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Testing, testing, mayday, mayday, my 
socks and underwear is out of controll, 
mayday, mayday, testing, testing. Cal-
ling LA 8 PV och Yoki i Tokyo.

Can you hear me? Hör ni mig? Hallå!
Någon…?
Jag är förföljd av en armé av gratiss-

trumpor och gratiskalsonger som är 
lika omöjliga att skaka av sig som den 
tralliga flöjten i introt på George Baker 
Selections gamla hit Paloma Blanca. 
Detta är naturligtvis mitt eget fel – ja, 
inte det där med flöjten!

Troligtvis har ja i ett ögonblick av 
marginalkluddande förvirring, kryssat i 
ett reklamblad som av misstag åkt med 
i posten istället för till återvinning. Och 
portot på dylika försändelser är natur-
ligtvis redan avklarat, annars kom näm-
ligen sällan den typen av brev aldrig 
fram, eller framför allt: tillbaka.

En gång skulle jag till exempel ringa 
och skänka ett bidrag till en TV-sänd 
stödgala, men slog fel nummer och 
röstade på KD! KD av alla partier med 
sin accelererande konservatism och 
med dumdrutten Göran Hägglund på 
toppen! Blev det då en röst på Gud, 
har jag många gånger undrat? Jag 
hade nämligen hellre röstat på honom/
henne än på KD och Göran Hägglund. 
Eller är det, hemska tanke, må hända 
samma sak? Föresten behöver man 
inte rösta i något kyrkoval eftersom 
Gud (vi ses när jag dör) redan vet vad 
jag tycker *blink, blink*. Undrar vilket 
parti Gud röstar på eller om han bara 
misströstar över krig, elände och all 
annan djävulskap som vi människor – 
om det nu verkligen är VI som orsakar 
det eller om det är han/hon själv el-
ler om det nu är själve Fan? Ni har väl 
inte glömt – jo, det har ni förmodligen 
och därför vill jag påminna om följande 

Tro, hoPP oCh graTiSPlagg... episod – att Gud vid ett par tillfällen, 
åtminstone enligt George Bush, hade 
förtroliga samtal med honom. Först 
ska Gud ha sagt: ”George, åk och be-
kämpa de där terroristerna i Afghanis-
tan. Gör slut på tyranniet”

När det uppdraget var utfört ska 
Gud ha sagt: ”George, åk och gör slut 
på tyranniet i Irak”. På sjunde dagen vi-
lade George, innan han tog nya tag och 
uttalade: Och nu känner jag åter Guds 
ord komma till mig, ”Se till att palestini-
erna får sin stat och israelerna sin sä-
kerhet, och skapa fred i Mellanöstern”. 
Huruvida det föreligger någon som 
helst sanning i detta kan vi ju själva fun-
dera på. Och vad Gud säger när han/
hon och Påven ”snackar” med varan-
dra, skulle jag allt ge en hundring för att 
få höra. Vem Khaddafi samtalar med 
och får råd av är lite mer oklart, men han 
hör säkert också röster! Åter till gratis-
plaggen: Jag kan naturligtvis, mot bätt-
re vetande, men icke vis av allt pudran-
de, talkande och salvande, inte låta bli 
att använda dem. De är ju så behändigt 
tillgängliga och det är så praktiskt att ta 
på sig nya plagg som ramlar in genom 
brevlådan ungefär samtidigt som man 
ramlar av sängen, speciellt om man 
inte har några nytvättade att tillgå. Och 
det har man sällan! Efter en timmes an-
vändande är strumporna tre gånger så 
långa som när jag tog på dem.

Och kalsongerna är ungefär lika 
mjuka, behagliga och sköna i passfor-
men som en genomsnittlig bärkasse av 
icke återvinningsbar plast. Vid närma-
re eftertanke tror jag faktisk att det varit 
behagligare att gå omkring med några 
prydligt vikta bitar toapapper – Lambi, 
inte Krepp, för där snackar vi nog skav-
sår – eller ett Melitta-filter av modellen 
202 S, alltså filtret som är tillräckligt 

stort för att även inhysa en ihoprul-
lad raggsocka! Förr var det tubsocka 
som gällde och om några år är det en 
Skogholmslimpa som behövs för att 
imponera. Utvecklingen går ju framåt. 
Åtminstone är det vad en av mina när-
maste kompisar ”Budda” – som är en 
reinkarnerad bulldozer – tror på.

Själv tror jag inte på någonting för-
rän jag har sett det, eller åtminstone 
hört det med egna öron, som Bush 
gjorde!

Däremot tror jag definitivt att jag ska 
sluta med mitt tanklösa marginalklud-
dande när jag sitter och pratar i telefon. 
Det är farliga saker.

”Hellå (sprak, sprak) this is Yoki i To-
kyo, is this LA 8 PV?”.

Hjälp, jag hör röster: I faderns, so-
nens och Helge Anderssons namn. 
Amen.

Lars Yngve 
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Vad tycker du kännetecknar artisten 
Edda Magnason 2011?

Rött och gult, och så har jag fått 
långt hår.

Men om du själv skulle beskriva din 
egen musik, då?

Det är poplåtar som jag ibland var-
var med musikaliskt uppmålande sa-
ker åt det impressionistiska hållet.  

Okej. Vad ser du när du tittar på värl-
den genom en kamera?

Peace, love and understanding
Och om du tittar genom ett 
kalejdioskop?

Då ser jag allt i plural
Då kan vi lika bra även fråga vad du ser 
i en kikare?

Land i sikte! 
Dagdrömmer du mycket?

Allt för lite! Jag saknar mina drömmar.
Jag inbillar mig att du sitter fram-
för ditt köksfönster och fantiserar, 
stämmerdet?

Det låter härligt, men det har visat 
sig att jag kommer på mer saker i rö-
relse, eller när man egentligen mås-
te göra något tråkigt.

Ligger det ett block med dikter i din 
byrå och väntar på att släppas lösa?

Nix
Din musik ger samma känsla som när 
man stänger ögonen och gnuggar 
dem tills det uppstår färger, vad säger 
du om den beskrivningen?

Att du är en sann poet!
Man tackar, man tackar. Fick du myck-
et sagor berättade för dig som liten?

Ja allt från flickan med svavelstick-
orna till talband med tintin, jag älskar 
att lyssna på historier.

De sagorna som pappa berättade 
gick mest ut på att man aldrig kan 
undkomma en björn, för de kan både 
simma, klättra och springa snabbare 
än vi. Hörs björnskräcken musiken?

Hur ser du på din utveckling som 
pianist? 

Jag var en lovande pianist när jag var 
liten. Men det var längesen. Numera 

är pianospelet bara en ingrediens 
i smältdegeln ”popartisten Edda 
Magnason”. Det är lustigt hur myck-
et man präglar sitt instrument. Alltså 
inte bara tonspråket, utan hur olika 
folk tar sig an hela makapären. Man 
kan ju lätt få för sig att rösten är det 
mest personliga uttrycket.

På första skivan var det sparsamt med 
instrument, den här gången låter det 
som om du haft ett rockband i ärmen! 
När du började inspelningen var du sä-
ker på hur du ville det skulle låta?

Vi har bara tagit fram det som redan 

fanns i texterna och musiken. Det var 
en utgångspunkt vi hade från början, 
att gå dit låtarna ville. I de bästa av 
samarbeten handlar det inte om två 
isolerade viljor utan om att komma 
in i ett gemensamt tankesätt som får 
båda att komma på nya idéer.

Vad har Christoffer Lundqvist betytt 
rent musikaliskt?

Det är otroligt lätt att fastna i perfek-
tion i en studiosituation. Christoffer 
bryr sig bara om helheten, vilket jag 
hade svårt för i början. Jag ville att 
alla lager skulle vara perfekta i sig. 
Men efter ett tag släppte jag det och 
insåg att han hade rätt. Jag tänkte 
på en sak inom krokimålning. Dom 
säger att man ska titta på luften runt 
kroppen inte på själva kroppen för 
att hitta de rätta linjerna... jag vet inte 
riktigt vad jag menar med det... men 
det känns som en helt rätt metafor!

Har han fått dig att våga mer, rent musi-
kalisk, tycker du?

Man kan ju fråga sig vad musika-
liskt mod är? Är det våghalsigt att 
ha få eller många instrument? Är det 
modigt att sjunga rakt eller krokigt? 
Jag vet faktiskt inte vad det är. Men 
stämningen när man spelar in är A 
och O. Att det är högt i tak, att det 
inte finns några störande element av 
prestationsångest och sådant som 
stör närvaron. Christoffers ”REC-
knapp” är en sympatisk REC-knapp. 

Trodde du skulle jobba tillsammans 
med Minna Weurlander?

Det är sant att jag drömmer om att 

göra något med dragspel någon 
gång.

Även är jag ett stort Weurlander-
fan. Men skulle jag ta in en accordio-
nist skulle det inte vara för att fylla i 
enstaka melodislingor, det kan man 
lika gärna göra själv. Kanske för-
djupar jag mig i det där nån gång i 
framtiden!

Om man lyssnar noga så kan man upp-
fatta inslag av Blinka lilla stjärna!

Korrekt, Mozart är crediterad i 
skivomslaget.

Lyssnar du mycket på klassisk musik 
när du går hemma och dammar?

Det finns så himla mycket crosso-
vermusik nuförtiden som kanske är 
skriven på klassiskt tonsättarvis, 
men låter annorlunda. Häromveckan 
blev jag helt betagen av en konsert 
jag såg på teve. Det var med dirigen-
ten Kristjan Järvi och så var det en 
brasiliansk sologitarrist som hette 
Yamandu Costa. Man blir så glad 

när man trillar över fantastiska saker av en slump! 
Oftast orkar jag inte lyssna på allt för dramatiska 
saker när jag går hemma och dammar. 

Lyfter du egentligen på blomkrukorna när du dammar 
eller sveper du runt och fuskdammar?

Jag struntar i dammet tills man får hostattack, 
då blir det storstädning och rent under varenda 
kapsyl!

Du har en helt egen stil, inte bara musikaliskt utan 
även klädmässigt.

Det jag har på mig på bild är en krage som jag knå-
pade ihop av gamla smycken jag fått från min svär-
mors morbrors dödsbo. Den blev fin tycker jag, 
men inte så bekväm att sova i! Till vardags är jag 
inte lika Haute Couture.

Tänker på familjen von Trapp, som fick fräsiga kläder 
av gamla gardiner, något du någon gång funderat på, 
att recycla?

Recycla är toppen! Det vadde en filt som bidde en 
kudde som blev en väst som bidde en börs, haha…

Du tillverkar ju egenhändigt designade lampor, är det 
en lysande affärsidé eller bara en renodlad hobby?

Det var en hobby som blev en lysande affärsidé 
som blev en hobby igen. Det blev en stor efter-
frågan på de där lamporna och jag insåg ganska 
fort att de inte gick att göra på löpande band. Det 
krävs stor inlevelse, ro och noggrannhet för att de 
ska bli bra. Den första blev bäst för att jag var helt 
förundrad själv, vaknade och målade små spröjsar 
innan frukost, somnade med virknål i handen. Att 
hetsgöra flera samtidigt och bara tänka på att vara 
effektiv var inget bra ide! jag är junkie på magi men 
definitivt ingen entreprenör!

Lars Yngve

Edda 

Edda Magnason tillhör den alltmer sällsynta typen av artist som väljer 
att gå sin egen väg, utvecklas på sitt eget sätt och framför allt, helt 
och hållet på sina egna villkor. Eddas melodier är fantasieggande, 
äventyrliga och tillåts att ta den musikaliska väg de själva väljer. Nu är 
hon aktuell med uppföljaren till sin självbetitlade debut från i fjol.

Magnason

”i de bästa av samarbeten handlar det inte om 
två isolerade viljor utan om att komma in i ett 
gemensamt tankesätt som får båda att komma 
på nya idéer.”

”Det jag har på mig på bild är en 
krage som jag knåpade ihop av 
gamla smycken jag fått från min 
svärmors morbrors dödsbo.”
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Vintern har vänt och tidningarnas löp-
sedlar har rubriker som ”snökaos”, 
”Monsterstorm” och andra överdrif-
ter. Men helt klart har det kommit mer 
snö och det är kallt. Så ock hemma 
hos David Coverdale i den by vid Lake 
Tahoe, Nevada, där nu den brittisk-
födde sångaren numera slagit ner sina 
bopålar.

Det har snöat väldigt mycket och 
varit kallt här ett bra tag nu. Värst är 
dock att brandkåren haft övningar i 
skogen och eldat hej vilt så just i dag 
är det som ett stort askmoln över 
mitt hem. Luktar brandrök gör det 
också så jag håller mig inomhus, be-
rättar sångarlegenden.

Whitesnake har en ny platta att ge värl-
den. Det är därför han slagit + 46 för 
Sverige och sedan 141 som är Motalas 
riktnummer, men David har mycket att 
säga om det mesta och när man snart 
fyller sextio år och har varit i ramplju-
set sedan man var drygt tjugo så finns 
det mycket att berätta. Men först nya 
plattan, Forevermore, som låter klassik 
Whitesnake så det bara smäller om det

Ja, jag hoppas verkligen det annars 
har jag och Doug (Aldrich, Davids 
gitarrist och låtskrivarpartner) miss-
lyckats totalt. Man beställer ju inte in 
fisk om man går till ett Steakhouse 
om du förstår vad jag menar. ”Fore-
vermore” har allt det där Whitesnake 
alltid stått för och det finns snabba 
rocklåter, bluesnummer, ballader 
kryddat med bra gitarrspel, trummor 
som driver på och så min sång och 
mina texter.

Jag försöker skriva låtar som jag 
själv vill höra och i mina texter ut-
går jag alltid från mig själv. Det har 
senare visat sig att de saker jag tar 
upp i mina sånger är det fler som kan 
relatera till. Vare sig det handlar om 
att rulla hatt på den lokala puben el-
ler uppbrott från ett förhållande som 
kanske pågått lite för länge. Love will 
set you free från nya plattan handlar 
om hur jag mötte min fru Cindy. Hon 
är för övrigt med i videon till låten. 
Sista låten, som även är titelspår på 
plattan, är en lång och nästan lite 
pompös låt och handlar även den 
om kärlek och vilka fina minnen man 
kan ha ihop. Jag hoppas att många 
kan känna igen sig i den också.

Forevermore är ett teamwork mellan 
David, Doug och Michael McIntyre. 
Man har jobbat med inspelningssyste-
met Pro Tools som är mycket flexibelt, 
så man kunde hålla till i en villa nära Da-
vids hem. Detta skapade en speciellt 
kreativ stämning.

Att spela in på det gamla sättet att 
alla musiker och tekniker var i stu-
dion samtidigt är både dyrt och tids-
krävande. Nu kom bandet in när de 
behövdes och gjorde sina pålägg. 
Doug och jag gör väldigt bra demos 
som vi sedan skickar till respektive 
musiker så de kan sätta sin prägel på 
det vi knåpat ihop.

Jag väljer inte musiker jag gillar 
när jag söker nya medlemmar till 
Whitesnake utan jag väljer ut så-
dana som jag tror kan tillföra ban-
det något samt att de dessutom är 
formbara.

Whitesnake årsmodell 2011 består av 
David och Doug då självklart, sedan 
har vi Reb Beach på gitarr (även i Wing-
er), Brian Tichy (Billy Idol, Zakk Wylde, 
med flera) bakom trummorna och sist 
ut är basisten Michael Devin. Ett band 
som David är mycket nöjd med. På plat-
tan medverkar bandets tidigare key-
boardist Timothy Drury samt Davids 
son Jasper Coverdale, något pappa 

David självklart är mäkta stolt över.
David har jobbat med många kända 

och legendariska gitarrister. Richie 
Blackmore, Jimmy Page, John Sykes 
med flera.  Har du spelat något med 
nyligen avlidna Gary Moore?

Gary Moore var en mycket bra gitar-
rist, gud välsigne honom. Jag pra-
tade med honom flera gånger om 
att han skulle gå med i Whitesnake 
tyvärr blev det aldrig så. Men vi träf-
fades redan när han spelade med 
Skid Row och jag lirade med något 
lokalt band. De var ju lite kända på 

den tiden och deras övningsförstä-
kare var större än dem vi hade på 
scenen så när det värmde upp inför 
sitt gig så hördes det inte vad vi spe-
lade på scenen. Efter spelningen så 
drack vi en del och efter det förblev 
vi vänner.

David är också väldigt stolt över det 
han gjorde med Deep Purple när han 
som okänd tjugoettåring klev in och er-
satte självaste Ian Gillan.

Jag kan inte nog tacka dem för att de 
trodde på en ung och oerfaren kille 
från kusten som inte gjort en platta 
och faktiskt totalt sakande erfa-
renhet från musikbranschen. Utan 
Deep Purple hade jag inte suttit här 
idag och pratat med dig eller haft nå-
gon karriär över huvudtaget.

Jag får ofta frågor om Deep Pur-
ple, mest av er i den gamla världen 
faktiskt och visst jag vet att de finns 
fortfarande, men jag har inget med 
dem att göra längre och jag tänker 
inte på dem vare sig när jag går upp 
på morgonen eller går och lägger 
mig på kvällen. Jag är stolt och tack-
sam över det vi gjorde då men nu har 
jag, sedan 1977 faktiskt, Whitesna-
ke att tänka på.

Om du inte blivit musiker vad hade du 
blivit då tror du?

Jag får den frågan ibland och jag 
brukar alltid svara att jag antagligen 
hade sjungit med något lokalt pub-
band där jag bott och skrivit egna 
låtar. Sedan har jag alltid gillat att 
teckna och göra olika typer av skis-
ser. Jag gick och utbildade mig till 
grafisk designer precis när jag sökte 
och fick jobbet i Deep Purple. Men 
jag har ju klarat mig ganska bra och 
kan nu snart fira 40 år som artist. Nå-
got jag är mycket stolt över och jag 
är även mycket tacksam mot våra lo-
jala fans. Några har varit mig trogen 

nästan under hela min karriär och speciellt ni i Sve-
rige och Skandinavien har alltid gillat det jag gjort.

Känner du till någon svensk musik?
I min dator har jag över 57 000 låtar med all möjlig 
typ av musik. När Tower Records fanns i London 
la jag mellan 300 och 600 pund i veckan där på 
att köpa musik. Jag gillar all typ av musik och köper 
mycket på Itunes numera. ABBA är väl det band 
jag gillar mest från Sverige. Björn och Benny är fan-
tastiska kompositörer och de har en ton i sin musik 
som jag verkligen uppskattar. Men vad gäller Sve-
rige måste jag säga att jag nyligen har sett ”Flickan 
som lekte med elden” och jag är ett enormt Stieg 
Larsson fan. Jag gillar vanligen inte så mörka fil-
mer men Millienium-serien har en ton och tar frågor 
som jag gillar. Synd att Stieg dog så ung bara. En 
annan svensk jag gillar är Björn Borg. Har träffat 
honom några gånger. Bland annat så bodde vi på 
samma hotell en gång och då på samma våning till 
och med. Vi möttes varje morgon när vi släppte ut 
gårdagens tjej på morgonkvisten och gjorde tum-
men upp. Han hade dock alltid snyggare brudar än 
jag, avslutar David Coverdale vårt samtal.

Jerry Prütz

David

Coverdale

Med Whitesnake har David gjort följande plattor: 
Snakebite (1978) Trouble (1978) Love-
hunter (1979) Live in the Heart of the City 
(1980) Live Hammersmith (1980) Ready 
An’ Willing (1980) Come An’ Get It (1981) 
Saints & Sinners (1982) Slide It In (1984) 
1987 (1987) Slip of the Tongue (1989) 
Best of Whitesnake (1994) Restless Heart 
(1997) Starkers in Tokyo live (1998) Good 
to be bad (2008) Forevermore (2011)

Med Deep Purple gjorde han dessa plattor: 
Burn, Stormbringer (båda 1974), Come tas-
te the band (1975), Made in Europe (1976)

Soloplattor: David Coverdales Whitesnake 
(1976), Northwinds (1977), Into the light 
2000,

Med Jimmy Page: Coverdale/Page (1993)

legendariska Whitesnake med självaste överormen David Coverdale 
i frontlinjen är tillbaka med ett nytt album och en turne´ som tar dem 
till våra breddgrader framåt sommaren. att David tidigare sjöng i Deep 
Purple vet nog de flesta men att han och Björn Borg jagat brudar ihop 
är det kanske inte alla som känner till…

”Jag väljer inte musiker jag gillar när jag söker 
nya medlemmar till Whitesnake utan jag väljer 
ut sådana som jag tror kan tillföra bandet något 
samt att de dessutom är formbara.”
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Vanessa Falk tycker att allt hon gör är 
jättekul. Spela på Skansen, turnera 
med Mange Schmidt, spela skivor, ta-
tuera sig, bo i en etta med en vän från 
Malmö, spela in en skiva. Hela livet helt 
enkelt. 

Googlar man Vanessa Falk hittar 
men en tråd på Flashback där ett gäng 
diskuterar om hon är något att ha, om 
hon är snygg och vem hon är. På Flash-
back kallas hon för PROMOE-bruden. 
Och så pratas det om hennes pappa. 

Det finns en hel hög som stoltserar 
med att de vuxit upp med musiken. Va-
nessa Falk har gjort det på riktigt. 

Jag är född i svängen, jag har varit 
med överallt, hela tiden. Jag har an-
dats musik hela livet. 

Har du aldrig gjort något annat?
Jo! Jag red i 16 år, jag har inte alltid 
varit aktiv inom musiken, men det har 
alltid funnits där, runt omkring och in 
emellan. 

Vad hade du gjort om du inte valt 
musiken?

Jag är bra på hundars psyke, så jag 
kanske hade jobbat med det. 

Som han Cesar Millan?
Ja precis! Jag ska se honom på Ho-
vet när han kommer. 

I slutet av februari släpps Vanessa 
Falks första singel, Private Party hon 
står själv, på egna ben och körar inte åt 
någon annan. Men hon har inte skrivit 
låtarna själv. 

Jag skriver åt andra, men när jag ska 
skriva åt mig själv händer det något, 
som en spärr, eller ett filter. Jag blir 

med ens självkritisk och det faller 
inte på plats. 

Det med att man är sin egen värsta kri-
tiker stämmer alltså?

Ja, sen har jag inget behov av att skri-
va mina egna texter, det handlar om 
att leva sig in och sätta ord på käns-
lor, jag har lätt för att leva mig in och 
att någon annan skrivit texterna gör 
ingenting, men jag ändrar lite i texter-
na om det när något jag vill ändra. 

I 25 år har Vanessa andats musik. Att 
vara Christian Falks dotter har speglat 
av sig, och gett mersmak.

För att göra det här måste man nog 
ha lite hybris. Annars klarar man det 
inte. Jag ser mig själv konkurrera 
med Rihanna, det är min dröm.

Är du inte rädd att förhoppningarna 
grusas?

Inget är ouppnåeligt, jag tror att det 
är farligt med begränsningar. 

Om det är din dröm att konkurrera med 
Rihanna, vad är då mardrömmen?

Egentligen finns det ingen, jag har 
så jävla roligt just nu, jag turnerar 
med Mange Schmidt, spelar, sjung-
er. Samtidigt så kan det nog vara en 
mardröm att bli en världsartist. 

På första singeln Private Party har Va-
nessa jobbat tillsammans med valda 
delar av producenterna Shitsmiths och 
Newtimers. Nils Lundberg och Mats 
Katt från Shitsmiths blev hon presen-
terad för genom Adam Tensta och An-
dreas Cavaco från Newtimers är en 
vän från gymnasiet.

Jag lyssnade på låtar Andreas och 

Vanessa Falk
Tim Lundblad skrivit, och föll för Pri-
vate Party. Nils producerade och 
mixade den, och det blev min låt. 

Kommer du fortsätta jobba med dem? 
Ja, men inte bara med dem, dröm-
men skulle vara att bli producerad 
av Klas Åhlund och Max Martin, en 
bra kombo, men jag vill inte låta för 
mycket som Robyn. 

För några år sen åkte Vanessa till Åre 
för att bo där med sin hundvalp och 
spela skivor  tre månader. Då började 
hon blogga. 

Jag märker om jag slutar blogga, i 
rent PR-syfte är det bra att blogga, 
speciellt nu. Jag är inte känd än, men 
man utsätter sig själv mer när man 
bloggar.

Får du mer kritik via bloggen än du får 
annars?

Ja, men man får välja att lyssna på de 
man gillar. Det är det viktigaste. Jag 
går på min magkänsla, känns det bra 
är det bra. Sen är det bra att få kon-
struktiv kritik från några, så att man 
blir bättre. 

Det konstigaste du fått höra?
En gång fick jag höra att jag hade 
svinstora fötter, men man lär sig. Jag 
har alltid haft det jobbigt. 

Är musikkarriären din revansch?
Både ja och nej. Jag får inget ut av 
att göra dem som gjort mig illa, illa 
tillbaka. Det är inga jag vill vara tas-
kig emot. Jag skulle hellre vilja ge 
dem en kram, det skulle de behöva. 

Emerentia Leifsdotter Lund

Zakk Wylde, eller Jeffery Philip Wieland som han 
döptes till för fyrtiotre år sedan, är tillbaka med ny-
vunnen energi, ny platta och ett nästan helt nytt liv ef-
ter att ha slutat med alkohol i alla dess former.

Det var ett ganska enkelt val doktorn gav mig – slu-
ta med sprit och öl och lev ett långt liv eller fortsätt 
dricka och du dör. Jag valde livet, mullrar Zakk i an-
dra änden av telefonlinjen.

Nya plattan med Zakks hjärteprojekt Black Label So-
ciety heter Order of the black och är som vanligt en 
ren uppvisning i att spela gitarr, stenhårda riff och en 
machoattityd som skulle få PK-maffian att begå hara-
kiri direkt. Men Zakk Wylde är så mycket mera. Han 
gav ut den akustiska och mycket finstämda plattan 
Book of shadows 1996 där han visade upp en helt 
annan sida av sig själv. Något han i framtiden tänker 
jobba vidare på och just som vi pratar så avslöjar han 
att han kommer att göra en serie konserter med en 
stråkensemble, en pedalsteel-gitarrist och ytterligare 
musiker han vanligen inte brukar jobba med. Ett sätt 
att hålla intresset upp och ett sätt att utveckla sig själv 
och sitt musicerande menar Zakk. Vi som är bekanta 
med Zakk’s musik blir inte överraskade utan vet att 
på varje platta finns det alltid en finstämd pianoballad 
där hårdingen Zakk tillåter sig själv att vara mjuk. Att 
han sedan är ett stort fan av både Eagles och Elton 
John gör ju inte det hela svårare att förstå heller. 

Tidigare i år blev det officiellt att Zakk numera inte 
är sidekick till självaste ”the prince of darkness” Ozzy 
Osbourne och frågor om detta kanske inte står överst 
på Zakks önskelista och enligt vad han har sagt i ti-
digare intervjuer så var det ett beslut han visserligen 
inte var med och tog men han måste ju självklart ac-
ceptera sin forne arbetsgivare. De är dessutom fort-
farande goda vänner och Ozzy är ju gudfar till ett av 
Zakks barn. Ozzy har å sin sida sagt att han tyckte att 
Black Label Societys plattor och hans egna lät allt 
mera lika något som undertecknad faktiskt är beredd 
att hålla med om. Så nu är Zakk helt och hållet sin 
egen och han känner stor tillförsikt inför detta faktum 
och har en hel del idéer både vad gäller musiken och 
saker utanför själva musikbranschen. Som det här 
med grillsåserna. Jodå, det finns numera ”Zakk Wyl-
de Shot To Hell hot sauce” som inte är något för vek-
lingar utan är rejält starkt och river dödsskönt i kistan 
som björnen Baloo skulle sagt. För den som gillar sin 
grillsås inte fullt så starkt så finns det mildare varian-
ter. Han pratar även om kaffe och ett eget öl i samma 
anda och menar samtidigt att det är något han och 
fansen delar, allt kunna ha med sig Black Label Socie-
ty genom hela dagen. Kaffe på morgonen, het sås på 
kvällen och så sköljer man ner det hela med en riktigt 
kall öl. På tal om öl, Zakk har ju druckit några genom 
åren. Kommer ihåg när vi sågs första gången någon 
gång runt 1994 och satt drack Heineken till frukost 
som om det vore lättmjölk. Han har alltid hällt i sig liter-
vis med öl men nu är det slut, eller nästan i alla fall 

En eller två öl kanske jag kan ta med goda vänner 
vad det lider men just nu är det totalstopp. Läkarna 
hittade blodklumpar i mitt ben och det är inte att 
leka med utan jag måste käka blodförtunnande 
medicin som inte går att kombinera med alkohol 
så det är inte svårt att sluta med ölen faktiskt. Man 
måste ta läkarnas varningar på allvar, allt annat är 
bara dumt, slår Zakk fast med envis övertygelse.

När vi skriver 2011 kommer Black Label Society hit 
till Sverige, det blir ett stopp i Stockholm den 4 mars 
och dagen efter är de i Göteborg. Zakk säger sig vara 
en vän av snö och kyla men tempraturer på minus 25 
grader tror jag inte ens en machoman som han klarar. 
Hur som helst så kommer spelningarna vara orgier i 
högljudd och välspelad hårdrock. Vi ses väl där?

Jerry Prütz

Zakk is 
bakk…

Det var en klar vårdag. Jag steg ner för 
de fem trappstegen till Ernis antikvari-
at, i källarplanet på hörnet av Slottsga-
tan och Stora Nygatan. Skyltar i fönst-
ren förkunnade att utförsäljning med 
50-procentig rabatt pågick. Antikva-
riatsföreståndaren var just i färd med 
att visa en äldre kund avdelningen med 
teosofisk litteratur, när jag närmade 
mig en av hyllorna. Ockultism, stod det 
på en skylt. Jag synade bokryggarna:

Människans tillvaro efter döden
Säkra bevis
Vad är helvetet
Vilka är där
Kunna de komma därifrån?

Jag drog ut än den ena, än den andra 
boken på jakt efter något spännande 
alster. Rätt som det var föll min blick på 
en gammal bok med röd rygg av Sir Ar-
thur Conan Doyle och jag slog upp en 
sida på måfå.  Det är en kvinnas kärlek, 
som skapar mannens livsöde, stod det 
på översta raden. Tanken både retade 
och tilltalade mig. Förmodligen för att 
den var sann. Jag bestämde mig för att 
författaren var värd en förnyad bekant-
skap, slog igen pärmarna och gick till 
kassan.

”Rodney Stone, ja. Det är ett av hans 
mindre kända verk. Vet ni förresten att 
Conan Doyle varit i just det här rummet 
en kulen oktoberdag 1929?”

Jag baxnade. Sherlock Holmes fa-
der, alla deckarförfattares grand old 
man. I Malmö? Det hade jag aldrig hört 
talas om. Var det sant?

”Han hade spenderat några dagar 
i Köpenhamn och kommit över med 
ångbåt till Malmö för att hålla ett före-
drag om spiritism, innan han avreste 
med nattåget till Stockholm. Det var 
bara ett kort mellanspel.”

”Hur vet ni detta?”
”För ett antal år sedan kom det in en 

dam som berättade att hon bott i huset 
på tjugotalet, hört föredraget i Petri-
skolans aula och sedan varit med på 
eftersitsen här. Hon berättade också 
att just dessa rum, där antikvariatet lig-
ger, hade inrymt Teosofiska samfun-
dets boklager, föreningen som hade 
arrangerat föredraget.”

Mer visste han inte. Jag betalade 
och gick därifrån med väckt nyfikenhet.

Jag hade precis hunnit inom dörren 
till min lägenhet när jag fick en idé. Ef-
ter några telefonsamtal erhöll jag num-
ret till Skånska Deckarsällskapets ord-
förande. Han kunde Sir Arthur Conan 
Doyle på sina fem fingrar och hade för 
några år sedan också hört ett obekräf-
tat rykte om Malmöbesöket. Uppgiften 
fanns inte dokumenterad i memoarer-
na eller i någon biografi. Så mycket vis-
ste han. Vi bestämde oss på direkten 
för att likt Sherlock Holmes och doktor 
Watson försöka ta reda på sanningen.

Ordföranden begav sig till UB i Lund 
och efter många timmars tröttsam läs-
ning lyckades han faktiskt hitta ett par 
tidningsnotiser om Conan Doyles Kö-
penhamnsvisit. Jag kunde knappt bär-
ga mig förrän han fått upp klippen på 
bordet framför mig. Av dem kunde man 
utläsa att den 70-årige Conan Doyle 
anlänt till Köpenhamn på eftermidda-
gen måndagen den 21 oktober 1929 

tillsammans med sin fru, sin mångår-
ige vän och privatsekreterare Ashton 
Jonson samt dennes fru. De hade tagit 
in på Hotell d’Angleterre vid Kongens 
Nytorv. Tisdagen hade vigts åt vila.  På 
onsdagen hade första föredraget hål-
lits i Idrætshuset, på torsdagen hade 
han talat i radio och samma kväll haft 
en mottagning på hotellet. Finalen i Kö-
penhamn hade ägt rum på fredagen 
där han hållit sitt sista stora föredrag 
åtföljt av ljusbilder i Odd Fellowpalæet. 
På söndagsmorgonen den 27 anlän-
de han med tåg till Stockholm. Alltså 
återstod lördagen den 26. Vi tittade på 
varandra. Här hade vi luckan i schemat 
– dagen då Sir Arthur Conan Doyle be-
sökt Malmö. Elementary, dear Watson.

Nu händer följande: Ordföranden 
drar sig till minnes att den obekräfta-
de uppgiften han fått härstammar från 
en annan antikvariatsbokhandlare i 
Malmö. Efterforskningar ger vid han-
den att det rör sig om den då 74-årige 
Lennart Jönsson. Vi söker omedelbart 
upp Lennart Jönsson som förestår 
Perssons antikvariat på Amiralsgatan 
– ett annat antikvariat i stan. Han berät-
tar att en äldre spiritistiskt intresserad 
släkting till honom, Ida Larsson, myck-
et riktigt var närvarande vid Conan 
Doyles föreläsning, att den ägt rum i 
Petriskolans (dåvarande Realskolan) 
aula sent på dagen inför ett välbesökt 
auditorium, och att de efteråt gått hem 
till henne för eftersits på Slottsgatan 
32. Aha! Samma adress som huset där 
Ernis antikvariat ligger. Pusselbitarna 
börjar falla på plats.

Lennart putsar glasögonen och be-
rättar vidare hur de tagit plats hemma 
hos Ida, runt ett cirkelformat mahog-
nybord med lådor, ett bord som ännu 
finns i släktens ägo. Likaledes förhål-
ler det sig med den sekretär i vilken 
Ida förvarade Teosofiska samfundets 
räkenskaper, den sekretär som Conan 
Doyle satt vid när han undertecknade 
kvittensen för det honorar han emotta-
git. Här gör Lennart en konstpaus och 
påstår sig därefter så sent som för ett 
par år sedan fortfarande ha haft kvitten-
sen med Conan Doyles namnskrift i sin 
ägo, men att den sedan dess troligen 
förkommit. Han nämner också några av 
de andra närvarande vid namn: Björk, 
Wessberg och Marta Holmström, som 
förmodligen fungerat som tolk.

Nå, vad hade Conan Doyle för ären-
de? Vad föreläste han om? Att döma 
av tidningsmaterialet i UB:s arkiv var 
denna celebritet i Skandinavien enkom 
för att missionera om spiritismen, om 
livet efter döden, och om den psykiska 
forskningens resultat. Inte om sitt för-
fattarskap. På frågan om hur han kom 
att ägna sig åt spiritismen svarar han 
själv i ett av våra klipp:

”Ja, det är nu 42 år sedan jag bör-
jade närmare studera de psykiska pro-
blemen, och anledningen därtill var 
helt enkelt mitt stora intresse för dessa 
problem. Världskriget har sedan ak-
tualiserat dem. Miljoner människor har 
förlorat miljoner av sina kära. Hos alla 
efterlevande finnas en ständig undran, 
en ständig oro: Hur ha våra kära det 
efter döden? Kunna vi få veta något 

om dem? Och då kände jag det som 
en plikt, en kallelse, att tala om för dem 
vad jag visste och själv erfarit om livet 
efter döden.

Huvudsaken i vad jag förkunnar är 
ej tro utan vetande. Jag skulle kunna 
formulera det så: Allt vad man gör här i 
livet, får man igen efter döden i en eller 
annan form. Ty att livet fortsätter efter 
döden, det är något som man ej bör för-
söka förneka. Men”, fortsätter Sir Ar-
thur och blir ivrigare ”jag tror ej på något 
dödsrike där de onda en gång förpas-
sas. Jag skulle i stället vilja formulera 
min förkunnelse så att livet efter döden 
är en fortsatt utveckling upp emot ljuset, 
en värld som vår fastän bättre och ljusa-
re. De personer, som ha förfelat sitt jor-
deliv, få större möda i ett kommande liv 
för att bliva bättre och söka sig fram till 
en ljusare och bättre värld. Livet och dö-
den är dock de centrala frågorna i män-
niskolivet i alla tider. De äro det även i 
vår. Om vi få veta mera om ett komman-
de liv, då försvinner fruktan för döden, 
då kan man leva ett bättre liv här på jor-
den. Då blir till exempel ett krig omöjligt. 
Jag menar att livet är en skola, där män-
niskorna måste öva sig i kärlek och sym-
pati för att bli värdiga något bättre.”

Här kan inte intervjuaren hålla sig 
utan utbrister:

”Men hur kan man verkligen veta ...” 
Han hinner inte längre förrän Sir Arthur 
faller honom i talet.

”Jag har talat och talar med alla mina 
döda släktingar, bland dem min son, 
Kingsley, som föll i världskriget.”

”A splendid boy”, inskjuter hans fru.
Var det sorgen efter sonen Kings-

leys död i första världskriget som fått 
denne så logiskt tänkande författare, 
och som utmärkt sig genom att skriva 
om Sherlock Holmes naturvetenskap-
liga tillvägagångssätt, att vända sig 
till metafysiken, att kullkasta hela sin 
rationella världsbild, där allt byggdes 
på saklighet och kausalitet? Nej. Inte 
enbart. Enligt Andrew Lycetts biografi 
Conan Doyle – The man who created 
Sherlock Holmes började Conan Doy-
les intresse för spiritism på artonhund-
raåttiotalet – den tid då bordsknack-
ningsseanser såg dagens ljus, tillfällen 
då man trodde sig komma i kontakt 
med döda själar och till och med kom-
municera med dem.

Ibland förefaller det mig att kommuni-
kation med knackningar runt bord kan-
ske vore något att följa upp i moderna 
familjeterapisammanhang, där många 
makar tycks ha svårt att nå varandra? 
De är visserligen inte döda, irrande sjä-
lar men verkar lida av samma oförmåga 
till kommunikation som de hinsides.

Jag tänker tillbaks på den där raden: 
Det är en kvinnas kärlek, som skapar 
mannens livsöde. Gäller i så fall också 
det omvända? Att mannens kärlek ska-
par kvinnans livsöde? Eller hans oför-
måga till? 

Kan denne man från artonhundratalet 
ha varit en upplyst auktoritet på att leva 
i ett förhållande? I Andrew Lycetts bio-
grafi finns ett citat som ger en ledtråd:

”En av kyrkan välsignad förening 
mellan man och kvinna, utan kärlek … 
förefaller mig vara otukt.”

På ett annat ställe hittar jag följande passus:
”Den ogifta kvinnan var med sin frihet lyckligare 

än en kvinna gift med fel man, och det värsta är att de 
stackarna inte vet om det förrän de gift sig med man-
nen ifråga.”

Biografin återger noggrant Conan Doyles två äk-
tenskap. Det första med den tuberkelsjuka Louise 
(med vilken han fick barnen Mary och Kingsley) och 
det andra, mer passionerade, med den yngre Jean 
(med vilken han fick barnen Denis, Adrian och Mary). 

Var Conan Doyle rentav en tidig feminist? Snarare 
empatist. Som författare kunde han föreställa sig och 
sätta sig själv i kvinnans situation. Men allra troligast 
är att faderns alkoholism och psykiska sjukdom forma-
de honom. Arthurs far drack upp det lilla han tjänade 
och sålde möbler, husgeråd och kläder för att bekosta 
sitt spritmissbruk. Han betedde sig alltmer irrationellt 
och spärrades så småningom in på mentalsjukhus, 
där han avled. Moderns olycka delades av barnen och 
blev säkert en anledning till Arthurs skepsis gentemot 
drömmen om familjen och äktenskapet som den tryg-
ga harmoniska hamnen som alla bör sträva efter. 

Liksom sin mor var också Arthur en på ytan lojal 
och tålmodig natur. Han skilde sig aldrig från sin för-
sta sjukdomsdrabbade fru för att gifta om sig med 
Jean. Han var britt: stoisk och självuppoffrande höll 
han ut tills hon dog i tuberkulos. Trots sjukdom och 
äktenskaplig olycka behöll han på viktorianskt manér 
en stiff upper lip. Ett år efter Louises frånfälle gifte han 
om sig med Jean. Författaren får nog sägas ha varit en 
ärans man. Påstod själv att han levde efter principen:

”Två vita lögner unnas en gentleman. För att skyd-
da en kvinna, eller för att slåss för en rättvisa.”  

Om besöket i Malmö på något sätt påverkade för-
fattarens livsöde är ovisst men en sak kan i alla fall 
fastslås. Sir Arthur Conan Doyle avled året därpå 
bland annat som en följd av nedsatt hälsa efter spiri-
tistturnén i Skandinavien. Det sista han yttrade på sin 
dödsbädd var till sin fru. Han sa:

”Du är underbar.”  

Jan Sigurd

Conan Doyle och den 
ödesdigra skånevisiten
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C-J Charpentier har nyligen givit ut boken:
Berlin Schivelbein – utsikter från östlig gata (Förlag: Läs en bok)

Tre katastrofer drabbade Ungern – se-
dan första januari EU:s ordförandeland 
– under fjolåret.

Först kom det främlingsfientliga och 
ultranationalistiska partiet Jobbik in i 
parlamentet, och sedan svämmade 
Donau över sina breddar – satte flera 
av Budapests flodnära gator under 
vatten i veckor. Följt av ett förödande 
giftutsläpp med svåröverblickbara 
konsekvenser.

Men det var ändå Jobbiks framgång-
ar som var, och är, den stora katastro-
fen. Vilket länder till eftertanke med 
Sverigedemokrater i Riksdagen. Och 
avvisningar av romer från Frankrike 
och Danmark. 

Det ungerska parlamentet rymmer 
386 platser. Av dessa gick 263 till det 
konservativa och kristdemokratiska 
Fidesz, medan liberalerna åkte ut och 
Jobbik fick 47 mandat.

Jobbik är ett oförblommerat anti-
semitiskt och anti-romskt parti som 
arbetar mot det man kallar zigenarkri-
minalitet, invandring, abort, droger, 
multinationella företag och israeliskt 
inflytande i Ungern.

Inför EU-valet 2009, då Jobbik fick 
tre platser i Europaparlamentet, skrev 
exempelvis den kvinnliga toppkandida-
ten Krisztina Morvai – född 1963 och 
advokat specialiserad på människo-
rättsfrågor (!) – att ”judarna hellre bor-
de leka med sina små omskurna svan-
sar”, istället för att smutskasta henne 
och hennes parti. Ett uttalande som för 
övrigt torde vara ett av de grövsta som 

Nedslag i 
Budapest

Foto: C-J Charpentier

över till Österrike, följt av nedklippt taggtråd i augusti 
– ett par månader innan Berlinmuren föll.

När jag en kväll äter middag på Vacigatan fångar 
ögat ett annat minne i form av en bronsplatta som om-
talar att Karl XII rastade i ett av husen på hemväg från 
Turkiet.

Jag tar en bild och beställer mer vin, njuter anklever 
på grönsaksbädd, skriver några rader i antecknings-
blocket. Människor flanerar förbi, skyltfönstren expo-
nerar samma Nikeskor och jeans som i Stockholm 
och Köpenhamn. Men valutan är alltjämt forint; med 
rader av nollor.

Så lever Ungern i detta nu som formar framtiden. 
Fast jag räds högerpopulismens landvinningar i en 
värld där tolerans borde vara en självklarhet. Sam-
tidigt som landets inre spänningar reser frågor, när 
man nu tar över det ordförandeskap som ska präglas 
av europeisk sammanhållning. Vilket ungrarna krönt 
med en ny medialag som i praktiken innebär begräns-
ningar i pressfriheten.

C-J Charpentier

På sin ritt från Turkiet till Stralsund rastade Karl XII på Vacigatan i november 1714; i Stralsund minner 
en sten om ett motsvarande nattläger

På synagogans gård reser sig Imre Vargas monument från 1989 över Ungerns mördade judar

”Ty stadens tempo är behagligt 
nedskruvat, och i centrum på 
Pestsidan råder ögonfröjd med 
vackert renoverade byggnader 
vars fasader för tanken till 
bröllopskrokaner.”

fällts i modern tid av en etablerad po-
litiker – i ett land som dessutom drab-
bats svårt av nazitidens bestialiska 
massmord.

De intryck som väller över mig i den 
ungerska huvudstaden slår hårt mellan 
växande högerextremism och sympa-
tiska gaturum.

Ty stadens tempo är behagligt ned-
skruvat, och i centrum på Pestsidan rå-
der ögonfröjd med vackert renoverade 
byggnader vars fasader för tanken till 
bröllopskrokaner. Och i den klassiska 
saluhallen ett par hundra meter från 
den grönlackerade Kedjebron trängs 
salami och paprika med inhemskt 
aprikosbrännvin.

Bakom Stora Synagogan, den näst 
största i världen och granne med huset 
där den politiska sionismens grunda-
re Theodor Herzl föddes 1860, ändrar 
miljöerna skepnad.

Här låg ghettot, och här är fortfaran-
de slitenheten påtaglig. Kulhålen från 
andra världskriget och gatustriderna 
1956, då Sovjet krossade drömmen 
om frihet, dröjer över husväggarna. 
Och om jag blundar kan jag nästan för-
flytta mig bakåt i tiden, höra bönemum-
mel och stöveltramp, minnas tidnings-
bilderna från uppror och sovjetiska 
stridsvagnar.

Men drömmen om frihet kom också 
att skriva positiv historia 1989. För det 
var i Ungern som järnridån började 
monteras ned. Först med en tillfälligt 
öppnad gränsövergång så att sex-
hundra östtyska turister kunde ta sig 
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Jag har varit till frisören och perma-
nentat mej. Det är därför jag bräker 
så idag. Inte så att jag blev missnöjd, 
nej nej… men lockarna är små och 
smärtsamma. 

Jag försökte sova i natt men kud-
den kändes hård och knölig. Hur jag 
än vred på mej kändes det som om jag 
låg på en påse sten. Det är fasansfullt 
hur ont det gör att sova på sådan här 
prinsesslockar. 

Jag beordrade frisören att använda 
sina minsta spolar. Hon bad om nåd 
men jag var oresonlig – har jag väl be-
stämt mej så har jag!

Frisörens rappa fingrar rullade spole 
på spole medan hon snyftande jäm-
rade sej och sa att hon minsann inte 
kunde stå för resultatet. 

Det kommer bli fult, det här sa hon 
under det att hon rullade upp min tun-
na lugg på en pytteliten spole. 

Efter det tippade hon över mej en 
vätska som luktade någonstans mellan 
äggprutt och tjurpink. Det sved men 
jag visade inte en min. 

Jag är en hård rackare, och vill man 
vara fin så ska man lida pin har jag lärt 
mej, så jag bet ihop och såg likgiltig ut. 

Sen skulle man sitta rakt upp och 
ner och vänta.  Vätskan rann ner i nack-
en, följde ryggraden och sögs så små-
ningom upp av behåbandet. Jag var 
helt säker på att jag fått brännmärken 
av det. Ryggen, skinnet, pannan brann 
men intet ljud från mina läppar. 

I spegeln skymtade jag min frisör – 
hur hon blek stod och höll sej i en hylla 
med märkesschampon. Det gav mej 
styrka att uthärda smärtan ännu lite till. 
Jag skulle minsann visa henne!

 Efter en halvtimme fick jag böja ner 
huvudet i en tunna. Känslan var för-
lösande när det svala vattnet sköljde 
bort syran eller var det nu var hon hade 
haft på mej. 

Därefter en ny dos av något konstig 
medel, ytterligare en sköljning och sen 
medel igen. 

Väntan och så sista sköljningen. 
Jag såg i min frisörs ögon att hon 

helst av allt ville gå in på sitt kontor och 
gråta men hon försökte hålla igen. Men 
för säkerhetsskull släckte hon lampor-
na så att de utanför inte skulle se in och 
en skylt med bokstäverna: STÄNGT 
sattes upp på dörren. 

Hon reglade med dubbla slag. 
En sån här frisyr kan ge dåligt ryckte 

visste hon, så det var lika bra att ta det 
osäkra före det helt säkra. 

Jag fick sätta mej framför spegeln 
igen och hade svårt att hålla mej för 
skratt. Men med allvarlig stämma in-
tygade jag att det var en fin frisyr, att 
det var exakt sån jag ville ha och att jag 
tänkte betala fullt pris.

Sen betalde jag och gick. 
Väl hemma försökte jag dra ut lock-

arna, men när det inte gick försökte jag 
frysa dom raka. Jag sprejjade håret fullt 
av sockervatten och gick ut i den 25mi-
nusgradiga eftermiddagen men inte 
ens det hjälpte så fort isen tinat upp 
krullade fällen ihop sej igen. 

Nu har jag varit krullhårig i snart ett 
dygn och jag börjar så sakta att förlika 
mej med mitt öde. 

MiTT liV SoM FÅr

Men jag måste säga att jag ju i med 
min belägenhet har fått ett helt annat 
betraktelsesätt. Jag ser annorlunda 
på livet, mänskligheten och framförallt 
skatterna. Vi krullhåriga borde vara för-
skonade från vissa saker. Exempelvis 
köer, hyror och löss. 

Det är inget fel på sådana här frisy-
rer, nej , nej det ska jag bli man för…  
men det är bara så att vissa inte passar 
i dom. Bevisligen är jag en av dessa. 

En annan sak jag lärt mej är att krull-
håriga människor inte är sämre än 
rakhåriga. 

Dom har ungefär samma intellekt 
och är skapade (nästan) på samma 
vis som alla de andra. Skillnaden är 
egentligen bara det där med håret. Det 
går inte att ha mössa för lockarna gör 
att mössan lockar av huvudet. Det går 
inte luta huvudet mot exempelvis en 
kudde eftersom krullet smärtar. Det är 
som sagt som att ligga på en påse ste-
nar – och då snackar vi inte smågrus 
utan riktiga bamsingar. 

Jag försökte sätta ett fint litet spänne 
i håret (tanken var att något som glittrar 
skulle dra uppmärksamheten från virr-
varret) men jag tappade spännet nån-
stans mitt uppe på hjässan och nu kan 
jag inte hitta det. Vidare har även en 
gaffel, pulka och hundens ben försvun-
nit upp och in i kallufsen. Vem vet om 
det någonsin kommer fram igen.  

Jag har varnat min systerson för att 
gå för nära mej – det verkar ju som 
att håret med sina krullar har en egen 
dragningskraft och det sista jag vill är 
att han ska sugas in där och försvinna. 

Jag skulle aldrig förlåta mej själv. 
Han är ju mitt allt!

Fortsättning följer på www.sofi-
arappjohansson.se

Sofia Rapp Johansson

Ibland när man tråcklar sig igenom; det 
som vi kallar vardagen, så stöter man 
på problem. Vem vill bli miljonär? Jag!

I vardagen blir man sällan miljonär. 
Vem vill ha pengar till räkningar och 
mat? Jag!

Andra problem man stöter på är kan-
ske mer andliga eller småskaliga. Vem 
vill vara lycklig? Jag!

Tänk då på att vi faktiskt har samma 
valmöjligheter som de har på TV, i just 
”Vem vill bli miljonär”.

Ring en vän: 
Det här alternativet har i princip alla. 

Man kanske bara har just EN vän, men 
ändock!

Ta chansen att ringa en vän, när du 
har problem. Vill du låna en femma eller 
en miljon? Din vän kommer förmodli-
gen att göra allt för att hjälpa dig. Jag 
vill härmed tacka alla, mina vänner som 
jag har ringt och bett om hjälp genom 
åren. Ni har alltid gjort vad ni kunnat. 

”There ain´t no such thing as a free 
lunch”:
1: Det finns inget bättre än gratis lunch. 
X: Man får aldrig en lunch, utan att man 

får betala för den på något sätt. 
2: Lunchen är gratis, men du får ingen 

mat.
Att ge är bättre än att få. I detta fall 
stämmer detta väl in. Du ligger på mi-
nus. I detta fall gör det inte så myck-
et. Du kan kompensera detta! ( Här 
slänger jag in en historia: Två av mina 
bästa kamrater, står och pratar om sina 
tillgångar, varpå den ena påstår att den 
andra är skyldig honom pengar. – Var-
för då? – Ja, jag har ju alltid gett dig 
goda råd och bjudit på skämt). Det är 
bara att bjuda tillbaks, allt är inte peng-
ar. Alla har tillgångar, det gäller bara att 
använda dem.

Nästa alternativ är: Fråga publiken.
Detta har jag den stora ynnesten att 

kunna göra. Genom att möta den per-
sonligen på en scen eller genom att 
skriva en text eller en låt. Känner du att 
du behöver detta, starta ett band, gå 
med i en kör eller skriv en bok. Man får 
svar, bara man frågar.

Sista chansen nu: Femtio/femtio.
Detta löser man ofta själv. Våra hjär-

nor är så funtade, att vi försöker förenk-
la tillvaron. Vi delar gärna upp världen 
i svart eller vitt, eller ja eller nej. Var för-
siktig med detta tankesätt! Och ring en 
vän igen!

Till sist vill jag tacka, alla mina nya 
vänner jag fått i Thailand och berätta 
lite om ”Katoyer”-Ladyboys: 

Enligt Thailändsk Buddhism, föddes 
tre kön: Mannen, kvinnan och ”Katoy-
en” – som är det ädlaste. ”Katoyer åt-
njuter en hög ställning i familjen och får 
oftast den finaste utbildningen. Man el-
ler kvinna eller båda, det är upp till dig 
och dina vänner.

Kom ihåg att utan overklighet, finns 
ingen verklighet.

Jonas ”Ring en vän, så spelar vi” 
Jonasson

riNg EN VäN!

– God dag, fru Förläggare! Får jag ge er en kompli-
mang för era ögon, er barm och era långa, nätstrump-
klädda ben?

– God dag , herr Möjlig  Författare, det var snällt 
sagt. Jag önskar att jag kunde säga detsamma. Vill ni 
ha en cafe latte, en café au lait, en capuccino eller en 
enkel barnslig mjölkchoklad med vispgrädde?

– Jag lär mig aldrig skillnaden mellan latte och au lait.
– Den ena är fransk, den andra är italiensk.
– Aha. Då tar jag mjölkchoklad, tack.
– Då fixar jag det. (PAUS) Här – varsågod!
– Tack! Oj, vad hett det var.
– Här är en serviett. 
– Åh tack.
– Om vi då skulle närma oss ämnet – vad är det ni 

vill göra? Vill ni skriva en reseskildring, en diktsam-
ling, en barnbok, ett knippe noveller, en faktabok eller 
helt enkelt en spännande roman?

– Oj, är allt möjligt?
– Javisst. Bara ni säljer ordentligt. Är ni känd? Är 

ni åtminstone riksbekant? Känner mannen på gatan 
igen er?

– Nja, jag var med som statist i Stehn Nilszons film 
MANNEN SOM TYCKTE TJEJER VAR KNEPIGA 
MEN SNYGGA.

– Vad spelade ni där?
– Jag var type-castad. Jag spelade nörd i 

bakgrunden.
– Aha. Men åter till sakfrågan: Vad vill ni skriva?
– Jag vill skriva en japansk roman på 700 sidor.
– Japansk?
– Nja, som japanerna skriver. Jag läste FÅGELN 

SOM VRIDER UPP VÄRLDEN. Så vill jag skriva.
– Om vadå?
– Om mitt eget sprakande liv. Jag har erfarenhe-

ter från både lekis och dagis och fritis och fuskis och 
svettis.

– Det låter väldigt spännande och ganska unikt, 
absolut. Ska vi säga att ni levererar fyra praktverk i 
blått omslag med guldtext som passar fint på soffbor-
det, inom tre år? 

– Det där fixar jag på två och ett halft år.
– Kan ni  garantera att detta blir en internationell 

försäljningssuccé?
– Absolut. Jag vet hur man skriver så att belgare 

och tyskar blir till sig i trasorna.
– Ni låter väldigt kompetent. Har ni publicerat er 

tidigare?
– Jag har skrivit ett antal självbiografiska bokverk, t 

ex EN LUSTLÖGNARE TRÄDER FRAM och LÖGN 
I STORMEN – JAG KAN INTE TALA SANNING.

– Är det sant?
– Både ja och nej. Jag tycker själv att mitt liv är 

djupt ointressant, men jag tror att mina läsare är in-
tresserade av vad jag äter till frukost (fil, müsli, te, 
macka) och att jag går på toaletten var tredje timme 
(alltid försedd med roman).

– Jag kan knappt bärga mig.
– Ni låter ironisk.
– Det är inte meningen. Till att börja med beställer 

jag en bokserie i 10 band för barn om kärnfysik. Är vi 
överens?

– Här är kardan! Tillåter ni att jag placerar en smäll-
kyss på er panna?

Jonas Hallberg

hallBErgS hÖrNa

Tiden går fort när man har roligt, åt-
minstone enligt vad uttrycket gör gäl-
lande. Vad som i realiteten är roligt för 
alla och en var är ju en helt annan fråga 
vilken jag icke avser runda av eftermid-
dagen med att uttömma. För egen del 
noterar jag en viss orolighet i magtrak-
ten. Mer uttömmande än så önskar jag 
icke vara annat än inom fyra vitkaklade 
väggar. Kan det måhända vara senaste 
kalenderveckans något överdrivna in-
tag av semlor som spökar?

Efter en del rådbråkande av allehan-
da tillgänglig litteratur rörande boteme-
del mot orolig mage haver jag beslutat 
att hoppa över åderlåtning, kvicksilver-
ånga samt gyttjebad för att omedelbart 
ordinera mig själv en kur blåbärssop-
pa. Ty allt var icke bättre förr.

Har förövrigt just genomfört en flytt 
till stadens mer centrala delar. Detta 
då min tidigare bostad visade sig vara 
en smula angripen av trämask. Oavsett 
byggnadens charmanta läge i kombina-
tion med dess fantastiska utsikt kom-
mer det en tid då undermåligt dragna 
såväl som uselt underhållna elektriska 
kablage tar ut sin rätt på såväl ägaren 
som fastigheten. Bättre fly än illa fäkta. 
Bättre flytta än illa fixa, eventuellt passar 
bättre? Dessutom gick min tämligen ny-
inflyttade granne mig på nerverna.

Håller för fulla muggar som bäst på 
att installera mig i min nya fantastis-
ka bostadsrätt. Föreningen har enligt 
uppgift goda anor och lika högt i tak 
som lägenheten. Förre innehavaren var 
en gammal inbiten militär som nyligen 
flyttade in på pensionärsdagis. Köpte 
delar av överstens, inte ett dödsbo, 
utan snarare senilbo. Kort sagt så sål-
de överstens släktingar av rubb och 
stubb i befintligt skick. Den del av kvar-
låtenskapen jag icke önskar behålla 
får jag själv ombesörja kasserandet av. 
Man kan lugnt säga att det blivit en del 
botaniserande bland kufiska ting.

Härförleden då jag inventerade en 
byrålåda påträffade jag en skavd papp-
låda innehållande en rutig tygpåse till-
sammans med ett brev vilket intygade 
att innehållet i tygpåsen de facto var 
delar av Yasser Arafats skägg. Man kan 
ju inte annat än undra varför en svensk 
gammal överste har en papplåda med 
Yasser Arafats skäggrester i sin bo-
stad? Är lite oroligt ifall det rör sig om 
Voodoo eller någon form av svart magi?

Jag önskar förövrigt särskilt poängte-
ra för eventuella intressenter och bud-
givare att jag på inga omständigheter 
komma sända iväg Yassers skägg med 
postgång då jag icke önskar kvickheter 
på det lätt uttjatade området incidenter, 
skägg och brevlådor. Ursäkta, hörde 
jag någon bjuda en tusing?

Nej, nu ämnar jag taga mig ännu en 
semla med extra mycket mandelmas-
sa innan kommandoran återinträder 
i bostaden och giver mig en hetvägg 
medelst handflatan över senaste veck-
ans frosseri på semlor. Säga vad man 
vill om wokade alger, men någon egen 
årligt återkommande dag lär de aldrig 
förlänas…

Med lyft cylinderhatt!
Grefve Fågelsparre

FlyTT är FlyTT

”I love the activity of sound” säger 
John Cage i en intervju. Alltså ljuden 
som pågår och bara finns där runtom 
oss. Det finns många sätt att upptäcka 
dem, ett är att skriva ett tyst piano-
stycke för att tvinga publiken att lyssna 
på vad som händer i och utanför rum-
met. Det här intresset för vardagslju-
den har påverkat all musik jag gör och 
jag spelar numera in min musik i en 
odämpad källarlokal där man kan höra 
bilar passera utanför och grannar som 
borrar och sjunger skalor. Det märks 
nästan aldrig på de färdiga inspelning-
arna men ljuden finns där och skapar 
en extra atmosfär.

För tillfället håller jag på att skriva 
musik till en dramatisering av August 
Strindbergs novell ”Taklagsöl” och 
vad som slår mig är hans intresse för 
ljuden. Vardagsljud i hemmet och ljud 
ifrån stadsbilden. Detta är alltså ca 50 
år före Cage och även några år före de 
italienska futuristerna skriver sitt mani-
fest där man uppmanar till användan-
det att fabriksljud och andra vardags-
ljud i konstnärliga sammanhang. Men 
Strindberg hade ett eget intresse för 
dessa ljud. Det är nästan så att han ver-
kar vara överkänslig för allt som låter 
och han måste hela tiden nämna det i 
sina texter. Isen som spricker i en vat-
tentunna ute i korridoren, visslingar från 
arbetarna på ett bygge, kyrkklockornas 
läten när staden vaknar, en flicka som 
övar piano i våningen ovanför. Allt no-
teras och tas med i berättelserna. Han 
gick till och med så långt att han bör-
jade notera en del ljud ifrån staden för 
sitt arbete ”Gamla Stockholm” där han 
ville beskriva sin gamla stad, den som 
han vuxit upp i och som nu var på väg 
att förändras. Det hann aldrig bli mer än 
några noteringar och skisser men han 
var verkligen inne på ett intressant spår 
och man kan hitta exempel i nästan allt 
han har skrivit. Börja med att läsa inled-
ningen av ”Röda rummet”.

Hur gör man med det här då? Jag 
måste låta dem mötas – John och Au-
gust. Jag komponerar musik för pre-
parerat piano och vardagsljud för att 
använda i en pjäs av August Strind-
berg på Strindbergs Intima Teater. Det 
känns som att det är ett självklart möte 
och texten samtalar fint med klanger-
na. Tidevarv mötas. Anna Lyons spelar 
en döende konservator och Margareta 
Hallin hennes sjukvårdare. Igår satt vi 
och talade om Jussi Björling och de-
cennierna kastar sig fram och tillbaka 
när Margareta berättar historier från 
operavärlden. Samtidigt spelar min 
vän Staffan Göthe rollen som John 
Cage på Elverket i en pjäs som heter 
”John och svamparna”, en pjäs som 
dessutom bygger på slump i sin upp-
byggnad. Det känns som att det blir en 
spännande vår i Stockholm i år.

Leif Jordansson

VarDagSlJUD

Att läsa en riktigt bra bok är fest. Det är som att ha en 
nära vän i väskan och det är sorg när den tar slut men 
som min far sa man kan ju läsa om den igen och igen. 

Att gå ner till bibblan och hitta en ny vän är en lyx 
som jag inte vill leva utan. Sitta på bibblan och och 
bläddra i tidningar och sen långsamt närma sej bok-
hyllorna för att idag hitta just ”Min bok”.

Ett speciellt minne jag har just från Bagisbiblioteket 
är den kväll Kerstin Thorvall skulle komma dit och tala 
om sin nyutkomna bok ”Alla mina älskare och hur dem 
tog på mej”

Monica, biblotikarien, ringer mej på eftermiddagen 
och ber mej hjälpa till.

– Kerstin mår inte bra , säger hon i telefonen, hon 
vill att du kommer och hämtar henne med bil annars 
kommer hon inte! Vad ska vi göra?

Jag har känt Kerstin sen jag var liten. Hon och min 
mor låg på BB tillsammans då min lillebror och Ker-
stins yngste föddes. Sen dess umgicks dem då och 
då. Jag minns Kerstin från den tiden som en frisk färg-
stark vind som blåste in då och då i vårt hem. Hon vå-
gade tala om det som var mest förbjudet och så hen-
nes kläder!!! Alltid vackra med starka färger. Hon var 
författare och modetecknare, en kombination som i 
mina ögon verkade oslagbar och en provokation in 
i det etablerade. Hon talade dessutom om kvinnors 
erotik vilket då var ett outforskat ämne. Jag satt and-
lös vid hennes sida de gånger jag fick vara med vid 
bordet.  

Hon vet att jag bor i bagarmossen. Det är klart att 
jag åker och hämtar henne! 

– Hon vill att Sara Lidman också kommer med i bi-
len, fortsätter Monika, kan du ringa henne? Kerstin 
säger att ni måste var två om hon ska klara att gå ut 
idag.

Sara Lidman, järnbaneeposets moder bodde när 
hon var i Stockholm i Skarpnäck. Henne känner jag 
däremot dåligt, hade bara träffat henne i något offici-
ellt sammanhang. Monika ger mej hennes nummer.

Med darrande hand slår jag hennes nummer och 
undrar hur hon ska reagera att jag ringer och ber hen-
ne hämta Kerstin.

– Hej, mitt namn är Marika och Monika på bibliote-
ket har bett mej ringa dej.

– Monika i Bagis? Frågar Sara med sin klingande 
norrländska. Ska dem idioterna försöka stänga bibli-
oteket nu igen. Jag kommer Marika!! De ska inte lyck-
as den här gången heller. Vad är ett samhälle utan 
bibliotek! Det bäddar för barbari!

– Nej det är inte därför jag ringer. Biblioteket får 
vara kvar.

– Tack och lov!
– Det är författarafton ikväll!
– Jag vet och jag är på väg!
– Problemet är att Kerstin Thorvall har ångest och 

nu vill hon att du och jag ska hämta henne med bil 
och vara hennes stöd Jag har bil och kan vara utanför 
din port om tjugo minuter. Så åker vi sen och hämtar 
henne.

– Kerstin! den ljuvliga människan! Jag kommer!!!!
– Säg till Sara Lidman att det blir soppa här hemma 

efter föredraget, ropar min man.
– Vi har soppa kvar från igår. Ta med dej hela gäng-

et och kom hit sen ropar han efter mej när jag sätter 
mej i bilen.
  
Så … jag ringer Monica på biblioteket och säger 
att jag nu ger mej av för att hämta Kerstin tillsam-
mans med Sara Lidman och att hon kan vara lugn. Vi 
kommer!

Allt går bra, Sara står utanför sin port och väntar 
och Kerstin kommer med trots kval och ångest när vi 
båda står utanför hennes dörr och säger att Bagar-
mossen väntar. Hon klär sej och hon och Sara sit-
ter bak i bilen när vi åker från Södermalm mot bagis. 
När vi kommer fram är trängseln utanför biblioteket 
enorm. Det är redan fullt därinne och kön utanför är 

PÅ ETT BiBlioTEK 

lång av människor som väntar på att 
också dem ska få plats. Kerstin tvekar 
plötsligt igen när hon ser alla män-
niskor och tror att hon inte ska klara 
det och vill vända. men den lilla starka 
människan Sara Lidman med allt sitt 
civilkurage tar henne resolut under ar-
men och lotsar oss genom kön in på 
biblioteket. När vi väl har kommit in, 
Kerstin har hängt av sej ytterkläderna 
och hon tar plats vid mikrofonen som 
biblioteket ordnat är det som att se en 
rashäst i manegen. Plötsligt blir hon 
alldeles elektrisk, kastar med huvudet 
och börjar berätta inför ett fullsatt bib-
liotek om sitt liv och sina böcker. Vi sit-
ter alla som förhäxade i en och en halv 
timme och lyssnar, skrattar och gråter 
med hennes våndor. Jag har sett hen-
ne flera gånger inför publik men kanske 
är hon denna kväll allra bäst. Vi i publi-
ken sitter andlösa och lyssnar. När det 
hela är över och Monika går fram för att 
till öronbedövande applåder överräcka 
blommor till Kerstin hörs plötsligt en 
röst från längst bak i salen;

– Kerstin Thorvall, du är en katastrof, 
en absolut katastrof!!! Det är Sara som 
sen stigar fram genom publiken och 
fortsätter att tala.

Jag hinner undra om hon ska skälla 
ut Kerstin eller vad är det nu frågan om. 
Hon fortsätter upprepa sitt ”Du är en 
Katastrof” hela vägen fram till Kerstin 
och till mikrofonen. Sen kramar hon 
henne och säger ” Du vågar visa oss 
alla när vi står där inför kärleken och är 
absolut hjälplösa, du ger den mest ka-
tastrofala sidan av mej själv en röst. Att 
du vågar. Jag älskar dej Kerstin för ditt 
mod! Eller hur?”

Så vänder hon sej till oss alla och vi 
ropar i kör; ”Så är det”

Efterfesten hemma hos oss blev 
oförglömlig. Soppan gick åt. Monika 
berättade om biblioteket och de två 
författarinnorna förgyllde vårt hem till 
sent den natten.

Veckan därpå var det ny författaraf-
ton på bagisbiblioteket. Den gången 
var det ingen blixtutryckning vad jag 
vet. Då körde författarens hustru ho-
nom till Bagarmossen. Men det var fullt 
igen. Den gången var det Jan Myrdal 
som talade.

Sara lever nu inte längre men jag hör 
hennes röst eka ofta när jag kommer in 
på biblioteket; Är vi inte alla katastrofer, 
då och då i livet och är det inte alldeles 
fantastiskt och mänskligt att vi vågar 
visa varandra också de sidorna. Äls-
kade Sara Lidman och älskade Kerstin 
Thorvall. 

Marika Lagercrantz
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Att minnas eller glömma?
Jag sitter i mitt krypin i ett februari-

grått Berlin insvept i en virusförkylning 
med varmvattenflaskan instoppad un-
der filten och de dramatiska nyhets-
sändningarna från Kairo via CNN in-
strömmande i min hjärna. I Berlin som 
för tjugo år sen var spelplats för en 
historisk folklig revolt mot den förhat-
liga Berlinmuren. Den gången lycka-
des upproret och det utan blodsspil-
lan, hela samhället förändrades, öst 
och väst slogs ihop. Ingen hade trott 
att något sådant kunde ske. Nu gäller 
det arabstaterna, främst Egypten och 
Tunisien med massprotester mot ett 
förhatligt system. Först var det känslan 
av att bevittna något otroligt, återigen 
ett mirakel, en historisk vändpunkt som 
ingen hade vågat tro på. Sedan var 
det sorg över det brutala motangrep-
pet från Mubaraks anhängare. Fredliga 
modiga demonstrationer bemöttes av 
skjutvapen, eld och knivar. Än är inte 
slaget vunnet, och vilka problem tor-
nar inte upp sig, hur kommer armén att 
agera? Motstridiga känslor, hjärtat blö-
der men hoppet och euforin bubblar. 
En process är igång, det finns ingen 
återvändo. Folket slåss för frihet, jäm-
likhet och värdighet.

Vi är nära världshändelserna, minut 
för minut ser vi varandras foton flyta 
upp på Facebook och kommenterar 
och gillar det som händer i detta nu. 
Snart är detta nu DÅ och när denna tid-
ning når sina läsare kanske redan ett 
blodbad ägt rum.

Men intensiteten. Glider undan. 
Vardag. Dagar av tveksam gråhet. 
Inga visioner. Bara regnblöt asfalt och 
tomhet. 

Så plötsligt – vid en kopp kaffe på 
ett litet kafé bredvid tvättinrättningen.

Jag läser några rader ur en bok och 
det blixtrar till. Lusten vaknar av ordens 
knivsegg. Något dyker upp. En känsla, 
en gnista, jag vill uttrycka något till-
baks. Svara på tilltal. Göra bilder.

”Mulna dagar när himlen är ett starr-
blint öga och ljuset bedövat som en 
fisk man slagit mot relingen. Dagar 
som vi redan medan de pågår vet att vi 
inte kommer att minnas.”

Raderna är ur Horace Engdahls lilla 
fina bok med aforismer, Meteorer.

Är detta en sådan dag?
Statens institut för rasbiologi, vil-

ket hemskt namn. Över hundratusen 
svenskars utseenden mättes och gran-
skades i Uppsala 1921 – 1958. Över 
60 000 befanns undermåliga och 
tvångssteriliserades. Dessa fakta ville 
vi helst förpassa till historiens glömska. 
Nu kan vi se Gert Germeraads utställ-
ning ”Hem ljuva hem” på Kristianstads 
konsthall. Där påminner konstnären 
oss med skulpturer och teckningar om 
detta skamliga inslag i vår historia.

Under 1900-talet sorterades vissa 
människor ut ur det svenska folkhem-
met. Nazisterna förde de olämpliga till 
förintelseläger. Kopplingen går inte att 
blunda för.

Utställningen Hitler och tyskarna, 
som nyss avslutades här i Berlin var en 
nyttig men plågsam lektion i historia. 
Redan på 20-talet föll det nya nazist-

partiet tyskarna i smaken med sina förförande löften 
om revansch, pånyttfödelse och ära. Redan då stod 
det klart att den ärorika framtiden inte gällde alla. Nej, 
inte judar, inte homosexuella, inte zigenare, inte sjuka. 
Denna tanke på utsortering svaldes från första början 
av anhängarna. 

Förförelse är livsfarlig. Den har alltid en blindhet, 
en skuggsida, som måste förträngas för att lögnen 
ska kunna få fäste.

Jag gjorde en resa genom underjorden. En intres-
sant workshop hade lockat mig. Men denna gigan-
tiska stad. Gatuadressen från en hemsida. Googlade 
och fick upp en karta, som jag ritade av på en lapp. 
Målmedvetet inleddes den långa resan genom S-ba-
nans labyrint. Regn, blåst och mörker. Kors och tvärs 
över stadens nät med olika tåg mot adressen. Till slut 
framme i en främmande stadsdel, skyndade fram ge-
nom gatorna, sökte, sökte. Men, gatunumret fanns 
inte! SMS-meddelande på mobilen: OK, jag insåg 
mitt misstag. Min dåliga syn hade läst in en bokstav 
för mycket i gatunamnet på skärmen. Ett i hade smu-
git sig in, jag läste Elisenstrasse. Det skulle vara El-
senstrasse. En sådan liten detalj stjälpte omkull hela 
min plan. Ve och förbannelse. Workshopen var redan 
halvvägs gången

NÄRA ATT BRYTA IHOP. VILKEN MENINGS-
LÖS DAG. Allt är skit. Jag är så oduglig. Denna stad 
är mig främmande och stängd, så här är det att vara 
invandrad! Förlust av identitet. Det är för svårt. Och 
mamma som har varit död i trettio år i morgon. – Vill 
bara ge upp. Då köper jag mig en korvmacka i kios-
ken på perrongen, mannen bakom disken, är det inte 
Orpheus som vill beskydda mig?

Med en sista kraft tar jag mig tillbaks till rätt station, 
tillbaks till verkligheten. Tilltufsad får jag ansluta mig 
till workshopen. Trots allt.

Att gå vilse är känslan av att ramla ur ramen, vara i 
dödens närhet. 

Efteråt, börjar om från noll. En dag att minnas? Ja, 
troligen.

Och på Tahrirtorget i Kairo fortsätter demonstranter-
na sin kamp. 

Fantastiskt.

Gittan Jönsson

glÖMSKa oCh ProTEST

Pardans, tryckare, raggning. Man kan 
ju inte bara dansa – utan mening. Nej 
det är klart. I vårt högpresterande sam-
hälle, där livslinjen har bytts ut mot ar-
betslinjen och där inget har något vär-
de med mindre än att det på ett tydligt 
och mätbart sätt genererar tillväxt, där 
kan man väl inte bara dansa?

Vad har egentligen dansen för plats 
i vårt samhälle? Den frågan kan vara in-
tressant att ställa, inte minst i ljuset av 
det populära programmet Let´s Dance. 
Medverkandes framsteg och baksteg 
följs av en miljonpublik. Företrädesvis 
från soffan – sittandes och tittandes. 
Men vart går jag om jag inte vill tävla? 
Och om jag inte vill gå på kurs? Om jag 
bara vill dansa. Finns det i allmänhet 
någon förståelse för pardans som an-
nat än ett försök att hitta en partner?

Vi två som skriver den här artikeln har 
olika erfarenheter av dans men vi har 
ett gemensamt – vi hyllar pardansen 
som ett uttryck i sig. Som ett skapande 
möte mellan två, och ett möte som har 
befrielsens potential!

Vi har också det gemensamt att vi är 
feminister. Som sådana får vi höra att vi 
snarast borde ta avstånd från den pa-
triarkala företeelse som heter pardans. 
Där om någonsin är det tydligt vem 
som bestämmer, menar man. Man-
nen för, kvinnan följer. Visst, det är så 
det sägs (för att det ska passa in i den 
förhärskande patriarkala berättelsen!) 
men i själva verket är det omöjligt att 
dansa pardans om inte bägge har kon-
troll över den egna kroppen. Jag mås-
te vara en ”egen” person om jag ska 
kunna se och avläsa ”den andre”. Inget 
kuvande, ingen maktutövning, ingen 
manipulation, inget utnyttjande. Bara 
balans. Ett skapande möte mellan ett 
jag och ett du – där könet i princip inte 
spelar någon roll. 

För det krävs en fullfjädrad feminist! 
Eller två.

Pardansen har i varje sitt skede va-
rit subversiv. Valsen, först ute med att 
utföras med genomgående sluten 
fattning, banade väg för den franska 
revolutionen. 

Den rioplatensiska tangon, numera 
världskulturarv, uppstod som protest 
mot de omänskliga villkor som rådde 
i invandrargetton i Buenos Aires och 
Montevideo vid förra sekelskiftet. En 
proklamation av människovärde på 
trots mot alla vidriga förhållanden.

Lindy hop – eller jitterbug som den 
förklenande kom att kallas – är en ska-
pelse av ett gränsöverskridande möte 
mitt i rasförtryckets USA, en kreativ 
blandning av populärkulturella uttryck 
från både svart och vitt håll – jazz, ka-
baréer, film, sällskapsdans – som tog 
sin form i mellankrigstidens Harlem.

Pardans står fram som den enda 
revolutionära tradition där skillnader 
i kön, etnicitet eller sexuell läggning 
aldrig varit ett hinder utan enbart kun-
nat ses som en fördel. Alla slags krop-
par och alla slags rörelsemönster tas i 
bruk. Kortväxthet imiteras i lindysteget 
Shorty George, brutal maskulinitet i 
pasodoblen,  ett ofrivilligt snubblande 
i tangons traspié, extrem femininitet i 
salsans höftrullningar, parningens ri-

ParDaNS – EN PaTriarKal PErVErSiTET 
EllEr ETT SUBVErSiVT SaMSPEl?

ter i rumban. Allt är på lek, ingenting är 
bindande.

Varför är då pardansen nästan satt 
på undantag i vår kultur? Skälen kan 
vara många men grundläggande är 
marknadsekonomin i förening med 
en patriarkal struktur. Den dansande 
kroppen är svår att exploatera. Utan 
andra behov än gemenskap, vatten 
och vila, är den ointressant för markna-
den, ja en stötesten rent av. Likaledes 
är den dansande kroppen svår att kon-
trollera, något som alltid varit en grund-
drift i patriarkatet. En lust utan beräk-
ning, utan mål, lika viktig att tränga 
undan för marknaden som för fallos.

Det är dags för Folkparkerna att ta 
upp sin tradition och slå ett slag för 
pardans. Bort med nöjesmomsen så 
att sällskapsdans klassas som kultur 
(6% istället för 25). Utbilda danspeda-
goger att kunnigt och lockande lära ut 
pardans i skolorna. Rusta upp alla ute-
dansbanor och ordna eftermiddags-
danser i storstäderna. Revolutionen 
står för dörren!

Birgitta Holm, litteraturprofessor, för-
fattare till boken ”Pardans” 

Gudrun Schyman, frilansfeminist, ta-
lesperson för Feministiskt initiativ

Det är därför jag tycker diskussionen 
kring kulturpolitik och skattesubven-
tioner är intressant och bör föras of-
fentligt. Låt oss ha kulturministerns de-
battinlägg förra månaden som ingång 
i denna text. Lena Adelsohn Liljeroth 
uppmanade kulturjournalistiken att bli 
mindre som kulturjournalistik och mer 
som sportjournalistik. En het diskus-
sion blossade upp i indignationens 
tecken. Kulturskribenter mfl utredde 
rollerna pedagogiskt med vass pek-
pinne. Vem gör vad och varför? Kultur-
journalisterna förklarade sitt uppdrag 
för oss och de förklarade kulturminis-
terns uppdrag. Vi läsare blev påminda 
om hur välformulerade, välutbildade 
och kunniga kultureliten är. De som be-
vakar kulturen, åt oss. Alltihop bekos-
tat av oss. Presstöd och kulturstöd. Å 
de som inte prenumererar på morgon-
tidningarna läste inte diskussionen 
men subventionerade ändå genom att 
med sitt anletes svett generera kapital 
till skattkistan. I kommentarsforumen 
blomstrade som vanligt  slentrianmäs-
sigt förakt men inspirerande nog även 
genuint intresse för rikets kulturjourna-
listiska/politiska framtid.

De olika körerna som sjunger från in-
siderhåll, outsiderhåll och rikspolitiskt 
håll trots allt rätt inbördes enstämmiga. 
Jag är med i Teaterförbundets a-kassa 
och får därför förbundets medlemstid-
ning AKT hemskickad. I senaste num-
ret stod det väldigt mycket om statens 
skärpta krav på grupperna att sträva 
efter en självständig ekonomi. Bud-
skapet i den borgerliga kulturpolitiken 
har nått fram, grupper bör inte vara be-
roende av statlig finansiering enkom. 
De ska enligt direktiven söka finansiä-
rer för sin verksamhet på fler ställen, 
främst biljettintäkter. AKT publicerar 
ett moraliskt prejudikat, en illustrerad 
helsida som förlöjligar kulturministern 
och dennes sakkunniga. Det säger 
vad kulturarbetaren känner i frågan. En 
krönikör uppmanar de brokiga frigrup-
perna att enas kring ett gemensamt 
intresse, nämligen att ekonomin inte 
på något sätt ska få påverka/inverka 
på teaterkonsten. I ett reportage om 
Teater Giljotin går konstnärerna hela 
vägen och uttalar att de gjort sin mest 
experimentella och produktionsmäs-
sigt utsvävade produktion på länge (Bli 
en dåre 2011). Ett statement – det är 
viktigare än någonsin att försvara den 
konstnärliga processen. Teater Giljotin 
väljer trotsens väg och det är Lena och 
moderaterna de trotsar.

För att erhålla statliga bidrag från 
land, region och stad stöps varje pro-
jekt och verksamhet i formulär utskick-
ade från staten. Sen returneras de 
till sökande med ett ja eller ett nej. Ju 
mer välformulerade ansökningarna är 
i relation till direktiven ju mer pengar i 
svarskuvertet. Staten är den överläg-
set största kultursponsorn och besitter 
därför överlägset mest makt över pre-

KUlTUrPoliTiK: FÖrSÖK Till PErSPEKTiV

misserna för innehållet. Kultursponso-
rer har olika krav på sökanden och de-
ras projekt för att lätta på plånboken. 
Vill man nå ansenliga summor får man 
vara munvig, konceptvig. Professionel-
la kulturarbetare inskolas i denna värld 
och lär sig överleva och klättra i den. 
Gruppens/konstnärens överlevnad är 
det viktigaste och man är beredd att 
göra mycket för dess överlevnad. Mo-
ment 22 som ni förstår. Döda konsten 
eller dö för konsten. Förutom den lilla 
detaljen i regeringens kulturpolitik för 
det fria kulturlivet pågår nu moderater-
nas kulturpolitik där de drar åt betslet 
ytterligare. Moment 22 x 2. Utan bud-
get (när man inte faller statens direktiv 
i smaken) inga proffs, ingen kvalitet, 
inga recensioner, ingen publik, inga 
intäkter. Inga intäkter – ännu mer ut-
lämnad till sponsorers politiska vilja 
att styra innehåll i form av ansökningar 
med politiska direktiv för innehåll och 
form (!).

Låt oss snabbt gå igenom kartan 
över scenkonstens kommersialise-
ring. 1. Scenverksamhet som fars och 
musikal. Besöks av människor som 
inte bor i innerstaden och som inte 
besitter det vi definierar som kulturellt 
kapital. Publiktänk!!! 2. Institutions-
teater. Exempelvis Stadsteaterarna. 
Drar medelklassen i de större svenska 
städerna. Även de har publiktänket i 
centrum, och toppar därför estetik och 
filosofi värdig en medeklass. Vad som 
gör institutionerna kvalificerade för 
statlig subvention är dock oklart. Både 
ur ett liberalistiskt perspektiv och ett 
socialistiskt perspektiv. Att kungen 
betalade för adelns nöjen med pengar 
genereade ur böndernas arbete känns 
ju mer feodal stil. Dramaten fick förra 
året över 200 miljoner kronor. Jag gillar 
Dramaten och jag gillar verkligen Ma-
rie-Louise Ekman (chef på Dramaten), 
jag gillar Victoria och jag tycker Kunga-
huset är fint. Det ändrar inte att politik 
inte handlar om mina personliga sym-
patier. Principen är åt helvete.

Frigruppernas roll är att göra teater 
för de som inte tillhör någon elit. Barn 
och ungdom, etniska minoriteter, po-
litiska minoriteter, fysiska minoriteter, 
konstnärliga minoriteter. De fria grup-
perna är scenkonstens svar på Moder 
Theresa. De är fattiga och de arbetar 
för de mindre bemedlades rättigheter. 
De drivs av idealism. De sörjer för de 
utstötta, ohörda och missförstådda.

Om inte Moder Theresa gör som 
Lena vill – det vill säga: minskar ut-
anförskap, motverkar främlingsfient-
lighet, balanserar ytlighet, bidrar till 
jämlikhet, skapar NY konst, håller hög 
kvalitet, tillhandahåller meningsfull 
barnteater med ett eknomiskt existens-
minimum att röra sig med och med en 
målsättning att bli oberoende staten 
och attrahera större publikgrupper, 
tja, då förtjänar de att förblöda. Många 
kulturarbetar uppfattar kulturministern 

Politisk känsla jag har: Konstnären och tjänstemannen sitter i samma båt och det är inte de som ror, ror så att svet-
ten lackar. Piskan som kittlar kittlar inte heller, deras feeeeeta nackar. Blå Tågets lyrik sjunger för mitt inre när jag 
tar del av senaste tidens meningsutbyte i media. Vem bryr sig? Det är inte de stora summorna ur statskassan och 
det är definitivt inte de stora massorna. Jag bryr mig. Makten över människors idéer, attityder och politiska val utö-
vas av massmedia. Massmedia hämtar sin dramaturgi ur intrigmakare idéintelligentian. Det vill säga konstnärerna.

som okunnig och orealistisk, den reak-
tionen förstår jag.

Vafan ska man göra då? Vad är fram-
tiden? Vad är de bästa principerna 
och vad gynnar folket. Medborgarna. 
Själarna!

Om jag vore kulturminister skulle jag 
direkt ändra bestämmelserna kring 
öppettider, utskänksningstillstånd, 
beskattning, förvaltning och arbetsgi-
varavgifter. För frigrupperna friare! En 
chans att dra in cash på barverksam-
het, social verksamhet och bli själv-
ständiga och skapa reell verksamhet, 
slippa sitta i knät på staten och slippa 
konkurera med krögare som BARA 
kränger bärs och spelar dunka dun-
ka. Sänkta utgifter på alla plan tillåter 
dessutom humanare arbetsvillkor. Det 
fria kulturlivet behöver omgående fler 
betalda verksamma och högre löner. 
Rätt människor till kulturlivet. Å bort 
med kulturmaffian! Må de mest kreati-
va få en chans att arbeta, ej de som har 
råd att jobba gratis.

Min dröm är att finna en radikal tea-
tergupp i varje stad med så alarmeran-
de själsligt och socialt budskap i sina 
uppsättingar att INGEN vill missa dem. 
Verklighetstolkningen de ger oss från 
scen utgör nyckeln till vår väg frammåt, 
bort från diagnostisering och skatte-
betalaridentitet. Ja, en så åtråvärd ge-
staltning att vi bara måste stanna kvar 
efter föreställningen och snacka med 
de andra i publiken om upplevelsen. 
Dela. Kanske ta en kaffe, och sen en öl.

Konstnären och tjänstemannen 
skulle kanske få närma sig stranden 
med sin båt och förtöja vid vår brygga. 
När de förstod vad kultur spelar för roll i 
det demokratiska samhället.

Elin Alvemark

Stockholmskidsen bredvid mig i tunnelbanevag-
nen verkar otäckt belevade. De snackar om signal-
fel, inställda tåg och thermobrallor. När jag var i de-
ras ålder åt jag trolldeg. De här barnen äter helt klart 
inte trolldeg. De här barnen äter tapas och sparar i 
hedgefonder.  

– Snart är våren här, säger en dem och de andra 
nickar eftertänksamt.

Jag hoppar av vid Hornstull. Våren känns inte alls 
särskilt aktuell när jag vandrar nerför gatan i snöfallet. 
Ungarna på tuben snackar guano. Det är onsdagen 
den 16 februari och hammondorganisten Merit Hem-
mingson ska spela låtar från sitt nya album på Strand. 
Albumet ryktas vara ett hommage till den genre hon 
så förtjänstfullt personifierade under tidigt 1970-tal: 
svensk folkmusik på beat. Det är på tiden, tänker jag 
och stoppar ner händerna djupare i fickorna. Hennes 
senare alster har doftat etnopop och muzak. Man kan 
säga att hon hamnat lite på drift, orgel-Merit. 

Strand är knökat med folk i alla åldrar. Merit sitter 
vid sin orgel och ska precis börja spela. Jag skymtar 
hennes vita kalufs mellan huvudena på två oblyga tur-
turduvor som inte valde att skaffa ett rum. När Merit 
lägger sina fingrar över tangenterna förvandlas stor-
stadsetablissemanget till en jämtländsk skogsglänta, 
där suset mellan stammarna utgörs av lesliekabinet-
tets ihärdiga roterande – en självklar avvägning mel-
lan känsla och sväng, mellan folkmusik och jazzrock. 
Precis såhär ska hon låta. Vid 70 års ålder har Merit 
Hemmingson aldrig låtit bättre.

På senare tid har jag noterat återkomsten av den 
genreöverskridande kreativitet som präglade popu-
lärmusiken när Merit Hemmingson slog igenom på 
1970-talet. Artister som Robyn och Dungen expe-
rimenterar vågat med det svenska tonspråket och 
täljer guld utomlands. Exemplen på att Hins-Anders 
återigen smugit sig in i popens finrum kan göras 
många. Dessvärre sammanträffar denna utveckling 
med ett svalt intresse från politiskt håll. Kulturförvalt-
ningen i Stockholm, med borgarrådet Madeleine 
Sjöstedt (Fp) i spetsen, har beslutat att dra in verk-
samhetsstödet till Stallet på Nybrokajen 11 för 2012. 
Därmed hotas framtiden för en av Sveriges viktigaste 
scener för folk- och världsmusik. Oppositionen käm-
par i motvind. Dels mot nuvarande styre, dels mot 
knätofsande Sverigedemokrater som på felaktiga 
grunder vill premiera folkmusik med sin inskränkta 
kulturpolitik.

Men nog klarar den sig, folkmusiken. Det har den 
gjort förr. Inte minst tack vare sådana som Sören, min 
gamla musiklärare i Vilhelmina, som bilade mellan 
byskolorna och försökte pränta i oss gånglåtar och 
fäbodpsalmer. Vecka efter vecka, alltid i samma kof-
ta. Sören är genrens sanne välgörare. 

Kulturförvaltningens linje är lika fullt oroväckande. 
Nedskärningarna inom det fria kulturlivet kommer 
även drabba institutioner som Fria teatern och Carl 
Eldhs ateljé. I dessa bantningstider vill kulturborgar-
rådet istället satsa på ett nytt operahus för tre miljar-
der kulor. Jag räknar på alla mina fingrar men det går 
ändå inte ihop. Jag ger upp. Äter lite trolldeg.

Viktor Jonsson

hiNS-aNDErS i PoPENS FiNrUM

Illustration av Pär Lundström Gardh
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Härom veckan läste jag i New York Times en forskare 
som berättade om en undersökning som visade att 
varje barn som föds i USA föds med i genomsnitt 300 
kemikalier i sitt blod. ”Our babies are born pre-polu-
ted”, som han drastiskt uttryckte det. I min film ”Un-
derkastelsen” säger en av de medverkande profes-
sorerna: ”Vi blir visserligen allt äldre men kommer det 
att gälla för de kommande generationerna?”

Enligt Socialstyrelsens patientregister har under 
åren 2002-2009 antalet neurologiska störningar 
ökat. I åldersgruppen 13-18 år har autism fyrdubblats 
och ADHD åttadubblats. I USA har 16% av pojkarna 
ADHD. I Danmark har barn i medicinsk behandling 
för ADHD tredubblats på 5 år. I Sverige har förskriv-
ningen av adhd-läkemedel fördubblats på fyra år. 

På 50-talet hette det att ”chemicals will get us a 
better life”. Och visst har kemikalierna skapat oss ett 
bekvämt liv på många sätt. Men forskningen de se-
naste två decennierna har visat att det också finns 
en baksida. Vi omges dygnet runt av en mängd ke-
mikalier, över hundratusen. Vi människor är ju själva 
en ”kemisk produkt”, som vi vet en hel del om. Men 
de människotillverkade, syntetiska kemikalierna vet 
vi nästan ingenting om. Våra läkemedel testas innan 
de får användas och släppas ut på markanden. Så är 
dessvärre inte fallet när det gäller kemikalierna.

I djurförsök har forskarna visat ett samband mellan 
kemikalier och påverkan på djurens hälsa. I laborato-
rieförsök har man framkallat såväl neurologiska stör-
ningar, diabetes, sjuklig fetma som könsförändringar 
och nedsatt fortplantningsförmåga.

Många kemikalier kan påverka människans eget 
hormonsystem, s.k. ”endochrine disrupters”. En så-
dan kemikalie är Bisfenol A, som finns i många pro-
dukter av plast.   93% av den amerikanska befolk-
ningen över sex år har Bisfenol A i sitt blod. Det är en 
av de mest undersökta kemikalierna och de hormon-
störande effekterna är väldokumenterade. Likväl är 
den i USA inte förbjuden, ej heller i Sverige eller av 
EU i övrigt. 

Om effekterna kan avläsas på djur, varför då inte 
också på människan? I Sverige ökar barndiabetes 
med 5% om året. Vart tredje barn har allergi eller ast-
ma. 15% av de som vill ha barn kan inte få barn. I Dan-
mark har 8 barn i en skolklass tillkommit på ”konst-
gjord väg”. I samma land har testikelcancer hos unga 
ökat med 400% på 16 år.

Det var liknande undersökningsresultat som fick 
mig att göra ”Underkastelsen”.

Jag var helt enkelt orolig för folkhälsan och för kom-
mande generationers hälsa.

Människan står inför en ny situation i sin historia. 
Kemikalierna är persistenta,  (bryts inte ner) och bio-
ackumulerande (lagras i vår fettvävnad). Barnen  är-
ver våra kemikalier. Vad händer när kemikalierna blan-
das i barnens blod, den s.k. cocktaileffekten? Vad är 

Varför bryr sig ingen 
om folkhälsan?

Stefan Jarl

det för start vi ger våra barn i livet? 
Eftersom myndigheterna inte varnat 

oss för ev. skadeeffekter så svävar vi 
i uppfattningen att det helt enkelt inte 
kan röra sig om någon större fara. Si-
tuationen är den att våra myndigheter 
inte vet mycket mer än vi. Som konsu-
menter har vi svårt att informera oss. 
Och freda oss. Hur ska vi i butiken 
kunna läsa produkternas innehåll av 
kemikalier och förstå dess eventuella 
konsekvenser för vår hälsa. Tusentals 
långa kemiska formler som vi ändå inte 
begriper. Frågan måste lösas på ett 
politiskt plan. 

FN visar ”Underkastelsen” i sitt pro-
jekt ”Safe Planet” runt världen men når 

kanske i första hand forskare och re-
dan informerade. Jag har skickat brev 
och filmen till de politiker och tjänste-
män som jag antog var ansvariga för 
folkhälsan i vårt land. Jag skrev till Folk-
hälsoinstitutet, till Socialdepartemen-
tet, till Folkhälsoministern men ingen 
svarade. Socialstyrelsen svarade dock 
men med beskedet att det ”inte var de-
ras bord”. Då skrev jag till Socialminis-
ter Göran Hägglund men han svarade 
inte. Ett svar fick jag, från Miljöminis-
tern, som hänvisade till Regeringsför-
klaringen samtidigt som han menade 
att det ”behövs en ökad medvetenhet 
i befolkningen och i näringslivet”. Bra 
så. Men detta är inte i första hand en 
miljöfråga utan något mycket större, 
det handlar om svenska folkets hälsa. 
Så jag skickade filmen till Statsminis-
tern. Men han svarade inte heller. Jag 
hade i media fått intrycket att VPK:s 
Jonas Sjöstedt var en engagerad po-
litiker, så jag skickade filmen till slut till 
honom också men med samma ned-
slående resultat. Inget svar. Sen gav 
jag upp. Ingen på politisk nivå tycks 
bry sig. 

Jag anar ett mönster. Sedan många 
år har vi i Sverige, när det gäller fisk vi 

fångar i Östersjön, ett särskilt undan-
tag, Vi får enligt Livsmedelsverket äta 
strömmingen men vi får inte exportera 
den till övriga EU – där är den för giftig. 
Ett andra exempel: svenska folket har 
genomgående höga värden av tung-
metallen kadmium i sina njurar, alltför 
höga, nära den gräns där sjukdom kan 
bli följden. En källa till dessa höga vär-
den är det konstgödsel vi sprider på 
våra åkrar som innehåller kadmium. 
För att komma till rätta med detta la 
man en straffskatt på handelsgödsel 
varvid gödselanvändningen sjönk. Al-
liansen däremot tog bort denna skatt 
och användningen stiger igen. Ett tred-
je exempel: när man i Tyskland hittade 

dioxin i bl.a. svinkött så förbjöds försälj-
ningen men i vårt land fick det tyskim-
porterade grisköttet säljas…

Vad jag menar med dessa exempel 
är att politikerna synes strunta i folk-
hälsan. Var och en får skydda sig själv 
bäst han kan. Det är inte myndigheter-
nas bord. Socialministerns intresse 
för hälsan hos ”verklighetens folk” ver-
kar vara av teoretiskt intresse och be-
gränsa sig till kötiderna på de överfulla 
sjukhusen.

I detta vakuum är vi som konsumen-
ter tvingade att lita på kemiindustrins 
samvete. Kemikalieindustrin är en av 
de mäktigaste industrigrenarna med 
stora vinster, den har den största lob-
bygruppen i Bryssel, som framgångs-
rikt bevakar industrins intressen. I USA 
har man en gammal miljölag från 1976, 
som man försökt modernisera. I ett nytt 
lagförslag skulle kemiindustrin tvingas 
bevisa en kemikalies ofarlighet innan 
den introducerades på marknaden. 
I en kampanj under fjolåret satsade 
några av de största kemiföretagen en 
miljard i ett försök att krossa dessa 
strävanden, pengar man alltså hellre 
satsade på lobbying istället för att ta 
fram nya ofarliga produkter. Kemiin-

dustrin är alltså berett till ett aggresivt 
försvar för sina lönsamma ämnen. Inför 
denna industri är vi som konsumenter 
värnlösa.  

Inom EU genomförs nu ett försök till 
kontrollprogram för alla nya kemikalier 
som släpps på marknaden, i det s.k. 
Reach-programmet. Nya kemikalier 
förs upp på en kandidatlista om mer 
än 0,1 procent av en varas vikt utgörs 
av det farliga ämnet. För att vara far-
ligt måste ämnet vara cancerogent, 
mutagent, reproduktionstoxiskt, hor-
monstörande och allmänt miljöfarligt. 
Information om dessa ämnen kan då 
lämnas till yrkesmässiga användare 
och till konsumenter på begäran inom 
45 dagar. Första året ska Reach un-
dersöka 13 av de 130.000 kemikalier 
vi använder. Detta är naturligtvis långt 
ifrån tillfredställande. Går vi snab-
bare fram hotar kemiindustrin med 
massarbetslöshet.

Om vi varken har industrins eller po-
litikernas öra, vad blir då vårt öde?

(Fakta hämtade från i filmen  medver-
kande professorer, Socialstyrelsen, 
Environmental Health perspectives, 
USA Today, Time, The Independent, 
New York Times, Politics Daily, SvD, 
Socialstyrelsen, Sveriges Natur, div 
forskningsrapporter)

Vi är vana att nås av rapporter om att vi blir allt äldre och dör allt friskare. Men nyligen publicerade 
Folkhälsoinstitutet en undersökning där man konstaterade att hälsan bland ungdomar för första 
gången försämrats. Någonting håller alltså på att hända med den yngre generationen. 

Kalle lind

Ett namn som dyker upp gång på gång 
när man rotar bland sjuttiotalets barn- 
och ungdomslitteratur är Sven Wern-
ström. Född 1925 var han alltså 40+ 
när revolutionsyran svepte fram ge-
nom västvärlden från sextiotalets mitt. 
Trots – eller möjligen tack vare – det 
var han den rödaste och argaste, den 
kampkåtaste och kompromisslösaste, 
som fortfarande på 2000-talet spridit 
sitt röda evangelium där tillfälle getts.

Sammanlagt har karln gett ut över 
hundra böcker, men då ska man kom-
ma ihåg att under sina femton första 
år som ungdomsförfattare gick han 
främst fiendens ärenden. B Wahl-
ströms ungdomsförlag serieprodu-
cerade lättsmält så kallad skräplitte-
ratur för ungdomar, gröna ryggar för 
pojkarna och röda ryggar för flickorna 
så att inte pojkarna skulle ta fel och få 
men för livet.

S Wernström var en flitig leverantör 
till B Wahlströms. Han skrev actions-
päckade formelproducerade spän-
ningsromaner ”där barn jagade tjuvar 
åt näringslivet och satte fast dem och 
fick en belöning på slutet”. Ett halvt 
sekel senare kommenterade han sina 
ungdomsverk tämligen osentimentalt: 
”Mina första trettio böcker ska man 
bränna om man hittar dem” (Bibliote-
ket, P1 2010). 

En av Wernströms mest legendaris-
ka böcker heter ”Kamrat Jesus” (Gid-
lunds, 1971), en illustrerad kapitelbok 
som omtolkar Nya Testamentet efter 
samtida revolutionsromantisk modell. 
Wernström hade sina politiska, men 
också personliga, skäl att skriva bo-
ken. Han har på flera ställen uttryckt 
sin irritation över att den svenska sko-
lan sysselsatt sig med biblisk vidske-
pelse medan världsproblemen väntat 
på att få sin förklaring. ”Kamrat Jesus” 
var Wernströms sätt att säga: ”Ska ni 
tvunget lära er en massa hittepå – ta 
då mitt revolutionära hittepå”.

Det var nog också hans sätt att reta 
folk i största allmänhet.

Wernströms Jesushistoria följer 
i stora stycken Den Heliga Skriftis. 

Varje detalj hålls dock upp i ljuset så att strålarna kan 
falla in från ett annat håll. 

Jesus är (så klart) revolutionsledare. Eller rättare 
sagt: från början är han snickare i skuggan av en 
galopperande arbetslöshet. Men övertalad av 
sin bror Jakob, som var ”tillsammans med olika 
gäng som slogs på riktigt mot romerska soldater”, 
bestämmer han sej för att uppsöka gerillan runt 
Johannes Döpare för att krossa det imperialistiska 
romerska väldet. 

Eftersom han har en retorisk gåva – och dess-
utom är lika gerillasexig som Che Guevara – tyr sig 
landets kringvandrande upprorsmakare långsamt 
kring honom: ”Jesus och hans kamrater hade ett 
kommunistiskt sätt att leva. Där fanns inga fattiga 
och inga rika. Alla hade lika mycket.”

Han är också ytterst mänsklig. Tydligast märks 
det i stycket där han och Petrus ”kissade i kors 
som goda kamrater” (jag har slagit noggrant i Nya 
Testamentet utan att hitta den bibeltext Wern-
ström bygger passagen på).

Johannes Döpare är (så klart) också en revolutionär. 
Han står och agiterar vid Jordanfloden och 
kallar Herodes för ”en gammal bock” och hojtar 
upproriskt ”ingen stoppar folkets flodvåg” (det vill 
säja att han citerar Mao tvåtusen år i förtid) innan 
han dödas av de romerska ockupanterna.

Maria Magdalena är Jesu flickvän. Hon hänger 
glatt på när en revolutionsarmé börjar formas runt 
snickaren. Ibland lägger sig hon och Jesus och 
”kramar om varandra” enligt en påtagligt modern 
sexualmoral.

Jahve, a.k.a. Gud, a.k.a. Herren, är en perifer 
företeelse, ett väsen bland andra ”andar och gudar 
och troll och spöken”, dock osynlig eftersom 
Israels folk varit nomader och därför aldrig kunnat 
släpa med sej några avbilder: ”Jesus trodde också 
att det fanns en osynlig gud, för det hade han fått 
lära sig av sin mamma”. 

Judas är revolutionsgruppens kassör. Och som alla 

vet gör kontakten med pengar män-
niskan närig: ”Och när han väl hade 
börjat tänka på pengar, kunde han 
inte sluta. Pengar! Mycket pengar! 
Runda härliga silverpengar! Man 
kunde köpa vad som helst för dem. 
Han kunde bli rik!” 

Därför, och bara därför, förråder 
han Jesus. För att han är smittad 
med girighet.

Bibeln är ett hopkok av överdrifter, 
uppförstoringar och hjältesagor: 
”På den tiden fanns det många 
magiker och trollkarlar som hade 
varit i Indien och lärt sig en massa 
tricks. De påstod att de kunde bota 
sjuka och gå på vattnet och göra alla 
möjliga trollkonster. Och då fick inte 
Jesus vara sämre. I alla Jesus-klub-
bar började man berätta likadana 
historier om Jesus Chrestos.”

Den kristna historien är ”ganska 
sorglig”: ”Kristendomen blev Roms 
enda religion. Berättelserna om 
Jesus samlades i en bok tillsammans 
med Israels historia och några andra 
skrifter. Alltihop kallades för bibeln.

Där fanns en präst som ansåg sig 

vara efterföljare till Petrus. Han blev 
överstepräst och kallades påve.

Kristendomen blev mäktig och 
spred sig över världen. Alla som inte 
trodde på sagorna om Jesus och 
den osynlige guden blev straffade.

Men såna otäcka saker ska vi inte 
berätta här – de får du säkert höra 
talas om i skolan, när du börjar läsa 
religion och historia.”

Kalle Lind

Proggiga barnböcker: 
Kamrat Jesus
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.

”B Wahlströms ungdomsförlag serieproducerade 
lättsmält så kallad skräplitteratur för ungdomar, gröna 
ryggar för pojkarna och röda ryggar för flickorna så att 
inte pojkarna skulle ta fel och få men för livet.”

”... varje barn som föds i USa 
föds med i genomsnitt 300 
kemikalier i sitt blod.”
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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

”Arabvärlden står i lågor”, rapporte-
rade al-Jazira den 27 januari, och ara-
bländernas allierade i västvärlden ”för-
lorar nu snabbt sitt inflytande.”

Chockvågen sattes igång av det 
dramatiska upproret i Tunisien som 
drev bort en av västvärlden stödd dik-
tator. Händelserna har fått återverk-
ningar i främst Egypten, där demon-
stranterna övermannade diktatorns 
brutala polismakt.

Observatörer har jämfört händelser-
na med Rysslands kollaps 1989, men 
det finns viktiga skillnader.

Den största skillnaden är att det inte 
finns någon Michail Gorbatjov i de ara-
biska stormakterna. Washington och 
de som är allierade med USA håller sig 
snarare till den beprövade principen 
att demokrati är acceptabelt, om den 
bara anpassas till strategiska och eko-
nomiska mål. Alltså: helt okej i fiende-
land (till en viss gräns), men helst inte 
på vår egen bakgård, såvida den inte 
vederbörligen dämpats först.

Men det finns en jämförelse som 
kan göras med 1989, nämligen Rumä-
nien. USA fortsatte att stödja Nicolae 
Ceausescu, Östeuropas grymmaste 
diktator, ända tills den lojaliteten blev 
ohållbar. Då välkomnade USA plöts-
ligt hans fall och talade tyst om det 
förflutna.

Detta är ett typiskt mönster: Ferdi-
nand Marcos, Jean-Claude Duvalier, 
Chun Doo Hwan, Suharto och många 
andra användbara gangsters. Det kan 
upprepa sig i fallet Hosni Mubarak, då 
USA, sin vana trogen, ska försöka se 
till att den nya regimen inte avviker för 
mycket från den godkända vägen.

Nu verkar USA sätta sitt hopp till 
Mubaraks lojale general, Omar Su-
leiman, som nyligen utnämndes till vi-
cepresident i Egypten. Suleiman har 
länge varit chef för underrättelsetjäns-
ten och föraktas nästan lika mycket av 
den rebelliska allmänheten som dikta-
torn själv.

Förståsigpåare brukar säga att ett 
(motvilligt) motstånd mot demokrati är 
nödvändigt av praktiska skäl, på grund 
av rädslan för radikal islamism. Det lig-
ger något i det, men formuleringen är 
vilseledande. Det stora hotet har alltid 
varit självständighet. I arabvärlden har 
USA och USA:s allierade ofta stöttat 
radikala islamister. Ibland har anled-
ningen varit att man velat förhindra en 
hotande sekulär nationalism.

arabvärlden står i lågor
Ett välkänt exempel är Saudiarabien, ideologiskt 

centrum för det radikala islam (och för islamistisk ter-
rorism). Ett annat exempel från en lång lista är Zia 
ul-Haq, Pakistans mest brutala diktator och presi-
dent Reagans favorit. Han genomförde en radikal 
islamisering i Pakistan (med hjälp av saudiarabiska 
pengar).

”Det traditionella argumentet som anförts både i 
och utanför arabvärlden, är att allt är bra, det är inga 
problem, allt är under kontroll”, säger Marwan Mu-
asher, tidigare tjänsteman i Jordanien. Nu leder han 
forskningsarbete om Mellanöstern för tankesmedjan 
Carnegie Endowment. ”Med ett sådant tänkande kan 
de etablerade auktoriteterna hävda att oppositionen 
och utomstående överdriver situationen i området.”

På så sätt kan allmänhetens åsikter avfärdas. Det 
här förhållningssättet har långa traditioner och gäller 
inställningen till hela världen, även inom USA. I tider 

av politisk oro kan det bli nödvändigt med taktiska för-
ändringar, men man ser alltid till att behålla kontrollen.

Den högljudda demokratirörelsen i Tunisien protes-
terade mot ”en polisstat med bristande yttrande- och 
föreningsfrihet, och allvarliga brister i de mänskliga 
rättigheterna”, styrd av en diktator vars familj hatades 
för sin korrupthet. Denna bedömning gjorde Robert 
Godec, USA:s tidigare ambassadör i Tunisien, i ett te-
legram i juli 2009 som publicerats av Wikileaks.

Och därför tycker en del observatörer att ”doku-
menten i Wikileaks borde inge det amerikanska folket 
en känsla av säkerhet; ansvariga tjänstemän sover 
inte på sin post”. De tycker att telegrammen är så po-
sitiva till USA:s politik att man nästan kunde tro att 
Obama själv hade läckt informationen (det skriver åt-
minstone Jacob Heilbrunn i den konservativa tidskrif-
ten The National Interest).

”Amerika borde ge Assange en medalj”, lyder en 
rubrik i Financial Times. Den utrikespolitiske kolum-
nisten Gideon Rachman skriver att ”Amerikas utri-
kespolitik framstår som principfast, intelligent och 
pragmatisk … man har oftast samma inställning till en 
fråga officiellt som inofficiellt.”

Sett ur det här perspektivet underminerar Wikile-
aks alla ”konspirationsteoretiker” som ifrågasätter att 
Washington skulle ha så ädla motiv för sina handling-
ar som de själva brukar hävda.

Godecs uttalande stödjer den här uppfattning-
en – om vi inte tittar närmare på saken. Om vi gör det, 
som utrikesanalytikern Stephen Zunes rapporterar 
i tankesmedjan Foreign Policy in Focus, ser vi att 

Washington, fast de tagit del av Go-
decs telegram, gav Tunisien tolv miljo-
ner dollar i militärt bidrag. Tunisien var 
faktiskt en av bara fem bidragsmotta-
gare: Israel (som vanligt), de två dik-
taturerna i Mellanöstern Egypten och 
Jordanien, och Colombia som länge 
innehaft rekordet i brott mot de mänsk-
liga rättigheterna, samtidigt som de ta-
git emot mest militärt bidrag från USA i 
den amerikanska hemisfären.

Heilbrunns främsta bevisföremål är 
att läckor avslöjat att det finns stöd i 
arabvärlden för den amerikanska utri-
kespolitik som riktas mot Iran. Precis 
som media i allmänhet tar även Rach-
man upp detta exempel, och välkom-
nar så positiva avslöjanden. Reak-

tionerna visar vilket djupt förakt mot 
demokrati som finns bland bildade 
människor.

Vad man inte säger något om är vad 
befolkningen tycker – men det är lätt 
att ta reda på. Enligt opinionsunder-
sökningar som Brookings Institution 
publicerade i augusti, håller en del ara-
ber med Washington och kommenta-
torer från västvärlden om att Iran utgör 
ett hot: 10 procent. Jämför det med hur 
många som anser att USA och Israel 
är de största hoten (77 respektive 88 
procent).

Araberna är så fientligt inställda till 
USA:s politik att en majoritet (57 pro-
cent) anser att säkerheten i regionen 
skulle förbättras om Iran hade kärn-
vapen. Men fortfarande är det ”inga 
problem, allt är under kontroll” (som 
Marwan Muasher beskriver den rå-
dande illusionen). Diktatorerna stödjer 
oss amerikaner. Vi kan strunta i de-
ras undersåtar, så länge de inte bry-
ter sina bojor; i så fall måste politiken 
anpassas.

Även andra läckor verkar styrka den 
entusiastiska uppfattningen om USA:s 
ädla avsikter. 2009 informerade USA:s 
ambassadör i Honduras, Hugo Llo-
rens, Washington om en undersök-

ning som ambassaden gjort på grund 
av ”rättsliga och konstitutionella pro-
blem rörande president Manuel ’Mel’ 
Zelayas avsättning den 28 juni”.

Ambassadens slutsats var att ”det 
råder inget tvivel om att militären, Hög-
sta domstolen och den Nationella kon-
gressen konspirerade den 28 juni för 
att genomföra en olaglig och författ-
ningsstridig kupp mot den verkställan-
de regeringen.” Beundransvärt – om 
det inte hade varit så att Obama gick 
emot nästan hela Latinamerika och Eu-
ropa och gav sitt stöd åt kuppen, och 
avfärdade de grymheter som följde på 
kuppen.

Men det kanske mest anmärknings-
värda avslöjandet från Wikileaks rör 
Pakistan. Den utrikespolitiske analy-
tikern Fred Branfman har undersökt 
uppgifterna i webbtidningen Truthdig.

Dokumenten avslöjar att den ameri-
kanska ambassaden är väl medveten 
om att USA:s krig i Afghanistan och 
Pakistan inte bara förvärrar den hätska 
anti-amerikanismen, utan kriget ”riske-
rar också att destabilisera den pakis-
tanska staten” och hotar att realisera 
den värsta mardrömmen: att kärnva-
pen skulle komma i händerna på isla-
mistiska terrorister.

Som sagt, avslöjandena ”borde 
skapa en trygg känsla… av att ansva-
riga tjänstemän inte sover på sin post” 
(Heilbrunns ord) – medan Wash-
ington ståndaktigt marscherar mot 
katastrofen.

© 2011 Noam Chomsky
Distribuerad av the New York Times 
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Thomas Millroth

Ljuva minnen bärs av alla möjliga luk-
ter. Det angenäma behöver inte vara 
konventionellt. Tänk så äckligt men 
ändå ljuvligt lyssnarhytterna stank i 
grammofonskivebutiken Sterlings på 
Regeringsgatan i Stockholm. Dessa 
mörka kyffen med väl använda askfat, 
väggarna gultonat feta av nikotin. Men 
här satt jag och lyssnade mig igenom 
musikens historia lördag efter lördag: 
Pachelbel, Telemann, Bach, Brahms, 
Beethoven, Schönberg, Stravinskij, 
Berg, Blomdahl. Fortfarande känner 
jag den där snuskigt inrökta stanken 
av gamla cigg, när jag hör Brahms kla-
rinettkvintett i h-moll på en gammal 
vinyl med den oförliknelige klarinettis-
ten Leopold Wlach. Så sammansatt 
är lusten, att jag ända sedan min ung-
dom aldrig har kunnat lyssna på detta 
verk i någon annan tolkning. Och ryser 
vällustigt till minnet av den underbara 
gamla gula nikotinpatineringen.

Rum blir speciella, då de fylls med 
något märkvärdigt. Andra platser för-
blir rätt likgiltiga.

Kultur kan till exempel lysa upp alla 
möjliga skrymslen, om den får. Jag tyck-
er den ska finnas där man minst anar.

Kultur kan smitta ner litet av varje.
Precis som fastlagsbullar!
Liknelsen kom av sig själv, eftersom 

de här raderna skrivits i ett av mina fa-
voritrum, Anderssons konditori i Sjöbo. 
Det har allt som krävs av ett klassiskt 
konditori, doften av äkta nybakat bröd, 
genuin och oförfalskad. Den följer med 
hem i bilen, då bullar och limpor med 
rätt tyngd ligger i baksätet och gör sig 
påminda. Och så säljer de tre sorters 
fastlagsbullar. Tre! Det är djärvt och 
oortodoxt. I princip är jag konservativ 
beträffande fastlagsbullar. De ska vara 

Fastlagsbullar 
hjärtar kultur

traditionella, och deras gamla vanliga 
är en dröm. Men jag tvingas också ge 
mig för deras wienersemlor och har till 
och med lärt mig älska den djärvaste 
varianten med färgad grädde! Sma-
ken, konsistensen, den gräddiga sinn-
ligheten med rätt behandlad mandel-
massa besegrar vem som helst. 

Då jag köper fastlagsbullar för att 
bjuda på finns det bara två val. Det ena 
är Anderssons i Sjöbo. Det andra är 
förstås hembageriet i Lomma.

För några år sedan fick deras fast-
lagsbullar högsta betyg i pressen. 

Nästa dag köade folk för att få handla, 
och nästa och nästa…

Försäljningsframgången lockade 
konditoriet att sätta premiären allt ti-
digare för att rida på succévågen. Nu 
ligger de på disken många veckor före 
jul, vilket är litet magstarkt också för en 
människa med mina nerver.  

Men jag har ändå resonerat mig 
fram till en hållbar ståndpunkt. Om 
fastlagsbullarna bara får säljas vissa 
dagar före påsk, måste då inte konst 
och kultur hålla sig till sina gallerier och 
bibliotek?

Det tycker jag ju inte. Fastlagsbullar-
na erövrar alltfler kalenderdagar på det 

att konst och kultur må bre ut sig på allt 
fler oväntade platser.

För några decennier sedan skrev jag 
en artikel för en fackföreningstidning, 
att livsmedelsbutikerna med Konsum 
i spetsen borde sälja pocketböcker 
bland matvarorna. Det gjordes några 
tama experiment med En bok för alla, 
som slogs ut av diverse dåtida chick lit. 
Jag var, för att använda en sliten kliché, 
en ropandes röst i öknen. Fast på den 
tiden fanns det ju många riktiga boklå-
dor, vilket var en tröst.

Men min idé var, att kulturen skulle 

utsättas i vardagen och bli åtkomlig för 
vem som helst.

Det var bra tänkt!
Ingen är nöjdare än jag, att det finns 

shoppar för pocketböcker både här 
och där och att i de flesta livsmedels-
butiker går det i alla fall att finna några 
acceptabla titlar.

Folk läser mer än någonsin.
Dessutom dyker det ständigt upp 

konst som inte vill nöja sig med de 
gamla vanliga platserna. Anna Odell är 
ju bara ett exempel. Alla rondellhundar 
ett annat.

På stora och mindre orter ligger Nya 
Upplagan och bjuder ut sig gratis, där 

folk rör sig. Så var det inte förr, när kulturtidningar 
bara gick att hitta på vissa utvalda ställen.

Av detta lär vi ju oss att massmedia är en bra plats 
för kultur. Jag började min krönika med fastlagsbul-
lar och konst. Och anar att någon menar att jag mest 
tänker på grädden.

Kultur som grädde på moset?!
Ånej, den som menar det har ätit falska 

fastlagsbullar.
När jag säger att kultur och fastlagsbulle har med 

varandra att göra, är det bullen och mandelmassan 
jag talar om.

Att det är riktig vispgrädde ovanpå tar jag för givet.
 
Thomas Millroth

Eftersom det är dags för fastlagsbullar, kom jag att tänka på alla gånger jag i de här spalterna tjatat om olika 
kulturella rum jag gillar. Där är biblioteket med sina doftande bokband, museerna med ekande salar och fantasi-
eggande föremål, eller konstgallerierna med bilder och installationer, som sätter krokben för mina tankebanor. 
alla har de en särskild doft och känsla, ungefär som då man öppnar sommarstugan efter vintern och den där litet 
utkylda men ändå varma atmosfären strömmar in i alla sinnen.

”om fastlagsbullarna bara får 
säljas vissa dagar före påsk, 
måste då inte konst och kultur 
hålla sig till sina gallerier och 
bibliotek?”

”Det stora hotet har alltid varit 
självständighet. i arabvärlden har 
USa och USa:s allierade ofta stöttat 
radikala islamister.”



Nya Upplagan Mars 2011 Krönika 22 Nya Upplagan Mars 2011 23Krönika

”Där borta, i min mormors hus, höll vi 
vårt första möte.” 

Diego viftar med handen mot en 
gata i Palermo, en av Buenos Aires 
mer välbeställda stadsdelar.

Upprinnelsen till JAG var ett tele-
fonsamtal. En dag i april för snart sju 
år sedan var en homosexuell jude från 
Los Angeles på besök i Argentina, 
och ringde och frågade Diego om det 
fanns någon judisk HBT-organisation 
här. Svaret var nej, någon sådan hade 
aldrig funnits. Diego och några vänner 
till honom hade visserligen lekt med 
tanken på att organisera sig, men än 
så länge inte kommit längre än att fira 
Rosh Hashaná tillsammans.

Efter viss övertalning av nämnde 
amerikan gick Diego med på att gå 
från tanke till handling. Genom telefon-
nätverkande lyckades han och Rosh 
Hashana-vännerna samla 15 personer 
till ett första möte. 

– Det slutade med att alla närvaran-
de grät, berättar Diego. Många som 
kom till mötet hade tagit avstånd från 
den judiska gemenskapen, eftersom 
de kände att de inte fanns någon plats 
för dem där. Det fanns ingen som före-
trädde våra intressen. 

Idag är JAG emellertid en välkänd 
judisk institution, och medlem i den ju-
diska paraplyorganisationen JUDAI-
CA. Medlemskapet har inneburit att 
JAG fått hjälp med lokaler, struktur och 
ekonomisk organisation. Det har också 
lett till att JAG numera har sitt kontor i 
samma byggnad som Judiska Museet i 
Buenos Aires. 

Ett tusental personer nås via mejl 
av information om de aktiviteter JAG 
anordnar. Dessa varierar från stu-
diecirklar, filmvisningar och work-
shops, till fester och religiösa högti-
der. Firandena av Pesach och Rosh 
Hashaná är de i särklass populäraste 
arrangemangen. 

 Vid sidan av detta arbetar JAG 
även med att utbilda judiska institu-
tioner och skolor i HBT-frågor. Ämnet 
har länge varit tabu bland judarna i 
Argentina.

– När JAG grundades låtsades det 
judiska samhället inte om de homosex-
uellas existens, berättar Diego. Det var 
aldrig någon som pratade om ämnet. 
En vanlig uppfattning var att det varken 
fanns fattiga, kriminella eller homosex-
uella judar.

För att avliva den myten behövde 
JAG’s medlemmar göra sig synliga. 
Men för sex år sedan levde de flesta av 
dem fortfarande i garderoben, och det 
visade sig att ingen utom Diego kunde 
tänka sig att representera organisa-
tionen utåt. Alltså blev det han som på 
egen hand fick föra JAG’s talan. 

– De första åren åkte jag ensam på 
alla kongresser och möten, berättar 
han. Jag tänkte på JAG dygnet runt.

Flera gånger under vårt samtal åter-

kommer Diego till hur stark han har behövt vara för att 
orka stå upp för sig själv och sin organisation i mö-
tena med andra judiska institutioner. Samtidigt är han 
mån om att inte framställa sig själv som en hjälte. Med 
en axelryckning och litet leende säger han:

– Jag är arkitekt, jag skapar utrymmen. Så jag ska-
pade ett utrymme i det judiska samhället.

Diego växte upp i en förort till Buenos Aires, i en 
konservativ judisk familj. Fram till dess att han bör-
jade studera arkitektur på universitetet rörde han sig i 
ett mycket begränsat, judiskt sammanhang. När han 
ska beskriva sin barndom gör han det med ett enda 
ord: ”Ensamhet.”

– I en del konservativa familjer betraktar man homo-
sexualitet som en sjukdom, berättar han. Visserligen 
inte i min familj, eftersom den är ganska liberal, men 
mina föräldrar har haft svårt att acceptera mig ändå.

Med tiden har Diegos föräldrar förlikat sig med sin 
sons sexuella läggning, ”eftersom de var tvungna” 
som Diego säger, men än idag undviker de att prata 
om ämnet. 

Det svåraste för dem har varit tanken på att Diego 
inte kan bilda familj på samma sätt som alla andra. På 
grund av det har de skuldbelagt honom mycket. 

– De hade hoppats att jag skulle föra den judiska 
traditionen vidare genom att gifta mig med en judisk 
kvinna och skaffa barn, säger Diego. Men för min del 
blir arbetet med JAG mitt bidrag till eftervärlden.

För några år sedan blev Diego inbjuden för att 
prata om JAG i den synagoga där han gjorde sin Bar 
Mitzvah. Han inledde sitt tal med att säga: ”Jag är en 
son av den här institutionen.” Sedan brast han i gråt. 

– Jag börjar nästan gråta nu också, när jag berät-
tar om det. Det var ett mycket speciellt ögonblick. Jag 
berättade för församlingen om mina upplevelser som 
ung, sa att jag känt mig ensam och diskriminerad. 
Och samtidigt tackade jag dem, för att de gett mig 
verktygen för att vara stolt över mig själv. Hela tiden 
medan jag pratade bad jag dem om förlåtelse inom-
bords, för att jag inte var vad de förväntade sig att jag 
skulle vara. 

För de närvarande i synagogan kom Diegos ord 
som en chock. Alla var beredda på att en homosexu-
ell jude skulle komma på besök, men få visste att Die-
go tillhört deras församling.

– Någon frågade vad jag hette i efternamn, och en 
del sa att de kände min pappa. ”Ni fostrade mig”, sa 
jag till dem. Sen grät jag i tre timmar i min bil.

År 2008 avgick Diego som ordförande för JAG och 
lämnade styrelsen. Dels för att han var trött, dels för 
att han ansåg att en ny ledare skulle vara hälsosamt 
för organisationen. Efterträdaren blev Diego Rochi-
nas, en av Diego Guinecins äldsta vänner. Liksom 
Diego Guinecin har Diego Rochinas varit med under 
hela JAG’s historia. Under många år var han vice ord-
förande i organisationen.

– När jag var ung hade jag behövt en organisation 
som JAG, säger han. Någonstans att höra hemma. 
På min tid var det svårare att växa upp som bög än det 
är nu, eftersom Internet inte fanns.

När Diego var 21 år och klar med sin marknadsfö-
ringsutbildning åkte han till Miami och jobbade där 
i två år. Den självvalda exilen var en direkt följd av att 
han upplevde att han inte kunde leva fritt som homo-
sexuell i Argentina. 

23 år gammal bestämde han sig dock för att ge 
Buenos Aires en ny chans. I Diegos komma ut-pro-
cess har arbetet med JAG spelat en viktig roll. 

– JAG:s innersta krets är som en familj, säger han. 
Det har gett oss styrka att vara öppna med vår sexuali-
tet gentemot våra biologiska familjer. Idag kan jag dela 

allt med mina föräldrar, men ensam tror 
jag inte att jag hade kommit dit. 

När han inte ägnar sig åt JAG ar-
betar Diego som kantor, ett yrke som 
stundtals varit svårt att kombinera med 
hans HBT-aktivism. För fyra år sedan 
fick han anställning i en synagoga, men 
när arbetsgivarna förstod att han var 
engagerad i JAG sade de omedelbart 
upp kontraktet.

– De sa det aldrig rakt ut, men alla 
visste att det berodde på min homo-
sexualitet, berättar Diego.

Han blev rädd att han skulle få svårt 
att försörja sig om ryktet om hans ar-
bete i JAG spreds. Av den anledningen 
drog han sig i sista stund ur ett filmpro-
jekt om judiska bögar som en vän till 
honom jobbade med.

Filmmakaren, Maximiliano Pelosi, 
lyckades emellertid slutföra sitt projekt 
ändå. ”Other among others” hade pre-
miär i augusti i år.  

Dokumentärens fyra protagonister 
berättar alla liknande historier om hur 
det är att växa upp som homosexuell 
i judiska sammanhang. Utanförskap, 
isolering och rädsla är återkommande 
teman. 

Filmen har i allmänhet fått positiva 
reaktioner. 

– Om judar ogillar något är de tysta, 
säger Maximiliano Pelosi, så jag hade 
inte förväntat mig någon negativ kritik 
från dem. 

33-åriga Maximiliano är katolik, men 
har genom pojkvännen Gabriel fått in-
blick i den judiska kulturen. Gabriel är 
uppväxt i en ortodox judisk familj, som 
trots att han och Maximiliano varit till-
sammans i över fyra år fortfarande är 
ovetande om relationen. 

– Vi äter kosher hemma, berättar 
Maximiliano, så en dag för några år se-
dan gick jag till en judisk slaktare för 
att köpa kosherkött. Där träffade jag av 
händelse på min svärmor, och vi små-
pratade lite. Jag insåg att jag visste allt 
om henne: var hon bodde, hur hennes 
familj såg ut och vilken synagoga hon 
gick till. Jag hade till och med varit med 
och valt ut den vita blus hon hade på 
sig – det var en födelsedagspresent 
från Gabriel. Min svärmor, däremot, 
hade ingen aning om vem jag var. Det 
kändes orättvist, å hennes vägnar, att 
hon visste så lite om sin sons liv.

Ur mötet hos kosherslaktaren väck-
tes idén till ”Other among others”. Ge-
nom att berätta historier liknande Gab-
riels, ville Maximiliano ge svärmodern 
möjlighet att lära känna sin son bättre. 

– Filmen gör de homosexuella judar-
na i Argentina synliga, säger han. Den 
visar att de är här och att de har käns-
lor. Sedan kan folk tycka vad de vill.

Gabriels mamma vet att ”Other 
among others” existerar, samt att Gab-
riels namn förekommer i eftertexterna. 
Hittills har hon dock inte visat något 
intresse för att se filmen, utan tvärtom 

gjort sitt bästa för att tiga ihjäl ämnet.
– Jag tror att mamma vet att jag är 

gay, säger Gabriel. Men vi har aldrig 
pratat om det. 

Fram tills Gabriel var 18 år levde han 
enligt ortodox judisk tradition, inom vil-
ken homosexuella handlingar betraktas 
som en synd. När han vid 13 års ålder 
förstod att han var bög tolkade han det 
därför som någonting mycket negativt. 

– Som homosexuell bland de orto-
doxa gäller det att ”hantera sina ten-
denser”, säger han. Man gifter sig van-
ligen med en kvinna och försöker att 
inte tänka mer på saken. Jag försökte 
länge dölja min homosexualitet för alla 
omkring mig, exempelvis genom att 
undvika att träffa vänner. 

Som 18-åring började Gabriel att 
gå i terapi. Det var tvunget att ske i 
största hemlighet, eftersom de ju-
diska ortodoxa är negativt inställda till 
psykologer.

– Har man problem går man till en 
rabbin. Psykologer anses sätta griller i 
huvudet på folk, förklarar Gabriel. 

Med hjälp av terapin accepterade 
han sin homosexualitet, och avlägsna-
de sig successivt från ortodoxin. För 
några år sedan tipsade psykologen ho-
nom om att börja gå på JAG’s möten.

– För mig har organisationen betytt 
mycket, säger Gabriel, eftersom den 
fick mig att inse att jag inte är ensam i 
mitt slag. Men många inom den judiska 
HBT-världen värdesätter inte JAG som 
de borde. De går bara till mötena när 
de är singlar, för att leta partners.

Det småskaliga tänkandet bland 
JAG:s medlemmar har lett till att organi-
sationen fått rykte om sig som en part-
nerförmedling snarare än en politisk ak-
tör, menar Gabriel. En slags sista utväg 
för de judiska bögar som inte på egen 
hand kan skapa sig ett socialt nätverk. 

Det bristande politiska intresset 
bland JAG’s medlemmar är något som 
även kritiseras av Guido Cohen, 30-årig 
konservativ rabbin och människorätts-
aktivist. Han var tidigare mycket aktiv 
inom JAG, men har på senare tid dragit 
sig tillbaka eftersom han inte är nöjd 
med organisationens sätt att arbeta.

– JAG är en stor garderob, säger han. 
De jobbar för lite med lobbyism. För 
att skapa ett öppnare judiskt samhälle 
behövs en organisation som fokuserar 
mer på att kämpa för mänskliga rättig-
heter än att anordna sociala aktiviteter. 

Guido är uppvuxen i Buenos Aires 
och utbildad på stadens konservativa 
rabbinskola Marshall T. Meyer. Han har 
också studerat ett år i Jerusalem och 
ett år i Boston. 

– I Boston mötte jag en ny verklig-
het, berättar han. I min klass fanns flera 
homosexuella och en transperson. När 
jag sedan kom tillbaka till Argentina 
blev jag chockad över hur stängt sam-
hället här var.

När JAG grundades var Guido med 

och diskuterade hur verksamheten 
skulle utformas. Eftersom han upp-
levde att det fanns mycket lite kunskap 
i samhället om hur judendomen såg på 
homosexualitet startade han en studie-
cirkel på temat. Studiecirkeln anordna-
des av JAG i samarbete med Buenos 
Aires äldsta synagoga Templo de Li-
bertad, där Guido var anställd i två år. 
Den uppskattades mycket av deltagar-
na, men Guido blev besviken på sina 
arbetsgivares attityd.

– Inställningen var att de homosexu-
ella kunde få ha sin studiecirkel om de 
ville, men de var inte välkomna i ”våra” 
studiecirklar eller på ”våra” Shabatfi-
randen. På sätt var JAG’s verksamhet 
kontraproduktiv – lite som att skapa ett 
nytt getto.

Guido är själv inte homosexuell, men 
var likväl en av dem som arbetade hår-
dast för att Argentinas könsneutrala 
äktenskapslag skulle gå igenom. När 
frågan debatterades som intensivast i 
somras förekom Guido flitigt i olika me-
dier, som en av få rabbiner som uttryck-
ligen sade sig vara för lagförslaget. 

– Vi var sex konservativa rabbiner 
som undertecknade namninsamlingen 
för att stödja förslaget, berättar Guido. 
Men när det togs upp i pressen var det 

två som backade och försökte bortför-
klara sina underskrifter. 

Enligt Guido stöder många av hans 
kollegor passivt HBT-kampen, men 
befarar att de skulle förlora sina jobb 
om de öppet engagerade sig i den. 

– Det som upprör mig allra mest är 
de rabbiner som inte bryr sig om frågan 
överhuvudtaget, säger Guido. Jag har 
hört folk säga: ”Det finns inga homosex-
uella i min församling.” Och det är klart, 
om man inte ser dem är de inte där. 

Guido förnekar inte att Toran förbju-
der sexuellt umgänge mellan personer 
av samma kön. Men han anser att det 
Toran säger inte är skäl nog att fördö-
ma homosexualitet. 

– Toran förbjuder oss även att äta 
fläsk, säger han, men synagogorna är 
fulla av människor som gör det ändå. 
Och vi tänker att det är okej, att det är 
var och ens eget val. 

På samma sätt finns det mycket som 
Toran påbjuder, men som ingen gör. 
Guido tar som exempel att han aldrig 
skulle få för sig att döda sina söner om 
de var upproriska, trots att Toran åläg-
ger honom att göra det.

– Jag anser att Toran ska läsas som 
poesi, förklarar han. Judendomen byg-
ger inte på Toratexterna, utan på den 

rabbinska litteraturen. En rabbins uppgift är att höra 
Guds röst i Toran, inte tolka den bokstavligt. Han 
tillägger:

– Jag hör inte Guds röst i påståenden om att ho-
mosexuella är sjuka, onormala människor. 

Många i Guidos omgivning har ställt sig negativa 
till hans aktivism. När han förra året marscherade i 
Prideparaden tillsammans med JAG uttryckte både 
familjemedlemmar och kollegor sitt ogillande. Guido 
rycker på axlarna:

– Om alla tycker om dig gör du inte ditt jobb som 
rabbin. I samband med Prideparaden stod jag i sy-
nagogan och uppmanade min församling att stödja 
HBT-kampen, och det kan hända att en del slutade 
komma till mina framträdanden efter den. Men det är 
bara att gilla läget. 

I årets Prideparad i Buenos Aires deltar cirka 
100 000 personer. Diego Rochinas, Diego Guinecin 
och en handfull andra JAG-aktivister lyckas efter di-
verse skrikiga telefonsamtal hitta varandra i folkvimlet 
framför presidentpalatset, och gör sig redo att börja 
marschen mot kongressen. 

Diego Rochinas strålar. Med armen om pojkvän-
nen Santiago och ett stort leende på läpparna delar 
han ut informationsblad om JAG till alla intresserade. 
Diego Guinecin, däremot, verkar en smula besvärad. 
Han säger att han inte gillar �freakfoton�, och syftar på 
den strida ström av människor som ogenerat kommer 
fram och fotograferar honom. Trots sin diskreta fram-
toning drar JAG till sig mycket uppmärksamhet � långt 
mer än de färgsprakande transor som med glädje po-

serar framför kamerorna.
Diego gör en gest mot sin kippa – 

som dagen till ära går i regnbågsfär-
gerna – och förklarar:

– Det här är någonting annorlunda. 
Folk blir chockade av att se en religiös 
symbol i det här sammanhanget. 

Så avgår paraden, och kipporna för-
svinner ut i havet av regnbågsflaggor 
och politiska banderoller. Så småning-
om hamnar den lilla gruppen av JAG-
aktivister precis bakom en lastbil, på 
vars flak halvnakna Pridefirare dansar 
till dunkande techno.

Efter en dryg timmes marsch når tå-
get fram till kongressen, och ett team 
från argentinsk TV undrar om de får 
ställa några frågor till JAG. Då Diego 
Rochinas är tvungen att springa iväg 
på jobb blir det Diego Guinecin som 
hamnar framför kameran. 

– Vad vill du förmedla till dem som 
ogillar er?, frågar reportern – en ung 
och smal kille i vit T-tröja.

– Att det inte räcker med att säga att 
man inte gillar homosexuella judar, sva-
rar Diego. Alla har ett förnamn och ett 
efternamn.

Ester Klein Strandberg

100 % argentinare, 100 % jude, och 100 % gay. Så beskriver 
han sig, 36-åriga Diego guinecin från Buenos aires. andra 
generationens invandrare och arkitekt, skulle man kunna 
tillägga. Samt hBT-aktivist och grundare av Judíos argentios 
gay, Jag, en organisation som arbetar för homosexuella, 
bisexuella och transsexuella judar i argentina. 

Foto: Marc Malmqvist

100 % gay och 100 % jude
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Poem/Dikt

Filmatiseringen av Gullivers resor är en 
typisk, platt Hollywoodkomedi – gjord 
i 3D. Inget ont om platta Hollywood-
komedier, men om Jonathan Swift 
vetat vad som blivit av hans magnum 
opus, skulle han frambringat mord ur 
sin penna.

Det flesta känner nog till lilliputtarna 
från filmer och barnböcker och den nya 
filmen med Jack Black följer popkultu-
rens uppfattning om Gullivers resor, 
som ett lustigt möte mellan en nor-
malstor människa och en nation full av 
pysslingar. Det är få som vet att orsa-
ken till deras litenhet är arvsynden.

För den som inte läst orginaltexten 
eller känner till Jonathan Swift kan det 
vara svårt att veta. I popkulturen är det 
nästan bara Gullivers resa till Lilliput 
som nämns, medan Swifts Gulliver 
faktiskt gör fyra olika resor. Han reser 
bland annat till jättarnas land Brob-
dingnag och till Houyhnhnmland (utta-
las som en gnäggning) där människor-
na går på alla fyra och hästarna styr.

Jonathan Swift var domprost i St. 
Patricks katedral i Dublin när boken 
gavs ut anonymt 1726. I min uppsats 
”Swift, Utopia and Man's Fallen Na-
ture” beskriver jag syftet med Gullivers 
olika resor. Resan till Lilliput är den för-
sta delen i boken och är en syrlig satir 
över dåtidens makthavare. Både drott-
ningen och premiärministern får sig en 
känga; väl förtäckt i de små knattarnas 
förehavanden.

Lilliput representerar alltså Stor-
britannien och Lilliputtarna är så små 

gullivers resor är 
ingen saga

delvis för att förstärka deras småsinthet och visst är 
de dråpligt småsinta. Kungen av Lilliput tillsätter mi-
nistrar efter deras förmåga att dansa limbo och hop-
pa hopprep och orsaken till kriget mellan Lilliput och 
Blefuscu var att prästerna inte kunde enas om man 
skulle skala ägget från den store eller den lille änden.

Det finns en annan anledning till deras korthet ock-
så men för att förstå det krävs lite religionshistoria. 
Enligt profeten Muhammed var Adam sisådär 25-30 
meter hög. Enligt bibeln levde Adam i tusen år och 
hans ättlingar levde nästan lika länge, men allt kortare 
ju längre från ursprunget. Mänskligheten har blivit 
alltmer degenererad sedan vi lämnade Eden och an-
ledningen är att Adam åt av frukten från kunskapens 
träd och förbannades av Gud.

De småväxta är alltså metaforer för de syndiga och 
då borde jättarna vara de dygdiga. På sin andra resa 
stöter Gulliver på en 22 meter hög lantbrukare. Jättar-
nas kung säger: ”Den som kan få två ax vete eller två 
grästrå att växa på en fläck jord där endast ett växte 
förut, förtjänar bättre av mänskligheten, och tjänar sitt 
land bättre, än hela släktet politiker tillsammans.”

Arvsynden, enligt Swift, innebär att människan är 
fallen och måste finna sig i sin lott på jorden, men att 
det är upp till varje individ att göra det bästa av situa-
tionen. När John Locke säger att människan är ett 
oskrivet blad och ett rationellt djur, animal rationale, 
svarar Swift att på jorden är vi både kött och förnuft i 
en oskiljbar förening och bara har kapacitet att vara 
rationella, rationis capax.

I Gullivers resa till den flygande ön Laputa gör 
Swift upp med övertron på människans rationalitet 
och vetenskapens högmod i förhållande till Gud. Det 
anrika Royal Society, vars ordförande då var Sir Isaac 
Newton, parodieras å det grövsta. Gulliver visas runt 
på ön av vetenskapsmän som uppfunnit alla möjliga 
vansinnigheter. Här ett exempel: ”Den förste mannen 
jag såg var en mager syn med sotiga händer och an-

sikte, hans hår och skägg långt, tovigt 
och bränt på flera ställen... Han hade 
spenderat åtta år på ett projekt för att 
utvinna solstrålar ur gurkor.”

Vi är ganska långt ifrån barnsagan 
och Hollywood just nu, men vi ska ta 
ytterligare ett steg ner i filosofins djup. 
Under Gullivers sista resa möter han 
hästarna. De är visa, rationella och 
människorna i deras land är i jämförel-
se som djur. Människorna, Yahoos, har 
inget språk och används som dragdjur 
medan hästarna sitter i fåtöljer som de 
byggt själva och dricker te ur porslins-
koppar med sina hovar. Hästarnas per-
fekta samhälle är alltså en uppenbar 
fantasi, men stackars Gulliver återvän-
der hem med en avsky för människan 
och spenderar det mesta av sin tid i 
stallet tillsammans med sina två hästar.

Uppdelningen av kropp och förnuft 
i människor och hästar är en utopisk 
metafor. Vad Swift försöker säga är att 
människan, på grund av sin natur, inte 
kan skapa det perfekta samhället för 
det går inte att skilja förnuftet från den 
fallna kroppen. Han tog mycket inspi-
ration från Sir Thomas Mores Utopia, 
som i sin tur inspirerades av Platons At-
lantis. Båda är parodier på idén om ett 
perfekt samhälle och Gullivers resor är 
på samma sätt en kritik mot dåtidens 
samhällstendenser; Vetenskapens för-
sök att ersätta Gud som skapare och 
förklaringsmodell, protestantismens 
uppror mot auktoriteter och filosofer-
nas drömmar om ett bättre samhälle.

Swift ansåg att varje individ skulle 

acceptera sin samhällslott och de 
dygdiga skulle belönas i efterlivet och 
summerar istället sitt idealsamhälle i 
ett brev: ”Jag har alltid hatat nationer, 
yrkeskårer och samfund, och all min 
kärlek riktas mot individer... principiellt 
avskyr jag djuret kallad människa, men 
jag älskar hjärtligt John, Peter, Thomas 
och så vidare...”

Domprosten Jonathan Swifts idéer 
kanske glömdes bort eftersom hans 
sida förlorade. Arvsynden spelar inte 
någon större roll idag. Upplysningsti-
den ledde till industrialismen och re-
volutionerna i slutet av 1700-talet och 
idag finns det till och med ateister! Men 
vi lever fortfarande med det kristna kul-
turarvet och den idéhistoria som döljs 
bakom den kvicka humorn i Gullivers 
resor är väl värd att kommas ihåg även 
för framtida tänkare.

Henrik Månsson

Deklarationen

Djurens ångande piss. Dyngan. Hagelbyarna, avfolkningen. 
Rotmosresterna på vaxduken. Ringarna från kaffekoppen. 
Årets nytillskott: miniräknaren. Den gör proceduren 
trösterikare: de få posterna – samma gamla löjliga kolumner 
– får något ännu mera officiellt över sig. Utsäde, så och så 
mycket. Kylaggregat. Hästtransport. Etcetera. Man drar sina 
testar, man suckar: den rutinerade ilskan i det bleka ljuset 
vid köksbordet. Sedan det uppfriskande gnället grannarna 
emellan: staten, den jäveln, tar allt. Ingenting lönar sig. Den 
talande, manliga fåordigheten på de sura gärdena mellan 
småbruken. Ingen tillstår sin hemliga glädje över att återigen, 
ännu ett par dystra februaridagar, ha fått svart på vitt, att 
man är någon. Tack och lov, hur torftigt man än har det, håller 
myndighetspersoner ögonen på en.

JaCqUES WErUP

här inne sjunger en manskör från St Petersburg
om Guds nådeliga outgrundlighet

jag lutar pannan mot den röda mattan
den luktar av svett från hundratals fötter
som kommit hit
för något

fönstren är höga som hus
trots den tunga blyinfattningen

varje fiber varje
molekyl i den här mattan
skall andas och inge hopp
när den ljusa stämman lyfter
mot kupolen

vid gatlyktan svärmar glittersnön
arken omsluter mig
på alla sidor

irMa SChUlTZ-KEllEr

Orden drömmer utan att sova 
sover utan att söva 
vandrar ut på gatorna 
laglösa 
befriade från fascismen 
som gror i vår så kallade riksdag 
vandrar dom sin egen väg 
spelar schack med evigheten

JENS ÅBErg

Knappars vaga avtryck på tyg

2002.11.07
Det känns fysiskt att någon 
annan är här. Här i mitt rum på 
Kronobergsgatan 8 vid Stortorget 
i Växjö. Ett vindsrum i ett hus där 
ingen annan bor. En tänd lampa. 
En öppen förrådsdörr. En öppen 
soppåse. Idag när jag stod i duschen 
kom känslan krypande igen. På 
morgonen var ljuset i korridoren 
utanför mitt rum tänt. Det släcker jag 
alltid när jag går till sängs.

Jag tänkte på mitt rum på 
Poppelgatan 41 i Malmö. Där jag 
bodde från första början och tjugo år 
framåt. Min rumsdörr stod alltid på 
glänt med ljuset tänt utanför när jag 
skulle sova. Ensamhet och närvaro. 
Tryggt sorl långt borta, men låg det 
verkligen ingen under min säng. 
Bäst att undersöka  

2003.01.30
ETT MORD HAR ÄGT RUM 
I MITT RUM! Blodfläckar på 
linoleumgolvet. Tre stora i triangel. 
Vilket sår blöder triangulärt? Vem 
dog och varför?

Då tänkte jag på Triangeln. En 
öppen plats mitt i Malmö. Som 
saknar all likhet med en triangel. Jag 
tänkte på Pythagoras och Grekland 

och Arkimedes. På översvämningar. 
På åsynen av en källare i Västra 
Torp 12:3 fylld av vatten. Den svarta 
blanka ytan. Så vacker, så mjuk 
men iskall. Jag tänkte på Dagmar 
Hagelins kofta i jorden  

2003.03.07
Mitt rum är en likkista till hälften. 
Taket likt ett lock med fönster. Jag 
på min lit de parade. 

Jag tänkte på min gamle lärare i 
tyska. Korrekt stel gammal. Rörde 
sig som en zombie. Hade alltid 
alla tre knapparna i sin blågrå 
kostymkavaj knäppta. Nej en dag var 
de oknäppta. Jag såg fascinerat på 
de märken som knapparna lämnat 
efter sig där de skavde i tyget. Hur 
de skyddat tyget från ljuset. Jag 
tänkte på min knappfobi. Tanken 
på en lös knapp i min hand ger mig 
rysningar. Liksom det fruktansvärda 
ögonblick då jag kunde ha tagit en 
knapp i min mun i tron att det var 
en pastill. Tanken på och åsynen av 
knappar, speciellt fyrhåliga, ger mig 
gåshud på ett subtilt sätt till skillnad 
från det brutala gissel tanken och 
känslan av tyg mellan mina tänder 
väcker. Detta på tal av fasor 

Ur Under arbete

BENgT aDlErS

Illustration av Kåge Klang
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arkiv B

”Greetings to you, Earthlings. I am 
Princess Dragon-Mom. I have ta-
ken over this planet. Now I own the 
Earth, and you will be my slaves for all 
eternity!”

Ett citat att brodera på en väggbo-
nad, minst sagt. Men låt oss börja från 
början.

En professor av okänd sort — en lika 
odefinierad politisk ledare presenterar 
honom kort och gott som ”our scien-
tific expert” — presiderar över ett labb 
av bästa Star Trek-modell, med isblå 
PVC-stol vid den roterande kontrol-
lenheten, översållad av färgglada lam-
por, anonyma knappar och saker som 
låter ”ping”. Där jäktar även en kader 
av unga, välbyggda assistenter runt, 
samtliga motorcykelburna, kung fu-
kunniga och iklädda silverglänsande 
overaller, alltid lika beredda att analy-
sera en utskrift som att rädda kvinnor 
och barn från brinnande hus. De talar 
taffligt dubbat teknobabbel i komman-
doform, som hämtat ur en mellansta-
dieelevs fantasi. ”Program this data! 
And hurry!” (Jag vet att cineaster ryn-
kar på näsan åt allt utom originalspråk, 
i detta fall mandarin. Men en cineast 
skulle aldrig se den här filmen.)

”Nej, nej – det är NI som är dom kon-
stiga, det är JAG som är normal.”

Vad våra jetsettande playboys i ve-
tenskapens frontlinje hittills ägnat sig 
åt är svårt att föreställa sig, men pro-
fessorn själv har åtminstone inte legat 
på latsidan. Eftersom Facebook ännu 
inte är uppfunnet, har han ägnat alla 
sina tomma arbetstimmar åt att göra 
vad allehanda vetenskapsmän helst 
gör: experimentera fram ett superse-
rum. Då detta injiceras i en människa, 
transformerar det hans cellstruktur så 
att han får övermänsklig styrka och di-
verse behändiga färdigheter, som den 
att omedelbart kunna växa till dino-
sauriestorlek. Som bonus suger han 
liksom åt sig ett futuristiskt exoske-
lett hårdare än det hårdaste stål, som 
kommer honom att se ut som en Power 
Ranger, eller för all del som Gizmo-
Kvack utan hjul – kort sagt, han blir 
Inframan.

Men vad ska man med ett sådant 
beläte till, undrar vän av ordning? Som 
på beställning dyker en förhistorisk 
nemesis, vid namn Princess Dragon-
Mom (!), upp på scenen i ett högtekno-
logiskt underjordiskt högkvarter och 
anställer jordskalv, mordbrand och 
ond bråd död i oroväckande skala. 
Syftet är att förslava mänskligheten 
med hjälp av dödsstrålar och det kot-
teri av grymtande urtidsmonster från 
jordens innandöme, som får ta hand 
om det som alltid är ett vitalt moment i 
jordens erövring: fysiskt handgemäng.

1975 ville studion Shaw Brothers slå japanska exportsuccéer i stil med Ultraman och Spaceman på fingrarna, genom att 
skruva till dessa redan rejält snurriga historier ännu några varv. resultatet: ett stycke groovy, psykedelisk hongkongaction för 
alla monsterdiggare med mental ålder på elva. låt mig föreställa den första kinesiska superhjältefilmen — inframan!

Okej, jag förstår att detta är en film 
riktad till elvaåringar. Men man kan 
ändå ha gränslöst kul åt kontrasten här. 
I ordalag som en lägsta rangens deck-
arförfattare skulle rynka på näsan åt, 
målar vetenskapsmännen nu fram bil-
den av en överlägsen ras av mutanter, 
intelligentare än den kraftfullaste su-
perdator, som håller hela världens öde 
i sina händer. Vad vi verkligen får se, är 
en skitsur, amasonlik dominatrix, som 
med piskan i hand dompterar stumma 
män med dödskallemasker och grym-
tande gummimonster ur George Lu-
cas allra töntigaste mardrömmar.

Och så var det de traditionsen-
ligt genomarrangerade fajtscenerna, 
denna ostasiatiska balett för män. In-
framan vispar bort en svärm skelettkil-
lar med armbågen och ger sig därefter 
på en vaggande, grön mutant med borr 
istället för hand. Ett tygdjursliknande 
insektsmonster bjuder gott motstånd, 
men förgörs genom att Inframan växer 
till tiofaldig storlek och krossar honom 
under foten. Alla är de, trots årmiljoner-
na som skiljer dem åt, gediget tränade 
i samma kampsporter, och för varje 
slag, spark och krokben Inframan de-
lar ut – även som sitt mänskliga alter 
ego Rayma, märkligt nog – hörs ett be-
stämt, metalliskt klofs-ljud. Ett efter ett 
besegras monstren av Inframans totala 
överlägsenhet, varpå de självantänder 
och försvinner.

Hur det går i slutet? Ja, vad tror ni? 
Är man överlägsen så är man. Och det 
är ungefär vad vi kan lära oss av det här 
eposet. Det finns inga djup att ned-
stiga i, inga tvetydigheter att utfors-
ka. Mystisk ond kraft dyker upp och 
vill förgöra allt; genial vetenskapsman 
frambringar oövervinnerlig god mot-
kraft som segrar till slut. Mer än så är 
det inte! Men man har förbannat kul på 
vägen.

– For success, it’s essential you 
have Thunderball Fists.

– I can have such a thing?
– That’s right! Thunderball Fists!
Sugen?

Robert K Huselius

Månadens 
klassiker

Det finns inte mycket som är antingen 
svart eller vitt i vår värld. Inte ens po-
lisbilarna är svart-vita längre. Man kan 
t.ex. säga mycket gott om fildelning av 
musik. Inte när kommersiellt tillgänglig 
musik sprids i komprimerade skräpfor-
mat för konsumtion i illa låtande mobil-
telefoner, förvisso, men det finns goda 
exempel på nyttan av fildelning: som ett 
sätt för osajnade rockgrupper att spri-
da sin musik och sina konserter. Själv 
hade jag inte haft god (eller i många fall 
egentligen någon!) kännedom om ton-
sättare som Chiel Meijering, Corne-
lis de Bondt, Jan van de Putte, Martijn 
Padding, Michel van der Aa, Peter Adri-
aansz, Richard Ayres, Theo Loevendie, 
Wolfgang Mitterer eller Wouter Snoei 
om inte någon fildelat de konserter 
med deras musik som sänts på lokala 
radiostationer eller via obskyra internet-
diton. Loevendies kammaropera ”Gas-
sir, The Hero” eller de Leeuws tolkning 
av ”Antigone” hade då gått mig spår-
löst förbi. Nu finns de med på söklistan 
för att hitta de officiella cd-utgåvor som 
kan finnas (i den mån smala tonsättare 
som ovan nämnda blir dokumenterade 
på skiva över huvud taget) – annars är 
ju radio och fildelning eller en kombina-
tion av dessa de enda tillfällena utanför 
konserthusen som man kan få lyssna till 
dem. Den europeiska nattradion Not-
turno (som också sänds i svenska P2 
mellan midnatt och klockan sex på mor-
gonen) fyller också en viktig funktion 
utanför kretsen kommersiellt tillgänglig 
musik, eftersom de sex nattliga timmar-
na uteslutande är fyllda av musik inspe-
lad i levande livet, inte från skiva. 

Medan man lyssnar till musik, kan 
man ju förströ sig med att leka med 
Lego. På www.henrylim.org/Harpsich-
ord.html finns ett intressant exempel 
på vad man man göra med ett stort an-
tal klossar och ett nästan onödigt stort 
tålamod. Prova själv!

Om man lyder min uppmaning och 
provar någon av ljudfilerna Henry lagt 
upp som exempel på hur ”Goldbergva-
riationerna” låter, kan man månne kalla 
dem för väldigt funktionella tolkningar. 
Det låter rätt förskräckligt, men mycket 
bättre än det borde göra, med tanke på 
byggnadsmaterial och -teknik. Det är 
också spännande, om man vill ge sig 
ut i de intressanta, kreativa men ändå 
halvt om halvt rättrogna Bach-tolkning-
arna, att ta sig an franska jazzgruppen 
Jef Mike And His Orchestra som i bör-
jan av sextiotalet utgav välproducera-
de, svängiga skivor med jazztolkning-
ar av barockmusik, inte minst Johann 
Sebastians, eller den på Footprint år 
2002 utgivna ”The Beauty Of Bach” 
med Änglaspel, en jazzsvit kompone-
rad av (jag skulle nog kallat det hela för 
”arrangerat av”) Stefan Forssén som 
visar vad man närmast improvisations-
mässigt kan göra av Bachs vindlande 
diskussionslinjer. De möjligheter Bach 
visar fram verkar vara sant oändliga.

Vi börjar med det som är bäst. Maria 
Lindahl har på olika sätt gett sig i lag 
med den tidiga musiken, många gång-
er med närmast folkmusikaliska infalls-
vinklar. Hon leder ensemblen REBaro-
que och tidigare cd-produktioner med 
bl.a. Roman och Bach i skottlinjen har 
bejakat det folkliga, det sprittande, det 
glädjefulla musicerandet. När de nu tar 
sig an sonater, konserter och en trio av 

Telemann (Proprius) blir det helt fantastiskt, det här 
måste vara den spänstigaste skivan med Telemann-
musik på mången god dag, inte minst internationellt. 
Telemann var ruskigt produktiv i sitt långa liv, många 
verk är försvunna men väldigt mycket är inspelat på 
skiva de senaste trettio åren, antingen i strama, väl-
klingande versioner eller i mer historiskt rättrogna (för 
att inte tala om Ivan Renliden & co:s jazzversioner el-
ler Ärtor & fläsks blandning av svensk folkmusik och 
Telemann på en obskyr lp för flera år sedan). Lyssnar 
man på REBaroques tolkningar är festen inte långt 
borta, glasen svingas, det dansas på borden och pe-
rukdammet yr runt borden på gästgiveriet. En av fjol-
årets bästa barockskivor, i alla land. 

ReBaroque är också delvis skyldig till en annan 
höjdarskiva, Uppsala domkyrkokörs ”The magnifi-
cens of Versailles” (katedralbutiken@svenskakyrkan.
se) där sakral musik av Michel-Richard de Lalande 
står i centrum (men även med utdrag ur Jean-Baptis-
te Lullys ”Isis” på programmet). Praktfull är bara för-
namnet och denna nordliga motpol till William Chris-
ties tolkningar av solkungens favoritmusik bara växer, 
med välljudande solister som Susanne Rydén och 
Leif Aruhn-Solén (missa inte hans recital med arior 
av Händel på det lilla Atlanta-baserade skivbolaget 
Edition Lilac!) bland andra namnkunniga och med ett 
spänstigt samspel mellan kör och instrumentalister, 
är det bedrövligt att denna skiva inte nått en bredare 
publik, men skriv ett e-brev till deras egen butik och 
köp den och ett extra ex som present till någon som 
också älskar 1700-talets franska körmusik. 

Michael Nyman är en komponist jag hyser en klock-
arkärlek till. Hans musik har följt mig, från första lp:n 
och ”Decay Music” på Brian Enos Obscure-etikett, 
över hans samarbete med David Cunningham i The 
Flying Lizards, Greenaway-filmerna och via hans kom-
mersiella genombrott med musiken till filmen Pianot. 
Då fick man hålla till godo med de skivor Virgin gav 
ut, idag har han ett eget skivbolag som säkerstäl-
ler, precis som i fallet med Philip Glass’ eget Orange 
Mountain Music, att allt finns, inte minst filmmusiken i 
uppfräschad kostym. Därför är det glädjande att det 
kommit en två-dvd-box med Silvia Becks dokumentär 
”Composer In Progress” om honom och en konsert-
upptagning med The Michael Nyman Band (Arthaus). 
Dokumentären ger en balanserad bild av Nymans ur-
sprung, hans drivkrafter och musikaliska kreativitet, 
Steve Reichs vänskap (han var ett ovärderligt stöd när 
Nyman tvivlade på sig själv) och Michael Nyman Band 
(som spelar hans egen musik bättre än någon annan 
enligt kompositören!). Det blir en resa, där nedslagen i 
de olika världsdelarna också ger en bild av Nyman och 
hans bekanta och vänner, hans samarbetspartners 
och medlemmar i hans band som kärleksfullt berättar 
om den glädjefyllda kravmaskinen Nyman. Ursprung-
et finns där, både ett besök i dina föräldrars hemtrakt 
i Polen och när han berättar om hur hela hans stil ska-
pades genom ett avsnitt ur Mozarts opera Don Gio-
vanni till vilket han lade till Jerry Lee Lewis’ frenetiska 
pianospel! Det är en nykter men intressant dokumen-
tär och konserten med Nymans band från Halle ger 
syn för sägen, både när det gäller hur krävande det är 
att spela Nymans musik och den entusiasm och gläd-
je musikerna utstrålar. Lysande.

Ett annat fynd är körskivan ”Det brinner en eld” 
(Footprint) där Rilkeensemblen under Gunnar Eriks-
son tolkar musik av Sven-Eric Johanson. Att det är 
den första, hela skivan med körmusik från hans pen-
na sedan Göteborgs kammarkörs lp ”Johanson på 
skiva” från 1972 är nästan skamligt, han har dykt upp 
på snart sagt varje lp och cd med samtida körmusik 
från Sverige och/eller Skandinavien med en handfull 
verk per gång, men mer har det inte blivit (han är un-
derrepresenterad med sin instrumentalmusik också, 
jag räknar bara till ynka tre egna cd) – förrän nu. Frö-
ding, Forssell, Ferlin, alla får de en musikalisk dräkt 
som passar dem och det som månne uppväger den 
utgivningsmässiga bristen sedan tidigare är de full-
lödiga tolkningarna av en välljudande ensemble, kan-
ske 2010 års bästa körskiva i vår kalla nord?

Westminster Abbeys kör under James O’Donnell 
tillhör de körer som på cd alltid garanterar tolkningar 

som får mig att kippa efter andan. På 
skivan ”Music from the reign of King 
James I” (Hyperion) gör de mig inte 
besviken, vi befinner oss i en tid där 
affischnamnet kan vara Orlando Gib-
bons (Glenn Goulds favorittonsätta-
re!), men tre till finns representerade 
på skivan, antingen såsom varande 
Gentleman of the Chapel Royal eller 
organist i Westminster – eller bägge 
delarna: Thomas Tomkins, Edmund 
Hooper och Robert Ramsey, från slu-
tet av 1500-talet alla utom unge Ro-
bert född 1612. Sammanhanget må 
vara underordnat, Tomkins är min 
största behållning, men engelsk kör-
sång av engelsk musik kan ibland vara 
så här vacker. 

Samma skivbolag ger oss samti-
digt ”Allegri’s Miserere & the music of 
Rome” (Hyperion), engelsk kör igen 
men nu i romansk musik, erfarna The 
Cardinall’s Musick under Andrew Car-
wood, där det centrala verket är rena 
renässansrundpingisen, en mässa 
som både hyllar Cecilia och gamle Pa-
lestrina, sju tonsättare tar avstamp i 
motetten Cantantibus (inkl. Palestrina 
själv), en sällan spelat men klart fasci-
nerande verk, som närmast är motpo-
len mot det sönderspelade Miserere 
av Allegri, där det är svårt att peka på 
någon vinnare i den hårda konkurren-
sen. Klart är att The Cardinall’s Musick 
är svåra att slå när det handlar om att 
ge oss intensivt kända och oerhört 
sköna tolkningar av renässansens mu-
sik, det har de visat genom både brit-
tisk och kontinental musik tidigare, och 
ett tydligt tecken i rätt riktning är väl att 
det just är sjumannamässan som över-
glänser Allegris storsäljare. Behöver 
jag säga: köp?

Elizabeth Watts sjunger två kantater 
och ett gäng arior av Johann Sebastian 
Bach (Harmonia Mundi) och detta, vad 
jag tror, mitt första möte med henne 
är inte alls problematiskt, det här är en 
date som förlöpte väl, jag har inte hört 
henne i Schubert tidigare, men hon har 
ett cv långt som ett ösregn och en röst 
som kan förlösa bebisar. Hon sjunger 
så vackert, med tydliga, klara linjer, 
en stämma jag hoppas få höra många 
gånger till, gärna i en Händel-opera 
eller två – jag förstår att hon vann The 
Kathleen Ferrier Prize redan 2006. Det 
var tur hon inte blev arkeolog! Till sin 
hjälp på den här cd:n har hon The Eng-
lish Concert under rutinerade Henry 
Bicket, att man förvisso är litet publik-
friande i form av valet av kantat BWV 
51 förringar inte uppmaningen att skaf-
fa skivan.

Johann Christoph Friedrich Bach 
var Johann Sebastians tredje son, Jo-
hann Ludwig Bach låg längre ut i släk-
ten. Den förstnämnde får vi tre av totalt 
ett tjugotal symfonier av (närmare be-
stämt nr 6, 10 och 20) (Naxos) och ski-
van kunde lika gärna ingått i Chandos’ 
serie med symfonier som markerar 
övergången från barock till klassicism, 
det här är gladlynta, anspråkslösa men 
välgjorda symfonier som också fram-
förs med ett leende av Leipzigs kam-
marorkester under Morten Schuldt-
Jensen. Oförargliga är de inte, det är 
långt från Haydn, men de skuttar fram 
som en våryster nymf, sorglösa och 
livsbejakande. I andra änden finns då 
den andre, nämnde Bach, vars ”Trau-

ermusik auf Herzog Ernst Ludwig I von 
Sachsen-Meiningen” (Harmonia Mun-
di) är ett storslaget verk från den Bach-
släkting Johann  Sebastian inte sällan 
spelade musik av, detta är den andra 
tolkningen av verket jag hört (den förra 
leddes av Hermann Max, den förelig-
gande av Hans-Christoph Rademann 
som leder Akademie für Alte Musik, 
Berlin, och RIAS kammarkör) och lik-
heterna finns där, självfallet, det är tajt 
och formen uppmuntrar till genomslag, 
inga platser, som hos Johann Sebas-
tian, att vila på, utan det här är ett ove-
dersägligt lidande, innehållsmässigt, 
från början till slut, precis som begrav-
ningsmusik ska vara. Storslaget 1724, 
storslaget idag. 

Nämnas bör också att en av de bäs-
ta (eller vad i hela friden man ska kalla 
det för) uttolkarna av Bachs klaver-
musik på pianot, András Schiff, kom-
mit med en dubbel-dvd kallad ”Plays 
Bach” (Euro Arts), men här är det inte 
en fransk jazztrio, namnet kan lura en 
att tro det! utan en konsert från i som-
ras på historiskt tyngd mark i Leipzig. 
Schiff spelar de sex franska sviterna 
(1717–1723) plus extranummer, det 
här är ett inkännande med fast anslag, 
inga tveksamheter men med mycket liv. 
Extramaterialet visar en energisk pia-
nist som spelar brottstycken och ger 
sin syn på hur det ska tolkas, hur man 
kan nyansera, ger en personlig bild av 
Bach (som lakoniskt på omslaget kall-
las ”Schiff explains Bach”)! Blev du 
nöjd vid tittandet, gån åstad och köp 
boxen där han på tolv cd tar sig an so-
loklaververken och gå sedan vidare till 
konserterna. Schiff tillhör fortfarande 
eliten bland Bach-tolkare på pianot. 

The Parley of Instruments (den här 
spalten är nedlusad med trotjänare!) 
under Peter Holman har kommit med 
en blandrecital ”Musical London, c. 
1700” (Chandos) med undertiteln 
”från Purcell till Händel” och det är 
det det handlar om, tidsmässigt, men 
egentligen handlar det om hur engels-
männen tog de italienska influenserna 
in i sin musik. Här finns både tyskarna, 
britterna och italienarna represente-
rade, så man kan själv dra sina slut-
satser, dra upp linjerna mellan verken, 
vem som influerat vem. Holmans kvin-
nor och mannar står för gedigna ver-
sioner även denna gång, inte oväntat, 
men tacksamt emottaget. 

1764 är är Franz Xaver Richters tids-
mässiga ursprung för sina sonate da 
camera där nu en finsk trio levererar 
första volymen (Naxos), det här är re-
jäla, barockfasta triosonater, inget an-
nat, inga krusiduller, inget trams, utan 
gediget underlag för spelglädje. Det är 
spännande med alla dessa finska mu-
sikanter som kommer från, tycker jag 
nästan, ingenstans. Richter är ett bra 
exempel på den första generationen ur 
Mannheim-skolan och hans hantverks-
kunniga musik förtjänas att spridas så 
han inte bara, som det en gång var, är 
hågkommen för en trumpetkonsert, 
hur skön den än må vara. 

Jan-Erik Zandersson

På www.nyaupplagan.se finns alltid en längre 
version av den här spalten + ett axplock av tidi-
gare spalter.

KUlT

Vad som såg ut att vara ett löst rykte 
på internet visade sig till slut vara sant. 
Den Irländske gitarristen Gary Moore 
hade dött rock n roll döden och precis 
som Jimi Hendrix, Bon Scott och ett 
flertal andra rockers dött genom att 
bli kvävd i sömnen av sina egna spyor. 
Gary är mest känd som soloartist och 
sina sejourer i klassiska rockbandet 
Thin Lizzy. Det var, till exempel, Gary 
som spelade samtliga solon på Thin 
Lizzys folklore inspirerade låt ”Black 
Rose” från plattan med samma namn. 
Som soloartist hade han hits som 
”Empty Rooms”, ”Over the hills and far 
away”, ”Parisienne Walkways” och inte 
minst den sönderspelade ”Still got the 
blues” som blev en jättehit över så gott 
som hela världen. Trots att Gary hade 
svårt att jobba ihop med Thin Lizzys le-
dare Phil Lynott som var det han som 
sjöng på några av hans allra bästa låtar 
och det verkade som om dessa två be-
hövde varandra för att skapa riktigt bra 
låtar. Gary var visserligen sångare och 
kompositör men han är mest känd och 
aktad som gitarrist med en fet ton och 
ett distinkt anslag. Frilansjournalisten 
och Thin Lizzykännaren Jörgen Holm-
stedt träffade Gary ett flertal gånger 
och han vittnade om en man med få 
vänner, trassliga förhållanden och hu-
mörsvängningar och egentligen var 
det nog bara en sak Gary ville göra och 
det var att spela gitarr och det gjorde 
han bra. Gary började sin musikerba-
na tidigt och spelade med Skid Row 
(ej att förväxla med det amerikanska 
bandet med samma namn) och redan 
tidigt i sina tonår träffade han Phil Ly-
nott och Brian Downey. Han var även 
aktiv i jazzrockande Colosseum II, 
BBM (Jack Bruce, Ginger Baker, Gary 
Moore) och Gary stod på scenen ihop 
med ett otal artister genom sin långa 
karriär. Gary föddes 4 april 1952 och 
hans liv slutade alltså vid 58 års ålder. 
Vilket slöseri!

Jerry Prütz

iN iT For liFE
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De senaste veckorna har det på tidningarnas kultur-
sidor stått en hel del om den rumänska filmvågen, om 
den rumänska trenden och hur rumänsk film av idag 
ser ut. I dessa artiklar och recensioner pratas det om 
hyperrealism och realtid.

En gång i tiden sa Torsten Jungstedt – frid över 
hans minne – att vi måste komma ihåg att film först 
och främst är underhållning. Jag håller med. Under-
hållning är ett ord vi först och främst förknippar med 
lättviktigt tidsfördriv – men så behöver ju fallet inte 
vara. Även dramer av Bergman, Strindberg, Shakes-
peare eller vem som helst måste besitta ett visst un-
derhållningsvärde för att man ska orka ta del av berät-
telsen från början till slut, för att intresset ska hållas 
vid liv under hela resan, för att vi ska bry oss om rollfi-
gurerna och deras öden.

När upphör en långfilm att var en långfilm för att i 
stället bli något annat?

Jag han ibland irritera mig på så kallad videokonst 
– i synnerhet när det i praktiken inte är något annat än 
en kortfilm som visas på ett konstgalleri. För att kom-
ma med ett enkelt men illustrativt exempel: om man 
ställer upp två bildskärmar bredvid varandra och låter 
dessa interagera med varandra, till exempel genom 
att låta en dialog spelas upp mellan två personer, en i 
varje skärm, ja, då kan jag gå med på att det är någon 
form av konstverk snarare än filmkonst. Men i de fles-
ta fall handlar videokonst om kortare filmer med för- 
och eftertexter. Filmerna kan vara fullkomligt obegrip-
liga och bara bestå av lösryckta, konstiga klipp, med 
de blir lik förbannat kortfilmer.

Cristi Puius Aurora upplever jag som motsatsen till 
långfilm. Den bryter mot alla orsaker till att jag älskar 
film, till att jag började intressera mig för film. 

Aurora varar i tre timmar – och då är den nerklippt 
efter att ursprungligen ha varit fem timmar lång. Det 
är en direkt provocerande långsam och händelse-
lös film om en man som av oklar anledning ska begå 
mord. Något som framgår ungefär halvvägs in i fil-
men. Mannen spelas av Puiu själv och filmen utspelar 
sig i ett grått, fult och deprimerande Bukarest.

Jag upplever det som att Aurora upphör att vara en 
långfilm. Istället blir det något slags pretentiöst, hu-
morbefriat konstprojekt som utspelas på biografer. 
Filmen skulle kunna vara en ambientbakgrund på en 
klubb där det bara serveras vodka och kålrötter. Jag 
undrade varför jag såg en film som slösar flera minu-
ter på att visa en man som går i gyttjan mellan två par-
kerade långtradare.

Och jag känner att jag inte kan recensera det här. 
Lika lite som jag kan recensera barnfilm som riktar sig 
till tre-fyraåringar.

Jag har aldrig sett TV-serien ”S.W.A.T.” 
från 1970-talet. Häromåret kom en 
långfilm med Samuel L Jackson base-
rad på serien, och av någon anledning 
har jag inte sett den heller. Men här har 
vi en uppföljare gjord direkt för DVD, 
och den har jag minsann sett!

Gabriel Macht, som var trist som 
huvudpersonen i ”The Spirit”, är rik-
tigt bra som stenhård SWAT-snut som 
skickas till Detroit för att drilla ett kax-
igt gäng gröngölingar. Han får genast 
ihop det med söt poliskvinna. Teamet 
förstärks med den bästa experten man 
kan uppbringa, som visar sig vara en 
fotomodellsnygg brud med bar mage. 

Robert Patrick är bra som skurken, 
Kristanna Loken har en pytteroll i bör-
jan, men handlingen är riktigt tunn och 
lite konstig. Helt okej underhållning, 
men filmen känns som en TV-deckare. 
Det coola ledmotivet från TV-serien 
återanvänds.

Pidde Andersson

aurora Machete

I slutet av 1970- eller början av 80-talet 
gick filmen Kaktusblomman från 1969 
på TV. Jag tyckte att det var en otroligt 
rolig film.

Tjugo år senare trillade den plöts-
ligt in på DVD – jag hade inte sett den 
sedan den där gången för längesedan 
och kom inte alls ihåg vad den handla-
de om, mer än att Ingrid Bergman toka-
de sig. Nu tio år efter att jag såg DVD:n 
måste jag erkänna att jag ännu en gång 
inte minns vad den handlar om, mer 
än att Ingrid Bergman tokar sig och 
att Goldie Hawn fnissar charmigt, så 
jag kollade snabbt upp den på nätet: 
Walter Matthau spelar en tandläkare 
som låtsas att han är gift för att ragga 
brudar. Han kör med andra ord med 
George Costanza-tricket, ni vet då när 
George oväntat börjar dejta Marisa To-
mei och ställer till det för sig när han låt-
sas vara gift. Men så tvingas Matthau 
att visa upp sin fru, och låter sin sköter-
ska – Bergman – spela rollen.

Här är Adam Sandler plastikkirur-
gen Danny, som kör med Matthaus 
trick; han brukar sätta på sig en ring 
för att hävda att han lever i ett olyck-
ligt äktenskap och är på väg att skiljas, 
och ofta lyckas han med detta få om-
kull brudar som vill muntra upp honom. 
Hans slagfärdiga sköterska Katherine 
(Jennifer Aniston), ensamstående mor 
till två barn, känner till Dannys trick och 
tycker att han är en tramsbyxa.

Så träffar Danny på det blonda 
bombnedslaget Palmer, som spelas av 
Brooklyn Decker. Danny blir kär i henne 
på riktigt och efter en het natt på stran-
den råkar hon hitta ringen, som Danny 
för en gångs skull gömt i fickan. Hon 
blir förbannad och det ena leder till det 
andra, och Danny blir tvungen att visa 
upp sin fru som han ligger i skilsmäs-
sa med. Självklart tvingas Katherine 
spela rollen, och hon kallar sig Devlin 
efter en tjej hon hatade på college. De 
två barnen blir också anlitade att spela 
Dannys barn, mot att de allihop åker till 
Hawaii. Danny har vid ett tillfälle nämnt 
en snubbe som heter Dolph Lundgren, 
men som inte är skådespelaren Dolph 
Lundgren, och av oklar anledning föl-
jer Dannys flängde kusin Eddie (Nick 
Swardson) med och utgör sig för att 
vara en galen tysk (?!) som heter Dolph 
Lundgren. Och vem träffar de på Ha-
waii, om inte den riktiga Devlin (Nicole 
Kidman) – oj oj oj, vilken farskarusell...

... Är det meningen att man ska tycka. 
Men det är lätt att hålla sig för skratt.

Vad har hänt med Adam Sandler? 
Jag gillar ju egentligen honom. Om 
Jack Blacks karriär följer Eddie Murp-
hys, kan man nästan säga att Sandler 
går i Steve Martins fotspår. Filmerna 
hamnar alltid mellan två stolar. De är 
inte renodlade tramskomedier. De är 
inte raka romantiska komedier. De är 
inte drama fullt ut. De försöker hamna 
i ett fack där de ska passa alla, hela fa-
miljen, och de får inte vara stötande på 
något sätt.

Min låtsasfru

Min låtsasfru börjar onekligen rätt 
bra, så länge de håller sig i Los Ang-
eles är det hyfsat kul, ibland riktigt kul. 
Men så fort de beger sig till Hawaii, där 
merparten av filmen utspelas, sjunker 
allt som en anka med gipsbyxor. Jenni-
fer Aniston är förvisso rätt kul men tys-
ken Dolph Lundgren är så fånig att jag 
vrider på mig och skäms å hans väg-
nar. Men, det blänker till ett par gång-
er – och vad som är intressant är att i 
ett par scener där Danny och Kathe-
rine pratar förtroligt med varandra, 
fungerar det väldigt bra, kemin mellan 
Sandler och Aniston är utmärkt. Och ni 
hade väl inte förväntat er något annat 
än att Danny och Katherine egentligen 
är förälskade i varandra, va?

En av 2010 års stora skandaler var att 
Robert Rodriguez’ fantastiska ”Mac-
hete” aldrig gick upp på bio i Mal-
mö – eller någonstans utanför Stock-
holm. Den här filmen, som bygger på 
den ”fejktrailer” Rodriguez gjorde till 
Grindhouseprojektet, är så cool att 
jag gjorde vågen. ”Machete” är över-
raskande nog en politisk kommen-
tar till flyktingtrafiken över mexikan-
ska gränsen, men förpackad som en 
härligt skräpig B-film. Danny Trejo är 
hjälten som vägrar använda mobilte-
lefon och säger ”Machete don’t text!”. 
Steven Seagal borde få en Oscar för 
rollen som skurken; en tjock mexikan i 
hawaiiskjorta! Robert DeNiro är slem 
politiker, medan Don Johnson är kor-
rupt och sadistisk sheriff. Jessica Alba 
är läcker som handlingskraftig agent 
som alltid bär högklackat. Lindsay Lo-
han klär ut sig till nunna.

”Machete” är osannolikt våldsam, 
extremt blodig, innehåller många 
omotiverade nakenscener och an-
nat vi har rätt att kräva av en film. Den 
är också väldigt roligt och ohemult 
underhållande!

Death race 2

”Death Race” med Jason Statham 
var inte en remake på kultklassikern 
”Death Race 2000” från 1970-talet, 
utan en så kallad ”re-imagining”. Här 
har vi en prequel till filmen, den här 
gången producerad direkt för DVD, 
och nu spelas hjälten av gamle pop-
stjärnan Luke Goss från Bros (the poor 
man’s Jason Statham). 

Här berättas hur dödsspelen starta-
de, hur en TV-kanal i den nära framtiden 
kom på att man kan tjäna pengar på att 
låta dödsdömda fångar tävla på liv och 
död i bilrace. Men njä, den här filmen 
funkar inte riktigt. En del bra action, 
men den känns ologisk och ryckig. 

Även Sean Bean och Danny Trejo 
medverkar.

Det var längesedan jag såg på Hong-
kongaction, men skicklige Donnie Yen 
skojar man inte bort. Här är han maske-
rad hjälte i en film som inte riktigt är det 
jag trodde den skulle vara. 

Efter en prolog som utspelar sig i 
Frankrike 1917 under första världskri-
get (bajonett-kung fu är en nyhet för 
mig), hoppar vi till 20-talets Shanghai 
och en ganska komplicerad historia 
om kriget mellan Kina och Japan, spio-
ner och gangsters. Det är en superpå-
kostad, gigantisk och myllrande film, 
mycket allvarligare och mer seriös än 
jag trodde den skulle vara. Lite i pra-
tigaste laget, men actionscenerna 
imponerar.

legend of the fist

S.W.a.T.: Firefight

Det verkar som om det står i Kristin Scott Thomas 
kontrakt att hon förbinder sin att medverka i varannan 
fransk film som får biopremiär i Sverige (medan Char-
lotte Rampling medverkar i var tredje). 

I de flesta fall spelar Scott Thomas en brittisk kvin-
na, sedan länge bosatt i Frankrike – den här gången 
ska hon föreställa en New Yorker,  sedan länge gift 
med en fransman och bosatt i Paris. Hon övertygar 
mer som fransyska än som amerikan.

Hennes rollfigur Julia är journalist på ett ameri-
kanskt nyhetsmagasin och hon ger sig på att skriva 
en artikel om ett av de mörkaste kapitlen i Frankrikes 
historia – sommaren 1942, då fransk polis hämtade 
tusentals judar från Paris judiska kvarter och spärra-
de in dem i arenan Velodrome d’hiver, i väntan på att 
de skulle skeppas iväg till koncentrationslägren. Det 
visar sig nämligen att den lägenhet Julia med familj 
ska flytta in i döljer dramatiska hemligheter.

Lägenheten har funnit i Julias makes släkt sedan 
just 1942 och dessförinnan bodde där en liten judisk 
flicka som hette Sarah. I en parallellhandling till Julias 
research får vi följa Sarahs liv, från det att hon tar det 
snabba beslutet att låsa in sin lillebror i en dold gar-
derob när polisen knackar på, via livet i läger där hon 
hela tiden med garderobsnyckeln i handen försö-
ker fly för att rädda sin bror (hur tror ni han ser ut efter 
flera månader inlåst utan vatten och mat i en skrubb? 
Just det...), fram till livet som ung kvinna i frihet.

Det är bara några månader sedan den nu DVD-ak-
tuella I Gryningens timmar  gick på bio, en film som 
också handlade om Vel d’hiv, och det känns lite märk-
ligt att se de två filmerna så tätt inpå varandra. I gry-
ningens timmar var lite glättigare, mer strömlinjefor-
mat Hollywoodanpassad. I Sarahs nyckel ser det ut 
som om man återanvänt samma kulisser, men använt 
sig av en filmfotograf med en mer gritty, skitig estetik.

Men trots det allvarliga ämnet blir jag inte särdeles 
gripen av Sarahs nyckel. Det är lite för mycket tant-
film över det hela. Storyn skulle kunna vara något som 
publiceras under rubriken ”Direkt ur verkligheten” i 
valfri veckotidning. Det är lite lagom gråtmilt, sådär. 
Framför allt den ”fina” sista scenen fick mig nästan att 
fnissa till.

Som alltid gör Kristin Scott Thomas bra ifrån sig, 
hon är en utmärkt skådespelerska - men som alltid 
upplever jag henne som rätt kall. Jag gissar att det är 
den air av brittisk aristokrat hon utstrålar som spökar.

Flera scener är på engelska, bland annat när ma-
gasinet har redaktionsmöte – och dessa scener är 
påfallande illa agerade och allmänt taffliga. Som fal-

Sarahs nyckel

let ofta är i Europuddings på engelska 
med internationella stjärnor, men euro-
peisk regissör, får jag intrycket att Gil-
les Paquet-Brenner – som regisserat 
Sarahs nyckel – inte har tillräckligt bra 
koll på engelska språket för att upp-
fatta när dialogen flyter trögt och repli-
kerna känns stiffa.

Aidan Quinn dyker upp mot slu-
tet. Han har blivit grå och tjock och 
jag hade först problem att känna igen 
honom.

Visst är väl Sarahs nyckel ett helt 
okej, klart godkänt drama, men sam-
tidigt kan jag inte låta bli att tycka att 
det hela känns märkligt avslaget. Fast 
återigen börjar jag fundera på franska 
polisens handlande den där gången 
för 70 år sedan. Hur fan fick man Pa-
ris’ poliskår att gå i Hitlers ledband på 
detta sätt.

Som barn på 1970-talet tittade jag för-
stås alltid på Julkalendern på TV, och 
jodå, det fortsatte jag väl med en bit in 
på 80-talet. Därefter brukade jag nöja 
mig med att se första avsnittet av ny-
fikenhet, för att de senaste tio-femton 
åren inte titta alls.

Förra året gick det något som hette 
Hotell Gyllene Knorren, som jag för-
stås inte såg ett enda avsnitt av. Jag 
läste dock i tidningar att många barn 
var rädda för morsan i familjen, hon var 
ofta vresig – på finlandssvenska. Se-
rien bygger på en eller flera böcker av 
Måns Gahrton och Johan Unenge.

Nu går det upp en långfilm om famil-
jen Rantanen och deras hotell, till skill-
nad från den – antar jag – vintriga TV-
serien, är det nu sommar.

Och nej, jag kan omöjligt recensera 
den här filmen.

Mikael Syrén har regisserat den 
här historien om hur den rika familjen 
Grossman, som driver ett konkurreran-
de lyxhotell, av någon anledning utma-
nar Rantanens på en tävling i Agility; 
något slags hunddressyr. Grossmans 
skickar efter en superhund från utlan-
det, medan Rantanens tvingas ställa 
upp med minigrisen Pyret.

Tja, det är väl vad det handlar om. 
Det kommer lite nya gäster till Hotell 
Gyllene Knorren, det ska bli lite tok och 
farsan i familjen trillar och ser knasig 
ut. Stina Ekblad är en hård rikemans-
kärring med lapp för ögat. Till slut blir 
det tävling och kamp mot klockan och 
det går precis som väntat, trots att en 
journalist spelad av Vanna Rosenberg 
(rollfiguren heter Gudrun Wallraff!) för-
söker sätta käppar i hjulet.

Jag vet inte vad den här filmen har på 
bio att göra. Jovisst, man vill mjölka se-
rien lite till, men det här är inget annat än 
ett barnprogram på stor duk. Allting är 
gjort så enkelt som möjligt och jag gis-
sar att filmen är inspelad väldigt snabbt.

Det här är även en orgie i över-
spel – här ska det minsann göras sko-
jiga grimaser och pratas med lustiga 
röster för de små barnen i publiken! 
Jag såg den faktiskt med små barn - en 
lågstadieklass eller två var inbjudna 
till pressvisningen, men de var förhål-
landevis tysta. De skrattade ibland när 
någon trillade. Biografchefens lilla dot-
ter, som är tre äpplen hög, gillade när 
grisen fick en puss på slutet. Jag ser att 
filmen kostade 21 miljoner kronor att 
göra. Fråga mig inte vad de lagt peng-
arna på. Grismat?

Den här typen av barnfilm gör mig 
automatiskt uttråkad och sömnig. Och 
som vuxen kan jag inte avgöra om det 
är bra barnunderhållning eller inte. Det 
är i alla fall totalt harmlöst.

Men gå och se filmen med en unge 
och låt honom eller henne skriva sitt 
eget betyg på raden här under. Känner 
jag ungen rätt, blir det högsta betyg. 
Ungar ger alltid högsta betyg till alla fil-
mer. I synnerhet om de fått godis.

Text: Pidde Andersson

hotell gyllene Knorren

Illustration av Gunnar Lundkvist
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Det tar inte många sidor innan känslan av att det är 
något skumt med Patrick Oxtoby smyger sig på. I bör-
jan är det små underligheter som gör att kuf-radarn 
går igång, efter ett tag blir det mer tydligt, som här, 
när Patrick precis träffat sin bekymrade mamma:

”Jag går upp på mitt rum och tar en kudde och 
plockar fram kulhammaren ur verktygslådan. Jag läg-
ger kudden på golvet och brer en handduk över den 
och slår hårt. Och så räknar jag: en jävla skitkärring, 
två satans jävla skitkärringar, tre satans jävla skitkär-
ringar, fyra satans jävla skitkärringar.”

Det är annars en på ytan rätt enkel historia med en 
osäker, vilsen man som söker sig fram i tillvaron efter 
att ha  blivit dumpad av flickvännen, hoppat av stu-
dier och flyttat ”ner mot kusten”. Han är som vem som 
helst, nästan, men händelser som den ovan gör att 
känslan av att allt kommer gå på tok är påtaglig. Och 
det gör det såklart.  

Jag skippar spoiler alert-en för mordet är inte hu-
vudsaken (Oops, där sa jag det visst, sorry). Den som 
råkar illa ut är en irriterande granne som puttar vår 
man över gränsen med en lätt retlig stil som de flesta 
hade kunnat hantera. Men för Oxtoby, med sitt förvir-
rade inre liv (oförmåga att vara lycklig, som hans far 
kallar det) och sin allmänna frustration blir några pi-
kar för mycket och han tappar helt enkelt kontrollen. 
Grannen klubbas i skallen med en skiftnyckel och dör 
på fläcken.  

För Oxtoby blir det kvickt in i finkan och del två av 
storyn tar vid. I den blir det en hel del om rättsväsende 
och livet innanför murarna, det mesta i ett sorgligt till-
stånd vars elände vi förstår men inte han. Efter hand 
börjar faktiskt Oxtoby finna sig tillrätta.

”Sanningen är den att nu när jag suttit inne ett bra 
tag tänker jag inte alltid på min frigivning, och jag vill 
inte ut härifrån. Ibland är jag lyckligare här inne än jag 
var därute och livet har krympt till en storlek som pas-
sar mig.”

De två delarna, med förvirringen och frustrationen 
innan det ödesdigra slaget och efter det tiden i fäng-
elset, då livet blir enklare och vår man på sätt och vis 
hittar rätt, blir tillsammans en förvånande mänsklig 
och varm historia om hur en avvikande människa till 
slut tappar greppet. Det är huvudsaken, och det är 
också det som är det spännande i denna mordhisto-
ria. Sympatin man känner är en smula moraliskt kne-
pig men det är ett engagerande öde att gå upp i. Så, 
litteraturen gör någonting vettigt, man grubblar med 
nöje på det outtalade i storyn. 

Det här funkar för att Hyland är en så förbryllande 
skarp författare. Man undrar hur hon kan hålla psyk-
pusslet och själva stilen i schack på ett sådant djä-
vulskt skickligt sätt. Varenda mening, varje ord yttrat 
eller tänkt, varje nyck, varje glimt av bakgrunden med 
familj och flickvänner och spridda ögonblick av raseri 
och andra känslostormar blir till små pixlar som läggs 
till i en växande helhetsbild av den näst intill normale 
men ändå förtvivlat avvikande ynglingen. Det finns 
inte en skev rad i hela storyn, allt hör ihop. Jag är full 
av beundran. Det är som om Dagermans och kanske 
Le Clezios brända och förtvivlade ungdomar fått en 
uppdatering av Sofi Oksanen i team med Camus. 
Grymt, på ren nusvenska.  

Fredrik Hellström

Utan ont uppsåt
M.J. hyland
Brombergs

Det är första raden i antropologen fil dr, 
författaren och HD-cyklisten CJ Char-
pentier nya bok. Så börjar CJ Charpen-
tier sin ”promenadhistoria” med karak-
tär av reportage i och om Berlin. Det är 
visst 25:e gången han är där 

Schivelbein Strasse blir navet i hju-
let. Hon, gatan alltså, låter tiden fara 
fram genom årtionden och århundra-
den, än på klapprande hästhovar, än 
på skramlande militärfordon, så små-
ningom med Stalins andetag i ryggen. 
Och här kommer CJ glidande på sin 
hoj. Här har han rett sig sitt tillfälliga 
viste. Här vänder han nu på varje gat-
sten för att få svar.  Gräver djupt. Under 
gatstenen finns historien.

Det är en kunskapsresa han med 
stor iver har gett sig ut (och in) på. Där-
vidlag  kan man komma att tänka på en 
annan vandrare, författaren och diplo-
maten  Alvar Alsterdal (Johnny Walker) 
som hade en enastående förmåga att 
flanera, alltså att varsamt ströva om-
kring. Men antropologen Cj strövar 
inte. Han förflyttar sig blixtsnabbt. Han 
vet vart han vill och vad han vill. Inte 
mycket lämnas åt slumpen. Det senas-
te ordet sparkar det framförstående i 
baken för att snabbt kunna komma vi-
dare. Jag gillar det! Liksom jag gillar att 
CJ:s skrivna knuffar ner mig i fåtöljen 
för en lugnande eftertanke. Febril i sitt 
letande, genom lustrum och decen-
nier, oss läsare till godo.

Innan murfallet hade CJ knappast 
fått röra sig utan en beledsagare, men 
nu kan  han ta ut stegen och mellan 
Korn och Molle sitta ner ett tag till nå-
got samtal med de befriade. Det är 
synd att han så snart avslutar dem. Jag 
skulle vilja att samtalen blev fler eller 
mer utvecklade. Det skulle t. ex. vara 
spännande att få höra mer från rök-
stunderna med den invandrade juden. 
Han som fortfarande bar på sin förhud.

Med framhjulet i Öst och bakhjulet 
i Väst, och motorn dunkande i takt har 
CJ gjort en applåderbar skildring av en 
väsentlig bit av Berlin. Det är faktiskt en 
bok som man kan ha med sig om man 
nu tänker besöka Berlin. Synd bara att 
formgivning och bokbinderi inte alls 
ligger på samma nivå som innehållet.

Leif Nelson

Telegrafiska och protokollära 
fakta från skrivbordet
CJ Charpentier
läs en boks förlag

Jacques Werup har varit en följesla-
gare. En av de författare, där jag om 
och om igen bläddrat och letat, stan-
nat och funnit. Det där svårträffade, 
som kanske kan kallas livskänsla. En 
paradox där lust och leda, längtan och 
uppgivenhet samsats. Då jag utmat-
tad avslutade mina år på Ystads konst-
museum, reste jag bort med en enda 
bok som sällskap, Werups diktsam-
ling ”Om trötta mäns skönhet”. Huvu-
det malde, känslan att ha flytt i stället 
för att sträva på, oron över vad jag tog 
vägen trängde på. Den ständiga ut-
mattande melankolin rev illa i själen. 
Men jag läste: ”Det var det som var li-
vet, tänkte jag / utan att minnas vad jag 
syftade på” Ja, sådana självklarheter 
behöver sägas för att förstås, och gav 
mig både lust och kraft åter. Och jag 
läste och läste. Werupifierad återvän-
de jag till ord och gärning utanför alla 
institutioner. 

Samma mörka stråk som fanns i 
”Om trötta mäns skönhet” finns ännu 
djupare i ”Medan jag levde”. 

Här berättar han generöst om mö-
ten med människor, som betytt något 
för honom. Men framförallt är boken ett 
samtal författaren för med sig själv om 
föräldrarna. Han flyttar sig till den som 
en gång var Werup, och han är djupt 
kritisk, närmast smärtsamt avstånds-
tagande inför övermodet, men lyckas 
samtidigt med den unges blick se 
föräldrarna. Hur han avskydde deras 
tomma liv, deras rutiner och övergivna 
ideal. Det blir en uppgörelse med en 
borgerlig livsstil, där sociala mönster 
styr stegen. Men ur detta växer också 
andra perspektiv. Och fadern träder 
fram allt tydligare, som en människa 
fast i mönster liksom hans mor. Men ju 
mer författaren tänker på sin far desto 
fler karaktärsdrag finner han, som för-
klarar. Det är ett av de mest försonan-
de föräldraporträtt jag har läst, sam-
tidigt som de både kan kritiseras och 
förstås blottas de sociala mönster som 
också en gång också drev Werup.

Och det är med den insikten förfat-
taren stannar vid människor han har 
mött. Många passar in i en anekdot. 
Men det märkliga händer att han gång 
på gång stannar innan han nått poäng-
en. Människor är nämligen inte anek-
doter, lika litet som minnen. 

Han skriver klart och effektivt, orden 
är rentvättade från allt bjäfs, det är där-
för de känslor han ofta stannar inför blir 
så starka och tydliga. Men det är som 
om han upplever hur språket lever sitt 
eget berättarliv. Det vill dra iväg. Och 
då håller han emot. Han vill stanna inför 
det som verkligen är viktigt, existenti-
ellt i en ström av tvivel, leda, sjukdom, 
åldrande. Han vill begrunda komposi-
tören Jean Sibelius trettio overksam-
ma år samtidigt som han återkommer 
till pianisten Horace Parlans under-
bara vänsterhandsspel, då högerhan-
den begränsats av barndomens polio. 
Han strävar bortom den glansiga ytan, 
virtuositeten. Lyssnar på andra kraf-
ter. Därför blir också allt han skriver 
musikaliskt. 

Medan jag levde
Jacques Werup
albert Bonniers förlag

Skolan har på senare år varit en het politisk potatis. 
Det har talats om bristfälliga kunskaper, att svensk 
skola halkar efter i den globala konkurrensen och att 
mätinstrumentet betyg måste komma in i tidigare.

En ordentlig genomgång av skolans situation 
består oss Sven-Eric Liedman med i Hets!. Där na-
gelfars gamla och nya läroplaner och utredning-
ar både för grund- och gymnasieskolan och för 
universitetsutbildningen.

Bokens titel syftar på den pekpinneslående Cali-
gula i Alf Sjöbergs film från 1940-talet. Någon ny Ca-
ligula i vardande med pekpinnen i högsta hugg anar 
knappast Liedman. Däremot ser han en lång rad pek-
pinnar från skolverket som de senaste decennierna 
pekat och lär fortsätta att peka i en alldeles bestämd 
riktning – elever och studenter ska anpassas till nä-
ringslivets behov. Utrymmet för den fria bildningen 
ska begränsas eller helt försvinna.

Entreprenörskap heter lösningen på alla problem! 
Allt ska inpassas i utilismens trånga kostym – den 
snöda nyttan. Tillåt mig tvivla på att det förbättrar kun-
skaperna och så gör också Liedman. Det är andra 
reformer den svenska skolan behöver, främst en or-
dentlig ekonomisk satsning så att lärarlönerna kan bli 
större och klasstorlekarna mindre.

Under den så kallade flumskolans tid, 1970- och 
80-talen, låg Sveriges elever i topp i alla internationel-
la jämförelser. Nu halkar vi efter. Jag tror att huvudor-
saken till tillbakagången är att stora delar av grund- 
och gymnasieskolan har överlämnats till företag 
som har till främsta syfte att ge vinst. Jag betvivlar att 
konkurrens om kunder (läs: elever) på utbildningens 
område inte är lika gångbar som på varumarknaden. 
Liedman är inne på samma linjer men har inget emot 
alternativa pedagogiska initiativ, som waldorf och 
montessori.

Kvalitetssäkring tillhör dagens modord. Den ska 
enligt höga vederbörande genomsyra offentliga in-
stitutioner. Det är lätt att säga men detta ”småttighe-
tens regemente” – allt ska dokumenteras – stjäl viktig 
arbetstid från lärare och hämmar engagemanget och 
därmed också undervisningens kvalitet.

Kvalitetssäkringen av skolans verksamhet via allt 
fler prov och tidigare betygssättning är trubbiga in-
strument för mätning av kunskaper. Det är sällan be-
tyg på prov mäter djupare ämneskunskaper, oftast är 
de bara en garant för vilka fakta som pluggats in till ett 
visst tillfälle och som det är fritt fram att glömma da-
gen efter.

Kvantifieringen av kvaliteter förekommer idag på 
en lång rad områden. Universitet tävlar med var-
andra utifrån ytterst dubiösa kriterier. Kvantifiering 
av kvaliteter, som kunskapsinhämtning, är i grund 
och botten omöjlig och leder bara till ett slags 
pseudokvantifiering.

Det märks att Liedman är idéhistoriker. I varje av-
snitt drar han trådar så långt tillbaka som är möj-
ligt och tillsammans med en lättsam men långt ifrån 
torftig prosa formas en helgjuten bild av dagens 
situation. 

Jan Erik Bornlid

hets!
Sven-Eric liedman, 
albert Bonniers förlag

I Mara Lees Salome befinner vi oss i 
en småstad på 1980-talet. Huvudper-
sonen är en ung och osäker tjej som 
letar efter en riktning. Temat är be-
kant, och det kunde bli ganska tråkigt 
och förutsägbart. Lyckligtvis balan-
serar romanen det väl och blir en fin 
läsupplevelse.

Elsa Mo lever för dansen. Bara när 
hon står i balettkläder framför spegeln 
kan hon koppla bort allt det jobbiga 
med att vara ung och människa. Hon 
umgås med sin bästa vän Veronica, 
som är svårt sjuk, och så dansar hon. 
Plötsligt flyttar en fosterbror in, som 
hon måste vänja sig vid. Johannes har 
stora kommunistflaggor på väggarna i 
sitt rum och gör Elsa omåttligt populär. 
På dansen flockas tjejerna runt henne 
och frågar när de får komma och hälsa 
på. Konflikterna tätnar och Elsa blir allt-
mer förvirrad.

Om det hittills har låtit som att Sa-
lome är en specifik ungdomsroman, så 
är det fel. Visserligen handlar romanen 
om en ung person, men den är skriven 
för vuxna. Medan jag läser så minns jag 
just den där svårgreppbara konflikten 
mellan frustration över att inte vara fri 
och känslan av att ens föräldrar är det 
tryggaste som finns. Det är en känsla 
man som vuxen lätt glömmer bort men 
som här alltså återuppstår på ett tro-
värdigt sätt. 

Det märks att Mara Lee har sina 
rötter i poesins värld. Innan den förra 
romanen, Ladies, skrev hon två dikt-
samlingar. Språket dansar fram och 
emellanåt kryddas meningarna med en 
vackert poetisk formulering. 

Jag funderar dock lite över varför 
Elsa hela tiden slåss med en av de kil-
lar hon träffar i boken. Alltså, inte att 
den ena misshandlar den andra, utan 
de slåss på jämlika villkor. Jag väntar 
mig en förklaring, men får aldrig nå-
gon. Är det ett slags tonårsfrustration 
som de tar ut fysiskt på varandra, eller 
hamnade deras relation bara fel från 
början? Nåväl, vissa frågor får man inte 
svar på inom två bokpärmar och det 
går nog att leva med. Bokens övriga 
kvaliteter väger upp detta svårförstå-
eliga inslag och Elsa stannar nog kvar 
länge i mitt minne.

Jessica Johansson

Salome
Mara lee 
albert Bonniers förlag

Under många år fanns Inger Christen-
sen med bland favoriterna till att få No-
belpriset i litteratur. (Hon avled 2009.) 
Framför allt skulle hennes poesi ha 
meriterat henne till priset. Tillsammans 
med några andra danska poeter domi-
nerade hon på sätt och vis den nordis-
ka poesin från 70-talet och framåt.

Nu föreligger en av hennes få roma-
ner på svenska, Det målade rummet. 
Där släpper Christensen loss sin fan-
tasi och berättarlust. Trots dess ringa 
omfång (ca 90 sidor) har romanen ett 
rikt persongalleri och en rad mer eller 
mindre dramatiska händelser passe-
rar revy. Alla bär renässansens Italiens 
kännemärke.

Tidsperspektivet snävas in efter-
hand. I början för Mantua-fursten Gon-
zagas sekreterare pennan. De ganska 
sporadiska utdragen ur hans dagbok 
sträcker sig över många decennier eller 
andra halvan av 1400-talet. Hans syn 
på omvärlden svartnar i samma mån 
som hans svartsjuka tilltar då fursten 
låter gifta bort sin dotter (sekreterarens 
älskarinna) till en konstnär. Renässans-
människans urtyper, arkitekten Alberti 
och filosofen Pico della Mirandola, dy-
ker bland annat upp vid hovet.

Den andra delen berör mest eskapa-
derna hos en kyrkans man, sederme-
ra påve – Pius II. Det är si och så med 
hans celibat. Han har placerat en son 
hos furstens trädgårdsmästare. Senare 
gifter sig denne med furstens dvärgdot-
ter men överger henne. Han återvänder 
ändå i smyg och blir far till flera barn.

Romanen slutar med en klassisk 
skoluppsats: ”Mitt sommarlov”. Konst-
närens son, furstens dotterson, skriver 
om en sommar utan resmål. Fadern är 
så upptagen av en fresk att de håller sig 
i Mantua. Sonen engagerar sig i arbe-
tet, från blandandet av kalk och sand, 
underlaget för motivet, till utförandet av 
motivet på väggen. Till slut stiger han in 
i tavlan och blir ett med konstverket.

Från tre olika perspektiv har Chris-
tensen fångat livet kring furstehovet. 
På sätt och vis har hon följt konstnä-
rens arbete med sin fresk. Först en 
grundmålning, därefter motivet i stora 
drag, för att sluta med detaljen. Och 
med hennes eleganta pennföring har 
det blivit ett litet mästerverk.

Jan Erik Bornlid

Det målade rummet
inger Christensen, övers. Marie 
Silkeberg
Modernista

När jag för tio år sedan valde att bo 
Österlen upphörde snart mitt redan 
relativt begränsade köttätande helt. 
Med egna ögon såg jag de makabra 
transporterna av grisar och kycklingar. 
Fem veckors kycklingar hopträngda i 
plastbackar som travats på varandra på 
traktorsläp, sex månaders grisar i flera 
våningar i grisbilen – resmålet var slakt-
huset. Varken kycklingarna eller grisar-
na hade någon gång vistats utomhus.

Argumenten för att lämna köttätan-
det är starka och många. Pelle Strind-
lund har samlat dem i Jordens herrar 
och ställt dem i relation till de argument 
som fördes fram för två sekel sedan 
när slaveriet gick mot sin upplösning.

Likheterna är slående. ”De finns till 
för oss”, ”hierarkier är naturliga”, ”de är 
fria i sin bur”, ”de saknar själ” – det är 
några av de argument om svarta män-
niskor som framfördes av anhänga-
re av slaveriet, som ansåg att sådana 
argument gav dem rätt att behandla 
slavarna efter eget godtycke, de svar-
ta var slavägarnas egendom. Boken 
ger för övrigt många nedslag i slave-
riets historia – en rätt mörk sida hos 
den så kallade kristna västerländska 
civilisationen.

Strindlund menar ingalunda, vilket 
ofta djurindustrins förespråkare ral-
jerar över, att djur ska behandlas som 
människor. Däremot önskar han att 
människan inte ska sätta sig över an-
dra arter och stänga in dem i betong-
kättar och burar, där deras naturliga 
beteende inte har en chans utvecklas. 

Det kan tyckas märkligt att kristde-
mokraterna är det parti som exempel-
vis kämpat hårdast för att minkarna ska 
vara kvar i sina små burar. Men krist-
demokraterna tyr sig fortfarande till 
Bibeln och i den klassificeras djuren 
efter klövar och fiskfjäll och människan 
ges rätt att göra vad hon vill med dem.

Granskar man argumenten hos för-
svararna av köttproduktionen närmare 
visar de sig tämligen ihåliga. Ett av 
dem som förs fram är att det är natur-
ligt att människan avlivar djur. Att hålla 
djur instängda, avla och göda dem är 
emellertid en i högsta grad kulturell 
företeelse.

Strindlund ser framtiden an med till-
försikt. Han tror att en relativ snabb för-
ändring av djurhållningen kan komma, 
att veganism och vegetarianism vinner 
allt fler anhängare.

Visst händer saker snabbt ibland 
men köttbranschen har lobbyorganisa-
tioner bakom sig som rycker ut med sin 
resursstyrka av välavlönade (mutade?) 
informatörer så fort den minsta lilla kri-
tik mot den kommer till uttryck. Därtill 
har jordbruksministern (landsbygdsmi-
nister heter det visst idag) själv intres-
se i branschen. Tala om insyltning.

Jan Erik Bornlid  

Jordens herrar
Pelle Strindlund
Karneval

Boken innehåller sjukdom, död och 
också ett slags tillbakalutad djupt sym-
patisk trötthet. Ungefär som när Mi-
les Davis spänner trumpettonen och 
stannar, då han nästan nått den där 
höga tonen. Trött på att bevisa något! 
I boken finns en sorglustig historia jag 
gång på gång återkommit till och som 
vittnar om en försvunnen tid i ett de-
lat Europa. Den unge jazzmusikern 
Werup uppträdde under amerikansk 
pseudonym i Prag. Där mötte han den 
åtråvärda och fullkomligt oåtkomliga 
dansösen Vera. Många år senare åter-
vände Werup till ett Prag, som inte är 
sig likt. Han får infallet att söka upp 
denna Veras adress. Hon bor ännu 
kvar! Och med bultande hjärta väntar 
jag på detta möte efter decennier, men 
utanför porten vänder författaren och 
vandrar iväg för att i stället fundera över 
ett stort glas vin.

Hur kunde han bedra sig själv så på 
en poäng? Jo, det är lika enkelt som 
sant, att människor och städer från förr 
numera bara är platser i vårt minne. 
De finns strängt taget inte längre. En 
upprepning i realtid förutsätter en helt 
ny berättelse. Det finns andra som har 
blivit viktigare. Som den där Werup 
berättar lågmält om sin trötthet, sin 
försämrade hälsa och den ständigt le-
vande musiken. 

De fantastiska skildringarna av 
uppväxtårens Malmö har blivit just 
en sådan ö i minnet. En intensivare 
skildring av en gammal älskling har 
jag sällan läst. Fylld av förgänglig-
het – och kanske saknad. Men inte av 
platserna, däremot kanske av den or-
dens berusning han då var förmögen. 
Förbehållslösheten. 

Att läsa Jacques Werups ”Medan 
jag levde” är som att lyssna på Franz 
Schuberts sena verk. Till och med dur-
tonarterna förenar leda med de vack-
raste melodier, som snabbt slits sön-
der, men ändå hänger allt ihop. 

Thomas Millroth
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Denverbandet må vara mest kända för 
att de grammynominerades för sound-
tracket till ”Little Miss Sunshine” och 
att ha backat upp burleskikonen Dita 
von Teese, ett cv de absolut inte be-
höver skämmas för! Men på detta, sitt 
femte album, tar de ytterligare ett steg 
framåt och låter gladare än någonsin. 
Nick Urata har en lysande gäll stämma 
som tränger sig på, och i sina största 
ögonblick tangerar han, vågar jag på-
stå, självaste Orbison. 100 Lovers låter 
som om ni tänker er att Radiohead hade 
träffat på Roland Cedermark iförd rysk 
pälsmössa och kråsskjorta på en latina-
merikansk bakgata och börjat jamma, 
tömmandes ett antal bag-in-boxar. Jo, 
det låter precis så kul som beskrivning-
en försöker göra gällande. En skiva att 
upptäcka och älska för dem som inte 
tittar på Idol eller slaviskt sneglar på för-
säljningslistans toppskikt, även om nu 
”All the band in all the sea” faktiskt är 
klockren för P3:s A-lista. 

Lars Yngve

DeVotchKa / 100 lovers (anti/
Border)

Ena stunden dechiffrerar du sovjetiska radiosigna-
ler under kalla kriget, för att kort därpå sitta med din 
senapsgula kånkenrygga utanför en nerlagd Kon-
sumbutik i Gislaved, gnolandes på Alf Robertssons 
Hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Du und-
rar kanske varför, men något därför finns inte. Inte när 
Stockholmstrion Tape får bestämma dagordningen. 
De gör lite som de vill.

Ni som har hört Tapes tidigare utgivning vet möjli-
gen vad jag dillar om. Få grupper besitter en sådan för-
måga att framkalla märkliga bilder och filmsekvenser 
hos lyssnaren som de gör. Deras nya album, Revelatio-
nes, skiljer sig inte i det avseendet. Med arrangemang 
präglade av akustisk friform och elektroniska ljudor-
nament, någonstans i gränslandet mellan folkpop och 
loungejazz, kastas man ohjälpligt mellan sinnesin-
trycken. Suggestiva syntmattor varvas med irreguljärt 
slagverk och närmast banala piano- och gitarrfigurer. 
Ljudlandskapet är återhållsamt och lynnigt; stillsamhe-
ten bryts ständigt av något oväntat, något distat, något 
fult. Det låter som en blandning mellan göteborgska 
Midaircondo och ett Oddjob i rejält paltkoma. 

Men på något vis haltar alla jämförelser. Tape är 
varken fågel eller fisk. Och framförallt inte mittemel-
lan. De har funnit sig ett eget litet hörn av tillvaron, där 
den repetitiva och improvisatoriska musiken tilldelas 
lika värde. Resultatet är helt klart tilltalande, men hur 
angeläget är det egentligen?

Som album betraktat är Revelationes ett ögonblick-
ets njutning – ett skickligt hantverk som behagar för 
stunden. Det erbjuder inte något större motstånd. Det 
väcker inga frågor. Det berör inte. Jag kan heller inte 
påstå att det dröjer sig kvar särskilt länge, melodierna 
försvinner lika snabbt som uteserveringens lediga plat-
ser på sommarens första dag. Efteråt finns endast för-
nimmelsen av ett suddigt möte kvar. Jag minns bara att 
det var ett vackert möte. Ett möte jag gärna upplever 
igen. Revelationes är ett paradoxalt album på det viset. 

Viktor Jonsson

Tape / revelationes 
(häpna) 

Det är inte speciellt svårt att unna Gel-
dof en stor musikalisk framgång. I tider 
då folk vill bli kändisar enkom för kän-
disskapet och sin egen vinnings skull, 
är det sällsynt med personer som är 
uppriktigt engagerade och som gör 
betydelsefulla insatser för att göra värl-
den till en bättre och mer rättvis plats. 
Jo, det anses inte speciellt fräsigt, 
och han tjänar dessutom själv också 
pengar på det. Och…? Band Aid och 
Live Aid punkterade för all framtid Bob 
Geldofs musikkarriär – om man med 
detta menar hans gärning hamnade 
flera pinnhål över att ”bara” vara musi-
ker. Efter Live Aid ville nämligen få höra 
Geldof sjunga. Föreläsa och informe-
ra? Yes. Sjunga? Nope! Det vore en 
lätt överdrift att påstå att Geldof göds-
lar med material, det har gått hela tio år 
sedan han gav ut Sex, Age and Death, 
och hans musikaliska karriär får mest 
anses vara en nödvändig ventil för ho-
nom. Men faktum är att han 2011 gjort 
sitt bästa soloalbum. Inte sedan Boom-
town Rats album Tonic for the Troops, 
The Fine Art of Surfacing och Mondo 
Bongo, har han låtit så här musikaliskt 
inspirerad, och till freds med sig själv 
och sitt liv. Här finns klockren och sprit-
tande pop i Silly pretty thing, eftertänk-
sam falsettsång med rymdinspiration 
och akustiskt krafsande på gitarren, 
men bäst är ändå Here’s to you, med 
George Harrison-gitarr. Musikaliskt 
splittrad, men rolig att lyssna på. 

Lars Yngve

Bob geldof / how to com-
pose popular songs that will sell 
(Universal/Mercury)

Crowbar kommer från den fuktiga värmens, voo-
doons och den goda matens New Orleans (har du 
aldrig varit där så är det ett måste). Musiken är svar-
tare och tyngre än chef Paul Prudhommes svärta-
de fisk och kroppshydda men ändå fylld med hopp. 
Crowbars kraftfulle sångare, gitarrist och huvud-
saklige låtskrivare Kirk Windstein (även i Down och 
Kingdom of Sorrow) har lagt ölen på hyllan, gjort upp 
med Gud och gjort en formidabelt bra platta. Sewer 
the wicked hand har tunga riff, angelägna och per-
sonliga texter, vackra gitarrstämmor och inte minst så 
brinner Kirk, Matthew Brunson (Kingdom of Sorrow), 
Patrik  Bruders (Goatwhore) och Tommy Buckley 
(Soilent Green, Christ Inversion) som stolta fyrbåkar 
i ett annat ganska nattsvart musikmörker. Sällan har 
hårdrock, sludge, doom eller vad du nu väljer att kalla 
det Crowbar framför, känts så angeläget. Det kan 
bero på att Kirk låter som han doppat sina stämband i 
kaustiksoda och sedan marinerat dem i tabasco. När 
han sedan spelar ut hela sitt känsloregister och vågar 
låta svag och hjälplös i all sin skröplighet så blir det än 
mera betydelsefullt. Hela plattan är en fullträff men lå-
tar som inledande Isolation, Let me mourn och vackra 
A farwell to misery är dem som jag berörs mest av.

Jerry Prütz

Crowbar / Sewer the wicked hand 
(E 1 Music)

Gustaf Ljunggrens skiva från i höstas tar avstamp i 
studior i New York, Seattle och Los Angeles och med 
medmusiker från i flesta fall Över Där, men det spelar 
egentligen ingen roll för upplevelsen av denna mes-
tadels meditativt minimalistiska syn på omvärlden, 
debut-cd är det efter en god karriär, so far, bakom 
Robyn och i danska underhållningsprogram. Nästan 
ambienta ursnitt, även ur sin kontext inte ens farligt 
nära rosa avslappningsmusik, utan med berörings-
punkter, funna ljud och annat som ger skivan en själ. 
Världsmusik på riktigt. 

Jan-Erik Zandersson

gustaf ljunggren / Fractions and Pastures 
(Brus & Knaster)

Finders keepers fortsätter sitt botaniserande av 
exotisk psych/rocknroll från hela världen. En härlig 
utgåva med låtar jag inte trodde existerade överhu-
vudtaget. Musik som kommen från underjorden, där 
den bokstavligt talat legat gömd i årtionden – den för-
bjudna musiken i Iran som gömts undan i källare och 
skrymslen till oss här och nu, idag. Detta är singlar 
och Ep:s som de flesta har förstört och bränts upp för 
länge sedan.

GooGoosh, bandet som än idag är en förebild för 
rebelliska Iranska tonåringar är med – förstås – med 3 
låtar. Det är ett utsökt låtval. Det är inte bara en platta 
av DJs för DJs, utan passar lika bra i högtalarna på det 
lokala Kebab-haket som på den lokala klubbens dans-
golv. En blandning av folkpop, garage, psychedelia, 
funk i Iransk tappning och är om man ska citera dem 
själva: ”musik som varken är öst eller väst” Ett tidsdo-
kument och en arkeologisk sensation som heter duga.

Johan Stenström

Pomegranates / Persian pop, funk, folk, psych 
from 60s & 70s (Finders keepers)

Mike Ness säger att han inte är lika arg 
längre och det hörs på Social Distor-
tions senaste album. Det börjar riktigt 
bra med instrumentala Road Zombie 
men redan nästa låt Carlfornia Hus-
tle and Flow låter som något som The 
Four Horsemen kastat i papperskor-
gen 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 sing-
eln Machine Gun Blues och den helt 
suveräna Hank Williams covern Alone 
and Forsaken. Då når de samma höj-
der som på Somewhere Between 
Heaven and Hell plattan. Jag får in-
trycket 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)

Kanadensiska enmansbandet Bloods-
hot Bill och garage/soul-kungen, tillika 
den ”Indiska galningen från Hamburg”, 
King Khan, samarbetar för första 
gången på en LP. Det är en mycket 
lyckad mix av helvild rockabilly-gara-
ge-soul med heta orientaliska vindal-
ootongångar och spicy curry, och de 
trakterar allehanda instrument som 
ska ingå i den kryddningen. De passar 
varandra som hand i handske, och har 
haft jäkligt kul under inspelningen och 
säkert trott att de var ifrån Bombay. Det 
finns en stor dos humor i det hela och 
jag kan lova många garv under lyss-
ningen. Kolla gärna upp deras videos 
till Brown Trash eller Bucketful. Eller 
ännu bättre försök att se dem live om 
inte tillsammans så med deras respek-
tive band. Utgivet på Norton records 
(som drivs av gamla Cramps trummi-
sen Miriam Linna). En av årets bästa 
skivor. Ge oss genast en portion till!

Johan Stenström

Tandoori Knoghts / Curry up
(Norton records)

En ny platta med David Coverdales 
Whitesnake bjuder inte på några tvära 
kast utan den är rak som en motorväg 
en solig sommardag och detta utan 
det minsta lilla gupp. Det känns bra 
och tryggt, man kan lita på farbror Da-
vid (Jo, han blir 60 år i år) och hans vita 
orm. Det svänger bra om de snabba 
låtarna och blues och balladnumren är 
storartade. ”Forevermore” är bandets 
trettonde studioplatta med originallå-
tar. Vi som följt bandet från ett blues-
rockinriktat svänggäng till fluffigt MTV-
band med ursnygga videor finner här 
en tillbaka gång till det mer organiska 
vilket passar David så mycket bättre. 
Med en speltid på över timmen var jag 
rädd för dödtid och utfyllnad men så är 
inte fallet, tvärtom, ”Forevermore” är en 
mycket smakfull och väl avvägd anrätt-
ning. Gillar du Whitesnake kommer du 
att älska ”Forevermore”

Jerry Prütz

Whitesnake / Forevermore 
(Frontiers)

Wons skiva fick mig att göra något 
jag sällan gör när jag lyssnar till en ny 
skiva: spela den en gång till, direkt. Det 
här är flumgung av bästa märke och 
minsann om jag inte börjar se en sorts 
malmöitisk version av den progres-
siva musiken. De hette Now tidigare, 
denna nya skiva är en smältdegel som 
har mer med kanadensisk postrock 
och etikettbrodern Ved att göra än tra-
ditionell progressiv musik, här dras det 
också mot en bredd i influenserna, där 
det finns gitarrfigurer som inte vill släp-
pa mina öron och pårökta partier där 
djupet i skivsamlingen blir vindlande 
hos Won. Med titlar som ”A Kraut” och 
”Affriccio” spänner de både bågen och 
visar var hjärtat hör hemma, det här är 
musik för nyfikna öron. 

Jan-Erik Zandersson

Won / The Silent Decade (Psychic 
Malmö)

Sonic Youth är ett band som, – tack 
och lov, trots sina 30 år, inte vuxit 
färdigt. Thurston och Lees gitarrer 
fortsätter att sjuda av expressionis-
tisk glöd och stäms om för att pressa 
fram ljud så skeva och dissonanta att 
de liksom glider ovanpå varandra likt 
två magneter, oftast förpackade i fö-
redömligt hög volym. Det ringer fort-
farande till då och då i mina öron när 
jag tänker på deras framträdande på 
Ystads Teater, där de förmodligen pro-
ducerade den maffigaste gitarrväggen 
landet någonsin hört. Den var lika våld-
sam för öronen som att, säg… springa 
rakt in i hörnan på en kökslucka i 27 mi-
nuter – för köksluckan, och lägg därtill 
en stickande, kvardröjande och väldigt 
envis lukt av varmkörd bilbana! Det här 
är renodlad filmmusik till den franska 
filmen Simon Werner a disparu, och 
den är inte elektrisk på ett våldsamt vis, 
utan framförs återhållsamt med impro-
viserad eftertanke och saknar helt och 
hållet sånginsatser. Den som – om nå-
gon? – hade förväntat sig ett roman-
tiskt soundtrack till en solnedgångs-
promenad, lär bli gruvligt besviken. Här 
är alltså ingen hitsingel som ska sälja 
filmen och vice versa, detta är tvättäkta 
ljudkulisser som bäst beskrivs som 
ett musikaliskt avståndstagande från 
fabriksproducerade hits. För alla oss 
som inte kan få nog av indiegudarna är 
detta en nödvändighet och avslutande 
13.08 långa ”Theme d´Alice”, är rena 
himmelriket. 

Lars Yngve

Sonic youth / Simon Werner a 
disparu (Sonic youth records)

Låt er inte luras av titeln. Det här handlar om hårt rock-
ande rednecks från Kentucky. Visst, de har lagt till lite 
country attribut så som t ex banjo på en del låtar men 
annars har de inte gjort så många avsteg från deras 
cowPUNK formel. Intensiteten är hög och texterna är 
väl inte direkt politiskt korrekta. Med låt titlar som Drin-
king My Baby Goodbye, Dead Dog Highway och Ain´t 
living Long Like This så kan man ana hur det låter. Att 
Blaine Cartwright som även startade Nasville Pussy 
är med i bandet är ytterligare en ledtråd. Ska man sam-
manfatta det hela så kan man säga att det hela låter 
och ser  ut som en riktigt elak och skitig släkting till Ja-
son & The Scorchers. Dessutom en onykter sådan. 
Det enda negativa med den här plattan är att det är 
deras sista. Enligt vad de själva säger så lägger de av 
innan de blir skjutna eller hamnar i fängelse.

Janne Falk

Nine Pound hammer / Country Classics 
(ninepoundhammer.homestead.com)

Fem sätt att vara progressiv på, bara 
svenska artister. Genren är mer mång-
sidig än på länge och bjuder på både 
överraskningar och det förväntade. 
En sjätte kunde varit Kenny Håkans-
sons senaste, ”Psychedelic Dream”, 
hemvävd psykedelia som blir något 
för sockersöt, kunde varit mycket mer 
sinnesutvidgande, men där vi har en 
ny Kebnekajse-skiva att se fram emot 
mot slutet av februari. Se det som fem 
nedslag inom den mer konstruktiva 
musiken. 

Först ut: Moon Safari. Bakom sig 
har de två album, båda med stämsång, 
mycket klaviatur och stor inspiration 
från Yes, Moody Blues och, i viss mån, 
tidig Genesis, samt i låttitlar och texter 
lån från den amerikanske författaren 
Robert A. Heinlein. Klassisk symfoni-
rock, med andra ord, svensk förtecken 
på debuten ”A Doorway To Summer” 
och uppföljaren, dubbeln ”Blomljud”, 
men mer från den just klassiska symfo-
nirocken än den mer svenska varianten 
(Flower Kings’ Thomas Bodin hjälpte 
till på debuten, men vi är i samma land-
skap), en väldigt positiv, livsbejakande 
progressiv musik med vackra melodier. 
Nu tredje skivan, ”Lover’s End” och det 
är bitvis ett avsteg, det är mer en sorts 
omsorgsfullt tillverkat popalbum där 
just stämsången är i förgrunden, det 
symfonirockande hantverket finns som 
en sorts underström men det här låter 
mer anglosaxiskt än svenskt, mer Beat-
les, Beach Boys och Supertramp än 
gammal Genesis. Vackert, kanske en 
aningen överproducerat/väl slickt men 
också ett avsteg från de två första albu-
mens inslagna väg, litet som Alan Par-
sons’ skivor, fast utan de krokskapande 
melodierna, kanske sen Barclay James 
Harvest är en mer rättvisande liknelse?.

Galleon är gamla rävar i den pro-
gressiva genren, nionde albumet ”In 
The Wake Of The Moon” på nystar-
tade bolaget Aerodynamic i Envi-
ken (som bevisar att det finns mer än 
rockabilly där) och det här är klassisk 
progressiv rock med taktartsbyten, 
drivande klaviatur, helt enkelt klart ly-
sande i den anglosaxiska versionen 
av genren, duktiga, drivna musikanter 
som inte räds långa, dynamiska musik-
stycken (det serveras två instrumen-
tala långkörare på cd:n), för den som 
uppskattar klassisk progressiv musik 
är det som att mysa under en bekant 
filt, rekommenderas. 

Mer från det nya skivbolaget i Envi-
ken som koncentrerar sig på progres-
siv musik och med skiva ”21st Century 
Junk” med Dynamo Bliss blir det mer 
spretigt, det finns nästan hur många 
influenser som helst och det gör skivan 
spännande. De kallar det ett temaal-
bum om att söka sin tillflykt i drömmar 
och det låter Camel, King Crimson, 
Alan Parsons Project, motorvägsrock, 
popsnörelåtar, listan kan bli hur lång 
som helst. Melodiskt, allsidigt, det här 
är ruskigt innovativt, varierat, inte ett 
dött ögonblick. Trion Mikael Sand-
ström, Stefan Olofsson och Peter 
Olofsson kommer vi att höra mer från. 
En klar favoritskiva från 2010. 

Anders Helmersons debutalbum 

Moon Safari 
lover’s End
(Blomljud)

galleon
in The Wake of The Moon 
(aerodynamic) 

Den rösten tar jag inte miste på. Musi-
ken har blivit litet tuffljuvare. Där finns 
slingor och klanger som ur en sago-
värld. Samtidigt som det ligger ett tungt 
otåligt tryck under alltsammans. Ibland 
rycker det riktigt rockigt i muskelgrup-
perna som i ”Blondie”. I andra stycken 
blir det mer drömskt, nästan som vi-
sor och ramsor. Bilderna i texterna har 
också denna blandning av fantastika 
och minnen, som välter över i Magna-
sons alldeles egna landskap. ”I´m going 
underground in a balloon,” sjunger hon 
i Beatle, som alltså syftar på insekten 
och inte gruppen. Ofta tänker jag på 
ramsor, och lika mycket Humpty Dump-
ty eller Alice i Underlandet. Hela skivan 
är en sådan absurdistisk resa. Litet yrs-
lig. Ofta jublande. Det är mycket motljus 
i klangerna. Inte minst i hennes vackra 
dansanta pianospel i den instrumentala 
”Hur jag föreställer mig det är att segla”. 
Hennes mycket speciella anslag som 
lever i symbios med rösten rör sig in och 
ut i låtarna. Om det är något jag skulle 
önska mig, så är det en mer minimalis-
tisk produktion. Nu sveps hon in i ef-
fektiva klanger, som jag inte alltid tycker 
lägger till något. De där drömlika närbil-
derna finns också som öppningar bland 
ljudmolnen, lyssna bara på öppningen 
till ”Falling asleep to a kitchen conver-
sation”. Den kan ingen annan än Mag-
nason skapa. I det stycket finns också 
nyckfulla samtal med olika instrument. 
En fantastisk resa in i hennes musikrum.

I legeringen av en unik stämma med 
ytterste egensinniga slingor och ett 
alltid friskt pockande pianospel är hon 
enastående.

Thomas Millroth

Edda Magnason / goods (adrian 
recordings arcd 127)

”End Of Illusion” köpte jag när det var 
nytt 1981 där det stod och trängdes 
med lp med Steve Reich och Phi-
lip Glass på andra våningen på Folk 
å rock på Stortorget i Lund. Denna 
kultklassiker slog aldrig igenom och 
Anders har en spännande levnadshis-
toria där han vände musiken ryggen 
för att bli läkare, var kirurg i Köpen-
hamn och läkare på kryssningsfartyg 
innan han återvände till musiken med 
”Fields of Inertia” i Brasilien för snart 
tio år sedan. Nu har han sin bas i Lon-
don och nya skivan ”Triple Ripple” är 
en strålande återkomst, jazzrock med 
Bryan Beller på bas och den milt sagt 
drivande trummisen Marco Minne-
mann (nyligen Sverigeaktuell vid Isildur 
Banes årliga IB-Expo i Halmstad där 
han delade scen med Adrian Belew 
och Midaircondo), två ekvilibrister på 
sina respektive instrument som pas-
sar väl som stöd åt Helmersons intri-
kata synthslingor. Ingen återhämtning, 
inga pauser eller viloplatser, ideliga 
taktartsbyten, riktigt gedigen, när-
mast ”gammaldags”, fusiondoftande 
jazzrock, där jag fortfarande hör kopp-
lingarna bakåt i tiden, familjetillhörig-
heten till ”End Of Illusion” finns där. 
Energi, aldrig stillastående, tidlös. Nu 
behöver vi väl inte vänta lika länge på 
nästa nedslag?

En smältdegel eller en samman-
fattning av influenser. Kan också kall-
las en av 2010 års mest spännande 
skivor (ah, två i samma recension!). 
Pocketsizes “The Hornplayer From 
The Milky Way…” drar iväg åt alla håll 
och en uppräkning av det jag hör på 
denna ytterst varierade och välprodu-
cerade cd (gitarrdriven italiensk progg 
från 70-talet, Frank Zappa, King Crim-
sons 70-tal, pårökt Merit Hemming-
son, 60-tals psykedelika från Londons 
förorter, Fläsket brinner uppdaterade 
för 2000-talet – och så vidare) ger en 
fingervisning både om spelskicklig-
het, innovationsrikedom och stora skiv-
samlingar. Enda smolken är ett stock-
holmskt uttal av de (fåtaliga) engelska 
texterna, men det är en detalj. Jag blir 
besviken om de inte får vara huvud-
nummer vid årets Slottsskogen goes 
progressive i Göteborg i augusti (till-
sammans med Introduction, Koi, Gös-
ta Berlings saga, Dynamo Bliss – det 
kan bli en lång kväll…) eller om inte nå-
gon klok människa för samman de här 
modiga männen med Janne Schaffer 
för att visa hur ett modern form av Hör-
selmat skulle kunna låta – och sätter 
skivan på repeat. 

Jan-Erik Zandersson

Dynamo Bliss
21st Century Junk 
(aerodynamic)

anders helmerson
Triple ripple
(Musea)

Pocketsize
The hornplayer From The 
Milky Way… (Mill hill)



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.

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

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

VI SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGET
SPRITT I VÅR MILJÖ OCH

UNDERKASTAT OSS.
STEFAN JARL

VILKA KEMIKALIER HAR DU I DITT BLOD?

EN DOKUMENTÄR AV STEFAN JARL MED EVA RÖSE

PÅ BIO ÖVER HELA LANDET. PÅ DVD I VINTER.

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

”KRATTAT I MANEGEN
FÖR EN GULDBAGGE.”

Dagens Nyheter

Expressen

Gomorron Sverige, SVT

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

Aftonbladet
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Gotte Efraim Twärvigg

Flakmoppe och låda på magen

kl. 15:46
Har hunnit gå ett tag sedan senaste 

uppdateringen. Tänkte bara snabbt 
informera samtliga oroliga nagelbi-
tare att bilen klarade sig igenom verk-
stadsäventyret med hedern i behåll. 
Pripps drog inte på sig några dyrbara 
reparationer utöver de redan inplane-
rade. Skönt och tack för det! Dessut-
om faller det sig som så att det är party 
hos den lokale bilnasaren ikväll då dom 
förhandsvisar diverse nya bilmodeller. 
Ska dit och lägga beslag på min del av 
gratismaten och allt annat diverse löst 
stuff som jag kan få fingrarna på.

However, det är grymt segt på jobbet 
just nu. Överväger och säga upp mig 
på vinst och förlust. Öppna en korv-
vagn eller nåt? Fan vet var, när och hur.

Om vi säger så här, så har jag just 
nu ?ganska mycket att bita i? gällande 
alla projekt på jobbet som jag är inblan-
dad i. Fick nyss ansvaret för ännu ett 
projekt som ingen annan lyckats/orkat 
slutföra. ?Men du behöver bara?? 

Ja vad jag behöver är mer betalt, vil-
ket det inte är frågan om heller. Samma 
lön och hej hallå till 30 timmars ny över-
tid! Tjenare! Ska räkna lite på korvvag-
nen under dagen. 

Äh vad fan! Anta att man köper 12 
korvar för 25 kr vilket ger 50 öre korven 
i kostnad.

Korvbröd 12 st för 15 kr à pris 1,25 
kr. En flaska Slottssenap räcker till 30 
korvar kostnad 20 kr? = 1,50 kr/korv. 
Ketchup 0,75 kr/korv. Total råvarukost-
nad för korv med enkla tillbehör blir då: 

Korv 0,50 kr
Bröd 1,50 kr
Senap 1,50 kr
Ketchup 0,75kr
Fulimporterad MER: 1,00 kr
Totalt: 5,25 kr. 

Om man lyckas sälja varje korvjävel 
för 10 kr inklusive fulimporterad MER 
gör man 4,75 kr i vinst. Ojdå, det 
krävs visst att man lyckas sälja 3 000 
korvar/månad samt en del skattefiffel 
för en dräglig inkomst. 

Våfflor då?! Klart ett våffelbageri 
kommer att sälja året runt i detta GI-
hysteriska rike! Jag får räkna på det. 
Ska bara svara i telefon först.

Dr Evil

Dr Evil

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

Utanför kontorsförrådet hör jag hur re-
daktionen vaknar till liv. Stefan, med ka-
tastrofalt låg blodsockernivå, går runt 
och skäller på folk för att någon har 
slickat på hans datorskärm. Stefan kan 
ju förstås inte veta att den skyldige till 
fläckarna på skärmen är jag. Det blev 
en lång natt framför hans dator. Under 
mitt alias Svenskt stål har jag avslöjat 
allt för en okänd kvinna på sajten horny 
web-cam-sluts dot com. Om hur jag 
hållit mig gömd på kontoret i över en 
månad. Hur polisen varit här och sökt 
igenom mina skrivbordslådor. Hur de 
har förhört mina kollegor. Hur jag nu 
officiellt är anmäld försvunnen. Hur fi-
nansmarknaden har kollapsat och hur 
jag börjat tvivla.

”Nej, du måste tro”, svarade Stormy. 
”Marknaden bygger på allas vår tillit. 
Utan marknaden skulle våra vägar ald-
rig ha mötts”.

Det var fint sagt tyckte jag. Det gav 
mig hoppet tillbaks en smula.

”Det skålar vi på. Skål as we say in 
land of the Vikings!

Jag tog en klunk gin. Flaskan hade 
jag hittat under ett lager ångestdäm-
pande läkemedel i min kollega Elisa-
beths skrivbordslåda. Jag höjde glaset 
mot datorskärmen. På andra sidan höj-
de Stormy en plastmugg mot webbka-
meran och log.

Morgonen första solstrålar lyste upp 
kontorslandskapet. Det var mitt livs 
mest romantiska stund, varenda minut 
debiterad på Stefans kreditkort. Min-
nesbilden kommer jag att för evigt spa-
ra i mitt hjärtas hängmappssystem.

Klockan var snart halv sju. Snart 
skulle den överpresterande Elisabeth 
dyka upp, en timme före alla andra. 
Innan jag stängde av datorn lutade jag 
mig fram och lät mina läppar nudda 
LCD-skärmen. Jag kunde inte hålla min 
lust tillbaka utan kysste monitorn så in-
tensivt att det ramlade ner på golvet. Vi 
tumlade runt tillsammans på heltäck-
ningsmattan. Plötsligt hörde jag ett väl-
bekant pling från hissarna. Jag baxade 
upp skärmen och flydde hukande till 
gömstället i materialrummet.

Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –2.2
Dow Jones: –4.3
Nasdaq: –5,1

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

Du Irene. Ipad är en surfplatta som tydligen ska ersät-
ta surfingbrädan, använder du tvättmedlet Surf och 
kan iPaden ersätta skärbrädan tror du?

Hallå din gamla indian. 
Nej, det var bara som jag skojade. Även om du 

ser ut som en. ”Risiga huvudet” är ditt namn. Nej, 
jag bara skämtar med dej. Hoppas ente du tog illa 
opp. 

Jaha, Ipad va det ja. Nä, jag är inte så po det med 
poddar och paddar. Jag är en PC-käring. Hatar 
Mac. Hatar Apple. Det är bara skryt – både burkar-
na och operativsystemet. Datorvärldens bimbos, 
om du frågar mej. Nej tacka vet ja Samsung Galaxy 
Tab. Den är Android-baserad och jävligt mycket fe-
tare än Apples IPad, särskilt nu sedan den stöder 
Flash 10.1. Jag är den enda i Degeberga som har 
en. Trodde du ente om gamla Irene. Nej, men det 
finns mer innanför skinnvästen än vad man kan tro. 
Va det nåt mer?

Irene Gren

Irene-Gren

Marsipanien

Semlan saftig sig samlar
fastnat i fastlagens fest
marsipanien mandelmassa
vispgrädden i gräddad
bulle i bulimikers ugn

S.Kald

S. Kald

”att vara peppar-
kaksgubbe är värl-
dens lättaste jobb. 
allt som krävs är att 
man är knådbar och 
passar in i en form”
– olle ljungström

Åsa-Nise – Wälkom te Knohult

Asså denna fimlen hannlar om nåra gamla gubbar i 
smålan såm hitta ålja po tåmten.

Då vill skånska oljegubbar åsse ha den åljan, dom 
skickar en sån slemmi typ å lura dåm.

Men dom vill ente selja så då blir de bråk me sverje 
så då blir dom ett eget lann.

Sen e pumpen så stark att den tar all ålja från hela 
värden å usa hotar å bomba.

Men han Nise sprängor pumpen å de slutar lyklit. 
Den va råtönti men ja garva såm fan!

Vill se mer!

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

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

Jack-Åke, ständig praktikant

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en kvinna med ett litet bekym-
mer. Med tanke på den långa och 
kalla vinter vi haft så står jag knappt 
ut längre. Det är så att jag längtar så 
till sol och värme, och skulle kunna 
göra precis vad som helst för att få tillbringa en vecka 
eller två på betydligt varmare breddgrader. Proble-
met är att min man inte alls är intresserad av detta. 
Han älskar vinter och kyla, och kan sitta timmar på 
jaktpass eller på isfiske på nån sjö. Som jag inte alls 
är intresserad av. Hur ska jag få honom att vilja åka 
med mig söderut.

Isjungfrun

Kära Isjungfrun! Jag förstår inte problemet. Äkta män 
är överreklamerade, förutom när det gäller försörj-
ning och att betala räkningar, eller underhåll med 
för den delen. Åk själv, utan Ötzi, för Guds skull. Det 
finns gott om eldiga karlar söderöver som gärna hade 
värmt en frusen kvinnosjäl från den kalla nord. Det 
bästa är att du slipper ha dem rännandes efter dig när 
du åkt hem. ”Use them and lose them”, som jag bru-
kar säga. Resebyrån på måndag? Trevlig resa!

K ära H järtanes!

Adi S. analysieren.

Historia:
När vårdcentralen hade telefontid ringde fru Svens-
son upp husläkaren.

– Min man är så förkyld. Vad ska han göra för att må 
bättre? 
– Han ska dricka mycket och vila.
– Jaså, jaha…? Det är precis det han brukar göra!

Analys:
Ein Mann weißt was sind die bäste für erselbst gewe-
sen! Als es heißt im Schwedisch, Gut Mann reiden 
erselbst! Es ist nur die Frauen das es nicht hab es 
versteht. Der Arzt sind ein kluchen Mann gewesen, 
wie als hilfensammen sind!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

Hur man blev skribent för tidskriften ”Nya Upplagan”

En solig våreftermiddag besöktes jag av min bror Ei-
nars sonson, en av de få jag mottar i mitt hem sedan 
min fru Eugenia togs ifrån mig och flertalet av vän-
nerna i herrklubben gått ur tiden. Min släkting bar 
under armen en tidning med texten ”Nya Upplagan”. 
”Av vad?”, var min naturliga fråga. Han förklarade då 
att publikationen hette ”Nya Upplagan” samt visade 
mig den därefter med viss tvekan. Jämsides därmed 
påpekade han att den nog inte var något av intresse 
för mig då den mestadels behandlade modärn kul-
tur. Efter detta tillsköt han att den dock även innehöll 
kåserier av en äldre man som kanske skulle falla mig i 
smaken. Denna äldre man hette Grefve Fågelsparre 
och hade ett relativt sympatisk utseende, om än en 
smula uppblåst. 

Då undertecknad i denna tidigare upplaga av den-
na publikation läst Grefve Fågelsparres kåseri om sitt 
sökande efter en sportkeps – den huvudbonad som 
de facto är svårast att införskaffa i rätt stil. Vid hetta 
brukar undertecknad därför bära tropikhjälm – förflyt-
tade man sig till biblioteket för att författa. Sedan Eu-
genia avled och har hela pensionatet vi drev tillsam-
mans ställts till mitt förfogande. F–n tror att jag inte 
skulle orka med sommargästerna med sina vedervär-
diga solhattar och sin körsbärstobak ensam. Jag kör-
de de få kvarvarande gästerna på porten och plocka-
de ner skylten från fasaden samma dag som Eugenia 
plockade ner sin. Husets övre våning använder jag 
dock inte utan låter stå och förgås i sin egen takt lik-
som många människor också gör med sin lekamens 
översta våning. 

Det enda ljud som lät sig höras under en lång stund 
var hamrandet från min skrivmaskin av märket Un-
derwood, årsmodell 1915, vars vals är hård som en 
brödkavel. Under tiden jag skrev satte sig min släk-
ting i bersån för att dricka upp det glas lemonad jag 
bjudit honom, vilken jag från fönstret kunde se honom 
i smyg sockra. När jag ansåg mig på ett lättangripligt 
men slagkraftigt vis i texten ha framfört min mening, 
kallade jag mig honom till mig från verandan. Nöjd 
med mig själv, stack jag sedan en högst allmännyttig 
krönika i handen på honom. ”Sänd denna snarast till 
redaktören för ovanstående publikation”, befallde jag 
honom. ”Men Efraim, papperet ser ju ut som om det 
beskjutits med hagel”, vågade sig den lilla slyngeln 
till att invända. ”Ifall folk ska kunna läsa texten är den 
tvungen att renskrivas på dator” fortsatte han. Ja, nog 
ville jag att även allmogen skulle kunna läsa min kröni-
ka. ”Renskriv den då du, här finns ingen dylik macka-
pär!”, svarade jag honom.

Denna första krönika behandlade den genuina, allt-
mer döende, kafékulturen och min släkting förundra-
des över att jag undertecknat den med, förutom för 
och efternamn, ”Kafé Väster, Malmö”. ”Varför har du 

skrivit Kafé Väster när du har skrivit tex-
ten hemma?”, frågade han något enfal-
digt. ”För att det för bövelen är den där 
fördömda stadens enda riktiga kafé – 
och de förtjänar all reklam de kan få!”, 
var mitt självklara svar. Min släkting 
lovade att skicka in krönikan, som han 
inställsamt sa sig tycka vara ”ett intres-
sant inlägg i rökdebatten”, till tidningen. 
Han passade samtidigt på att tillägga 
att ”jag inte skulle hoppas för mycket”. 

Då redaktionen efter en tids väntan 
fortfarande inte utsänt något svar tol-
kade jag detta som en tyst refusering, 
den fegaste sorten av dem alla. Jag gav 
mig dock inte utan skrev istället ännu 
en krönika, denna gång om teknologi 
då detta så till den grad tycks intres-
sera ungdomen. Redan följande kväll 
kom min släkting farande till mig på sin 
cykel för att be om ett foto till tidningen; 
man hade antagit krönikan. Han valde 
själv ur albumen ett gammalt foto, där 
jag kan ses med min lådkamera tillsam-
mans med min bror Einar och min gode 
vän Bertil. Själv tycker jag mycket om 
det fotot – de glada ungdomsminnen 
det väcker – och det passade ypperligt 
ihop med krönikan.   

Undertecknad skulle här vilja passa 
på att uttrycka sin högsta uppskatt-
ning för det forum för äldre distinge-
rade herrar som Grefve Fågelsparres 
kåserier inbjudit till. Min något simple 
släkting menade att detta utrymme tro-
ligtvis var begränsat enbart till nämnda 
greve. Det ansåg jag vara befängt, 
omöjligt – och beviset för att jag hade 
rätt håller ni i er hand. 

Det enda undertecknad har att in-
vända mot är faktumet att krönikorna 
placerats under avdelningen märkt 
”Humor”. Min släkting har upprepade 
gånger försökt intala mig att detta en-
bart rör sig om ett tryckfel. Den verkliga 
rubriken vore enligt honom ”Humör”, 
därmed refererande till Ernst Rolfs po-
pulära grammofoninspelning med titeln 
”Ha vi humór? Ja!”. Detta låter jag mig 
dock ej luras av. Dessa krönikor är inga-
lunda något lättsamt skämt eller något 
att driva gäck med, utan bör för allmän-
hetens bästa tagas på största allvar!   

Eder 

Efraim Twärvigg

Illustration av Sara Granér

Illustration av Hans Lindström
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