag min chef att jag stod fast vid mitt beslut att åka 
hem över julen och att jag med detta beslut inser att 
jag inte längre har något garanterat jobb kvar då jag 
återvänder till Los Angeles. Jag förklarade att jag var 
väldigt tacksam för det som varit och att jag kommer 
se tillbaka med enbart positiva minnen. Det var svårt 
och han blev inte glad men någonstans djupt där inne 
i ögonen speglades något som såg ut som erkännan-
de och förrådde den buttert hårt ihopknipta munnen.

Så jag åkte hem till julen och familjen och det var då 
jag började lägga märke till förändringen.

Det började redan på flygplatsen i Los Angeles. 
När jag stod i den långa kön för incheckning och kän-
de hur tröttheten tog ut sin rätt och hur irritationen 
steg efter att åter blivit påkörd av en överlastad baga-
gevagn styrd av en ouppmärksam tjej högt pratandes 
i en mobiltelefon. Plötsligt kom en kvinna fram till mig 
och sa att hon just öppnat incheckningen och att det 
gick bra att checka in hos henne med. Tacksamt följ-
de jag snabbt efter henne bort från kön. Jag gick ge-
nom säkerhetskontrollen utan att lägga märke till le-
endet som säkerhetsvakten gav mig. När jag väl satt 
mig vid gaten och tittade på mitt boardingpass så 
såg jag plötsligt något jag inte lagt märke till tidigare. 
Någon hade ritat ett hjärta och skrivit ”ha en bra resa i 
ena hörnet”.  Med ett leende som värmde hela magen 
klev jag ombord på planet och insåg till min stora för-
våning att jag blivit uppgraderad till Economy Extra. 
Detta var bara början på en lång rad oväntade posi-
tiva händelser som avlöste varandra. Och nu med fa-
cit i handen så intalar jag mig att det inte är slumpen. 
Väl tillbaka i LA åkte jag direkt från flygplatsen till job-
bet i just baren där hotet om jobbförlust fortfarande 
hängde tungt. Med nio timmars jetlag och ett oväntat 
varmt mottagande av min chef träffade jag en tjej som 
aldrig tidigare varit i min bar och med anknytning till 
Sverige. Vi pratade och hon erbjöd mig ett helt nytt 
jobb med totalt nya möjligheter till utveckling och per-
sonlig tillväxt. Slumpen? Nej knappast. Förändring-
en skedde i samma stund som jag vågade stå upp 
för mig själv och ta en risk. Att våga ta risker belönas. 
2011 är året då jag kommer ta många risker.

Anna-Karin Eskilsson

FöRäNDRINGEN

Foto: Thomas Engström

Strax före sju ringer klockan och ylle-
sockor dras över fötter. Havregryn och 
vatten blir till gröt, på tv-n visas ännu 
bara en klocka. Prick sju startar sänd-
ningen. På TV-n är det mörkare och 
ännu tidigare än i soffan. Elitidrottare 
varvas med pensionärer och första-
gångsåkare. Milen sitter i kroppen – 
ett märkligt uttryck – och varierar väl-
digt: allt från tio, femton till flera hundra. 
Aldrig annars märks att havregryns-
gröt ger energi, men ett Vasalopp på 
TV ger just den effekten.

Så går starten. Årets metafor till flyg-
fotografierna blir flodvåg. En flodvåg 
av skidåkare. Och sen, när helikopter-
kameran åker längre ifrån, för att bättre 
visa upp helheten: en lavaström.

Årets kranskulla heter Frida. TV-
underhållningen den första söndagen 
i Mars är proppfull av sådan informa-
tion trots att det är ett sportarrange-
mang man följer. När gröten är uppäten 
har fortfarande inte de i nionde starled 
kunnat påbörja de nio milen till krans-
kullan i Mora.

Hakan blir vit av raklödder och 
medan kniven skär huden len följs en 
tidig utbrytargrupp av snöskoterka-
meran. När morgonbestyren är av-
klarade och lägenheten lämnas har 
täten nått Mångsbodarna. Tusentals 
skidlöpare bakom dem i en flodvåg i 
dalaskogarna.

Theodor på Tetrapak åker vasalop-
pet för trettonde gången. Själv åker 
man tåg till Köpenhamn. På tågsta-
tionen är tågen försenade. Signalfel, 
sägs det. Sträckan Malmö - Köpen-
hamn är 4,6 mil. Ungefär lika långt är 
det mellan Sälen och Evertsberg. Kan-
ske når Theodor Evertsberg medan 
tåget väntar vid Svågertorp. Kö på 
spåren, sägs det. Ingen av oss vinner 
spurtpris. 

När tåget når Köpenhamn har re-
san pågått i två timmar. Vårdagssolen 
är trött. Man tar seden dit man kom-
mer och man kommer till Köpenhamn. 
Dricker Carlsberg på fortfarande rökig 
pub och promenad i botaniska träd-
gården. Registrerar den enastående 
tystnaden vid en bänk.

Äter middag ensam. Utanför fönstret 
folktomma bussar. Pappor drar ungar 
på pulkor, det låter ända in när plas-
ten glider mot asfalten. Åker tillbaka till 
Sverige. 

Promenerar hem. Det snöar. Trött-
het efter luftombytet i Danmark är spe-
ciell och tryckande. SMS från Theodor 
som är i mål. Tiden: 11 timmar. Borstar 
tänder och ser en nyhetssammanfatt-
ning. Helikopterbilder från Sälen. Kom-
mentatorn säger flodvåg och det visas 
snabbresumé av dagen i spåren. Inte 
heller i år blir det svensk seger. Säll-
samt söta kranskullan Frida och snöp-
liga vurpor avslutar sammandraget. 
Ljuden från Nobellvägen tonas upp när 
TVn tonas ner. Jag håller andan och 
väntar på att det ska bli natt. Somnar 
med sockorna på.

Jerker Kaj

VASALOPPET EN MISS I PISSIMIPPI

Spindelmannen, Fantomen, 
Stålmannen

Mina viktigaste kvinnliga förebilder 
som barn. 

Agent X9, Blixtgordon, Mandrake 
och Tarzan. 

Inte Tintin och Dupontarna,
Inte 91:an
Inte Knasen.
Men Rip Kirby.
Och Batman.
Bamse!
Det blev bättre dag för dag.
High Chaparral – 98 avsnitt, Big 

John Cannon, Buck Cannon, 
Manolito Montoya.

Man fick sjunga kampsånger också: 
Blicken blir stirrig  
Jag känner mig virrig var gång jag 
ser High Chaparral:  
Maanoliiito, när jag ser Maanoliiiito

Bröderna Cartwright – 430 avsnitt – 
pappa Ben, de tre sönerna Adam, 
Eric och Joseph : )

Alias Smith and Jones, Han-
nibal Heyes and Kid Curry – 50 
avsnitt : (

M*A*S*H – 251 avsnitt, några en 
timme långa, det sista en långfilm. 
Krigsserien fyra gånger så lång 
det krig under vilket den utspelade 
sig. Jubel!

Kapten Benjamin Franklin ”Haw-
keye” Pierce.

Kopral Walter Eugene ”Radar” 
O’Reilly.

Kapten B.J. Hunnicutt.
Överste Sherman
Sergeant Luther Rizzo
Menige/sergeant Jack Scully.
Bara att suga åt sig, man växte tryggt 

och säkert in i kvinnorollen. 
Inga störningar, what so ever.
Kommissarie Columbo – 69 avsnitt.
Kojak – 125 avsnitt.
’Allå, ’allå, ’emliga armén, Röné 

Fransoa Artoa kaféägare och 
andra kaptener, konstaplar. 
– 85 avsnitt.

Onedinlinjen – Åh! James Onedin, 
Kapten Baines och alla andra 
brittiska puddingar.

What a lovely weather!
Would you like another cup of tea?
Åtta säsonger – tyvärr bara 91 

avsnitt : (
Arvingarna, de tre bröderna Ham-

mond – 92 avsnitt : (
Pang i bygget, John Cleese och 

grabbarna –12 avsnitt, alldeles 
alldeles för lite!

Snobbar som jobbar, stor tittar-
succé, sågs av varannan svensk 
kvinna. Miljonärerna Brett Sinclair 
och Danny Wilde alias Roger 
Moore och Tony Curtis – en livets 
skola. 

För kort, endast 24 avsnitt.
Mupparna – världens bästa 

killdockor på bästa sändningstid.
Sherlock Holmes – världens bästa 

detektiv.
Jimi Hendrix – världens bästa 

gitarrist.
Dallas, J.R. Ewing, Bobby, Cliff 

Barnes – WOW! 
– 357 avsnitt à 50 minuter : ) : )

Allt jag kan har jag lärt mig av Ba-

retta, polisen i förfallna lägenheten 
som kör den gamla bilen. Har goda 
kontakter med den undre världen 
och försöker ställa saker till rätta. 
Baretta äger en gultofskakadua.

De fattiga och de rika – bagaren Axel 
Jordache vill att hans söner Rudy 
och Tom ska få det bättre än han 
själv.

Gänget och jag. Utan Fonzie, Fonz, 
Fonzta! – mitt liv en sinad brunn.

The Benny Hill Show, vad skulle jag 
tagit mig till?

Räknar ut min feministiska teveskola: 
1254 timmar.

Lägger till serietidningstiden: 2 tim-
mar/vecka x 10 år = 1040 timmar

I skolan fortsätter det, läser historia:  
Julius Caesar 
Alexander den Store 
Napoleon  
Charles Lindberg  
Chaplin, Stalin, Lenin.

Politik: Olof Plame, Gunnar Sträng, 
Kjell-Olof Feldt.

Sport: Ingmar Stenmark, Björn Borg, 
Börje Salming.

Berömda skådespelare: Henry Fonda, 
Humphrey Bogart, Clint Eastwood.

Berömda författare: Joseph Brodsky, 
Charles Bukowski, Vladimir 
Nabokov. 

Berömda musiker: Elvis, Beatles, 
Frank Sinatra.

Regissörer: INGMAR BERGMAN.
Litteraturen: Indianer, cowboys, 

detektiver, grabbar på äventyr.
Prästerna, ekonomerna, gynekolo-

gerna, forskarna, fågelskådarna, 
sagorna, sångerna, filosoferna, 
fotograferna, teknikerna, kungarna, 
ambassadörerna, landshövding-
arna, journalisterna, litteraturkriti-
kerna, recensenterna, advokaterna, 
fackföreningsledarna, företags-
ledarna, trafikledarna, rektorerna, 
kaptenerna, militärerna, tyckarna, 
tänkarna, programledarna.

A-lagarna.
Morgontidningen hette: Manligt 

Perspektiv.
Total feministisk inlärningstid fram till 

18 år, minus sömn: 10 år (inklusive 
mardrömmar). 

Motsvarar en läkarutbildning och en 
omskolning till ekonom.

Man hamnade rätt, man var glad, 
tillitsfull, framtiden låg vid ens fötter.

Man handplockades av sina förebilder, 
utvecklades, fick snabbt en viktig 
samhällsposition.

Man fick det mesta gratis.
Man trivdes med livet.
Nu har man fått nya förebilder via 

Animal planet: The Bearman, The 
Wolfman, The Snakeman, The 
caveman, Skalbaggenmannen och 
Fjärilsmannen.  

Kockmannen.
Det är en piss i Mississippi att vara en 

Miss i Pissimippi.

Susanna Alakoski

”I början av det nya 
året tycks Obama 
dock ha brutit sitt 
löfte.”
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Kalle Lind

Även i många sjuttitalsböcker som inte 
är uttalat politiska sipprar proggen och 
tidens tendenser igenom, liksom i för-
bigående, som en självklar del av rekvi-
sitan. Det kan handla om FNL-märken 
och palestinasjalar och andra yttre 
proggkoder, det kan handla om ett på-
bjudet avslappnat förhållande till sex 
eller om alternativa familjebildningar.

”Storfamilj”, det vill säja det man 
också kallar ”kollektiv” (och som 
många då också kallade ”gruppsex-
kollektiv”), var ett begrepp i tiden från 
sextitalets slut. Jag har aldrig sett någ-
ra siffror på hur många som verkligen 
levde i organiserade storfamiljer – i sin 
bok om ”Välfärdsåren” (2005) påstår 
diversevetaren Göran Hägg att de var 
”ganska sällsynta” utan att lägga fram 
andra bevis än sin egen maggrops-
känsla – men jag gissar att fler gillade 
teorin än praktiken.

I film och litteratur från tiden dyker 
storfamiljerna upp med en viss regel-
bundenhet, oftast som ett tacksamt 
objekt för hån. I satirfilmen ”Miss and 
Mrs Sweden” (1969), med manus av 
författaren och retstickan Lars Fors-
sell, förekommer ett kommunistiskt 
kollektiv som givetvis bor i en luxuös 
Lidingövilla och där medlemmarna lå-
ser in sej på muggen för att i hemlighet 
läsa den imperialistiska Kalle Anka. 

Betydligt positivare presenteras en 
storfamilj i Kerstin Thorvalls ”Peter mö-
ter Cecilia” (1970), en kapitelbok för 
5-9-åringar. Sjuåringen Peter har av-
vikande konstnärsföräldrar och känner 
sej utanför tills han möter jämnåriga 
Cecilia, som också lever i en bohemisk 
miljö och trivs bra med det. Hon rabb-
lar upp alla hon delar hem med:

”Mamma och jag och Tommy och 
Mick – det är desertören och han 
sköter hushållet, och ibland bor 
hans tjej, som heter Barbro här, hon 
är svensk – och så är det Leffe och 
Katarina och deras unge, som bara 
är två veckor och heter Napoleon, 
fast det heter han inte förstås. Han 
har inget riktigt namn än, dom kallar 
honom för Napoleon därför att han 
är en envåldshärskare, säger Leffe.”

Inte nog med att hemmet kan ståta 

2010 utkom Kalle Lind med ”Proggiga barnböcker” (Roos & Tegnér), en personlig, komisk och bitvis elak redo-
görelse av 1970-talets vänsterlitteratur för barn. Som den envetne samlare han är, har Kalle Lind förstås hittat 
betydligt fler tidstypiska böcker än vad som rymdes i den där boken. I vanlig ordning, när det handlar om djupdyk-
ningar i populärkulturella fenomen, kommer då Nya Upplagan väl till pass.

med en tvättäkta desertör – ”en soldat 
som inte vill kriga och som har gett sig 
iväg från kriget” – utan som en extra 
fjäder i progghatten trotsar han också 
könsrollerna genom att diska.

Det är så klart Vietnamkriget han 
deserterat från, vilket också avhand-
las som hastigast i boken. Peter frågar 
sina föräldrar vad en desertör egent-
ligen är och pappan stoppar sin pipa 
ordentligt innan han svarar: ”Det krig 
som man just nu talar mest om, det är 
det i Vietnam. Det vet du, va?”

”Jo, det visste Peter. Det var ofta om 
det på TV, och en gång hade han 
gått med mamma och pappa på en 
demonstration, där man ropade ”Ut 
ur Vietnam, USA” – och mera som 
han inte kom ihåg.”

Och är det nåt som det verkligen myll-
rar av i sjuttitalets barnkultur så är det 
just pedagogiskt kursiverade demon-
strationer. Är det inte barnen själva 
som demonstrerar för alternativ jul, 
bättre miljö eller mindre morötter på 
dagis, så paraderar tågen förbi nån-
stans i bakgrunden, som en del av 
stadsbilden och miljöbeskrivningen.

Mitt intryck är att demonstreran-
det på sjuttitalet helt enkelt var ett sätt 
att umgås. Kunde man på ett ungefär 
skriva under på vad som stod på ban-
derollerna så hoppade man in i nåt av 
de demonstrationsföljen som ständigt 
verkar ha varit i rörelse genom svenska 
städer. I tågen träffade man gamla vän-
ner och nya ligg, fick en pratstund och 
motion, lärde sej några nya slagord att 
använda som vaggvisor, knöt kontak-
ter, nätverkade.

Det här var ju långt innan Facebook 

kom och effektiviserade allt.
Ett exempel på hur demonstrerandet finns med 

som en rekvisitadetalj hittar vi i de fyra omhuldade 
böckerna om Måns och Mari (”Måns och Mari om vin-
tern” 1974, ”... om hösten”, ”... om våren”, ”... om som-
maren” 1976). Två barn följer årstidernas skiftningar 
tillsammans med en mystisk tant som heter Matti och 
som de tydligen bor hos. Böckerna har på intet sätt 
någon politisk syftning. De handlar om frukter och 
bär och höstlöv och död som ger liv och lägger stor 
vikt vid ord som ”kamferspindelskivling” och ”höggul 
fingersvamp”.

Ändå, inte alls som ett statement utan som en själv-
klarhet, tränger sej demonstrationstågen in i hand-
lingen. I vårboken avlöses påskriset och valborgs-
bålet av första maj. Och vad är det nu ”man” gör på 
första maj?

”– Vart ska du gå, Matti? frågar Mari.
– Jag ska demonstrera mot krig och svält och allt 

annat som inte är bra i världen, svarar Matti. För i 
dag är det första maj och då brukar folk samlas och 
demonstrera. [...]
När tåget sätter i gång säger Mari: 
– Så bra att vi kom med dej, Matti! Så är det flera 
som visar vad dom tycker. 
– Ja, jättebra var det, säger Matti.
Hon har läst högt texterna på plakaten. JORDEN 
ÄR ALLAS HEM står det på ett. ALLA MÄNNIS-
KOR ÄR SYSKON står det på ett annat. 
– Då är jag din bror, Matti! Va bra! säger Måns.”

Bara på sjuttitalet var demonstrationståg en fullkom-
ligt naturlig del av stadsbilden. Och bara på sjuttitalet 
förväntades en grabb i förskoleåldern vilja idka sys-
konskap med en gammal tant.

Kalle Lind

Proggiga barnböcker: 
Demonstrationer och 
storfamiljer Alliansen i Nacka vill lägga ut alla sina 

bibliotek på entreprenad. Privata aktö-
rer skall sköta driften. Marknaden ska 
ge låntagarna vad de vill ha. 

Det vill säga: marknaden kommer 
att ge låntagarna det marknaden tjänar 
mest på att ge dem. 

Detta kallar man en demokratisk 
reform. 

Lena Adelsohn Liljeroth är moderat. 
Det är inte jag. Men jag är politisk. Det 
är därför jag är poet. 

Jag tycker att kultur är viktigt. Det 
tycker Liljeroth också. Det är därför 
hon är kulturminister. 

Liljeroth tror på marknaden. Det gör 
inte jag.

Jag litar inte på marknadskrafterna 
som förvaltare av långsiktiga värden, 
kulturell kvalitet, oberoende och för-
nyelse. Inte för att jag har något emot 
marknaden som sådan, men jag tror 
att alla marknader behöver regleras 
utifrån sin särart. Finansmarknaden, 
fastighetsmarknaden, energimarkna-
den osv. Vissa verksamheter kanske 
inte ens ska analyseras i ekonomiska 
marknadstermer? 

När jag lyssnar på Liljeroth gör jag 
det som författare och poet. Jag försö-
ker förstå hur det hon säger påverkar 
mina möjligheter att läsa och skriva 
poesi, att se på film, gå på biblioteket, 
lyssna på musik, gå på teater osv. Jag 
tänker på den skapande processen, 
att vara kreativ.

Kreativitet är ett ord som jag försö-
ker undvika numera. 

Att vara kreativ känns som en pro-
duktionsmetod i det här sammanhang-
et. Kreativa näringar, kulturskapare, 
kulturentreprenörer. 

Liljeroth är väldigt övertygande i 
teve när hon till exempel försvarar till-
sättningen av en näringslivslobbyist 
i Kulturrådets styrelse. Hon säger att 
om han varit vänsterpartist så hade 
kulturlivet inte alls protesterat. Hon har 
förmodligen rätt. I grunden handlar det 
om ideologi. Men ofta när man formu-
lerar ideologier så låter det jättebra. 
Man kan skriva under på nästan allt. 
Sverigedemokraterna till exempel är 
för en human flyktingpolitik.  

Och självklart får vi räkna med att al-
liansen vill driva en borgerlig kulturpo-
litik när de nu har ett slags makt, utan 
majoritet, men dock. 

Med övertygelse säger Liljeroth att 
hon självklart vill se mer entreprenör-
skap inom kultursektorn. Och jag tän-
ker först visst, varför inte? Men så slår 
det mig. Är vi inte redan entreprenö-
rer? Att vara författare innebär att du 
ständigt skapar ditt eget arbete, dina 
egna projekt, hittar dina egna upp-

dragsgivare, förläggare, producenter och scener. 
Entreprenörer är kreativa. 
Är poeter entreprenörer?
Liljeroth uttrycker sin syn på kultur och konstnärer 

och kreativitet i en räcka beslut och uttalanden. Hon 
tycker till exempel inte att konstnären NUGs videoin-
stallation är konst. Trots att den arbetats fram på en 
konstnärlig högskola och ställts ut på gallerier. Om 
han platsar som entreprenör framgår inte.

Är det det vi har kulturministern till? Att tala om var 
gränsen för konst går? Är det vad vi har kulturpolitik 
till? Att avgöra vad som platsar och vad som inte plat-
sar i det offentliga rummet? 

När Liljeroth argumenterar mot fasta bokpriser 
finns ingen saklig analys av hur det skulle kunna på-
verka bokmarknaden, läsandet, skrivandet eller till-
gången på litteratur. Bara en gissning, att böcker 
skulle bli dyrare (vilket motsägs av en engelsk under-
sökning) och påståendet att det är en stalinistisk idé. 

Men fasta bokpriser finns i fler än hälften av Euro-
pas länder. Inga av dem är stalinistiska. 

Varför vill Liljeroth använda ideologiska argument, 
varför vill hon skrämmas med Stalin? Är hon själv 
rädd? I ett tidigt underlag från Moderaternas riks-
dagsgrupp skulle innehållen i biblioteken ”balanse-
ras” ideologiskt. Det vill säga färre vänsterböcker och 
fler liberala författare. 

Vad är det egentligen som driver dem? 
Alla våra grannländer och de flesta andra europe-

iska länder, i stort sett hela den rika delen av världen, 
har någon form av belöningssystem för sina konstnä-
rer, författare, musiker osv. För viktiga insatser och 
långvarigt konstnärskap av omvittnat hög kvalitet. 
Hos oss kallades det statlig inkomstgaranti för konst-
närer. Den har Liljeroth och alliansen avskaffat.

Varför? Liljeroth deklarerade på en presskonfe-
rens att arbetslinjen nu även gäller konstnärer. Hon 
är av princip emot lön utan motprestation. Hur menar 
hon? De här noggrant utvalda och kvalitetsgranska-
de konstnärerna har inte presterat tillräckligt? Eller 
misstänker hon att de inte kommer att prestera? Hur 
mäter hon det i så fall? Konstnärligt arbete som inte 
lönar sig på marknaden är inte arbete? Hur motive-
rar hon i så fall att göra om stipendierna till kortare 
arbetsstipendier? Hur kontrollerar hon att de nya sti-
pendiaterna verkligen presterar? Ska vi över huvud 
taget ha stipendier? Forskarlöner? Riksdagspensio-
ner? Statliga professurer? Eller vill hon bara sätta lite 
press? 

Tror Lena Adelsohn Liljerot att det är lönen som 
driver människor att ägna ett helt liv åt konstnärligt 
skapande?

Liljeroth har sagt att hon hellre köper sina böcker, 
än lånar på bibliotek. Jag antar att hon menar att för 
henne är böcker så viktiga att hon vill äga dem. Kul 
för henne att hon har råd med det. Och tur att hon 
inte läser mer än hon har råd med. Hon tror också att 

biblioteksutlåningen minskar eftersom 
människor hellre köper billiga pock-
etböcker. Med det finns inga direk-
ta belägg för det. Att bokbestånden 
minskar, bemanningen minskar, öppet-
tiderna minskar, bokbussar dras in och 
filialer stängs kan också ha med saken 
att göra. Tror jag. Det borde någon ta 
reda på. 

Eller att folk varken har tid eller ork 
över för att ta bussen in till centrum och 
låna böcker efter arbetet. 

Om vi lämnar ut kulturella värden till 
marknaden kommer de att definieras 
som produkter av utbud och efterfrå-
gan, kortsiktiga vinstintressen och 
kvantitet snarare än kvalitet. Kultur, lit-
teratur, bibliotek och kommunala mu-
sikskolor blir resultatenheter tillgängli-

ga i första hand för de som har råd och 
som levererar vinster till ägarna – som 
inte längre är vi. 

Det oroar mig att marknadsanpass-
ning kallas demokratisering. Makten 
över den kommunala verksamheten 
förskjuts från dig som medborgare, till 
dig som konsument. Ju mindre tid och 
krångel du skapar för bibliotekarierna, 
desto bättre. Här gäller det att kränga. 

Varför ägna tid åt förskoleklasser 
eller läsovana vuxna när det finns en 
vinst att göra? Besöksstatistik och ut-
låningssiffror används som mått på. 
kvalitet? Ju mer du är värd för biblio-
teksägaren desto mer välkommen är 
du. 

Så in med lattemaskiner och nya 
kassaapparater. 

På marknaden är det pengarna som 
styr. 

När verksamheten läggs i bolag för-
lorar du din rätt till insyn. Offentlighets-
principen gäller inte längre. 

Staten kan stärka och skapa bättre 
förutsättningar för ett oberoende och 
dynamiskt kulturliv. Men inte på det 
sätt alliansen med Liljeroth i spetsen 
gör det. Genom att stärka och skydda 
marknaden och lämna över initiativet 
och skapandet till marknadskrafterna, 
ekonomiska incitament, arbetslinjen. 

Det finns verksamheter som inte 
lämpar sig att underkastas företags-
ekonomiska kalkyler. Det finns kreati-
vitet som inte omedelbart går att om-
sätta på en marknad. Det finns värden 
som inte direkt går att sätta ett pris på. 

I USA finns det ett stort motstånd 
mot den sjukvårdsreform som ger alla 
tillgång till läkarvård. Den gick näs-
tan inte att genomföra. Det kallades 
socialism. 

Så är det inte i Sverige. 
Till exempel biblioteken står väldigt 

högt på människors lista över kommu-
nal service som de gärna betalar skatt 
för. Även om de inte själva använder 
biblioteket särskilt ofta. Vi vill kunna 
säga att det är våra bibliotek. Våra 
folkbibliotek. 

En del saker är det bra att vi samsas 
om. 

En fri och oberoende press är bra.
Orädda författare som ägnar lång 

tid åt att skriva besvärliga böcker – bra.
Riksdagsmänniskor som inte är be-

roende av sponsorer – vill vi också ha. 
Och det är vi som ska bestämma för-

utsättningarna, reglerna och villkoren. 
Inte marknadskrafterna eller börsen el-
ler valutakursen eller en bolagsstyrelse 
som vi inte har valt själva. 

Socialdemokraternas, miljöpar-
tiets och vänsterpartiets kulturpolitik är 
sannerligen ingen dans på rosor den 
heller. 

Men ordet kulturpolitik håller på att 
få en ny innebörd: Politik som utövas 
genom kulturen.  

Och just nu är det alliansen som har 
makten, i alla fall ett slags makt. 

Mats Söderlund, poet

Mats Söderlund

”Ju mindre tid och krångel du skapar 
för bibliotekarierna, desto bättre. 
Här gäller det att kränga.”

Ett slags makt

”I tågen träffade man gamla vänner 
och nya ligg, fick en pratstund och 
motion, lärde sej några nya slagord 
att använda som vaggvisor, knöt 
kontakter, nätverkade.” 
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”Avlegaliseringen”, som gått fram med 
stormsteg, förmedlades i december 
av den USA-baserade människorätts-
organisationen Human Rights Watch 
som krävde att USA skulle ”dra in eko-
nomiskt stöd till Israel av den storle-
ken, som motsvarar Israels kostnader 
för dess bosättningsverksamhet”. Man 
krävde också att USA ska ha kontroll 
över bidrag till Israel från sådana skat-
tebefriade amerikanska organisationer 
som bryter mot internationell lagstift-
ning. Man bör till exempel ”förbjuda 
diskriminering” – det är många som 
gör sig skyldiga till det brottet. Amnes-
ty International hade redan begärt ett 
vapenembargo mot Israel.

Legaliseringsprocessen tog också 
ett stort steg framåt i december, då Ar-
gentina, Bolivia och Brasilien erkände 
staten Palestina (Gaza och Västban-
ken). Nu är det mer än ett hundra län-
der som erkänner staten Palestina.

Den internationella advokaten John 
Whitbeck uppskattar att 80-90 pro-
cent av världens befolkning lever i län-
der som erkänner Palestina som stat, 
medan bara10-20 procent erkänner 
Republiken Kosovo. USA erkänner Ko-
sovo men inte Palestina.

Och därför, skriver Whitbeck i det 
amerikanska nyhetsbrevet Counter-
punch, ”behandlar media Kosovos 
självständighet som om det vore ett 
faktum, medan man bara ser Pales-
tinas självständighet som något att 
sträva mot, något som inte kan bli 
verklighet utan israelisk-amerikanskt 
samtycke”. Det är ju så maktutövning 
på den internationella arenan normalt 
fungerar.

Eftersom de israeliska bosättning-
arna på Västbanken är så omfattande, 
har man i över tio år sagt i amerikansk 
media, att det internationella samför-
ståndet om en tvåstatslösning är av-
somnat, eller har missuppfattats (fast-
än nästan hela världen uppenbarligen 
inte håller med). Därför, menar press-
sen, borde de som stödjer Palestinas 
rättigheter kräva att Israel tar över hela 
Västbanken, och att en kamp liknan-
de kampen mot apartheid i Sydafrika 
tar vid, vilket skulle leda till att den ara-
biska befolkningen får fullt medborgar-
skap i Israel.

Bryt dödläget mellan 
Israel och Palestina
Samtidigt som Israel ägnar sig intensivt åt olaglig bosättningsexpansion, försöker den israeliska regeringen lösa 
två problem: det som regeringen ser som en global ”avlegaliserings-kampanj” mot Israel – det vill säga, protester 
mot dess brottsliga handlingar och vägran att delta i dem – och en parallell kampanj för att legalisera Palestina.

Denna lösning förutsätter att Israel 
skulle gå med på att ta över hela Väst-
banken. Det är tvärtom mycket troliga-
re att Israel istället kommer att fortsätta 
med sina bosättningar och annektera 
de delar av Västbanken som de bygger 
i, ungefär halva området, och inte ta 
något ansvar för resterande delen. På 
så sätt skulle de lösa ett ”demografiskt 
problem” – för många icke-judar i en ju-
disk stat – samtidigt som de skulle av-
skära Gaza från resten av Palestina.

Det finns en likhet mellan Israel och 
Sydafrika som är värd att nämnas. När 
apartheid hade införts märkte de natio-
nalistiska sydafrikanerna att de hade 
blivit paria på den internationella sce-
nen. Men 1958 meddelade deras ut-
rikesminister USA:s ambassadör, att 
FN:s fördömande och andra protes-
ter inte betydde något så länge som 
Sydafrika fick stöd från den globala 
envåldshärskaren – USA.

På 1970-talet utfärdade FN vape-
nembargo mot Sydafrika, och sedan 
infördes också olika bojkotter och an-
dra aktioner. Sydafrika reagerade på 
ett sätt som man visste skulle reta upp 
den internationella opinionen. I ett ut-
tryck av förakt för FN och USA:s presi-
dent Jimmy Carter – som inte agerade 
för att han inte ville störa helt värde-
lösa förhandlingar – gick Sydafrika 
till blodigt angrepp mot flyktinglägret 
Cassinga i Angola, just när den Carter-
ledda ”kontaktgruppen” skulle lägga 
fram en lösning för Namibia.

Likheten med Israels agerande idag 
är slående – till exempel attackerna 
på Gaza i januari 2009 och på Ship to 
Gaza i maj 2010.

När Ronald Reagan tillträdde som 
president 1981 gav han sitt fulla stöd 

åt Sydafrikas förbrytelser på hemmaplan och dess 
blodiga härjningar i grannländerna.

Attityden mot Sydafrika rättfärdigades genom att 
Reagan hade förklarat krig mot terrorn i början av sitt 
presidentskap. 1988 kallades Nelson Mandelas Afri-
can National Congress för en av världens ”farligas-
te terroristorganisationer” (Mandela blev själv inte 
borttagen från USA:s ”terroristlista” förrän 2008). 
Sydafrika hade krossat sina interna fiender och fick 
stöd från den enda staten som betydde något globalt 
sett — och blev trotsigt och triumfatoriskt.

Men ganska snart ändrades USA:s politik. Den 
amerikanska och sydafrikanska affärsvärlden insåg 
förmodligen att de skulle tjäna mer på att bli av med 
den börda som apartheid utgjorde för dem. Och 
apartheidsystemet kollapsade kort därefter.

Sydafrika är inte det enda landet på senare tid där 
indraget amerikanskt stöd för brottsliga handlingar 
har lett till stora förbättringar.

Skulle en sådan omvälvande förändring kunna 
ske i Israel? Skulle den kunna bana vägen för en 
diplomatisk lösning? Ett stort hinder som blir svårt 
att överbrygga, är de mycket nära förbindelser som 

finns mellan amerikansk och israelisk militär och 
underrättelseverksamhet.

Det mest uttalade stödet för de israeliska ogär-
ningarna kommer från affärsvärlden. Den amerikan-
ska högteknologiska industrin är sammanflätad med 
den israeliska motsvarigheten. Ett exempel av många 
är Intel, världens största chip-tillverkare, som bygger 
sin mest avancerade produktionsenhet i Israel.

Ett meddelande från WikiLeaks avslöjar att militär-
industrin Rafael i Haifa är en av de platser som är av 
yttersta vikt för USA, på grund av sin tillverkning av 
klusterbomber. Rafael har redan tidigare flyttat en del 
av sin verksamhet till USA för att få bättre tillgång till 
amerikansk rådgivning och den amerikanska mark-
naden. Det finns också en inflytelserik israelisk på-
tryckningsgrupp, även om den förstås inte på långa 
vägar är lika mäktig som affärsvärldens och militärens 
påtryckningsgrupper.

Det finns också relevanta kulturella aspekter. Den 
kristna sionismen kom långt före den judiska sionis-

men, och den är inte bara begränsad 
till den tredjedel av den amerikanska 
befolkningen som tror på en bokstav-
lig tolkning av bibeln. När den brittiska 
generalen Edmund Allenby intog Jeru-
salem 1917, utnämnde brittisk press 
honom till Rikard Lejonhjärta som kom 
och räddade det Heliga Landet från de 
otrogna.

Judarna måste också återvända till 
det land som Gud lovade dem. Harold 
Ickes, F D Roosevelts inrikesminis-
ter, beskrev den judiska kolonisatio-
nen av Palestina som en bedrift ”utan 
motstycke i den mänskliga rasens 
historia”.

I USA finns också en instinktiv sym-
pati för ett kolonialistiskt bosättarsam-
hälle som går tillbaka till USA:s egen 
historia då man tog civilisationen till 
områden som de ovärdiga infödingar-
na hade missbrukat. Det är tankar som 
ligger djupt rotade efter århundraden 
av imperialism.

För att bryta dödläget måste vi 
skrota den förhärskande illusionen 
att USA är en ”hederlig mellanhand” 
som förtvivlat försöker ena motsträviga 
fiender. Vi måste erkänna att i seriöst 
menade förhandlingar skulle USA och 
Israel vara på ena sidan och resten av 
världen på den andra.

Om den centrala amerikanska mak-
ten kan tvingas av den allmänna opi-
nionen att överge sin avvisningspoli-
tik som de haft i flera årtionden, skulle 
många möjligheter som nu verkar av-
lägsna, plötsligt bli realistiska.

© 2010 Noam Chomsky
Distribuerad av the New York Times 
Syndicate

Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik 
och filosofi vid Massachusetts Institute of Tech-
nology i Cambridge, Mass. Hans senaste bok 
Gaza in Crisis är skriven tillsammans med Ilan 
Pappe.

Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

N.Chomsky

”För att bryta dödläget måste vi 
skrota den förhärskande illusionen 
att USA är en ’hederlig mellanhand’ 
som förtvivlat försöker ena 
motsträviga fiender.”

Under de föregående polska uppro-
ren – som ägde rum 1956, 1968, 1970 
och 1976 – deltog för första gången 
arbetarklassen, intellektuella och stu-
denter tillsammans i kampen. Aldrig 
tidigare hade vi lyckats samla alla, sida 
vid sida, mot ett och samma mål. Soli-
daritet ändrade på det.

Solidaritet var en rörelse som för-
sökte nå en fredlig förändring genom 
dialog. Solidaritet arbetade utifrån 
med ett politiskt koncept som innebar 
att alla skulle vara delaktiga i det dag-
liga arbetet och att alla skulle bidra till 
landets utveckling. Det krävdes ett 
enormt tålamod – sådana förändring-
ar tar tid.  Efter smärtsamma erfaren-
heter, främst från 1970 då kommunis-
terna dödade flera oskyldiga arbetare, 
insåg vi i organisationen att vi måste 
förändra kampen; vi måste ha en håll-
bar plan och använda oss av taktik. 
Denna metod visade sig vara lyckad 
och framgångsrik.

Solidaritet kämpade för de svagaste 
i samhället, slogs för mänskligt värde, 
för vanliga människors rättigheter, för 
bröd, arbete och demokrati.

Så gick vi igenom de besvärliga åren 
på 80-talet med krigstillstånd som 
bröt ner och försvagade många av våra 
medlemmar. När så det minnesvärda 
året 1989 kom, var organisationen re-
jält försvagad och hade tappat många 
medlemmar. Trots alla slitningar i orga-
nisationen lyckades man ändå resa sig 
ånyo och öppna dörren för frihet och 
demokrati. 

Det har nu gått mer än 21 år sedan 
dessa händelser. Den 4 juni 1989 tog 
vi ett stort steg mot demokrati och fri-
het när det första folkstyrda valet ägde 
rum. Detta stora steg mot full demokra-
ti var helt oväntat, och hade inte kunnat 
diskuteras vid Rundbordskonferen-
sen. Medan de handlingsförlamade 
kommunisterna skakades av valresul-
tatet, skyndade Solidaritet att fortsätta 
förändringsarbetet.

Några månader senare talade den 
första icke-kommunistiska premiär-
ministern öster om Elbe i det polska 
parlamentet! Det visade sig bara vara 
inledningen till frihet. De kommunis-
tiska dominobrickorna började falla. 
Vår seger startade en dominoeffekt av 
förändringar i delar av Europa och värl-
den. Det polska Solidaritet var en av de 
bidragande orsakerna till att Berlinmu-
ren till sist föll, men vi påverkade även 

Lech Walesa

21 år senare
När vi blickar tillbaka i tiden och undersöker de senaste 20 åren av frihet och demokrati i vår del av 
Europa, så måste vi börja med att titta ännu längre tillbaka för att se hur den politiska förändringen 
tog sin början. Det var 1980 på varvet i Gdansk det hela började… För första gången i historien 
samarbetade alla samhällsgrupper i striden mot orättvisor. 

en del andra länder till att åstadkomma 
förändringar till det bättre för folket. 
Styrkan i vår organisation var nämligen 
gränslösheten.

Solidariteten borde inte ha några 
gränser i dag, när det finns helt andra 
möjligheter än vad som då var tänkbara 
för oss. Den oförändrade kärnan är So-
lidaritet med sitt universella budskap. 
Det får man inte glömma. Endast då 
kommer man att kunna använda histo-

rien som en möjlighet för Europa och 
världen.

I dag lever vi i en tid präglad av bero-
ende av varandras mot- och framgång-
ar. Alla länder måste samarbeta och 
inte bara tänka på sina egna intressen, 
men ibland lyser egoismen igenom 
hos vissa EU-medlemmar. Reglerna är 
enkla och borde vara lätta att följa, men 
i det dagliga arbetet tycks det vara lätt 
att glömma bort och tappa den röda 
tråden och samarbetstanken.

Genom att använda de syften och 
värderingar kring vilka man kämpade 
mot kommunismen, får vi hjälp att byg-
ga den europeiska idén om en säker 
och välmående samexistens mellan 
nationer och stater. Det kalla krigets 
filosofi dominerades av fientlighet mot 
andra, maktkamp och konfrontation. 
Det kan man förstå när två fientliga 
block står framför varandra, öga mot 
öga. Idag behöver vi ändra vår syn på 
världen. Samarbete och solidaritet är 
de rätta svaren. Ibland känner jag dock 
att denna förändring kan ta en hel ge-
neration för att mogna.

Detta får jag bekräftat när jag tittar 
på våra barn och barnbarn – ett sådant 
tänkesätt når fram mycket lättare hos 
dem.

Min generation befinner sig fortfa-
rande i den gamla perioden. Många 
talar om att globalisera och integrera 
Europa, men det finns varken något 
globalt systematiskt tänkande eller nå-

got logiskt program för värden.
Oavsett om vi vill eller inte, agerar vi enligt de gam-

la, inlärda metoderna som inte leder oss någonstans. 
Det gör att vi driver runt i stället för att fånga de glo-
bala vindarna i seglen. Alla europeiska länder är fo-
kuserade på sina egna problem. Det finns en brist 
på solidaritet i vårt tänkande. En solidaritet som vi 
polacker och även andra nationer använde i vårt fred-
liga arbete för ett demokratiskt Europa. Tack vare det 
enorma stödet från andra demokratiska länder i Eu-
ropa, skedde förändringen utan våld.

Jag tror att denna solidaritet kommer att förena oss 
med nästa generation, som ett historiskt minne och 
samtidigt något mycket aktuellt. Solidaritet kan också 
hjälpa oss i andra återkommande dilemman och pro-
blem när det gäller frågor om Europa och världen i 
övrigt.

Precis som för 20 år sedan tror jag att solidaritet 
kan förändra och förbättra dagens samhälle.

Jag önskar innerligt att alla konsekvent följde 
denna väg, en väg där vi alltid kan mötas. Det är 
vi skyldiga världen, varandra och de kommande 
generationerna.

Lech Walesa

”Det finns en brist på solidaritet i 
vårt tänkande. En solidaritet som vi 
polacker och även andra nationer 
använde i vårt fredliga arbete för ett 
demokratiskt Europa.”

Lech Walesa, född 29 september 1943 i Po-
powo, provinsen Kujawy-Pomorze, Polen, är en 
polsk politiker och fackföreningsledare. President 
i Polen från den 22 december 1990 till den 22 
december 1995. Han mottog Nobels fredspris 
1983. Walesa var skeppsvarvsarbetare och elek-
triker i Gdansk innan han så småningom hamna-
de i spetsen för den oppositionella fackförenings-
rörelsen 1980. Han blev en av grundarna och 
ledare för den inom östblocket första fristående 
fackföreningsorganisationen Solidaritet. Rörel-
sen gick i täten för den folkliga opposition som 
slutligen lyckades införa västerländsk demokrati 
i Polen 1989, efter flera decennier av auktoritärt 
styre under Polska förenade arbetarpartiet.

Om Lech Walesa, Wikipedia
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Om jag inte hade varit på galleri för-
ut, skulle det ha känts som att gå till 
tandläkaren.

Av och till har galleristerna barri-
kaderat sig bakom portlås i stora vå-
ningar. Dessutom har de ofta stängt på 
söndagar, då de flesta är lediga. 

Det tycker jag inte om, för det känns 
inte särskilt välkomnande.

Men jag är ändå hopplöst förälskad i 
konstens traditionella rum. Lika mycket 
som bibliotekssalar. Genast jag kom-
mer in stiger spänningen i mig, så att 
jag först måste dra mig undan för att 
pudra näsan, som man brukar säga. 
Och sedan njutningen som sköljer 
över mig. Då som nu!

I ungdomen började jag röra mig i 
Stockholms innerstad för att med en 
blandning av kaxighet och blyghet ta 
del av konstutbudet. Jag minns Torsten 
Anderssons legendariska utställning 
på Galleri Burén. Inte bara för de mål-
ningar, som sedan blivit klassiker, men 
lika mycket för konstnärens närgång-
na sätt att ta reda på vad besökarna 
tyckte. Han lär ha kommit först av alla 
på morgonen och gått sist. Jag smög 
mig nära dukarna för att suga i mig vad 
detta omtalade geni skapat, men det 
var inte lätt, för en armlängd bakom 
mig stod Torsten Andersson själv och 
granskade hur jag tittade och kollade 
hur länge jag dröjde vid varje målning. 
Det var en pärs för en osäker gymna-
sist från förorten. 

Så blev jag också en vältränad galle-
ribesökare ganska snabbt.

Träning sitter emellertid i musklerna. 
De duger inte i längden. Därför måste 
de gång på gång överlistas av ovänta-
de kopplingar mellan blick och tanke. 

Det hände snabbt, för det här var 
spännande år. År 1965 fyllde en av de 
poeter och bildkonstnärer jag beund-
rade mest, Jarl Hammarberg, Galleri 
Karlsson vid Odenplan med uppma-
ningar till värnpliktsvägran. Det var 
stökigt, det var collage, texter, bilder i 
en enormt adrenalinstegrande bland-
ning, fast man blev klok i stället för ilsk 
av utställningen. ”Vägra döda vägra 
värnplikt” signalerade Hammarberg på 
en handskriven lapp på dörren. Polisen 
kom och det blev rättssak.

Kom inte och säg att tilltalet inte hör 
hemma i konstens rum!

Jag blev vapenvägrare.

Det går förstås bra att kommunicera 
utan polisingripanden också. Men det 
måste vara allvar. Konst är inte kallprat. 
Det var väl det gamle modernisthelgo-
net Marcel Duchamp tänkte på, då han 
i början av 40-talet bidrog till en grup-
putställning i New York med att spänna 
rep kors och tvärs över galleriet så ing-
en kunde gå in. Inget rum för snicke-
snack här inte!

Att jag tänker på allt detta just nu 
beror på att Rolf Blomquist inte längre 
finns bland oss. Som ni säkert vet var 
han bildkonstnär och gallerist. Gal-
leri Blå i Gärsnäs startade han 1990 
tillsammans med sin hustru Marja-Le-
na. Här fick jag många av mina stora 
överraskningar. Rolf valde alltid den 
personliga konsten, gärna med litet in-
formella rötter. Det var behärskningen 
av färg, form, rytm som gällde. Ger-
hard Nordström ställde ut där då och 
då. Samma känsla för väder, tempera-
tur och natur visade målare som Arne 
Persson. 

Något var speciellt med tilltalet i 
detta konstrum. Lågt till tak, i anslut-
ning ligger serveringen, vilket avslöjas 
av milda matdofter. Här finns inget jäkt, 
bara förväntan. Var gång jag besökte 

galleriet, dök Rolf upp och frågade vad 
jag tyckte? Han dröjde länge för att 
kunna tala om målningarna. En och en. 
Ord är ett sätt att skärpa blicken, att få 
syn på det förbisedda. I ett konstnär-
skap eller en enskild målning. 

Det är väl samma fenomen som då 
jag besökte Galleri Karlsson 1965. Jag 
går därifrån som en annan person, ja, 
inte helt och hållet, kanske bara till en 
fjuttig liten del, men ändå, en så viktig 
del!

Konst är också ett slags rum att för-
sjunka i, men det tar tid, den går inte att 
konsumera så där som man gör med 
en klämmig låt på radion. 

Rolf visste vilket tempo som gäll-

de. En viss långsamhet hängde samma med hans 
lågmälda intensitet. Att vara gallerist är en speciell 
konst, som få gallerister kan. 

I många konstrum blir det överpedagogiskt. Inför 
många museers didaktiska texter som berättar vad 
jag ska tycka ryggar jag tillbaka. 

Det är motsatsen till Galleri Karlsson 1965. 
Det går liksom inte att sopa banan hur som helst. 
Stök och konstiga lokaler är inget hinder. Tvärtom. 

Det blir som ett äventyr i barndomen. Antagligen för-
stod museipedagogerna på Moderna museet och 
Stadsmuseet i Stockholm detta, när de bjöd in alla 
barn med skumgummihav och äventyrsslingor på 
60-talet. 

Eller alla konserterna på Moderna museet med 
Don Cherry, Steve Reich och allt ni vill. Där träng-
des vi med konstverken på väggarna och hur många 
gånger har jag inte stått och lutat mig mot Jean Arps 
molnskål av aluminium som om det vore en bardisk. 

Sånt är det slut med numera.
Men det oplanerade behåller ändå sin lockelse.
Hur gärna vinglar jag inte nerför den branta källar-

trappen till Martin Bryder Gallery i Lund. Och hur ofta 
lyckas jag inte slå mig i skallen. Jag är glad ändå, för 
allt annat än den olycksaliga bulan fyller mitt huvud, 
när jag är på väg ut.

För att inte tala om mitt missöde för 
fyra år sedan vid ett besök på Maga-
sin 3 i Stockholm. Då som nu hade vin-
tern hållit sin isande hand på strupen 
i flera veckor. Äntligen fick jag komma 
ut! Yster som en kulturkalv på grönbe-
te rusade jag runt bland Pipilotti Rists 
videofilmer, tills jag snubblade så illa 
över en bänk att jag fick gå med gipsad 
arm flera veckor.

Konstens rum ska vara litet farliga 
också.

Annars skulle man lika gärna kunna 
nöja sig med att lyssna på melodiradi-
on eller pilla med Facebook.

Lika riskfritt som livsfritt.

Thomas Millroth

Thomas Millroth

Rum för konst
Konstens rum, visst låter det högtidligt. Tysta salar. Som på Thielska Galle-
riet i Stockholm för många år sedan, då man var tvungen att trä blåa plast-
skydd på skorna innan utställningen beträddes. Jag glömmer aldrig min 
gamle konstprofessor Sten Karling, där han satt på trappan med stela ben 
och styva fingrar och kämpade för att dra dessa skydd över sina leriga skor.

”Konst är också ett slags rum att 
försjunka i, men det tar tid, den går 
inte att konsumera så där som man 
gör med en klämmig låt på radion.” 

Thomas Millroth i konstens rum, Charlottenborg, foto Maria LaBelle.

I september/oktober-numret 2009 av 
utmärkta amerikanska musiktidskrif-
ten Fanfare skriver recensenten Wil-
liam Zagorski att han är förvånad över 
att tonsättaren Anthony Korf inte har 
en hemsida, men ”rättar” sig själv i me-
ningen efter som skriver att ”musiken 
ska tala för sig själv”. Uppfriskande på 
sitt sätt, för tänk om Beethoven haft 
en hemsida. Tänk om all den kreativa 
möda han lade i sina genialiska kom-
positioner splittrats i att försöka lägga 
upp saker på webben: ljudexempel, 
representativa bilder, länkar till kompi-
sarna och en webbshop med t-shirts 
med texten ”I may be deaf but I ain’t 
dumb”, och, hu, en facebooksida där 
vännerna dissar de sista stråkkvartet-
terna eller där han twittrar ”är det lönt 
att ange tempo när man i framtiden inte 
kommer att bry sig?”. Sturgeons lag 
råder, låt oss försjunka i de få procent 
av välljud som finns, släppa allt som 
inte spelar någon roll, att sammanbitet, 
likt Silvermannen i tv-serien säga, ”jag 
vill vara glad” och leva upp till det. Det 
är onekligen dags att ställa in den inre 
skönhetskompass vi alla har, den som 
får forskarna att undra varför utbild-
ningsnivå inte har med upplevelsen av 
vackra ting att göra, att kunskap och 
upplevelse inte hänger samman.

Exempel: Franska radions filhar-
moni spelade Peter Eötvös’ ”Atlantis” 
i september och då är man tacksam 
att det finns bootleggers i publiken i 
Strasbourg, på plats för att dokumen-
tera världspremiären av den revide-
rade versionen av stycket (konserten 
omfattade Xenakis’ Plejaderna (utdrag 
ur) och Oscar Bianchis Anja Concerto 
som även den var en världspremiär). 
Exempel: BBC:s strålande tilltag att 
låta John Eliot Gardiners konsert med 
alla Bachs Brandenburgkonserter 
ljuda, från början till slut, med Gardi-
ners insiktsfulla mellanprat. Exempel: 
Filmen All världens morgnar där Sain-
te-Colombe porträtteras genom Ma-
rin Marais’ ögon är återigen tillgänglig 
i Sverige, till bra pris, blir porträttet av 
sextonhundratalsmusikens fond vack-
rare än så? Tre exempel att testa kom-
passen på. Lycka till!

Men jag måste också påminna om 
den franska musikalen ”Mozart l’opera 
rock” som jag skrev om förra månaden 
(se nyaupplagan.se) baserad på Mo-
zarts liv från de övre tonåren till hans 
död, som gått för utsålda hus i Frank-
rike sedan hösten 2009 och i år turne-
rar runt om i Frankrike. Ett av fjolårets 
fynd, kan man få hoppas på ett gäst-
spel i vår kalla nord? Läs för all del mer 
på http://www.weltunes.com/mozart/, 
köp dvd:n och unna dig en helkväll i 
gränslandet mellan ”Amadeus” och 
Jeff Waynes Världarnas krig! Men över 
till skivorna:

Carlo Gesualdo da Venosa (1561–
1613) och hans livsöde, där han döda-
de sin otrogna fru och dennes älskare, 
väcker alltid övermusikaliska tankar, 
att, skröna eller ej, hans senare madri-
galer (han komponerade sex madrigal-

böcker) och dess egenartade teknik och ljuvhet till-
kom som ett offer till Gud, även om det många gånger 
fanns erotiska motiv i de texter som blev tonsatta 
(och det som inte alltid berättas är att Carlo tog ny 
fru, men det inte hindrade honom själv att vara otro-
gen, med båda könen som måltavlor, och sedermera 
också vara en alltmer elak djävul mot frun) och Wer-
ner Herzogs dokumentärfilm bidrar säkert till bilden. 
Marco Longhini och hans Delitae Musicae spelar in 
alla madrigalböckerna för Naxos’ räkning och har nu 
nått till den andra från 1594, här är det mer likt Ge-
sualdos samtida tonsättarkollegor, Longhini använ-
der bara mansröster och det enda som kanske är en 
blamage och otidstypiskt är hans förkärlek för högst 
varierande tempi, säkert för att skapa dynamik, med-
vetet, men det spräcker linjen och får mig att avbryta 
lyssnandet. För mig, som mest lyssnat på de senare 
böckerna och dess ibland smärtsamma sinnlighet 
och skörhet, tidlöshet,, ger denna andra bok inblickar 
i ett långt rakare tonsättande, mer förankrat i den rå-
dande traditionen.

Jacobus Clemens non Papa dog några år före 
Gesualdo föddes, vi har här i en Hyperion-cd en fan-
tastisk tolkning av hans dödsmässa och en handfull 
närslutna motetter, Brabantensemblen ger oss de-
vota tolkningar av denna 1500-talspolyfoni, en mix 
av både manliga och kvinnliga röster, just detta att 
sjunga herrens lov karakteriserar inspelningen för 
mig, samtidigt som det är underbart att höra denna 
musik på ett uppgivenhetens tema framförd med 
hopp – dessutom en av de få inspelningar som finns 
tillgängliga av tonsättaren, en musik att inneslutas i. 
Clemens’ liv är däremot mest höljt i dunkel, kanske 
född i Zeeland (vilket placerar honom någonstans 
i dagens Holland/Belgien), kanske dödad och inte 
död av naturliga orsaker (Jacobus Vaets hyllnings-
verk till honom antyder det), Souterliedekens det 
som dåförtiden gjorde honom mest känd, dessa ton-
sättningar av psalmer, med friska och frekventa lån 
från samtida sekulära sånger. Då känd, idag nästan 
okänd. Ändra på det, köp skivan.

Men vi kan i Sverige också. Memento Mei (Daph-
ne) heter en skiva med musik från kyrkomålaren Al-
bertus Pictors tid (andra halvan av 1400-talet, född 
i Tyskland och verksam i Mälardalen). Han firades 
2009 (500 år sedan han dog) av bl.a. kvartetten A 
Capella Holmiensis med ett konsertprogram som nu 
resulterat i föreliggande skiva, gruppens fjärde men 
den första som inte är utgiven på eget bolag. Här blir 
det ett ursnitt sånger, inspirerade av de bibliska motiv 
om de eviga frågorna som gav klangbotten både åt 
Pictor och åt samtidens namnkunniga tonsättare (Pa-
lestrina, des Prez, Mouton – även Jacobus Clemens 
don Papa!), folkligt framfört – och just det folkliga 
tycker jag är ett bestående drag, att det här blir både 
jordnära och proffsigt, det finns en framförandegläd-
je parad med en anspråkslöshet som känns befrian-
de efter att ha hört på tok för många manierade skivor 
som ansträngt sig blå att vara tidstypiska i detta kom-
primerade format (två mansröster, två kvinnoröster). 
Att göra en sakral recital, så att säga, av denna va-
rierade gryta med smaker och kryddor, om Gud, om 
livet och döden, ger mersmak. Jag blir nyfiken på hur 
kvartetten skulle låta i längre verk.

Emma Kirkby och Jakob Lindberg är outstanding, 
igen, på skivan Orpheus in England (Bis) där sång-
er av Henry Purcell varvas med lutstycken av John 
Dowland. Outstanding, enastående, ja, välj vilket ut-
tryck, här kommer hela det brittiska 1600-talsvemo-
det fram, det är vackert så det gör ont, Kirkbys mogna 
röst låter med inkännande än någonsin, alla håller 
nog inte med, många föredrar den yngre Kirkbys lätt-
ta, flickaktiga sopran; vår egen världslutenist visar än 
en gång hur man kan krama tårar ut strängarna. Per-
fekt, men inte för.

En annan lutenist av guds nåde 
är Nigel North som efter att ha gjort 
några framstående recitaler på nittio-
talet krönta med Dowlands samlade 
verk, nu tagit sig an Robert Johnson 
(1583–1633, icke att blanda samman 
med en själssäljande bluesman), från 
manuskript och egna rekonstruktioner 
(Naxos). Här finns det schwung i ut-
trycket, North verkar ha tagit till sig det 
faktum att Johnson troligen skrev mu-
sik till Shakespeare, här är vi en bit bort 
från Dowlands molltyngda luta, det är 
välspelat, rakt fram, inga konstigheter, 
men inte heller kanske den innerlighet 
som Jakob Lindberg är mäktig, kanske 
hör jag ”fel” eftersom ljudet på den här 
cd:n tyvärr inte är en tiopoängare, av 
någon anledning, mycket mer än lutan 
får höras och kanske är det akustiken 
som ställer till det? Johnsons lutverk 
(på den här cd:n återfinns det mesta) 
finns bara fläckvis representerat i skiv-
katalogen i olika recitaler, bra att här ha 
dem samlade (Matthew Wadsworth 
har låtit sin luta ackompanjera Carolyn 
Sampsons lena sopran på Avie-cd:n 
Away Delights, där återfinns också 
stycken för sololuta – en skiva att leta 
upp!).

Ensemble Jacques-Modernes har 
en härlig diskografi, från tiden på skiv-
bolaget Calliope vid mitten av nittiota-
let och över till bolaget Ligia, hela tiden 
med fransk och italiensk körmusik, 
mestadels av det smalare slaget (Reg-
nard, Bassano, du Carroy, Tabart) men 
också Couperin, de Grigny och Buxte-
hude. Och nu Domenico Scarlatti, son 
till Alessandro, en vackert ljudande 
cd med hans Stabat mater och Mad-
ridmässa (Ligia), båda verk som inte 
är flitigt förekommande i inspelnings-
studion (typ). Joel Suhubiette leder 
sina styrkor med fast hand, fjärran från 
världsliga ting, djupt religiösa tolkning-
ar, i brytpunkten mellan renässans och 
barock En pärla.

Om vi beger oss längre bakåt i tiden, 
i alla fall vad inspelningsdatum anbe-
langar, finns Rafael Kubelik som nöjd 
leder Haydns Ceciliamässa (Arthaus) 
i Ottobeurenbasilikan 1982, med ett 
magnifikt startfält vad solisterna an-
belangar, Lucia Popp och Doris Sof-
fel, t.ex., båda unga och välljudande. 
Haydns mässor utger inte i en takt 
om de förtjänar, John Eliot Gardiner 
och Richard Hickox  har båda levere-
rat kompletta utgåvor och på Naxos 
har man hunnit till femte cd:n i Owen 
Burdicks meriterande cykel. Förelig-
gande inspelning, som förresten är en 
dvd (inspelningen finns sedan tidigare, 
utgiven 1995 på en Orfeo-cd), denna 
Haydns längsta mässa (från 1766) och 
precis som Beethovens Missa Solem-
nis uppdelad i körer och solopartier, 
Kubelik ger en fantastiskt tidlös och 
temporik tolkning som håller än idag 
(det är bara vissa åttiotalstypiska mo-
denycker som tidsbestämmer inspel-
ningen, blunda om det stör), han driver 
verkligen Bayerska radions kör och 
orkester framför sig, brett leende och 

med sina typiska hårtofsar glatt faran-
des runt flinten.

Christophe Rousset är en cemba-
list och dirigent som snart avverkat all 
världens morgnar och tillika barock-
ens mest tongivande klaver- och ope-
ramusik. Ett ursnitt: Hans tolkning av 
Händels Semele är fantastisk och 
hans dubbel-cd med musik av Antoine 
Forqueray både välljudande och en 
introduktion till en hart när bortglömd 
kompositör – och så har han hållit på, 
fransk barockopera, bortglömda och 
inte alls bortglömda cembalister. När 
han nu på lilla etiketten Aparté tar sig 
an fader Bach igen (det var en del år 
sedan senast) med en blandad kom-
pott på fullmatade ”Fantasy” framförd 
på en Ruckers-cembalo från 1632, 
den nya skivan kompletterar väl en 
Decca-recital som kunde varit dess 
syster, från mitten av nittotalet (alla 
fyra Bach-skivorna han spelade in på 
Decca finns samlade i en box, tyvärr ut-
gången), det här är strålande tolkning-
ar, balanserade, med inlevelse som 
bara erfarenhet kan ge, i en utmärkt 
ljudbild.

Mytomspunnet, legendariskt, men 
det var inte hans sista verk, Die Kunst 
der Fuge, sonen Carl Philipp Emma-
nuel var en bra marknadsförare när 
avlidne Johann Sebastians kvarlåten-
skap skulle omsättas. Sanningen var 
att Bach hann skriva både H-mollmäs-
san och en del andra verk medan fu-
gans konst låg till sig, oavslutad. Mys-
tiken kommer också från det faktum att 
Bach aldrig valde något instrument, 
varför uttolkare har använt allt från 
mungiga till cembalo för att hitta ver-
kets lökliknande skalbarhet (och vissa 
sagt att det inte ens ska spelas, bara 
vara ett teoretiskt musikverk). George 
Richies storslagna, ja, helt magnifika 
tolkning på en relativt nybyggd orgel i 
Scottsdale, Arizona (utgiven förra året, 
dubbel-cd på dokumentär-dvd) visade 
att det inte alls behöver vara cemba-
lon Bach hade i åtanke (Fagius, Köhler, 
Winge, Rogg, Forsblom m.fl organis-
ter har också tolkat verket, men Richie 
spelar i en egen division), men Emer-
sonkvartettens version för stråkkvar-
tett eller Canadian Brass’ för blåsare 
visar att möjligheterna ter sig omått-
liga. Akademie für Alte Musik, Berlin, 
har på en Harmonia Mundi-cd gjort 
som Amsterdams Bachsolister gjort 
tidigare (för att inte tala om närliggan-
de Cappella Lundensis under på tok 
för tidigt bortryckta Meme Åkesson) 
där varje del av verket får en egen be-
sättning (och berlinarna har gått ett 
steg längre, eftersom de också ändrat 
ordningen, vilket kanske inte var helt 
nödvändigt). En spännande version, 
en i raden av just spännande, välgjor-
da tolkningar av ett verk som aldrig nå-
gonsin kommer att bli varken färdigt el-
ler färdigspelat. Rekommenderas. 

Jan-Erik Zandersson

Månadens 
klassiker
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YksiANNA JäRVINEN

Poem/Dikt

du sa du kan hålla din hand här 
så håller jag min här?
du sa innanför 
e jag naken kolla
Nu var det ljust bakom gardinerna. Det skulle inte avbrytas.

du sa kan du tänka jag kysser insidan 
högre upp
men
hallå
ja pratar i telefon!
Ne jag går nu
Hur gör du då?
Ja
Säg ja
Ja
Får jag bara säga det här
Jag tänker på det ganska ofta faktiskt

Laundering boyhood

unrequited shiv dapples 
layman’s corrupt future
dusky in buttress
– you gonna look rich 
for a fraction, rainstorm –

on sundew it's cornfield
his watch in mohair housefly

wrongful caribou consort 
pyramids become frescoes
Carla’s britches dapple
lengthening the shadows

Copenhagen rebellion
erectile contrabass
looking for geeks in Tennessee
Greenland dwarfs 
Jericho oysters
destroy the temple

LEE RANALDO

svarta änkan korsar min kind
jag hatar denna kärleken
som verkar evig
evig oändlig och fruktansvärd
jag protesterar varenda gång jag ska säga 
älskar dig 
du bara ler och njuter i min smärta
du säger alltid 
ingenting
högt

Tårar av min greatlashSANDRA AHLMAN

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. 

SOFIA RAPP JOHANSSON

När snön täcker Ljungen är korna i 
ett hägn. 
Jag tittar till mina kor ibland – 
de ägs ju av Vellinge 
Ko-mmuuuuuu-n!

STURE JOHANNESSON

Han var inte lätt att ha att göra med, 
Beethoven, och jag vet inte om jag 
hade vågat göra ett besök i Bonn med 
tidsmaskinen, utrustad med rätt kläd-
sel och en parlör, månntro han kört mig 
på porten. Läser man hans brev (och 
då inte bara det s.k. ”Heiligenstadt-tes-
tamentet”) eller i Alexander Wheelock 
Thayers legendariska biografi, målas 
en bild mellan raderna upp av en obe-
kväm man, både jagad av sin begyn-
nande dövhet redan vid pass trettio års 
ålder och knappast till freds i upplys-
ningstidens övergång mot romantiken. 
Den sena romantikens tonstaplan-
de kan inte heller ha mycket att tacka 
Beethoven för, det känns mer som en 
reaktion, eller helt enkelt ett oförstå-
ende. En storslagenhet i Ludwig vans 
produktion som då inte kunde famnas, 
men där de som släppte in, lät sig fö-
ras med av tonflödet, gavs en upple-
velse utöver det vanliga. BBC har varit 
duktiga på att göra filmer av korta ur-
snitt ur tiden, små kammarspel som 
ger just den bilden, Eroica från 2003 
där Ian Hart spelar en både krävande, 
småsur och betuttad Beethoven när 
tredje symfonin repeteras och där även 
Haydn kommer in mot slutet för att se 
och höra musikens framtid, ett ursnitt 
ur tidens väv som inte är fullständigt 
sant men som spelas upp mot en fond 
av hotande Napoleon, Beethovens 
krävande person och ett försök att visa 
hans törhända barska kärlek. Filmer 
som Copying Beethoven och Immortal 
Beloved försöker också dra sina strån 
till stacken, att förmänskliga denne 
tonsättare som bitvis antar allt mer my-
tiska proportioner.

För det är just de proportionerna 
som jag just nu, denna vinter, finner 
fascinerande. Den eviga frågan om det 
ska göras fler inspelningarna, mer do-
kumentation, av verk från våra centrala 
tonsättare, när det redan finns en upp-
sjö och där kritiken varit enig, de defi-
nitiva versionerna finns där, det finns 
nästan inget mer att töma ut, om det 
inte dyker upp nya utgåvor av partitu-
ren, vill säga, med historiskt belagda 
ändringar från autograferna. Men det 
är en farlig väg och vi har nått dess 
ände. En tydlig varningsflagg kunde 
hissas redan för tjugo år sedan när det 
om symfonierna sades att efter Tosca-
ninis tolkningar, intet. Efter Klemperer, 
intet (inte minst nian från 1958). Efter 
någon av von Karajans nästan halvdus-
sin cykler, intet! Och så kommer först 
John Eliot Gardiners versioner där 
femmans inledande motiv avverkas i en 
takt som för ovanlighetens skull mot-
svarar Beethovens i partituret utskriv-
na tempi, smatterband, sedan Zinman 
– och så har det ramlat på. Jag vet att 
jag förenklar, men Beethoven har inte 
varit utan många oerhört inkännande 
och på papperet slutgiltiga versioner, 
men det har varit en chimär, de uttolka-
re som vågat ta sig an honom har hittat 
nya nyanser, nya vinklar, och det är det 
som gör mig ack så fascinerad framför 
cd-spelaren. Hans temperament, hans 
tidsmässiga obekvämhet, alla de verk 
som pockade på uppmärksamhet och 
bara ville ut på notpapperet, det intel-

lektuella, krävande arbetet, hans 
närhet till sin Gud – vi har inte ens 
börjat närma oss någon kulmen. 

Symfonier och stråkkvartetter, 
inte minst de senare av de sena-
re, har gett musiker stimulans på 
många sätt de senaste åren, men 
vi lever i en tid där kammarmusik 
eller symfonier antar nya skepna-
der, där vi får inspelning efter in-
spelning som – ja, jag höll på att 
skriva ”överträffar” tidigare, men 
det är ju inte sant, de förringar inte 
tidigare inspelningar, de adderar 
nya dimensioner, lyfter fram saker 
vi inte hört tidigare. Varför det se-
naste året varit ett ymnighetshorn i 
det här avseendet kan jag inte för-
klara med mer än att skivbolagen, 
inte de stora, men väl de som för 
tjugo år sedan kallades ”indepen-
dents” och idag är de som svarar 
för den intressanta utgivningen 
när Universal et cohortes håller på 
att bygga någon sorts varumär-
kestempel åt sina numera fåtaliga 
artister, de stöttar sina artister, tit-
tar sig inte omkring i skivkatalo-
gerna för att anpassa sig efter vad 
som redan utgetts, utan ger oss 
samma år både nya, vederkvickan-
de versioner av såväl violinsonater 
som symfonier och stråkkvartetter. 
Du får inte missa det, vi lever i den 
bästa av tider, med spännande 
konserter att besöka och med kär-
leksfulla cd att köpa. 

Ett axplock. Wigmore Hall släp-
per numera skivor på egen etikett 
och i somras skrev jag om violi-
nisten Alina Ibragimovas and pia-
nisten Cédric Tiberghiens första 
volym i vad som säkert blir en kom-
plett utgåva av violinsonaterna, där 
ett passionerat spel från Ibragimo-
va vid denna konsertupptagning 
ger en intensitet som är påtag-
lig och personlig. När nu Isabelle 
Faust och Alexander Melnikov ger 
oss alla sonaterna på en gång i en 
box blir det nästan för mycket, här 
finns också ett Beethoven-spel 
utöver det vanliga, kontrasteran-
de och förförande explosivt, med 
jämnspelta musikanter som skick-
ar denna välproducerade cd-ut-
gåva upp i den absoluta toppen av 
inspelningar av de tio sonaterna, 
där det redan är trångt, inte minst 
med gamla, beprövade kort som 
Grumiaux/Haskil, Fuchs/Balsam, 
Busch/Serkin – listan kan bli lång!

Pianokonserterna? Schnabel/
Sargent, Perahia/Haitink, Schiff/
Haitink eller senare, Aimard/
Harnoncourt eller Brendel/Rattle 
– det finns så mycket att lyssna på, 
njuta av, alla de nyanser som väl 
samspelande pianist och ensem-
ble kan ge. Så kommer François-
Frédéric Guy och franska radions 
filharmoni dirigerad av Philippe 
Jordan och lägger ännu en ypper-
lig, komplett tolkning av de fem (ti-
digare utgivna 2007–2009 som 
solitärer). Någon Paul Lewis är inte 
Guy, här finns kopplingar längre 
bakåt, men hans tekniska briljans 

och det sätt han får vissa konserter att dansa, svänga, för 
honom fram i tiden. Ensemblespelet kräver sin man och 
Jordan är på väg dit och vi följer gärna efter. 

Pianosonaterna. Chandos samlade ihop Louis Lorties 
tolkningar i höstas i en 9-cd-box och här ger både himmel 
och något som kanske är mer mellan moln och mark. De 
äldsta inspelningarna från början/mitten av nittiotalet har 
energi, tempo, här går det undan, här hittar Lortie spän-
ning i att kasta sig utför, vågar mycket, men i de sista in-
spelningarna som ligger närmare våra dagar antyds stör-
re försiktighet. Så icke hos Per Tengstrand som på eget 
bolag hittills utgett tvenne cd. Hans läromästare (en av 
dem) Hans Pålsson avverkade alla pianosonaterna i Kon-
serthuset i Stockholm några korta dagar 2010 och jag 
såg den första konserten, där jag efteråt mest förbanna-
de Pålsson önskan/krav att detta inte skulle dokumente-
ras, för visst, likt Edwin Fischer, slant fingarna ibland, men 
precis som med Fischer spelade det inte någon roll alls, 
intensiteten, allvaret, den sensuella laddningen var kon-
stant och lämnade pianisten utmattad efter. Tengstrand 
har förberett sig i tio år på att spela in sonaterna, spelar 
dem live regelbundet och hans skivutgivningsprojekts 
två inledande delar får mig att vilja ha mer. Han tänjer, ex-
pressivt, på Beethovens material och är kanske inte den 
mest översvallande av Beethoven-interpreter, däremot 
finns det en air omkring hans spel där han har nästan har 
Ludwig van sneglande över axeln, hummande, öka där, 
minska där, dra ut där, kraftfullare anslag, hela flygeln ska 
känna det jag känner! Äldre rekommendationer? Själv-
klart Schnabel, Brendel, men också Gulda från 1967, 
Kempffs första omgång, Gilels aldrig slutförda, Garrick 
Ohlson, Pires, Rubenstein – nej, prova själv, ta fram de 
som du behöver.

Och de sena stråkkvartetterna? Det är monumentala 
verk som Alexanderkvartettens primarie kallade för ”sca-
ry”, att de överväldigar honom, framkallar rädsla, men de 
skänker också en ovedersäglig tillfredsställelse när de 
är framförda. En trippel-cd avslutar Tokyokvartettens an-
dra genomgång av Beethovens stråkkvartetter och här 
är arkitekturen tydlig, den här gången finner jag dem mer 
känslomässigt medvetna än förra gången då de påmin-
de, på gott och ont, om Alban Berg-kvartetten som också 
är väloljad, högkalibrigt levererande, men utan att ta de 
stora riskerna i tolkningarna. Jämnt, inga större risker tag-
na, men med mindre olja än på RCA-inspelningarna. Den 
knuffar inte ner Quartetto Italiano eller Mosaiques eller 
Talich eller Takács eller Pascal, men ger en ekvilibristisk 
syn på dessa storverk. 

Vi lever i de bästa av tider. Dela den med Beethoven. 
Njut långsamt. Men njut.
– Pianokonserterna (Guy/Jordan, Naïve V 5227)
– Pianosonater vol 1 (Tengstrand, Mindfeel MFCD 020)
– Pianosonater vol 2 (Tengstrand, Mindfeel MFCD 021)
– Pianosonater (Lortie, Chandos CHAN 10616)
– De sena stråkkvartetterna (Stråkkvartetten Tokyo, 

Harmonia Mundi HMU 807481)
– Violinsonaterna (Faust/Melnikov, Harmonia Mundi 

HMC 902025)
Post scriptum. Det har precis kommit en vänbok till Åke 
Holmqvist, vårt lands störste Beethoven-kännare, från At-
lantis, ”Sjutton Beethoven-variationer” med Carl-Gunnar 
Åhlén som redaktör, vilken jag ber att få återkomma till. 
Det utkommer på tok för litet böcker om Beethoven. 

Jan-Erik Zandersson

Beethoven 

– GENIALISKA TOLKNINGAR AV ETT GENIALLT äR BARA LJUG

Allt är bara ljug. 
När man spelar upp den meningen 

i huvudet känner jag trots allt en slags 
lättnad. I många dimensioner. Halv-
rutten, inte längre så fin snö åker av 
grangrenen.

För om nu allt vore ljug så vore det 
inte alls så illa som om allt skulle vara 
osant. Det är det som är det fina. För 
det fyller upp burkarna lika väl som 
sanning, ljuget. Den blygsamma trygg-
heten ligger i att det aldrig är så defini-
tivt som ren osanning och försvinner, 
blir noll, om det bekräftas. Det läm-
nar alltid sitt avtryck och är därför värt 
mödan.

Jag är yngst i en stor familj och det 
måste ha varit där jag lärde mig att lju-
ga. Det gick fan inte att imponera på 
någon, inte där. Allt hade alla sett förut. 

Cykeln, kaninen, hästen.
Huvudräkningen, buketten. 
Piruetten. Benmuskeln med.   
Så det fanns två sätt. Förvåna eller 

roa. Då kunde man kanske få något på 
kroken. 

Om man tänjde lite på verkligheten 
kunde man få reaktioner som ju faktiskt 
var intressanta för en själv. För i själva 
verket var det ju bara ett sätt att lära 
sig. Små snabbkurser i vad som helst.

För när man trillade av cykeln, så 
var det sällan mer än så. Lite aj, ett oj. 
I bästa fall lite alsolsprit. Annat ljud i 
skällan blev det om man sa att man 
flugit över styret, till exempel. Rakt in 
över elakaste gubbens staket, där hela 
gräsmattan var larmad.

Då var det värt det.
Att få se och samla på sig ansiktsut-

trycken, skepsisen och sen överse-
endet. Känna lite på den lätta, men 
ändå potentiellt avgrundsdjupa skam-
men. Som att peta lite med pinnen på 
monstret som sover. Förbereda sig.

Det är det bästa jag har lärt mig hit-
tills. Det jag gärna kallar att ljuga. Men 
egentligen menar jag småljuga. Något 
jag sedan likställer med att använda sin 
fantasi. Det är för mig en förutsättning 
för att kunna vara ordentligt snäll tillex-
empel. För att få för sig att skratta. Och 
beröras av saker. För fantasin har ett 
rejält snabbspår rakt ned till magen.

Nästan varje dag undrar jag lite var-
för jag håller på med musik. Jag som 
aldrig drömt om det. Ens tänkt det. Jag 
som aldrig svettats i en replokal. Eller 
tränat på nåt.

Men ibland hamnar man där man 
hamnar. Och jag tänker tillsvidare att 
någon här måste bidra med småkvis-
tar av förvirring. Så nu lurar jag min tid. 
Och jag är jävlar i mig väldigt glad över 
att ha möjlighet att göra det. Glida runt, 
glad i hågen, i sin eventuellt odrömda 
dröm. För det kan mycket väl vara så 
att det lurar en gammelgädda där i vas-
sen. Med sanningen i mun. Om att det 
enda stället, förutom i det egna huvu-
det, där man fortfarande kan få små-
ljuga utan att någon blir ledsen och 
sätter i halsen, är i musiken. Det tackar 
man för.

Amanda Bergman
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Arkiv B
Werewolves on wheels (svensk titel: Terror på hjul) är åtminstone på papperet det ultimata inom sjaskig skräpfilm från 
70-talet. För det första är handlingen varje Klubb Super 8-medlems våta dröm: svinigt, laglöst mc-gäng möter djävulsdyrkande 
munkar och blir till blodtörstiga varulvar. Därtill är den billig, rå och moraliskt tvivelaktig samt innehåller mättande portioner 
av såväl vulgärgotik som homosexuella undertoner. 

Att den trots allt detta inte placerar 
sig i toppskiktet beror på att den ald-
rig tar ut svängarna ordentligt och blir 
riktigt förvirrad och spritt språngande 
galen. Dracula vs. Frankenstein-ga-
len. Men den är ändå ett saftigt stycke 
äkta skräpkultur som höjer sig en bit 
från myllret tack vare en hygglig dos 
excentricitet. 

Det här är allt annat än ”fin” kultur. 
Men nordamerikansk kultur har också 
sällan fötts i de fina salongerna. Den 
visar ständigt upp en prydlig, glättad 
fasad i kapitalismens namn, men den 
föddes på en smutsig bakgård och har 
ända sedan dess hämtat sin livskraft 
därifrån. Från bakgården kom jazzen, 
stinkande av illegal sprit och billig par-
fym, och nästlade sig in på parisiska 
teaterscener och småningom till den 
akademiska världen. Detsamma gäller 
resten av vårt populärkulturella arv från 
landet i väster — så fort kulturklimatet 
åderlåtits på all vitalitet, har det funnits 
nytt blod att hämta på bakgården. Och 
ofta har det nya klättrat så högt på sta-
tustrappan att man börjar glömma vart 
det kom ifrån.

Arkiv B-mässiga filmer är dock så-
dana som inte klättrar någonstans, 
utan är fast förankrade på denna för-
slummade bakgård, och längst inne i 
ett skräpigt hörn ligger Werewolves 
on wheels. Den här filmen är ”america-
na” i ett jordnötsskal. Det är ”rått men 
hjärtligt” med starka homosexuella un-
dertoner, det är öken och vägdamm, 
öl och jeansjackor, snabba fordon och 
nakendans, skräck och död, laglöshet, 
frihet och våld, men framför allt: det är 
fullständigt osofistikerat, opretentiöst 
och oförblommerat vulgärt. Dessutom 
är det kanske den ultimata crossover-
idén! Arkiv B lyfter på cowboyhatten.

Skräckfilmens älsklingar: vilda, fria, 
skäggiga och på väg mot ond bråd 
död.

Tillåt mig presentera Devil’s Advoca-
tes, ett gäng socialt missanpassade, 
lurviga sluskar som ägnar sig på heltid 
åt att hinka i sig öl, lägga upp flatskratt, 
kopulera och trakassera alla de stöter 
på bara för att de kan. Deras ledare 
heter Adam, och den obligatoriska dju-
pingen, han som mediterar och säger 
saker som ”somebody’s controlling the 
vibes”, kallas Tarot. De kramas våld-
samt, bär omkring varandra och tumlar 
runt som barn, och inte nog med det — 
de åker motorcykel också! Allt medan 
andrasorteringens countryrock spelar 
i bakgrunden och b-skräckklichéerna 
står som spön i backen.

ledare här egentligen, du eller jag?”
Efter att mc-killarna vaknat, sprungit upp till klos-

tret och bjudit munkarna några rejäla kindfiskar och 
sinkaduser, börjar hemskheterna förfölja dem. Ett par 
hittas med sönderskurna halsar, och snart, en extra 
dunkel natt under stjärnorna, transformeras Adam 
och Helen under ruelse och plåga till ludna varulvar 
som morrar gutturalt och biter ihjäl gängkamrater i en 
scen som kunde ha gjorts bra mycket mer blodig, bi-
sarr och allmänt Arkiv B-mässig (hela filmen har ju för 
bövelen lett fram till den — för att inte tala om titeln!). 
Bägge blir alltför snart brända till döds, och Adam 
dessutom sprängd av en exploderande bensintank, 
såsom det anstår en knutte — och där tar själva var-
ulvsavsnittet slut. Det borde kanske vara en besvikel-
se, men är det inte, eftersom det leder oss tillbaka till 
filmens verkliga huvudperson, One! Efter denna pärs 
bestämmer sig nämligen det kvarvarande gänget för 
att måttet är rågat, och likt en hord motorcykelbur-
na mongoler stormar de in i klostret beväpnade med 
påkar.

Dock räcker det med en enda ond blick från One 
för att tillhyggena ska falla till golvet. Gänget kapitule-
rar och låter sig viljelöst dras in i en obskyr tillvaro av 
tyst, fridsamt lantliv med en stadig diet av djävulsdyr-
kan och rågsiktskaka med kattblod. Tarot tittar uppåt 
och ser en likstel Helen stå och blicka tomt med brud-
klänning, sotat ansikte och armarna utåtsträckta …

”We are One. Let the Prince of Darkness welcome 
you. For we are all one with him.”

Detta är vad jag kallar ett bra slut. Och jag menar 
det.

Robert Huselius

”Äntligen ett jobb, där jag får svära 
hur mycket jag vill.”

Men filmens främsta behållning är 
djävulsabboten One. Hur ska man be-
skriva denna underbara, bisarra figur, 
till bristningsgränsen laddad med ne-
gativ energi? Jag kan nog inte riktigt 
göra honom rättvisa här, men jag äls-
kar honom! Tänk dig Anton LaVey som 
tv-predikant. Han är sotad i ansiktet, 
antagligen för att hans stirrande ögon 
ska framträda maximalt, och talar ett 
högtravande språk med en gravallvar-
lig röst som ibland stegrar sig i religiös 
extas. ”Oh, Satan!” utbrister han med 
underdånigt vördnadsdarr på stäm-
man. Han är över huvud taget en fan-
tastiskt underhållande rollfigur, och 
den främste frammanaren jag någon-
sin sett av det flyktiga tillstånd jag kall-
lar ”vulgärgotik”, d.v.s. vad som upp-
står när med kringskuren budget och 
en uppsjö av skräckklyschor försöker 
frammana en ödesmättad, högtidlig, 
mystisk stämning.

Mc-gänget rumlar i fyllan och villan 
in i en klosterträdgård, där de efter att 
ha åkallat Satan för skojs skull, sådär 
som man gör ibland, blir omringade av 
en procession tysta munkar som bju-
der dem vin och bröd. Efter att de gått 
i däck, bjuds vi en underbar scen som 
mer än något annat jag sett fångar es-
sensen i begreppet ”vulgärgotik”:

One, med ansiktet svärtat och pen-
tagram på bröstet, skrider nerför en 
trappa — som kastar precis de rätta ex-
pressiva skuggorna — och hamnar i en 
sal, svagt upplyst av facklor och med 
ett flammande offerbål i mitten. Han ar-
betar sig närapå upp till extas när han 
detaljerat beskriver hur han offrar en 
katt till Satan enligt konstens alla reg-
ler, han vältrar sig i ockulta plattityder 
och suger naturligtvis extra länge på 
ord som ”blood” och ”beast”. Knutte-
tjejen Helen vaknar nu, blir inom loppet 
av sekunder mystiskt ombytt till brud-
klänning och går som i trans in i klos-
tret, där hon, i rollen som Satans brud, 
blir bjuden bröd doppat i pinfärskt katt-
blod. Och innan man vet ordet av, står 
hon och dansar naken med en orm och 
en döskalle, under det att munkarna 
vandrar runt henne som ett deprime-
rat luciatåg. Denna scen är fantastisk, 
och står som ett monument över vad 
skräckfilm borde vara, istället för de 
tröttsamma överraskningseffekter och 
det fantasilösa slaktande av irriterande 
tonåringar som så ofta bjuds. Och jag 
menar det.

”Min karaktär har VISST makten att 
få en brud att dansa näck! Vem är spel-

ROCKMANN…

Inte helt oväntat började kedjan 
Kapp-Ahl en gång i tiden med att säl-
ja kappor. En manlig motsvarighet till 
kappa är rock. En annan stor affärs-
kedja är Dressmann.

Läser att norska Dressmann inte 
bara köpt reklamrättigheterna till sex 
Rolling Stones-låtar. De har även 
anlitat rockgubbarna för att designa 
en kollektion åt Dressmann. Ähum... 
Det var ju ... oväntat.

Vad kan vi förvänta oss? Något 
slags kombination av tidigt 80-tal, 
midjekorta kavajer och piratlook? El-
ler 70-talistisk sparkdräkt?

Eller så syr de kanske bara ihop 
en rock.

Om de nu inte syr fel, så att det blir 
en kappa.

Pidde Andersson

KULT

LITTERATURVäNNER!

Läs och ladda ner romaner, rese-
skildringar och kortprosa m.m. kost-
nadsfritt på den icke-kommersiella 
litteratursajten.

www.las-en-bok.com
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De senaste åren har Wesley Sni-
pes mest varit omskriven för att han 
inte betalat skatt på flera år, och nu 
har han slutligen fått krypa in i finkan. 
Mellan rättegångarna hann han dock 
spela in den här actionrökaren, i vilken 
han konfronterar Zoe Bell och Gary 
Daniels.

Handlingen är väldigt rudimen-
tär – ”Die Hard” på ett sjukhus, un-
gefär – och dialogen stolpig, men 
filmfotot är ganska snyggt och flera 
av actionscenerna är riktigt bra, fram-
för allt några av kampsportsslagsmå-
len. Ljudeffekterna när ben och armar 
knäcks är högre än i Steven Seagals 
filmer. Gary Daniels är stenhård som 
sadistisk, känslokall skurk, och det är 
väldigt trevligt att återse Robert Davi.

En av 2010 års största floppar på bio i 
USA dumpas direkt på DVD i Sverige. 
”Jonah Hex” är en film jag velat se i 35 
år – den bygger nämligen på en teck-
nad serie jag är stor fan av och som jag 
läste i tidningen Tomahawk när jag väx-
te upp. Den ärrade prisjägaren Hex var 
den hårdaste westernhjälte jag skådat.

Josh Brolin är Hex i denna totalså-
gade, förvirrade film som tagit sig stora 
friheter med originalserien, bland an-
nat har man lagt in en övernaturlig di-
mension. Men det största problemet 
är att filmen bara varar 78 minuter! Det 
känns som om minst en halvtimme sak-
nas och det hela blir obegripligt. John 
Malkovich är en oinspirerad skurk och 
Megan Fox är inslängd som luder.

Dock är Brolin en bra Jonah Hex, 
filmen är inte tråkig och den är bitvis 
rätt snygg. Dessutom är vår hjältes ur-
sprung; berättelsen om hur han van-
ställdes och blev prisjägare, bättre än i 
serieversionen. Här är bakgrunden en 
helt annan.

Det här är en dålig film – men jag 
fruktade att den skulle vara ännu värre. 
I slutändan visade det sig att Frank 
Millers filmiska lustmord på The Spirit 
som kom häromåret är långt värre.

MacGruber figurerade först i sketcher 
i ”Saturday Night Live” på TV. Här har 
han förärats en egen långfilm.

Titelfiguren är en variant på TV-hjäl-
ten McGyver – han är en övervintrad 
actionhjälte från 80-talet som kallas in 
när ärkefienden Von Cunth (Val Kilmer) 
plötsligt slår till. Tyvärr är den här paro-
din på 80-talsaction inte så rolig som 
den borde vara. Humorn är extremt 
grov och vulgär, medan de blodiga 
actionscenerna är ganska realistiska. 
Fjanthumor och ultravåld i en kombina-
tion som inte riktigt funkar.

M Night Shyamalan är det sämsta film-
regissören verksam idag. Det är ett 
mysterium att mannen får fortsätta att 
göra film.

Gör allt du kan för att undvika det här 
senaste magplasket, ett idiotiskt och 
inkompetent kampsportsäventyr byggt 
på en tecknad japansk TV-serie. DVD-
utgåvan har dock en fördel: man slip-
per den usla 3D-konverteringen som 
gjorde bioversionen än mer outhärdlig.

Ännu en av förra årets sämsta bio-
filmer. Jag gillar förvisso romantiska 
komedier, men även jag har gränser. 
Amanda Seyfrieds äventyr i Italien är 
både genanta och pinsamma. Gamle 
favoritskådisen Franco Nero dyker upp 
mot slutet, men inte ens han kan rädda 
den här illa tillredda pulversoppan.

Jonah Hex

Letters to Juliet MacGruber

Game of Death

The Last Airbender

Så nära handlar om Angela, 15, och Arina, 14, från 
Rågsved. Bästa vänner och båda av rysk härkomst. 
Och de har ett intresse som är större än alla andra. 
Rättare sagt: de har bara ett enda intresse. Den tyska 
popgruppen Tokio Hotel. Om de är intresserade av 
musiken eller ens gillar den framgår inte, men de är 
otroligt intresserade av sångaren Bill. De två töserna 
pratar knappt om något annat än Bill. De bokstavligt 
talat lever för de hårfagra tyskarna. När den här doku-
mentären börjar lyckas de två töserna få bandets au-
tografer och filma dem med mobilerna utanför She-
raton i Stockholm. Nu planerar de nästa stora Tokio 
Hotel-projekt. Och det är i föräldrarnas ögon vansin-
nigt. Så även i mina ögon. De två ska nämligen åka till 
Berlin och där ska de uppsöka Madame Tussaud’s. 
Varför då? Jo, därför att därinne finns en vaxdocka 
av Bill! Flickorna är uppspelta utan like inför detta 
äventyr. De ska ta på sig finkläder. De ska sminka sig. 
Och så ska de fotograferas bredvid Billdockan. De 
struntar blankt i allt annat på museet och i Berlin – det 
enda de vet om staden är att Tokio Hotel kommer där-
ifrån. “Men det är en... docka!” säger den ena tösens 
oförstående, bastanta morsa på ryska. Tösen förkla-
rar att ingen förstår dem, det är en livsstil, Tokio Hotel 
är allt de har, och det ska bli så fantastiskt. Morsan rör 
inte en min och upprepar: ”Men... Det är en... docka!”. 
Så åker då Angela och Arina iväg, men ibland går sa-
ker och ting inte som förväntat...

Det här är en väldigt, väldigt rolig liten film. Med be-
toning på liten. Det handlar nämligen om en kortfilm 
på 28 minuter av Emelie Wallgren och Ina Kolmqvist. 
Så nära vann priset STHLM.DOC på Tempo doku-
mentärfestival förra året – men varför ska den upp 
på bio? Visst, det är kanske kul att se det hela på stor 
duk, men det här är ett litet TV-program.

De är fascinerande, de här två töserna. Och oj vad 
de spär på mina fördomar. De pratar om att de vill bli 
flygvärdinna eller läkare när de vuxit upp. Och så har 
vi det där märkliga fenomenet med att tjejer blir full-
komligt besatta av sina idoler; av personerna. Blir för-
älskade i dem. Killar som blir besatta av rockband gör 
ju helt andra grejor. Vi går helt in för musiken. Man lär 
sig allt om riff och solon, om bandens och genrens 
historia. Gör listor. Man bildar band. När jag var liten 
fick KISS mig att köpa en elgitarr. Och det är ju ytterst 
sällan tjejer gör något sådant. Märkligt. Ibland klagar 
rabiata feminister på att det finns så få tjejband och 
de som finns får inte komma till. Kan det bero på att 
tjejerna föredrar att sitta hemma och sukta efter artis-
ter istället för att bilda band?

För övrigt har jag aldrig någinsin hört Tokio Hotel. 
De lär vara ett så kallat EMO-band, men jag har aldrig 
riktigt fattat vad EMO är. Min uppfattning är att det är 
glada ungdomar som ser lite punk ut, men lyssnar på 
jävligt mesig musik. Ska nog ta och ta en titt på Tokio 
Hotel på YouTube...

Så nära

I höstas hade dramat Oskuldens tid 
premiär. Det var producerat av Scott 
Free, det vill säga bröderna Ridley och 
Tony Scotts bolag, och för regin stod 
långfilmsdebuterande Jordan Scott - 
Ridleys dotter.

Här har vi ännu en independentfilm 
producerad av Scott Free, och vem är 
det som regisserat om inte långfilms-
debuterande Jake Scott - Ridleys son. 
Som jag så ofta brukar hävda, har 
American Independent blivit en egen 
genre. Det handlar snarare om look 
och utförande än att produktionen är 
oberoende. Welcome to the Rileys 
har säkert kostat mer än den ser ut att 
ha gjort, och i huvudrollerna syns två 
populära stjärnor: James Gandolfini 
från Soprnos och Kristen Stewart från 
Twilight-serien.

Gandolfini och Melissa Leo är Doug 
och Lois Riley, hemmahörande i India-
napolis. De är ett medelklasspar, men 
Lois har uppenbarligen problem med 
nerver och annat, och Doug mår inte 
så där jättebra han heller. När deras 
dotter var femton omkom hon nämli-
gen i en bilolycka.

Doug åker till en konferens i New 
Orleans och där går han på en riktigt 
sunkig strippklubb, på vilken han träf-
far den prostituerade strippan Mallory 
(Stewart). Hon är sexton, har rymt 
hemifrån och av diverse skäl skjutsar 
Doug henne hem till hennes fallfärdi-

Welcome to the Rileys

ga, strömlösa hem.
Doug hävdar att han inte tycker om 

att bo på hotell och betalar Mallory 
hundra dollar om dagen för att få bo 
hos henne. Trots hennes närmanden 
har de inte sex eller gör något annat in-
timt. Doug har nämligen fått för sig att 
han kan rädda denna fallna flicka.

Hon är minst sagt stökig, Mallory. 
En rejält trasig själ, och hon klarar inte 
av att säga en mening utan ett instop-
pat ”fuck” eller ”fucking”; hon kan tävla 
med Tony Montana i att vara ful i mun. 
Till slut tröttnar Doug på svärandet 
och låter henne böta en dollar för varje 
”fuck”.

Hemma i Indianapolis har den zom-
bielika Lois tagit sig samman och får 
för sig att köra ner till New Orleans för 
att överraska sin man. Vilket hon gör. 
Och så förvandlas Welcome to the Ri-
leys till något slags udda familjedrama 
med Mallory som substitut för dottern.

Jake Scotts film går i vissa typis-
ka independentfällor, den har en liten 
tendens att bli pretentiös och saggig, 
och det förekommer scener där en en-
sam person sitter stilla på sin säng-
kant och stirrar tomt rätt fram under en 
lång stund. Den första delen av filmen 
tyckte jag var fruktansvärt trist, men 
det hela tar sig så fort Doug anländer 
till New Orleans.

Det känns onekligen som om jag 
sett den här filmen förut. En Pygma-
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lionhistoria om mannen som frälser 
de ofrälse. Samtidigt frälser mannen 
sig själv och får något slags sinnes-
frid. Men Welcome to the Rileys vinner 
på att den har James Gandolfini som 
Doug, han är utmärkt i rollen. Så är 
även övriga meverkande.

...Och Kristen Stewart, då? Hon ver-
kar ha specialicerat sig på att spela 
upprorisk, tvär ung brud. Den buttra 
Bella i Twilight, den tuffa Joan Jett i The 
Runaways. Och jodå, jag köper henne 
som Mallory. Det är väl bara en grej 
som blir lite fånig i filmen: hon spelar 
alltså strippa - och klär aldrig av sig. 
Hon strippar aldrig. Vid ett tillfälle kas-
tar hon kläderna eftersom paltorna 
måste tvättas, men då är hennes kropp 
hela tiden utanför bild, eller skymd.

Detta beror förstås på att det är Kris-
ten Stewart. Det här är ett helt okej, 
välspelat drama, men egentligen inte 
sådär jätteintressant.

Jag måste även påpeka den svenska 
översättningen. Killen som ligger bak-
om den har valt att inte översätta Mallo-
rys alla «fuck». Det står alltså «fuck» 
och «fucking» i meningar som i övrigt 
är på svenska. Det ser lite löjligt ut, 
även om ju svenska tonåringar faktiskt 
pratar så. Men jag tror att man behål-
lit svordomarna som de är för att hotet 
med att dra en dollar för varje «fuck» 
ska funka. Det hade ju bara blivit kon-
stigt med böter för «fan» eller «jävla».

Text av Pidde Andersson
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Kjartan Slettemark är numera en legend i konstlivet. 
Och den här boken väger tungt i den berättelsen. 
270 svartvita sidor med foton från hela hans karriär. 
Brita Olsson har följt honom och kunde hans verk, vil-
ket märks på blandningen av berättariver och insikts-
full närgångenhet. 

Den svepande populärt formulerade texten bil-
dar en diskret bakgrund . Men jag har problem med 
den, vilket delvis hänger samman med denna genre, 
konstnärsmonografin. Hur löser man ekvationen att 
en ensam konstnär ska stå i centrum samtidigt som 
han är en del av en större tidsrörelse? Ofta genom ett 
alexandershugg, skeendet förenklas så att ljuset kan 
dröja längst vid föremålet för boken. Metoden är inte 
utan invändningar, även om jag förstår den. 

Kjartan Slettemark hade 1967 och 1970 två myck-
et viktiga utställningar på studentdrivna Galleri Ob-
servatorium i Stockholm. Det är ett konsthistoriskt 
faktum. Båda gångerna tillsammans med sin mentor 
Robert Jäppinen. Men att vilja upphöja utställarnas 
betydelse, genom att påstå att det var något utanför 
det vanliga i svenskt konstliv, att en utställning gled 
över i en performancekonsert är fel. Olika slags per-
formance och happenings hade förekommit då och 
då ända sedan 1958. Jag behöver bara nämna Carl 
Fredrik Reuterswärd, Öyvind Fahlström, Svischgrup-
pen, Björnligan i Göteborg, Yoshio Nakajima och 
Drakabyggarna i Örkelljunga. Inte sällan övergick ett 
framträdande i kaotisk bullerkonsert – till exempel un-
der ”Konst som rit” i Uppsala 1964.

Nå, men detta är ju randanmärkningar. Visst, det 
håller jag med om. Men landskapet för konsten blir lik-
som vidare, då hela horisonten syns. 

Susanna Slöör skämmer sin idérika och inspire-
rande uppsats genom att irriterat vifta bort det fak-
tum att Slettemark övertog och arbetade vidare på 
flera grepp och infall från sina två viktigaste mentorer, 
Sture Johannesson och Robert Jäppinen: ”Nu är det 
väl snarare regel än undantag att medialt uppburna 
konstnärskap kantas av surmulna kommentarer om 
att ́ ursprungligen var idén min .́” Så synd att hon för-
vandlar konsthistoria till en privatpsykologisk idiosyn-
krasi. Kjartan Slettemark blir inte ointressantare för 
att han tagit över Robert Jäppinens idé att ha Nixon 
i passet eller Sture Johannessons ordvits LäsSven-
skaDagbladet, där den konservativa tidningen om-
vandlas till förstulen knarkpropagandist. Med mera 
sådant. Inte blir det sämre för att Slettemark har ock-
uperat andras idéer, men konstlandskapet blir ett in-
tressant växelspel om hela fältet tas med! 

När vi så kommer in på Slettemarks konstnärliga 
verksamhet förlorar framställningen ibland på att 
hans egna verk saknas. Det gäller ju till exempel, då 
han öppnade en ”filial” till Moderna Museet på Bell-
mansgatan i Stockholm, som för ändamålet döptes 
om till Baader Meinhofgatan 88a med mycket inspi-
ration från Sture Johannessons engagemang kring 
yrkesförbudet i Tyskland och Ulrike Meinhofs tvek-
samma död. Här producerade Slettemark fantastis-
ka moderatbullar och en obetalbar matsedel, som var 
parafras på Moderna Museets verksamhet. Det hade 
gjort gott att få se dessa blandas med de spännande 
fotografierna.

Sammantaget är det en bedövande vacker hyllning 
till en viktig konstnär, men jag väntar ännu på en riktig 
monografi i ämnet. Tills den kommer är den här boken 
emellertid bästa sällskap.

Sällan såg jag en så tät och konsekvent kontakt 
mellan en fotograf och en konstnär. Det är framförallt 
Brita Olssons bok. Och hennes vän Kjartans… det är 
en bok om vänskap…

Thomas Millroth

Kjartan Slettemark : Konsten att Falla
Susanna Slöör, Idun A. Husabø & Britta Olsson
Carlssons Bokförlag

Tore Berger är konstnär och också känd som medlem 
i Blå Tåget (f.d. Gunder Hägg m.m.), ett proggband 
av poeter och konstnärer, som startade sina repeti-
tioner i hans ateljé i Hagalund. Det ligger en bit från 
Stockholms innerstad, nära Råsunda och Haga, känt 
för sin kåkstadsbebyggelse, som förevigats av Olle 
Olsson Hagalund. Hans snickarglada villa är nästan 
det enda som finns kvar av det gamla Hagalund. Nu 
reser sig miljonprogrammets stora blåa huskroppar, 
där tidigare omoderniteten regerat. Tore Berger har 
skildrat detta i en sång 1971, ”I Hagalund”, som är ett 
avsked. 

Under den tid han hade sin ateljé i stadsde-
len1967-71 flanerade han med en benvit polaroid-
kamera och fotograferade hus och miljöer. Av dessa 
bilder publicerar han nu ett stort antal i en enkelt ut-
formad bok. Den liknar ett häfte från tiden och passar 
med sin diskreta framtoning ovanligt väl till fotografi-
erna. Husgavlar, dörrar, trasiga fönster, en och annan 
bil. Det är många bilder laddade med tidsavståndets 
starka poesi. Och någonstans märker jag att Tore 
Berger själv verkligen har sett det han riktar kame-
ran mot. Han vill berätta något, men är återhållen med 
förklaringar.

Berger har samma prosaiska vemod i sina bilder 
som i sina sånger och de texter, som är inflikade i bo-
ken. Och han konstaterar: ”Framtiden var på väg och 
mycket fanns att göra.”

Här får vi ögonblicksbilder som knappast är möj-
liga längre. Det är konstnärligt avantgarde på väg att 
slå igenom i 60-talets märkliga glidning från samman-
blandning av konst och liv till politiskt engagemang. 
”60-talet kom och gick / öppet som ett ögonblick.” 
Summerade hans vän Leif Nylén litet senare.

Men det är också bostadsbrist, trångboddhet och 
en annan syn på bostadsstandard än i dag. Vi är läng-
re bort från den här tiden än vi egentligen förstår. Och 
med ens slår det mig, hur jag själv som generationen 
yngre än Berger och hans Blå Tåget-kompisar ändå 
var där. Och vrider mig ett halvt varv på mitt 2011 och 
ser bakåt. Då använder jag kapitlet ”Gorilla” i skulp-
tören Torsten Renqvists dagböcker, där han skildrar 
Tore Bergers vernissagefest 1967. Renqvist anteck-
nar, hur han ”dragits genom flera generationer. Det 
borde betyda splittring. I stället har jag en känsla av 
täthet.” Han uppträder närmast grälsjukt mot det 
mycket yngre sällskapet på vernissagefesten, i stäl-
let för att lyssna. Och så känner jag igen samtalsäm-
nena, det som var konsensus då. Skulle jag ha varit 
med på det kalaset hade jag blygt rodnande och be-
undrande sett upp till Bergers kamrater. Nu sitter jag 
och kikar bakåt, ser det som avskärmar den tiden från 
i dag. Och tänker förstås på hur Berger ser sig själv 
som ung i alla dessa bilder och hur han kan spegla 
skärvor av sig själv i dessa texter. De är så underbart 
skrivna utan distans men med övertygande precisi-
on, innan alla tvivel bosatt sig i raderna.

Så tar jag fram den medföljande CD-skivan med 
fem visor tidigare inspelade av Blå Tåget. Rösten är 
kärv orden uppför sig som sättbilder till en tid, där han 
ser sig själv. Det är helt bedövande effektiv minima-
lism, ja, vardaglighet, där varjedagsglosor och ram-
sor blandas till tidsbilder.

Med Bergers röst ringande i öronen bläddrar jag 
genom de konstlösa polaroidbilderna från Hagalund, 
utanför Allans Café skymtar hans kompisar.

Så rycks jag ur förtrollningen, och funderar på hur 
Tore Berger med sådan självklarhet lyckas leda mig 
runt i en tid som inte är. Och jag börjar bläddra och 
läsa för att förlora mig än en gång…

Thomas Millroth

Polaroid i Hagalund
Tore Berger
Nielsen & Norén Förlag

En snubbe vid namn Miguel Syjuco (se 
där, samma som författaren) reser från 
New York tillbaka hem till Manilla för att 
reda ut hur en författarvän och kollega 
kommit att ta sitt liv. Ja, och om det 
verkligen kan ha rört sig om självmord? 
Det är ramen för det hela. I början. Un-
der resan hem och tiden där radas his-
torier upp (inte minst en ganska frisk fi-
lippinsk nutidshistoria) men framför allt 
ger författarnamnens sökande efter 
svar på hur det ligger till med det där 
självmordet författaren Syjuco möjlig-
het att briljera med ett myller av litterära 
referenser och fiktioner i fiktioner som 
i brottstycken, som genom ett kalej-
doskop av parallella bilder, radar upp 
flera stories där nutidens Manilla efter-
som alltmer vävs ihop med en story om 
själva skaldarkonsten. Metafiktion utan 
förklädnad, go vänner. Olika perspek-
tiv på huvudpersonen, internetspråk 
och nyhetsrapporter om bombdåd och 
översvämningar och nattklubbsbesök, 
referenser till Proust, Borges och filip-
pinska vitsar blandas med stories om 
släkt och uppväxt utomlands. Visst är 
det ett smart pusslande och nog är det 
är smått engagerande och understun-
dom uppiggande, inte minst när det 
blir ett par sköna metaforer, huvud-
personen säger tex att han ”är som en 
sked som sprakar i mikron” när han är 
lite förälskad och en smula...dopad.

Problemet är kanske att hela gåtan 
är überfinurlig utan att helt och hål-
let förtrolla. Den här postpostmoder-
nistiska prylen med parallella stories 
känns effektiv när det gäller att skapa 
bilder av Manilla och trixa med littera-
turens kraft men lite sisådär när det 
gäller att helt fängsla, i alla fall just 
denne läsaren. Vilket ju egentligen är 
huvudsaken. 

Uppvisningen slutar som den bör, i 
linje med andan. Syjuco skriver; ”vi blir 
förlösta av alla upplösningar som är 
möjliga i en oavslutad historia”. Kanske 
det. Illustrado avslutas i varje fall med 
en hopknuten säck som final på flera 
förslag på the end. Aha, tänker man 
och känner sig en smula nöjd. Allright, 
det är clever stuff.

Fredrik Hellström

Ilustrado
Miguel Sijuco
Natur & Kultur

Den här boken är ett utmärkt sätt att 
slå ihjäl t ex en tågresa med. Lättläst 
och mycket underhållande. Ibland så 
skrattar man rejält och ibland så skru-
var man på sig då Lundgren inte för-
söker dölja en del av sina pinsamma 
möten med kända personer. Det går 
ju inte att avslöja något om själva his-
torierna men mina favoriter är de med 
Andy Warhol, Keith Richards pappa 
och Prince. Det är helt enkelt saker 
som kan hända i verkliga livet och skul-
le vara näst intill omöjliga att bara hitta 
på. Vad gäller pinsamma möten så 
står det med Omar Dykes från Omar 
& The Howlers helt klart överst på pal-
len. Men alla mötena är underhållande 
på olika sätt så det blir aldrig tråkigt att 
läsa boken. Sen har den gode Lund-
gren i mitt tycke helt ok musik smak 
och det ger boken ett litet extra lyft.

Janne Falk

Mina möten med de kända, och en 
okänd
Larz Lundgren
Roos & Tegner

Antenner i regn är ett urval. I urvalets 
första dikt ”sekelslut” minns diktjaget 
seklets poeter. Första versen frågar 
”Men vad betyder det – att vara död?” 
Adam Zagajewskis dikter, samlade 
från tre diktsamlingar och översatta 
av Anders Bodegård, är inledningen 
till trots inte särskilt mörk. Jag kommer 
att tänka på Lars Forssells ”Sånger”, 
som också var ett slags reflektioner 
över författare som gått bort. Forssells 
tungt fallande sonetter satte fokus på 
döden snarare än de döda, Zagajew-
ski är friare i sin rytm och minns mer än 
faller. Sånger ter sig nattsvart i jämfö-
relse med Antenner i regn.

De återkommer: de döda poeterna, 
filosoferna och konstnärerna. Några 
omnämns med namn. W.G. Sebald 
dediceras en dikt, William Blake blir 
en dikt. I Kathleen Ferrier hör Zagajew-
ski en möjlighet till en bättre mänsklig-
het. Marx, Simone Weil, W. H. Auden, 
August Strindberg, Plotinos omnämns 
också. ”Är de tillsammans?” frågar 
sig Zagajewski. En enkel fråga med 
ett svar i uppfattningen om döden och 
ett annat i intertextualiteten. Tillsam-
mans lever poeterna i böckerna – Za-
gajewski verkar ha en bokhylla i varje 
hamn – och tillsammans påverkar de 
hans egna dikter. Ibland vänder han 
sig mot dem. Åt de alltför ”minimalis-
tiska och obelästa” uppmuntrar han till 
djärvhet: livet är vackert! Andra påmin-
ner han om livets korthet, då de är of-
tantligt belästa och högfärdiga. Ibland 
jämför han sitt eget skrivande med 
dem. I ”självporträtt, inte fritt från tvivel” 
upptäcker han efter en eftermiddags-
entuisiasm att orden han skrivit hamnat 
där. Blivit för mycket eller för lite.

För mig är Antenner i regn vare sig 
för mycket eller för lite. Den är nyfiken. 
Boken är för låg däremot, opoetiskt 
menat. I de lite längre dikterna får alla 
verser helt enkelt inte plats utan bara 
några få skiljs ut och läggs på nästa 
sida. Dikterna får inte plats, lite som 
versen om biografen jag gillar skarpt 
i Antenner i regn: ”Bion var så liten 
att Bergmans film nätt och jämnt fick 
plats.”

Makligt läser jag Adam Zagajew-
skis. Olika gator, diverse städer, typ 
Paris, Wien och Berlin. Världen är le-
vande och brinner. Resandet finns 
med in i det sista, ända till samlingen 
avslutas med dikten ”Hölassen”. Tillåt 
mig citera sista strofen:

Åh denna värld.
Resväskorna packade.
Sjung för den, sommargylling
dansa för den, rävunge,
hejda den
Så slår jag igen Antenner i regn. Be-

traktar rävungen på bokomslaget och 
placerar Zagajewski bland poeterna i 
min bokhylla.

Jerker Kaj

Adam Zagajewski
Antenner i regn
Norstedts

När jag läste Kvinnor och äppelträd för-
sta gången så gjorde jag inte mycket 
annat. Jag satt klistrad i soffan med bo-
ken och kaffekoppen i handen. Jag läs-
te den där lilla kvällsstunden tills ögo-
nen självmant föll ihop av trötthet. Det 
är något alldeles ovanligt och magiskt 
med en bok som kan få en att känna så, 
utan att egentligen innehålla särskilda 
spänningsmoment. Men så var också 
Moa Martinson en ovanlig författare.

Kvinnor och äppelträd handlar om 
Sally som bor högst upp på berget i 
skogen, dit man måste kämpa sig upp 
för att orka hela vägen. Sally som hål-
ler politiska möten i det lilla kyffet till 
stuga; något som väcker stor irritation 
hos omgivningen. För visst kan inte en 
kvinna socialisera med män på det där 
sättet – visst kan det inte vara så att det 
bara pratas där i Sallys stuga? Och är 
det inte lite mystiskt att den där Sally 
läser böcker hela tiden? Sådana frågor 
ställer sig byfolket som känner hur Sal-
lys hela existens sticker dem i ögonen 
och hotar i sin obegriplighet. En outta-
lad jantelag vilar över den lilla byn och 
den måste hållas hårt i för att ingen ska 
få för sig att sticka ut. Då vet man aldrig 
var det hela kan sluta.

Kvinnor och äppelträd var en av de 
första böckerna i svensk litteratur som 
visade upp den fattiga kvinnans var-
dag – förutom Sally så står också en 
mängd andra karaktärer i blickfånget. 
Den handlar om att vara stark och ald-
rig tveka, om att strunta i folks skvaller, 
om att ligga och föda barn själv mitt i 
natten när ens man är någon annan-
stans. Den handlar om att häpna när 
man åker till Stockholm för att skaffa 
extra pengar och hamnar på Berns 
överdåd, och om att därefter tvingas 
återvända till idel uppförsbackar och 
smutsiga kläder.

Moa Martinson har ett underbart 
språk och dessutom många tankar 
som kan appliceras på dagens sam-
hälle. Men framför allt är boken väldigt 
fin och gripande att läsa och jag åter-
vänder till den (och författarskapet) 
gång på gång. Vissa böcker bara mås-
te läsas. Det här är en av dem.

Jessica Johansson 

Kvinnor och äppelträd
Moa Martinsson
Natur & Kultur

Tänk dig ett rum. Ett litet rum med Väg-
gar, Golv, Tak, en Säng och TV. Tänk 
dig att du bor där. Du lever ditt liv där. 
Gymnastiserar, läser samma böcker 
om och om igen. Tittar på TV där allt är 
på låtsas. Ibland ser du att himlen ut-
anför takfönstret är ljus och blå. Andra 
gånger är den svart. Då är det natt och 
man ska ligga och sova.

Sådan är Jacks värld. Han är född i 
Rummet och eftersom han aldrig varit 
utanför det så kan han inte relatera till 
att det finns andra väggar, golv och tak. 
Därför blir rummets vägg just Väggen. 
Det som är på tv är på låtsas, har mam-
ma sagt. På kvällarna kommer Svarte 
Man till mamma. Då måste Jack krypa 
in i garderoben och vara tyst tills säng-
en knakat färdigt.

De första 100 sidorna i Inlåsta kän-
de jag hela tiden en impuls att sluta 
läsa. Det var för hemskt. För mycket. 
För sorgligt för att läsas. Det gav mig 
vibbar av s k BOATS-böcker (based 
on a true story), även fast boken är fik-
tiv och språket inte ens i närheten av 
hur en BOATS-bok brukar vara skri-
ven. Men nu fortsatte jag läsa ändå och 
ångrar det inte.

Boken är nämligen otroligt väl-
skriven och stark. Men som sagt, så 
hemsk att läggaifrånsig-impulsen är 
ständigt närvarande. Självklart tänker 
jag hela tiden på Fritzl-fallet medan jag 
läser, även om den här boken utspe-
las i Kanada och kanske bara har den 
likhet med Fritzl-fallet att en man hål-
ler folk instängda i ett trångt utrymme. 
Men just den där verklighetskoppling-
en, att detta kan hända fast det inte får 
hända, gör att det blir än värre.

Det blir också starkare att läsa efter-
som boken är berättad helt och hållet 
ur femåriga Jacks perspektiv. Vissa ord 
är felböjda, på ett barns sätt, och tan-
karna är ett barns. Att lyckas skriva en 
sådan bok på ett såpass trovärdigt sätt 
tycker jag är värt en eloge.

Inlåsta (eller Room som den heter 
på engelska) är angelägen och intres-
sant – väldigt diskussionsvänlig. Men 
som sagt, de första hundra sidorna är 
knappt läsbara på grund av hålet i sjä-
len som de skapar.

Jessica Johansson 

Inlåsta
Emma Donoghue
Lind & Co förlag

Konstnären Lina Selander besökte 
Västbanken och i synnerhet staden 
Hebron. Hon har redovisat det i en sex-
ton minuter lång svartvit film. Alldeles 
tyst.

Stillbilder växlar om med korthugg-
na texter. Inga förklaringar, mest ett 
slags hänvisningar, som i sin knapphet 
understryker bilderna. Det finns inga 
förklaringar. Däremot en vardaglighet 
så nära att jag kan fantisera att jag rör 
vid den.

Denna viktiga film har Selander gjort 
en artists book av. Den korta filmen har 
blivit en tjock bok, lmed lika rått snitt 
som tilltalet är direkt. 

Boken öppnar som filmen med en 
liten dialog:

"Have you just been there?
Yes.
And did you see?
Yes.
Are you going to write about it?
(Här klipps två sammanknutna ås-

nesvansar från en väggmålning in)
Simple images
and simple texts."
I en svit stillbilder, samma i boken 

som i filmen, strövar hon omkring och 
noterar enkla ting i Hebron. En disk, ett 
slags verktyg, portar, gatan.

En längre sekvens visar en enkel 
museimodell av det forntida Jerusalem.

Snart dyker en hotfull säkerhetskon-
troll upp och påminner oss om att alla 
dessa små ting finns på Västbanken.

En återkommande bildsekvens i fil-
men är en affärsgata i Hebron, de enda 
rörliga bilderna bland ibland svårtol-
kade och okommenterade snap shots. 
Jag följer med Selanders kamera, men 
hela tiden är blicken riktad uppåt, för 
där är ett nät spänt för att skydda de 
shoppande palestinska invånarna från 
olika föremål som de israeliska bosät-
tarna kastar på dem. Stolar, sopsäck-
ar, klädhängare, träbitar och en mängd 
andra föremål ligger där ovanför den 
filmande Selander. Den vandringen 
återkommer gång på gång i filmen och 
boken. Hon undersöker detta fruktans-
värda, noterar varje brusten maska i 
nätet, lägger märke till alla föremål som 
ligger samlade som efter en misslyck-
ad fiskefärd i ett skrotupplag, alltsam-
mans avsett att träffa och skada män-
niskorna i staden.

Det ligger mer sorg än vrede i filmen 
och boken. Den närsynta undersök-
ningen av verkligheten i Hebron känns 
som en främmande dröm.

Boken är lika tung att bläddra i och 
lika omöjlig att lägga ifrån sig som att 
se filmen.

Inget hopp, bara en notering, 
som slutar med samma fråga som 
öppnade.

Kommer du skriva om det?
Ja!
 

Thomas Millroth

Around the Cave of the Double 
Tombs
Lina Selander
OEI editör
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Mycket bra debut från Reading. Äntli-
gen ett Engelskt band som både håller 
måttet och ännu inte är totalt sönder-
hajpat av den Engelska musikpressen 
– för som bekant har den ju en förmå-
ga att ta död på sina egna älsklingar! 
Egentligen passerade den här plat-
tan obemärkt förbi oss redan år 2008, 
men nu är den släppt igen på både vi-
nyl och cd, vilket ger en chans att upp-
täcka ett ”nytt” skitbra indieband som 
låter tidigt 80-tal. Tänk The Chills pun-
kiga pop som möter Wedding Present 
med dess frenetiska gitarrer och spre-
tiga låtar. Vi väntar en ny skiva detta 
året, vilket nya singeln Winter bådar 
gott om. Införskaffa gärna vinylen som 
bjuder på 4 extra låtar och kod för lag-
lig digital nedladdning.

Johan Stenström

Cambodian Psych-Out (Defective 
records)

SKIVRECENSION

Ganska tung början på det nya året 
med The Lords Of Altamont. Kan du 
din rockhistroria så känner du igen 
namnet Altamont. Speciellt om du gil-
lar Stones. Men Altamont i namnet 
har mer att göra med att Lords är ett 
band som gillar motorcyklar. De låter 
som de tagit med sin punk uppväxt när 
man spelat in soundtracket till en gam-
mal film om motorcykelbusar. Deras 
fjärde platta är något tyngre än sina 
föregångare och det är väl delvis den 
nyvärvade och hårdslående trummi-
sen Harry Drumdinis förtjänst. Det är 
lite som en skenande motorcykel, högt 
ljud och snabbt och totalt utan kontroll. 
Precis som rock´n ŕoll ska vara. Jake 
”The Preacher” Cavaliere är mannen 
bakom bandet hans idé om att blanda 
60´s punk, psychedelica, surf och all-
mänt oväsen håller fortfarande efter 
fyra bra plattor.

Janne Falk

The Lords Of Altamont / Midnight 
to 666 (Fargo Records)

Pete & The pirates / Little death 
(Stolen Recordings)

Om det är för att Lemmy numera är 
folkpensionär med svenska mått mätt, 
eller om Mikkey Dee och Phil Camp-
bell lyckats sno ihop ett gäng riff som 
fått det att spritta i benen på Lemmy 
ska jag låta vara osagt men detta de-
ras tjugonde studioalbum rockar re-
jält. Fyllda med energi och entusiasm 
har denna gång den outröttliga trojkan 
med Lemmy i spetsen gjort en platta 
som klockar in på under 40 minuter, är 
rakt som en dragracingbana och hög-
ljudd som ett reaplan och som känns 
både nu och då. Motörhead lånar helt 
enklet av sig själva, de gör det bra och 
när man funnits med i leken sedan mit-
ten på sjuttiotalet så är det ingen som 
tjafsar emot. Det här är bra skit, som 
Lemmy skulle ha sagt. Jag säger inte 
emot.

Jerry Prütz

Motörhead / The world is yours
(Future PLC)

Tre vinyler från Mats Gustafsson. ”Mot-
her/Groundhog” tillsammans med 
Thurston Moore, Bill Nace och Chris 
Corsano är skitig, röjig och bökig. Musi-
kerna suger lystet i sig av gammal frijazz 
runt 1970 och bråkig rockmusik en de-
kad senare + erfarenheter av olika slags 
noise senare dekader. Där är essensen i 
detta bubblande ljudbad. Små klangfi-
gurer snor runt som yra dervisher. Dem 
hänger jag upp lyssningen på, faller för 
den medelålders energin hos herrarna, 
men funderar på deras uttryck. Vad tän-
ker de på i sin musik, vad kompisarna 
ska tycka?? Var jag bra? Var jag grym? 
Det känns bredbent i onödan. Tankar-
na väcks av kontrasten mot nya albumet 
”Needs!”, solon på baryton- och slide-
sax. När Mats får plåten att vibrera och 
luften att fyllas av fukt i instrumentet, då 
är det bra mycket uttrycksfullare än på 
förra albumet. Han har förstärkt saxen 
på flera nummer och skapat om ljudet 
elektroniskt. Jag tycker om det för den 
osäkerhet det skapar i musikens hand-
havande. Det låter lyssnaren krypa nära. 
På ”Mother/Groundhog” gillar jag mest 
de bitar där Mats sax får ta plats. Det är 
faktiskt det som är hans mest person-
liga uttrycksmedel, det som gjort ho-
nom till en av världens intressantaste 
improvisatörer. 

Det finns i Mats ljudliga tradition ett 
drag av gammaldags anarki och absurdi-
tet, som slingrar sig bortom överenskom-
melser. Allt det blommar ut i Swedish azz 
jul-EP! Ena sidan är en musik som halvt 
tuggas, halvt sväljs och kastas upp med 
gott humör, medan de på andra sidan i 
drinkblandaren stoppat ner musiken till 
”Karl Bertil Jonsson”, spräckjazz, cool 
jazz à la 50-tal. Det är underbar anarki, 
som försvann ut i kulisserna någon gång i 
mitten på 70-talet och nu dyker upp i helt 
ny gestalt som gubben i lådan. Bra med 
litet EP-format också.

Improvisation är ingen lätt sak; det gäl-
ler ju trots allt att undvika mönster och till 
och med sig själv!

Thomas Millroth

Mats Gustafsson / Mother/
Groundhog (Ecstatic Peace/
Open Mouth LP)

Mats Gustafsson / Needs! 
(Dancing Wayang)

Swedish Azz / Merry azzmas
(Not Two MW649-1)

Mike Ness säger att han inte är lika arg längre och 
det hörs på Social Distortions senaste album. Det 
börjar riktigt bra med instrumentala Road Zombie 
men redan nästa låt Carlfornia Hustle and Flow 
låter som något som The Four Horsemen kastat i 
papperskorgen i början på 90-talet. På det sättet 
fortsätter det, kanonlåtar varvat med en del ok låtar 
samt några riktigt svaga nummer. Höjdpunkterna 
är bla a singeln Machine Gun Blues och den helt 
suveräna Hank Williams covern Alone and Forsa-
ken. Då når de samma höjder som på Somewhere 
Between Heaven and Hell plattan. Jag får intrycket 
av att Mike Ness inte riktigt vet vilken väg han ska 
ta. Frågar han mig, vilket inte är troligt, så är mitt 
förslag att han drar mer åt hur hans solo album lät. 
Men om Mike Ness släpper ett nytt solo album som 
han pratat om att göra, så tycker jag det bästa vore 
om han blev riktigt förbannad igen.

Janne Falk

Social Distortion / Hard Times 
and Nursery Rhymes (Epitaph)

Slamrig, distad psykedelisk rock med 
extra mycket orgelgroove och fuzzig, 
skränig wah-wah gitarr från Cambo-
dia. Med sång av paret Srei Sothear 
och Sin Sisamouth. För fans av Cam-
bodian Rocks-samlingen som kom för 
några år sedan, så kommer här en fort-
sättning med helt galen fuzzindränkt 
orientalisk garage-psykedelia från 
60-70 talet. Även om det finns en del 
covers, så sjungs det inte på engelska, 
vilket är bra och otroligt charmigt. Och 
här finns den absolut bästa och slam-
rigaste versionen av Shocking Blues 
Venus jag någonsin hört. Fördelen 
med denna plattan är att vi här vet vilka 
artisterna är, till skillnad från Cambo-
dian Rocks, där man inte vet något om 
artisterna eftersom historien raderats 
ut. Det tragiska med den här fantas-
tiska skivan, och den fantastiska musi-
ken, är att båda sångarna, deras band 
och miljoner av deras fans blev mörda-
de av Khmer rouge-regimen. Därför är 
det extra kul att vi kan ta del av det dag. 
Intäkterna av skivan går till en fond för 
minröjning och dess offer. Den har allt-
så ingenting med Kim Wildes låt Cam-
bodia att göra.

Johan Stenström

Anders F Rönnblom har alltid varit en mästare på 
att formulera sig finurligt och dubbelbottnat, men 
frågan är om han tidigare lyckats sätta fingret på 
sin karriär lika precist som han gör i En atombomb 
föll över Sandhamn, i vilken han krasst konstate-
rar: ”I himmelrikets förgård har det aldrig ropats: 
”Välkommen hit Rönnblom”… När jag istället nere i 
dom mörka regionerna hållit hov i lönndom…”. För 
trots att Rönnblom har sina hängivna anhängare så 
har han inte på många år (Rapport från ett kallt fos-
terland 1980, Krig & Fred & Country Music 1982) 
lyckats komma upp i samma försäljningssiffror som 
sina mer allmogerockande kollegor. Det är synd, 
för det är han nämligen väl värd. Nu tror jag inte 
det handlar om att Rönnbloms musik upplevs som 
konstig eller svårförståelig, för det är den absolut 
inte, nej, jag tror helt enkelt att det handlar om att 
stora delar av den svenska skivköparpubliken inte 
är tillräckligt nyfikna, eller rent av för bekväma (?), 
och nöjer sig med sin Neil Young, Bob Dylan och 
Lars Winnerbäck. Big mistake! Rönnblom har en 
musikalisk skattkista (F-Box – 250 låtar 18 cd och 
1 dvd) + ett par album ytterligare, att gräva ur. Live 
från välfärden är en DVD som spelades in under 2 
utsålda kvällar på Victoria Teatern i Malmö, och en 
medföljande cd Tambourine & Lovers, med nyskri-
vet och oproducerat material med fängslande titlar 
som Nedladdad Gud, Gram Parsons lokalike, Väl-
färden, En fågel sjöng för Crazy Horse, och Bortom 
Himlen. Gitarristen Peter R Ericson briljerar lika 
subtilt som alltid och Jesper Lindberg sätter guld-
kant på låtarna med plonkande banjo och skönt 
svajande steel-guitar. Vi som är inbitna F-heads, 
bockar och bugar, och de som ännu inte upptäckt 
Anders F Rönnblom, gör er själv en tjänst, vi är ju 
trots allt alla en del välfärden.

Lars Yngve

Anders F Rönnblom / Live från välfärden DVD 
/ Tambourine & lovers CD (F Records)

För dig som alltid trott på starka budskap finns det en övertygande start på karriären. Läs mer om  
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap på mah.se/K3

Det började med flaskpost



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.

Norstedts litterära vår

läs mer på www.norstedts.se

Lyrikdebut om kärlek och 
hemhörighet
I ett fallfärdigt hus bor tre syskon. Ett uppbrott har 
gjort dem till främlingar inför världen och inför sig 
själva. I takt med att förankringen i världen avtar, för-
svinner även deras förmåga till tal.

Om månen alls syntes är en kärlekshistoria där förlust 
ständigt föder förlust.

Om månen alls syntes
av Khashayar Naderehvandi

Flerfaldigt prisbelönt poet
”I Brukaren har jag försökt skriva en rak, transparent 
dikt utan baksida. Ambitionen är en poesi som inte 
luras, som inte lurar på någonting och inte i första 
hand ställer hermeneutikens frågor som Vad betyder 
det? utan snarare Varför har någon skrivit detta?”

Ulf Karl Olov Nilsson, UKON

Brukaren
av Ulf Karl Olov Nilsson, UKON

Kritikerrosad poet romandebuterar
En ung kvinna kommer över några pärmar som be-
skriver händelser som utspelades femtio år tidigare. 
I de gamla dokumenten upptäcker hon en berättelse 
om att säga och att tiga, att dölja och att svika, som 
hela tiden har beröringspunkter med hennes eget liv. 

Promenaderna i Dalby Hage
av Hanna Nordenhök

Foto: Khashayar Naderehvandi

Foto: Sara Moritz

Foto: Anna Danielsson
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Humor
Irene-Gren

S. Kald

Gotte

Jack-Åke, ständig praktikant

Adi S. analysieren.

Historia:
Svensson kommer in på apoteket 
och frågar:
– Jag skulle vilja ha ett medel mot 

hosta.
– Ja, vi har flera sorter.
– Då kanske det är bäst jag hostar 

lite, så ni hör vilken sort som 
passar.

Analys:
Es müßen als diesem mann mit kundanpaßnung 
und privatizierung auf die Apoteken gemeint. Mann 
gehaupt nicht mehre aus der Artzt gehen wenn 
mann krank gesind! Genialich!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

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

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

Höres och synes, 

Irene

Med anledning av dagens väder

Det är med förnöjelse Undertecknad välkomnar åter-
komsten av den stränga vintern till Svea Rike. Jag 
har i många år fruktlöst försökt övertyga min omgiv-
ning om att vädret var bättre förr och vintrarna be-
tydligt strängare. Man har dock oförskämt valt att 
inte lyssna utan istället kommit med imbecilla tillmä-
len, såsom: ”Men snälla Efraim, allt kan inte ha varit 
bättre förr. Det där är bara något du fått för dig.” Nu 
har man dock fått bekräftat att jag under hela denna 
tid varit en av de få som sett klarsynt på den rådande 
situationen. 

Under skoltiden fick jag varje dag gå åtta kilome-
ter till skolan, sommar som vinter. Länge försökte min 
mor, bakom ryggen på far, få mig befriad från morgon-
bönen. Detta för att jag inte skulle behöva lämna hem-
met lika tidigt, vilket dock var omöjligt. Hade dessut-
om far fått vetskap om hennes försök att på detta vis 
gå emot gud skulle hon inte fått det lätt. Far var så re-
ligiös att han vid senare tillfällen inte lät min fru Euge-
nia ens ta med sig stickningen när vi besökte honom 
under vilodagen.

På min skolväg förbereddes jag på det hårda liv jag 
hade framför mig – och rustades inför det. Dagens 
ungdomar är så bortskämda med skolskjutsar och 
allt vad det heter att de när de väl släpps ut i livet inte 
klarar att bemästra motgångarna. Undertecknads 
generation däremot härdades vid ung ålder och har 
därmed överlevt åtskilligt som dagens unga i sin kom-
fortabla värld inte ens skulle kunna föreställa sig.

Då vi till skillnad från dagens skolbarn inte serve-
rades någon skollunch beredde mor varje dag två 
smörgåsar med stekt gröt åt mig. Dessa var så an-
skrämliga att jag varje dag på väg till skolan slängde 
dem bakom en vedstapel. För att hålla hungern borta 
och klara mig igenom skoldagen lärde jag mig tidigt 
att dricka kaffe. Till att börja med var det krigsårens 
kaffesurrogat, vilket jag beställde av de något för-
vånade servitriserna på kafeterian mittemot skolan. 
När sedan det riktiga kaffet kom tillbaka fick jag lära 
känna vad alla de vuxna saknat, men då var jag sedan 
länge gammal nog att bära långbyxor och sträcka 
cigarett. De föregående var hårda år, men jag är än-
dock tacksam över att mina föräldrar och samfundet 
inte klemade bort mig som man gör med dagens ung-
dom. På detta vis fick jag lära mig att härda ut och att 
lösa mina problem själv. Detta måste man ju ändå lära 
sig förr eller senare – vilket dagens unga inte tycks 
göra utan fortsätter att även i vuxen ålder klänga sig 
fast vid föräldrarnas byxben och kjolar.

Föregående år har det i dagspressen samt på ny-
heterna talats mycket om de allt varmare vintrarna – 
och de kalla somrarna. Temperaturen en sommardag 
har kunnat understiga den hos en vinterdag samma 
år och vi minns väl alla den sommar för ett antal år se-
dan då det regnade som det inte gjort sedan 1928. 

Nu kommer dock de gladare nyheterna: en natt 
i Ljungbyhed i december denna vinter var den kall-
laste sedan 1878 – och att det var kallt nämnda natt 
1878 vet jag; då föddes min käre farfars yngste bror. 
Trots att det är beklagligt och oroväckande att vad 
som borde vara en högst normal Nordisk vinter rap-
porteras som den kallaste på 150 år och så vidare, 
välkomnar jag nyheten. Tidigare tycktes vi färdas mot 
ett evigt höstrusk, där årstiden enbart hade kunnat 
fastställas av almanackan, nu återkommer kanhända 
bättre tider. 

Allt detta bevisar i sammanfattningsvis en högst 
viktig sak: Efraim Twärvigg hade rätt i alla dessa år: 
vädret var bättre förr – och nu börjar det äntligen åter 
bli som det borde vara, som när det var som bäst.

Eder Efraim Celsius Twärvigg

Gottfried de Walt är känd som ny-
hetsankare för ekonominyheterna på 
tv. Vi publicerar här exklusivt hans 
personliga minnesanteckningar från 
finanskrisen.

Idag har jag varit försvunnen i 30 da-
gar. I skydd bakom ett arkivskåp i mate-
rialförrådet har jag byggt en bivack av 
Jopapärmar. Där sover jag i en sovsäck 
jag tillverkat av ihophäftade plastfickor 
fyllda med de där små, små runda pap-
persbitarna man hittar i hålslagsappa-
raten. På dagarna pågår livet i kontors-
landskapet utanför som vanligt.

På nätterna när kontorslandskapet 
ligger öde lever jag mitt eget liv. När 
jag lämnade den inrutade 9-5-tillvaron, 
räkningar, stress och kravbilder trodde 
jag att kontoret by night skulle vara ett 
paradis. Ett ställe där man kunde växa 
som människa. Springa barfota över 
heltäckningsmattan, lattja med kopie-
ringsapparaten, tjuva frukt i fruktkor-
gen men finanskrisen har gjort att led-
ningen bestämt sig för att dra in alla 
förmåner. Det tidigare så bördiga kon-
torslandskapet har undan för undan 
blivit en steril och ogästvänlig öken. 
Inte ens Stefan gömmer kokosbollar i 
skrivbordshurtsen längre. Efter att ha 
medverkat i ett osedvanligt förnedran-
de avsnitt av Du är vad du äter på tv3 
har han bestämt sig för att banta och 
spara pengar till en plastikoperation.  

Kort sagt: Jag svälter. Slipsen häng-
er alldeles löst runt halsen. Men värre 
är ändå känslan av ofräschhet. Min 
hud är van vid djuprengörande groo-
mingprodukter, sjubladiga vibrerande 
rakhyvlar och en timme om dagen i an-
siktskanonen. Här får jag nöja mig med 
rengöringsdukar för datorer och en 
dusch doftspray från herrarnas WC. 
Men det finns nåt som är ännu värre. 
Jag trodde aldrig att jag skulle säga det 
här: Men jag känner mig väldigt, väldigt 
individuell. Eller nä, isolerad. Ensam! 
Ensam är ordet jag söker.

Kanske var det därför jag reagerade 
som jag gjorde. Jag var på en desperat 
jakt efter föda. Letade efter överbliv-
na matrester och hittade en halväten 
Big Mac som Stefan klämt in mellan 
två pärmar. När jag satte mig ner i hans 
kontorsstol råkade jag komma åt dator-
musen. Och plötsligt fanns hon bara 
där framför mig. På en sajt med nam-
net hornywebcamsluts.com. Hennes 
namn var Stormy. Jag loggade in under 
aliaset Svenskt Stål.   
 
(Gotte är en av karaktärerna från hu-
morprogrammet Mammas nya kille i 
Sveriges Radios P3. Fler går att hitta 
på sverigesradio.se/p3.)

Efraim Twärvigg

Harry Potta å dödsrälikorna 
 
Asså denna fimlen hannlar om att han Våldemord har 
tatt makten övor troll doms ministeret å jagar alla sån-
na såm ente e onda eller så.

Åsså jaggar Harry och hans polare efter sånna rä-
likor som innehåller typ ond troll dom å Våldemords 
själ. Döm hitta en å dom.

Å sen bli de en jevvla sirkus å dom slåss å sånt å 
sen slutar de förr detta va bara del itt! Nu får man ven-
ta skit länge ti nesta!

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

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

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en man med ett litet bekym-
mer. Den här vintern har tagit knäck-
en på mig, min fru och vårt äkten-
skap. Det har varit ett evigt frysande 
från bådas håll och det har så att 
säga blivit frostigt i vår relation. De 
enda gångerna man varit varm har 
varit då man skottat snö eller huggit 
ved, men säg den glädje som varar för evigt. Min fru 
har jämt och ständigt gnällt över hur mycket hon fry-
ser, och att jag inte gör någonting åt det. Jag har er-
bjudit mig att värma henne men får bara ett snorkigt 
”Du skulle må då, VA!” tillbaka. Snälla Kära Hjärtanes 
vad ska jag ta mig till?

Bottenfrusen

Kära Bottenfrusen! En sak kan man säga om er män 
och det är att ni saknar helt förmåga att läsa era kvin-
nor! Vad hustrun ifråga naturligtvis syftar på är att du 
slantar upp ordentligt på någonting som kan tina upp 
hennes arma frusna kropp, såsom en längre resa till 
något sydligt, varmt avlägset land, fjärran från den 
kalla nord. Naturligtvis kan hon också syfta på en 
snygg och varm sobelpäls som ska hålla henne varm. 
Här måste du lägga lite tid och vara taktisk när du lus-
kar fram det som hon egentligen menar. Mycket vän-
lighet utan andra baktankar är det som gäller, men 
bered dig dock på att det kommer att bli dyrt! Det är 
det alltid när man ska blidka sin fru. 

K ära H järtanes!

Feberuari

Snörvel, host, kräk och spy
Feberyran sätter in med full 
Kraft som du saknar helt i din 
Kroppen värker varje muskel 
Skriker ut en ångest som du 
Bara trodde fanns på film

Ingen har varit så sjuk som
Du är just nu ligger du rak
Lång som en stormfälld fura
Lika rak som autobahn susar
Virusen genom din lekamen
Tills det tar stopp i näsan.

S.Kald

Alpgrüsse, sehr geehrter redaktör!

Du undrade om jag hört nån rejäl jodel eka mellan 
bergen här i Österreich? Inte precis. Men det kan nog 
bero på att de har alp-korna under kontroll nuförtiden, 
dvs på att joddlingen inte behövs. För det var väl för 
att jaga kor den va till, joddlingen? Att korna numera 
är infångade kan jag se med egna ögon. Precis över 
gatan här, mitt i skidhallaballot, ligger nämligen ganz 
otippat en ladugård. Man känner igen den på lukten 
om inte annat. Och tittar man närmare så står de där 
inne, korna. Först fatta jag inte varför de envisas med 
att ha ett par kor i en schtinkande ladugård mitt ibland 
de flashiga Gasthofen här men jag förstår nu att det 
är för att få fram lite färsk mjölk till de 8€-machiatos 
som maffiaryssarna ska ha stup i kvarten. Att de inte 
kan dricka weissbier som alla andra. 

Hursomhelscht, jag hade gärna hört lite jodel is-
tälllet för all den marschdisco de konsekvent kör 
med här nere. Det är i sanning en märklig volksmu-
sik. Det ropas vers som får Eddie Medusa att framstå 
som Bruno K Öjer. De kallar det schlager vilket mås-
te sägas vara en förolämpning mot schlagern. Det 
enda man kan tänka på är Nürnberg, Göbbels och 
mustacher.  

Nu senast, när jag överlevt ännu en nedfart och 
stapplade in på en stube, spelades ett särskilt po-
pulärt stycke. Refrengen gick «ich kenn nicht deine 
name, SCHEISSEGAL!», och det lät som om hela 
backen skrålade med och stället gungade till vad 
som måste vara ett överblivet Modern Talking-beat. 

Det enda jag kunde tänka var anschluss...
Men. Döm om min förvåning och lycka när den dök 

upp där tillslut efter några weissbier och låtar som 
«Ich hab den Yeti gesehn», «Wahnsinn Hölle Hölle» 
och «der Teufel hat den Sex gemacht»

Vadå?!? 
Joddlingen doch mal! 
Skisalat, blaue Auge und spagat 

...JODELAHOHO!

The Abe

The Abe

Illustration av Lisa Ewalds



Vi försäkrar det 
du är rädd om.

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

Höör 0413-559 790 • Lund 046-590 3110
www.dina.se/skane                AMNESTY.SE/NUVETDU

MöDrADöDlighET 
TAr EN kViNNAS  
liV VArjE MiNUT.  
NU VET DU.

Klädsamt elegant
God design fyller en funktion. På ett elegant sätt. Som Purus 
Line. Diskret, vacker och praktisk gör den inte bara sitt jobb. 
Utan också ditt badrum lite skönare. Rentav lite roligare.
www.purusline.se – Lite roligare i badrummet

Ska du flytta, ska du flytta till 
Simrishamn på Österlen. 

simrishamn.se

”-16o, snödjup 83 cm, 
vind 18 m/s.” 

KULTURBOLAGET PRESENTERAR

BILJETTINFORMATION: WWW.KULTURBOLAGET.SE

CAROLINE AF UGGLAS
PALLADIUM, MALMÖ 11/2

DAVID BATRA
STADSTEATERN, LUND 12/2, (EXTRA)

BO KASPERS ORKESTER
KONSERTHUSET, MALMÖ 13/2

I LJUSET AV CORNELIS
KONSERTHUSET MALMÖ 18/2

ENLIGT BODIL MALMSTEN
PALLADIUM, MALMÖ 14/3

DI LEVA
MEJERIET, LUND 23/3

DAVID BATRA
PALLADIUM , MALMÖ 2/4, (EXTRA)

CAROLA ”ELVIS, BARBARA OCH JAG”
KONSERTHUSET, MALMÖ 3/4

FREDDIE WADLING
PALLADIUM, MALMÖ 8/4

DI LEVA
PALLADIUM, MALMÖ 13/4

MAGIC SLIM
VICTORIA, MALMÖ 13 & 14/4

EVA DAHLGREN ”INGEN ÄR SOM JAG”
LUND STADSTEATERN, 14/4

MOTOBOY
INKONST – TEATERN 15/4

TORSSON
VICTORIA, MALMÖ 28, 29 & 30/4

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!



Om August Strindberg var Tjänstekvinnans 
son var Jacques Werup Matthandlarens son. 
Barndomen levdes i stora rum och kan nog 
betraktas som ganska idyllisk. Men när sonen 
bit för bit förlorades till jazzen och littera-
turen ledde detta till djupa konflikter inom 
familjen.

medan jag levde MEDAN JAG LEVDE är en självrannsakan, 
en granskning av ett långt yrkesliv som han 
själv mer och mer betraktat med en viss 
skepsis. 

Men det är också ett liv som lett till en rad 
samarbeten med stora personligheter som 
Jan Troell, Ernst-Hugo Järegård, 
Suzanne Brøgger och Pernilla August. 

Och till slumpartade möten med brokiga 
gestalter som Sten Broman, Johnny Bode 
och Jimi Hendrix. 

www.albertbonniersforlag.se

JACQUES
WERUP
MEDAN 
JAG LEVDE
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