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Prenumerera på Nya Upplagan och få tidningen hemskickad 
varje månad för endast 400 kr.

Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle 
annars våren låta vänta på sig? Några som defini-
tivt inte har ont eller låter vänta på sig är katterna. Det 
går knappast att passera ett buskage på dagtid utan 
att man konfronteras av missar som helt ogenerat 
utbyter sexuella tjänster med varandra, och nattetid 
är det inte bättre. Otaliga nätter har jag den gångna 
månaden vaknat till med ett ryck på grund av att di-
verse Stray Cats invaderat kvarteret, de gnäller och 
morrar och låter som om Alice Timander vore i sjö-
nöd - vilket naturligtvis är en omöjlighet. På ren reflex 
saxar jag ändå, natt efter natt, över sänggaveln med 
en nattlig fågelbofrisyr som inte är många wolt från 
Elsa Lanchasters blixtrande buske, och gör mindre 
framgångsrika försök till att neutralisera själva källan 
för gnällandet genom att använda tillhyggen såsom 
böcker, strumpor och till sist min klockradio – i den 
mån jag hunnit införskaffa en ny, sen föregående natt! 
Jag behöver väl knappast påpeka att det är en kost-
sam månad? Efter att rivit halva sovrummet, vält ut ett 
glas vatten och lyckats sparka tårna i det mesta, kny-
ter jag näven i min pyjamasficka och lovar mig själv 
ännu en gång att gå och inhandla en dunk Colmans 
senap, en kattfälla tillverkad i formplywood för hög 
vattentålighet, som fångar djuret effektivt utan att 
skada det, pris: 700 kr, bjällror: 100 kr, och ett effek-
tivt nät, 300 kr, så fort affärerna öppnar, sen jä…..

Från balkongen där jag står och ojande håller om 
min ömmande stortå, ser jag en intensiv röd punk i 
mörkret, som visar sig vara en granne med en vanligt-
vis helstörd klädstil som står och röker. Jag bestäm-
mer mig för att knalla ner och utbyta några ord med 
honom. I ljuset från en gatlampas sken ser jag att 
hans nattliga mundering visar sig vara avklippta kos-
tymbyxor, svarta nerrullade Tretorn gummistövlar och 
en nopprig banlonpolo! Han är en extrem klädsnobb 
och säger alltid att det bara är amatörer som försöker 
att matcha och anser att helheten är viktig och lägger 
därför också ner tid och pengar på att alltid se sådär 
oduschat småsmutsig ut. Vi diskuterar katter några 
minuter innan jag drar mig hemåt igen. Jag somnar 
därefter utmattad av ilska, och när jag vaknar är ilskan 
som bortblåst för att kommande natt… ja, som den 
populära hårdrocksorkestern Whitesnake så pas-
sande sjunger: Here I Go Again.

Jag litar inte på folk som har katt och jag tycker 

det är vedervärdigt att komma in på en toalett och 
konfronteras med en kväljande varm luft från en il-
laluktande kissgul kattlåda som av någon anledning 
vanligtvis placeras i duschen. Jag stänger munnen 
och andas genom näsan under mitt förhoppningsvis 
korta besök. Och det finns de som låter sin katt sitta 
på bordet, alltså på samma bord som man erbjuds att 
bre sin smörgås på. Fråga: Vill jag äta en macka hem-
ma hos en kattägare som låtit sin katt sitta/kasa på 
röven över köksbordet? Skulle inte tro det, va!

För att inte tala om solvarm Buxbom! Förhåller det 
sig möjligen på det sättet att Vår Herre på något vis 
lyckades sätta evighetseld på fel sorts buske? Så 
måste det vara eftersom jag inte tror – nej, det gör jag 
verkligen inte, inte ens på sommaren, och långt min-
dre på vintern eller i kyrkan – att han valde att skapa 
en växt som luktar som om ett gäng öldrickande katt-
huliganer haft kisspaus på den under bussresan på 
väg till någon bortamatch. Snacka om att osa katt! 
Jo, jag vet att just den växten inte gör några som helst 
anspråk på att ens försöka lukta gott, men jag tycker 
den är rysansvärd och jag kopplar samman den med 
kyrkogårdens grindknarr och grustramp. 

Nu är det säkert någon som fått uppfattningen av 
jag inte uppskattar katter, och denne någon har allde-
les rätt.  Mjau…

Lars Yngve

Det OSAr kAtt… 
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 Trots denna väldigt detaljerade och 
på pricken-noggranna beskrivning, 
så tog det en god stund för mig att 
komma fram! Min GPS drabbades av 
ett tuppjucks-liknande tillstånd, alltså: 
den visade exakt var jag befann mig – 
men ändå inte! Blev orolig då jag, en-
ligt den blå pricken i mobilen, skulle 
befinna mig i bebyggelse men satt mitt 
i en grusvägskorsning med bilen hick-
ande på tomgång. Och ni som kan 
historien om Robert Johnson och väg-
korsningar, ni vet vart jag vill komma! 
Med rusande motor och ett ryck upp 
med kopplingen tog jag därför sikte på 
första bästa hus, rullade in på tomten 
där en dörr till ett uthus stod lite upp-
ställd för att fråga om vägen. Ut kikar 
Peps. Framme. Bra så. Peps möter 
mig med ett leende och undrar om jag 
hade svårt för att hitta hem till honom? 
Absolut inte, ljög jag och viftade med 
mobilen och sade, man har ju en GPS, 
med en sådan är det lätt…

Det är ett bra tag sedan man fick 
höra något nytt från Peps och många 
har undrat var han blivit av och vad han 
egentligen sysslar med, 2005 gav han 
ut senaste albumet Äntligen.

Vad gör du nu för tiden, varför hör du 
aldrig av dig?

Jag går här hemma och tar det lugnt 
och trivs med livet. Jag spelar in lite 
ibland här i min egen lilla studio, 
men allt går i ett behagligt långsamt 
tempo. Jag gör vad jag vill, när jag vill. 
Jag har ingen press på mig längre 
och känner dessutom att jag inte 
har någonting att bevisa för någon. 
Dessutom har jag ett flertal gånger 
drabbats av förmaksflimmer i hjärtat 
som slår till helt utan förvarning. Ib-
land går det över efter ett dygn, men 
andra gånger måste jag åka till sjuk-
huset och få elchocker för att få det 
att slå regelbundna slag. När detta 
inträffar så tar det ett tag för kroppen 
att återhämta sig. Då kan jag ju inte 
spela, det går inte. Det är dessutom 
omöjligt att planera in framträdanden 
eftersom jag kanske helt utan förvar-
ning tvingas uppsöka sjukhus och 
därmed på kort varsel blir tvungen 
att ställa in på grund av detta. Jag är 
fortfarande förvånad över att jag inte 
är odödlig och evigt ung och har för-
bannat svårt att acceptera att hjär-
tat inte vill hålla takten. Men för det 
mesta så mår jag faktiskt väldigt bra. 
Till en viss del hänger det även ihop 
med att jag för ett par år sedan var 
jag så trött på Peps att jag mer eller 
mindra gjorde allt för att slippa undan 
honom och funderade mycket på av 
hur jag skulle bli av med honom? Jag 
var helt enkelt tvungen till att dra mig 
undan för att omvärdera min själv-
bild. Det cirkulerade dessutom runt 
en massa rykten och missuppfatt-
ningar om den där Peps, som jag inte 
i min vildaste fantasi kunde förstå var 
de kom ifrån? Men det har faktiskt, 
nu när jag har fått vara hemma ett 

bra tag, sjunkit in, ja, alltså den där avigheten gen-
temot Peps och jag har fått en behövlig distans till 
honom (skratt). Vad som egentligen hände var nog 
så här att (…) jag har alltid reagerat när folk säger 
att de förvandlas till en helt annan person när de går 
upp på en scen, jag har liksom aldrig begripit det. 
Jag har alltid, under hela mitt liv, varit en och samma 
person på scen som vid sidan av. Men till sist så 
kändes det som att det inte spelade någon roll vad 
jag, gjorde eller sade – på eller vid sidan av scenen 
– för människor hade redan en bild av mig, och varje 
gång jag gick upp på en scen så innebar det att jag 
bara skulle bekräfta det folk redan trodde sig veta. 
Det har varit oerhört skönt att vara hemma och slip-
pa all press, och jag känner inget behov av att be-
visa något längre.

Peps du har ju skapat en egen genre, du är ett 
begrepp.

Frågan är hur mycket av den bilden man egentligen 
själv kan styra? Det är ganska många har legat i för 
att få mig att ställa upp på saker, det har talats om 
dokumentärfilmer och biografier men jag har tackat 
nej till allt. Jag har så jävla dåligt minne! Jag kommer 
inte ihåg speciellt mycket från alla år, ställen eller 
händelser. När vi var ute och åkte så hände det ofta 
att Bosse sa: ”Kommer du ihåg när vi var här sist, då 
hände det och det, och den sa så!”. Men jag kom-
mer helt ärligt sällan ihåg detaljer och händelser. 
Jag har även under årens lopp fått en hel del förfråg-

ningar om jag inte har någonting liggande hemma 
i byrålådan, som jag kunde låta någon annan artist 
spela in, men det har jag inte. Jag använder själv det 
jag spelar in, och har ingenting på lager, bortsett 
från lite påbörjade och långt ifrån fullbordade saker. 
Däremot har jag producerat ett par plattor för att jag 
tyckte att det var kul och har inte tagit ett öre betalt 
för det, jag har dessutom svårt för att sätta ett pris 
på mig själv och det jag gör.  

Men du är ju en kulturpersonlighet och det finns ett 
stort intresse för dig och det du gör?

Nja... kulturpersonlighet... va e det? Jag måste er-
känna att jag blir lite förvirrad av begreppet kultur. 
Och ännu värre blev det när jag plötsligt fick en 
massa kulturpriser! För i samband med dessa så 
kom det plötsligt inbjudningar till estradsamtal och 
en massa idéer och förslag på att jag skulle sam-
arbeta men diverse konstellationer, baletter och 
kammarorkestrar och jag vet inte vad, som jag bara 
kände att, vaffan... Jag har aldrig förstått mig på så 
kallad seriös musik, det har aldrig intresserat mig. 
I och för sig kan det ibland ge en intressant upple-
velse för stunden,men det är liksom inte min värld. 
Kanske det handlar om gamla klassfördomar el-
ler nåt men jag tröttnade på det där med finkultur 
redan som tonåring. Det ingick liksom i klassklätt-
ringen att tillgodogöra sig någonting som ansågs 
vara lite finare än genomsnittet, därmed kunde 
dessa människor även känna sig lite förmer än an-
dra som inte förstod eller uppskattade finkultur. 
Men egentligen är väl all mänsklig samvaro och 
kommunikation kultur...

Finns det någonting som du saknar här ute på landet 
som staden kan erbjuda?

Jovisst – möten med människor. Jag 
bor ju strax utanför en rätt så liten by 
i vad som väl nästan kan kallas av-
folkningsbygd och det finns inga na-
turliga samlingsställen kvar. Till och 
med lanthandeln har lagt ner. Och 
eftersom jag turnerat större delen av 
de trettio år jag bott här har jag säl-
lan varit hemma – åtminstone inte på 
helgerna – så jag har inte skaffat så 
mycket vänner i trakten. Ibland kän-
ner jag mig nästan som en eremit. 
Sen kan jag sakna sådant som ett 
större bibliotek, en ordentlig järnhan-
del och naturligtvis musikställen och 
sånt. Men jag har inte alls någon lust 
att bo i stan. Man skulle haft körkort...

Landsbygden har en tendens till att 
vara lite ovillig att ta till sig nutid och 
nya kulturer, är det någonting som du 
känner igen?

Det ligger djupt i människan att vara 
misstänksam, ju tryggare man blir 
ekonomiskt desto mer innesluten 
blir man för saker och andra männis-
kor som är annorlunda. Vi behöver 
verkligen fler ställen på landsbygden 
där man kan mötas. Bygdegårdar 
och Folkets hus fungerar inte, det är 

bara samma, det vill säga, en liten 
klick av invånare som träffas där och 
som envisas med att ha samma ritu-
aler som de haft i 50 år. De används 
inte på rätt sätt, de är inte öppna. 
Men det är djupt rotat i trygghetstän-
ket: för i världen så fick folk lära sig 
ett hantverk, och det kunde de och 
var trygga i det. Man lämnade sällan 
sin region och levde inrutat och på 
rutin. Det tar tid att förändra någon-
ting som sitter så djupt i människor.

Men har du inte saknat scenen?
Nej, egentligen inte! Att spela det 
innebär ju att man tvingas transpor-
teras runt i en bil den mesta av tiden, 
och det är ingenting som jag är sär-
skilt förtjust i, faktiskt. Dessutom 
så är det väldigt annorlunda nu när 
Bosse inte längre kan vara med och 
lira. Bosse skulle så gärna vilja åka ut 
och spela, men han har blivit förbju-
den av sin läkare. Och det finns ing-
en annan trummis som Bosse, han 
spelar medrytmer inte motrytmer. 
Han har haft en enorm betydelse för 
mig under en jävla massa år, varit min 
mentor och förebild på en massa 
olika plan och när han försvann blev 
det på nåt sätt mer som ett jobb istäl-
let för ett enda långt äventyr. Men jag 
har ju trots allt gjort några sporadis-
ka framträdanden. Och det är klart 
att det är kul att spela, men allt runt 

omkring är en sådan stor apparat att 
hantera och kräver mycket jobb. 

Blir du inte rastlös av att gå hemma, du 
som ständigt flackat land och rike runt?

Inte alls. Nu när jag har varit hemma 
har jag ägnat all min tid åt att reno-
vera mina inspelningsgrejor och un-
dan för undan bytt ut allt det digitala 
till förmån för riktigt bra analoga gre-
jor som förr i världen kostade en för-
mögenhet men som numera säljs till 
överkomliga priser. Jag har nämligen 
under hela mitt liv varit enormt intres-
serad av ljudteknik, och farsan var ra-
diotekniker, så jag är mer eller mindre 
uppväxt med en lödkolv i handen.

Peps och sätter på kaffekokaren och 
forsätter:

Det analoga det förstår jag och kan 
reparera när det väl börjar krångla, 
däremot är jag en novis i den digitala 
tekniken och blir fullständigt vansin-
nig när de digitala maskinerna inte 
fungerar och jag inte själv klarar av 
att åtgärda felen.

Vad anser du om musik som spelas in 
helt maskinellt och digitalt?

Som jag ser det så har musik väldigt 
mycket med kroppen att göra och 
musikinstrument är en förlängning 
eller fortsättning på kroppen. Och 
kroppen fungerar ju för det mes-
ta intuitivt, omedvetet. Datorer har 
ingen intuition och inga känslor, dom 
är helt och hållet baserade på logik 
och matematik. Förväxta räknedo-
sor. När ett band står på en scen – 
eller i en studio – så blir det en mas-
sa intuitiv kommunikation som har 
mycket större betydelse än alla lo-
giska eller matematiska beräkningar. 
Det är då det svänger... det är då det 
känns. I både kropp och själ! Jag har 
problem med datorernas koppling 
till kroppen också, alltså det som 
kallas interface. Mus o tangentbord 
funkar liksom inte så bra. Ett blås-
instrument är ju till exempel direkt 
kopplat till andningen.

Och sen är det det här med tid. 
Rytm är ju ett fenomen i tidsdimen-
sionen men den går inte riktigt att 
beskriva med vanlig matematik. Det 
är rätt intressant att fysikerna måste 
använda musiktermer når dom för-
söker förklara sina strängteorier... 

Så fort någon nämner blåsinstrument 
så tänker jag direkt på panflöjtsspelan-
de indianer på blåsiga gågator.

Intressant att du nämner just pan-
flöjt, just det där med att blåsa i rör är 
en väldigt gammal form av musikska-
pande. Ett annat gammalt instru-
ment är trummor, och just rytmen har 
alltid varit central för mig. Jag bör-
jade faktiskt min musikaliska bana 
med att spela trummor, men jag var 
nog inte nån särskilt bra trummis – 
ingen teknik, hade aldrig fått lära mig 
grunderna med jämna virvlar och 
sånt där, fast jag tror att jag svängde. 
Sen ville jag ju sjunga också så när 
jag och ett par bröder från Hana-
skog bröt oss ur dansbandet vi spe-

lade i och bildade rockband så skaf-
fa vi en annan trummis. Sen startade 
jag ett eget band hemma i Tjörnarp 
och där spelade jag rollen som front-
figur med sång och gitarr. När jag 
spelar trummor nuförtiden blir det 
mest reggae. Men just rytmen före-
faller vara ett mänskligt privilegium, 
man ser ju exempelvis inte att apor 
eller andra djur dansar till en rytm!

Du har ju varit i USA och lirat, varför 
inte bege sig till rötterna i Afrika?

Du jag har varit i Afrika och t.o.m. tur-
nerat i Zimbabwe och Zambia några 
veckor. Våren 1987 var vi ett gäng 
svenska musiker, som även deltog 
på ANC-galan på Skandinavium 
1985, som åkte dit och spelade. 
Sen har jag varit på semester i Gam-
bia också.

Peps fick dessutom en vegetarisk om-
elett uppkallad efter sig på motellet i 
KweKwe, Zimbabwe: Omelett Pepsi.

Hur ser du på att mycket av dagens 
musik produceras på löpande band!

Det där handlar ju om musikindu-
strins utveckling. Inspelad musik 
har ju varit business ända sen gram-
mofonskivan uppfanns och precis 
som annan industri har man ratio-
naliserat och marknadsanpassat . 
Mindre hantverk, mer robotar. Och 
precis som i andra branscher så har 
det gjort att småbolagen slukats av 
jättarna och det finns inte plats för 
några eldsjälar med andra intressen 
än att tjäna så mycket pengar som 
möjligt. Branschen är full av räkne-
nissar och marknadsförare som har 
lyckats styra in hela apparaten i en 
återvändsgränd där ingen längre har 
lust att betala för dom likriktade och 
ointressanta produkterna. Kidsen 
kör med hembränt.Hela branschen 

är en jävla röra just nu. Den nya tekni-
ken har sparkat omkull hela spelbor-
det och pengarna har flyttats över till 
IT-branschen som skiter fullständigt i 
den gamla strukturen med förlag och 
skivbolag. Och musikskapandet har 
demokratiserats så att vem som helst 
kan göra en platta hemma i sovrummet 
och lägga ut på nätet eller  pressa upp 
och sälja till publik och kompisar. Fak-
tum är att det finns en större mångfald 
än nånsin men det är nästan omöjligt 
att få nån överblick av utbudet om man 
inte hänger över internetdatorn fem 
timmar om dan. Och ingen blir rik på 
skivor längre.

Men vad tycker du om rap, det är 
rytm där det mesta är samplat och 
programmerat?

Alltså, rap är ju nästan mer en litterär 
genre än en musikalisk. Eller en mo-
dern form av det gamla muntliga berät-
tandet som var så vanligt förr i tiden. 
Egentligen är det samma sak med 
blues och kanske all vokalmusik, åt-
minstone den där texten överhuvudta-
get vill säga nåt. Språket har ju också 
både rytm och melodi  så det finns ju 
inga skarpa gränser mellan text och 
musik. Men dom kan ju ta olika mycket 
plats så att säga. Beatsen som kompar 
rapparna är ju där för att stötta rytmen 
och känslorna i texten och eftersom all-
ting redan är så bundet av ”rhymes and 
lines” så funkar det faktiskt ovanligt bra 
att sampla och programmera kompet.

Men eftersom texten är så central 
så måste man ju haja den moderna 
slangen och  det är jag för gammal för 
– åtminstone om det handlar om den 
amerikanska ghetto-varianten.

Hur kom du i kontakt med reggae?
Allra första gången jag hörde regga-
eliknande musik var i slutet av 60-talet 

när jag satt och rattade in utländ-
ska radiostationer, men jag fastnade 
egentligen inte riktigt för musiken 
just då, utan tyckte snarare den lät 
väldigt märklig. Man hade liksom vri-
dit till boogien och petat in en tydligt 
rytmisk förvridning (Peps gungar 
fram och tillbaks i stolen samtidigt 
som han ljudligt beskriver baktakt) 
och lägg därtill halvtaskiga press-
ningar och lågbudgetproduktioner, 
vilket tillsammans, i en knastrig radio, 
gjorde att det lät väldigt märkligt. Det 
var Chris Blackwell (Island Records 
grundare) som gjorde att reggaen 
slog igenom i hela världen. Han var 
inte bara businessman – visst utnytt-
jade han musiken till att tjäna pengar 
på, men så har det ju alltid varit – han 
var genuint intresserad av musi-
ken, som egentligen kom ur mento, 
jamaica-calypson, och ghettona var 
ju fulla av musik. Han började impor-
tera skivor från Jamaica och sälja 
dem ur kofferten på sin bil i England, 
och så höll han på ett tag innan han 
bestämde han sig för att försöka att 
sälja reggaen på världsmarknaden 
och satsade på Jimmy Cliff. Men det 
funkade inte riktigt, så han gav Mar-
ley och hans band några tusen till att 
gå in i studion, och skickade därefter 
bandet och tejperna till England och 
lät några vita engelska popmusiker 
göra lite pålägg och på det viset så 
fick musiken ett sound som hittade 
fram till en stor publik och marknad.

Just det där med skivetiketter, de var ju 
en kompass för vad man kunde förvän-
ta sig av musiken, vad anser du om da-
gens musik som sprids via nätet?

Det är rätt, det finns ingen kompass, 
inget filter som hjälper en att oriente-
ra sig. Internet har förvandlat världen 

mer än nåt annat jag kan komma på och det är inte 
lätt för en gammal hund att vänja sig vid dom nya 
spelreglerna. Som musiker eller författare, filmska-
pare och så vidare kanman ju tycka att man blir be-
stulen på sin produkt av nerladdarna men vad ska 
man göra, det finns ju ingen väg tillbaka. Förvisso 
finns det en klick IT-folk som gör sig enorma förmö-
genheter på det här och det är väl dom pengarna 
som borde fördelas rättvisare.

Jag måste börja dra mig hemåt. Men jag måste få veta 
när vi får höra nytt material av dig?

Jag vet inte. Jag håller på och pular med låtar här 
hemma i uthuset, har i och för sig en massa idéer 
i olika riktningar men när det blir något utgivet vet 
jag inte. Bosse ska komma hit när det börjar bli 
lite varmare i luften, men jag har ingen aning om vi 
kommer att lira eller om vi bara kommer att sitta här 
ute och dricka kaffe och snacka. Det får bli vad det 
blir, helt enkelt. Och hela musikindustrin är ju i ett 
synnerligen turbulent skede – man kanske skulle 
satsa på någon sorts prenumerationssystem istäl-
let med ständiga uppdateringar och ommixningar 
via Internet där ingenting någonsin blir färdigt. Fast 
jag är jävligt misstänksam mot detta postmoderna 
gungfly...

Mörkret börjar sakta sänka sig över skogen, och kvill-
rande fåglar och hoande ugglor dyker upp i sound-
tracket som omger Persson gård. Jag säger Auf wie-
dersehen till Peps, som lovat att han ska spela upp 
lite nya saker för mig nästa gång vi träffas över en 
kopp kaffe. När jag svänger ut på landsvägen och har 
Peps vinkande i backspegeln så har jag fått veta att 
Peps trots allt mår bra och trivs med livet. Det värmer 
inombords. Jag tänker dessutom osökt på en annan 
Persson, nämligen Edvard, framför allt raderna i Jag 
har bott vid en landsväg: ”… Det är minnenas kväll,  
det är ro i ett tjäll,  bortom vägen det skymmer allt mer.  
Efter oro och strid,  tvenne mänskor fått frid,  det är 
bara varandra de ser”.

Lars Yngve

Peps Persson

”Jag är fortfarande förvånad över att 
jag inte är odödlig och evigt ung och 
har förbannat svårt att acceptera att 
hjärtat inte vill hålla takten.”

”Det är då det svänger... det är då 
det känns. I både kropp och själ! 
Jag har problem med datorernas 
koppling till kroppen (...) ett 
blåsinstrument är ju till exempel 
direkt kopplat till andningen.”

Utrustad med Wilmer X-låten Persson Gård i min iPhone, följer jag Peps 
egen vägbeskrivning till hans gård: ”Ja, du får gå hingom järed där ve 
Jyns-Nils-Gunnars, sin kan du klya övor stänged ve mjölkabored. Sin kan 
du gå rätt över mausen, bortti vänstor ing där i sköven ve hungahollan”. 
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Hon berättar om sitt behov av att göra 
musik. 

Musiken kommer i perioder, det är 
som en törst eller hunger, jag måste 
göra musik för att kroppen liksom 
kräver det. Det är som ett fysiskt 
tvång. Det kreativa kommer i om-
gångar, oavsett om det handlar om 
att läsa, eller teckna, eller att göra 
musik. När jag gör det är det inten-
sivt, men det har sina egna perioder.

För tio år sen spelade Anna Järvinen i 
Granada, då hon träffade Mattias Gla-
vå. Hon var en blyg sångerska, han en 
tyst tekniker.

Jag var ett barn då, det är så mycket 
som händer på tio år. 

Pratar ni någonsin om hur det blivit? 
Nej, det kanske kan verka lustigt: vi 
går på känsla när det gäller musiken, 
men vi pratar aldrig om känslor. Mat-
tias både fattar och vågar tro mer på 
det vi gör än vad jag själv gör.  

Skulle du vilja jobba med någon 
annan? 

Jag skulle ju kunna tänka mig att 
jobba med andra än Mattias, Gus-
tav Estjes skulle jag gärna jobba mer 
med, bland andra.

Hur länge tror du att du kommer kunna 
hålla på? 

Jag kan nog fortsätta i all evighet, 
sen om det finns folk som vill lyssna, 
det vet jag inte. Det fanns en fysisk 
längtan efter en tredje skiva, samti-
digt är det en lyx att göra en skiva, en 
lyx jag har haft turen att ha. Jag har 
träffat folk som vill göra samma sak, 
och låtar har kommit till mig. 

Låtarna som kommer till dig, vad kom-
mer först, melodin eller texten? 

Ackorden kommer först, bildvärlden 
liksom sitter där, och sedan kommer 
texten till, men jag vet faktiskt inte 
hur. Det är precis som i skolan, jag 
minns inte att jag gjorde läxor, utan 
det bara fanns där. Till sista låten på 
skivan hade jag idéer men texten 

kom till i studion minuterna innan vi 
skulle spela in. 

Efter Man var bland molnen och Jag 
fick feeling kommer Anna Tredje 
Själv. Jämfört med Granada då, vad är 
skillnaden? 

Vi var som en blyg och hämmad fa-
milj i Granada, samtidigt som vi var 
en del av den ironiska generationen 
där ingenting fick spela någon riktig 
roll. Jag hade aldrig varit en del av ett 
kollektiv innan, och det spelade stor 
roll för mig och min egen utveckling. 
Det var social träning, helt enkelt.  

Hur då? 
Jag har alltid varit lite sen. Det är först 

nu jag börjar bli riktigt vuxen, och det 
är skönt att göra någonting som fak-
tiskt spelar någon roll, som får spela 
någon roll. Och att jobba med andra 
som tänker på samma sätt.

Hela ”jag fick feeling”-grejjen är 
en sån sak, en insikt. Jag trodde 
först att det var ett skämt, Mattias 
Gustavsson som är basist i Dungen 
sa det rakt ut: ”jag fick feeling”. Det 
var så långt från det jag gjort innan, 
detta att det skulle få handla om fee-
ling. Nu har jag vuxit in i det jag gör: 
jag står för det, och så bestämmer 
jag mer. Den platsen tog jag aldrig i 
Granada. 

För varje hjärtslag, var ju en cover på 
With Every Heart Beat, vad är skillna-
den med att spela in ditt eget och nå-
gon annans? 

Jag är ofta generad när jag sjunger 

mig själv. Det är på sånt allvar då, för 
det är inte privat, men det är ur mitt 
liv. Mattias Glavå brukar säga att jag 
ska tänka som en finlandssvensk 
nyhetsreporter och artikulera bätt-
re. Men när jag sjunger andras ma-
terial är det som om jag hoppar 
över skammen och det generande 
momentet.

Efter att ha spelat in låtar tillsammans 
med Olle Ljungström, med Melody 
Club, och med Dungen, finns det nå-
gon annan du skulle vilja jobba med?

Jag har inte tänkt på det, men det 
vore roligt att få sjunga med Björk, 
eller Leonard Cohen, eller Agneta 

Fältskog.
När du spelar med andra, vad tar du 
med dig som är ditt?

Jag blev aldrig så där bra på klassisk 
piano, så jag tar med mig min fee-
ling, min magkänsla, och tron på att 
det jag gör känns rätt.  

Det är min hybris som talar nu, 
min intuition om att det ska bli bra, 
men det finns en baksida av den där 
hybrisen.

Vad är baksidan?
Med hybrisen kommer ju känslan av 
att jag kan göra vad som helst, trots 
att jag inte har någon riktig teoretisk 
kunskap, utan bara har min intuition. 
Samtidigt tar det bara en sekund för 
självföraktet att infinna sig. Med hy-
brisen ligger det närmare till hands, 
och vändningen blir nog större 
också.

Tillbaka till skivan, i låten Händer sjunger du att du hit-
tade hem för fort, vad trodde du att du hittat? 

Det där vanliga, den stora kärleken.  
Med Jag Fick Feeling fick du i spaltmeter efter spalt-
meter prata om att hitta hem, har du gjort det nu? 

Ja, det kom sig då att jag fick prata om Finland, 
men Stockholm är ju hemma. Det är här jag har 
mina barn och mitt liv. Jag har en Finlandslängtan, 
men jag bor i Stockholm. 

I Regna Bort sjunger du om att hitta de saknade 
bitarna...

Jag har nog hittat mig själv, eller kommit underfund 
med att jag varit sen i utvecklingen. Jag umgås 
med folk som är tio år yngre, men som varit vuxna 
längre än vad jag har varit. 

Är du vuxen nu? 
Jag börjar bli! Jag är oerhört sen och långsam, och 
det både syns och hörs tror jag. Det hörs på hur jag 
artikulerar, på hur jag fraserar, och på den rent per-
sonliga utvecklingen. 

När vi gjorde omslaget till skivan var det en pe-
riod där omslaget såg annorlunda ut. Det var be-
skuret på ett helt annat sätt, ett sätt som gav det en 
snabb känsla. Då kände jag direkt att det inte var 
jag. Vi ändrade, och nu stämmer det. Anna Tredje 
Själv är jag.

Emerentia Leifsdotter Lund

Anna Järvinen

”Jag är ofta generad när jag 
sjunger mig själv. Det är på sånt 
allvar då, för det är inte privat, 
men det är ur mitt liv. 

Jag ber Anna Järvinen berätta om sin tredje soloskiva. Hon berättar 
om hur hon omedvetet skapat en röd tråd genom hela skivan, att den 
handlar om att låta saker flyga och att släppa saker. 

Anna själv tredje

”Jag har alltid varit lite sen. Det är först nu jag 
börjar bli riktigt vuxen, och det är skönt att göra 
någonting som faktiskt spelar någon roll, som 
får spela någon roll.”
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Det är måndag, mars månad och 
klockan har just passerat 17. Jen-
ny Wilson kliver in i Cardierbaren på 
Grand Hotel i Stockholm. Klädd i svart 
mössa, svart tröja och glasögon med 
svarta bågar matchar hon det gråa 
vårvädret. Jenny slår sig ner i en fåtölj 
och häller upp lapsangte i två kop-
par. Doften från det rökta teet sprider 
sig och påminner om kläderna efter 
en vinterdag i grillstugan. Hon häller i 
socker i koppen och lutar sig tillbaka. 
Den sjätte april släpps hennes dub-
belalbum ”Blazing”. Ett album Jenny 
beskriver som en oplanerad rytmisk 
skapelse. Allt började när hon under 
förra året turnerade med hennes band 
och Tensta Gospel Choir. Utan att ha 
någon specifik plan började Jenny do-
kumentera det hon och kören gjorde. 
Tillsammans arbetade de fram nya ver-
sioner av materialet från 2009 års al-
bum ”Hardships”. Jenny beskriver det 
som att låtarna blev av med oskulden. 
Att låtarna blev mer ruffa och organis-
ka tillsammans med gospelkören och 
bandet. Sedan kom beskedet att Jenny 
drabbats av bröstcancer.

Det gjorde att skivan blev hängan-
des i luften. I en slags ovisshet. Jag 
fokuserade ändå inte mycket på 
cancern då. Har faktiskt varit väl-

Blazing inte var en skiva, utan faktiskt en dub-
belskiva. Två helt olika kommentarer från samma 
utgångsmaterial.

I dagarna reser Jenny tillsammans med filmregissö-
ren Daniel Wirtberg till Island. Där ska de spela in 
kortfilmen ”Beyond that wasteland” med Jenny i den 
enda rollen. Filmen bygger på Jennys känsla i dikten 
”The Undeniable Wind” som hon skrev i höstas. Tan-

ken var först att skapa en regelrätt musikvideo till en 
av låtarna från Blazing. Något som kom att ändras 
med tiden.

Ju mer vi började fundera, ju mer insåg vi att vi var 
tvungna att ta ut svängarna och i stället skapa en 
kortfilm och använda låten ”Beyond that waste-
land” som soundtrack.

Det ringer på Jennys mobil, hon ursäktar sig och sva-
rar. När Jenny var sjutton år hoppade hon av gymna-
siet och började på en skrivarlinje. Ambitionen var 
först att bli författare. Något hon tror beror på att pap-
per och pennan alltid låg närmast till hands under 
skolåren. Sedan väcktes intresset för musiken där 

hon kunde kombinera skrivandet med 
musiken.

Samtalet avslutas och Jenny pekar 
ut över Stockholms Ström där himlen 
skiftat färg från grå till rosa. Det är en 
farligt vacker skymning. Hon fyller te-
koppen och berättar att hon det bästa 
hon vet är att höra andra berätta om 
den kreativa processen i deras ska-
pande. Hennes kreativa process be-
skriver hon som en kedjereaktion. Att 
en tanke blir en tredje tanke och helt 
plötsligt är det något dubbelt.

 Det är en fysisk känsla som blir på-
taglig. Någonting är på gång, frågan 
är bara vad. Sedan blir jag som en 
arkeolog och gräver mig fram. Jag 
trevar i mörkret tills det är färdigt och 
jag tänker att ”fan, det här blev ju rik-
tigt bra”.

Julia Wiberg

Jenny 

”Hennes kreativa process beskriver 
hon som en kedjereaktion. Att en 
tanke blir en tredje tanke och helt 
plötsligt är det något dubbelt.”

digt cool med det hela. Nästa skiva 
jag släpper kommer förmodligen att 
bära spår efter sjukdomen. Men det 
återstår att se.

I höstas påbörjade Jenny ett samar-
bete med Daniel ”Fagge” Fagerström. 
De återskapade några av Jennys ti-
digare låtar från deras minnen av hur 

låtarna lät tidigare. Att arbeta tillsam-
mans med någon annan var nytt för 
Jenny. Hon berättar att hon aldrig suttit 
sida vid sida och komponerat förut. Att 
en del av henne alltid har haft ett stort 
behov av att vara hemlig, stänga dör-
ren om sig och inte visa någon vad hon 
skapar förrän allt är färdigt. Arbetet 
med Daniel Fagerström beskriver hon 
som både lekfullt och innovativt.

Det som rann ur mig, musiken och 
Fagge i studion var nästan ovän-
tat fantastiskt. Plötsligt såg jag att 

Wilson

”Ibland kan det rasa ut något gåtfullt jävla 
enastående”, säger sångerskan Jenny Wilson 
som är aktuell med dubbelalbumet Blazing och 
kortfilmen Beyond that Wasteland. 
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Abbott and Costello… Laurel and Hardy… Terence 
Hill and Bud Spencer… Hale and Pace… Cheech 
and Chong… listan kan göras oändligt lång av fram-
gångsrika komikerduos med egen stil. The Umbilical 
Brothers bildades under en pantomimworkshop då 
de gick skådespelarutbildningen tillsammans, och 
under de 20 år som gått sedan komikerduon bilda-
des har David Collins och Shane Dundas lagt värl-
den för sina fötter. Arenorna de uppträder på blir allt 
större. Nu är de tillbaka i Sverige med sin halsbrytan-
de stil som inte liknar någonting annat ni sett, ja, det 
vill säga, om ni nu inte sett dem tidigare, alltså!

Vad är det som är så roligt med peace love and 
understanding? 

Well, själva låten är ganska allvarlig, men basgång-
en är hysteriskt kul om du bara ger den en chans.   

Ni supportade ju Take That precis innan Robbie läm-
nade bandet och N’Sync strax före JT lämnade. Det 
låter ganska riskabelt att anlita er som supportakt!  

Det har du förbaskat rätt i. Om du vill att Justin 
Bieber ska lämna Usher så är det bara att be ho-
nom slå oss en signal. Förresten, en gång var vi 
support åt Lady Gaga – och då lämnade hon sig 
själv!  

Skrattar folk åt samma skämt över hela världen?  
Om du bortser från vissa delar av Amerika och Bel-
gien, så är svaret: ja. 

Vad gör ni den dagen publiken inte skrattar åt er?  
Klär av oss nakna. Det fungerar alltid.

It takes two
Ni turnerade nyligen med Robin Willi-
ams. Var han tyst vid något tillfälle eller 
envisades han med att berätta historier 
hela tiden?  

Robin, eller Stan som vi kallar ho-
nom, är 60 år gammal. Han är full 
av berättelser, stora, långa härliga 
historier som aldrig tar slut. Vi flög 
en gång på en av hans historier från 

Sydney till Christchurch. Faktum är 
att han fortfarande berättar en histo-
ria för oss – och då ska du betänka 
att vi inte har sett röken av honom på 
5 månader!  

Har du hört ”That joke isn’t funny any-
more”, med The Smiths, det är en låt 
som ni borde öppna era shower med!  

Uppenbarligen har den låten ingen-
ting med oss att göra eftersom de 
redan i nästkommande rad sjunger 
”It’s too close to home”. Och vi är ju 
från Australien!     

Fortsätt följande mening: Det krävs en 
didgeridoo för att kunna blåsa vinden 
ur träet, men det krävs en känguru för 
att…

… blåsa i en didgeridoo för att få 
höra ljudet av ett träd.

Kan ni nämna någonting riktigt bra som 
Peter Garrett har uppnått under perio-
den han varit minister?

Absolut. Bara för att nämna en av 
alla de saker han åstadkommit så la-
gade han en sensationellt god cap-
puccino på regeringens kaffebryg-
gare i torsdags.  

Har ni märkt några saker i svenskar-
nas beteende som ni tycker är värt att 
skämta om?  

Er koncentration i ansiktet när ni ska 
se allvarliga ut. Det blir väldigt lus-
tigt. Ett annat fenomen som bara 
finns i Sverige är att om en svensk 
kvinna vill ha sex med dig så går hon 

Yoko Ono har varit verksam sedan 
1960-talet, och är en av vår tids mest 
banbrytande konstnärer. Precis som 
alla andra föregångare och pionjärer 
så betyder Yoko Ono olika saker för oli-
ka människor. Personen bakom nam-
net är begravd under ett berg av myter 
och missförstånd, allt detta på grund 
av att hon älskade, och älskades av, 
John Lennon. År 1966 hade Yoko en 
show på Indica Gallery i London. John 
Lennon dök upp, men då visste inte 
Yoko vem han var. Yoko hade precis 
gjort Film No 4 (en av hennes mer om-
talade: den brukar kallas ”Bottoms” för 
att den består av massor av rumpor), 
som blev en stor succé. Hon hade hört 
talas om The Beatles, men kände bara 
till Ringo, eftersom det betyder äpple 
på japanska. Detaljerna som omger 
Yokos och Johns första möte varierar 
från gång till gång, men oavsett vilken 
av historierna som är den riktiga så 
var de i princip oskiljaktiga från den 
stunden, om vi nu bortser från den 18 
månader långa perioden som Lennon 
refererade till som The lost weekend. 
Yoko och John var som yin och yang. 
Efter deras möte tröttnade Lennon 
på att sjunga om att vilja hålla någon 
i hand och blev istället intresserad av 
att sprida fredens och revolutionens 
budskap.

Lennon beskrev en gång Yoko Ono 
som ”världens mest berömda okända 
konstnär: alla känner till hennes namn, 
men ingen vet vad hon faktiskt gör”.

Han hade förvisso en poäng med 
sitt påstående, men efter 50 år som 
utmanade, banbrytande och provo-
cerande konstnär från tidigt 60-tal via 
fluxus och konceptkonst, till dagens 
bildkonstnär på New Yorks avantgar-
distiska scen, råder det inget tvivel om 
att Yoko är en av våra mest betydelse-
fulla och inspirerande konstnärer.

På Venedigbiennalen 2009 tillde-

lades hon dessutom det prestigeful-
la Guldlejonet – ”Life Achievement 
Award”.

Den 15 maj kommer hon till Wanås 
två mil norr om Kristianstad där hon 
presenterar fyra verk och påbörjar ett 
nytt specifikt för Wanås som kommer 
att växa fram under hösten.

Yoko, du är en stor inspiration för män-
niskor över hela världen; vad inspire-
rar dig? 

Livet.    
Planerar du ditt arbete noga eller ska-

par du på ren impuls?   
Impuls. Alltid. Alla mina verk är exempel på sådant 
som skapats på impuls.     

Känner du att det är nödvändigt för folk att alltid förstå 
konst?   

Nej, men folk förstår alltid konst. På sitt eget sätt.     
Hur skulle du beskriva skillnaden mellan bra och då-
lig konst?   

Bra konst ger dig energi. Dålig konst tar din energi.     
Har du någonsin under ditt liv varit tvungen att kom-

promissa rent konstnärligt?  
Jag kompromissar aldrig. Det är en del av mitt sätt 
att arbeta och att vara, det är på dessa villkor som 
jag medverkar i den sfären som kallas för konst.   

Nu när du kommer till Wanås, vad ska du egentligen 
skapa där?

Jag ska åka dit helt utan förutfattade meningar 
och utan något speciellt planerat. Allt kommer att 
skapas improviserat. Det är på det sättet jag vill ut-
trycka min respekt för Wanås.     

Känner du till några svenska konstnärer?   
Det faktum att det enda namn jag känner till är 
Strindberg, måste vara en total välsignelse för dig. 
Du kan väl berätta och sätta mig in i den svenska 

Yoko Ono
konsten! Men gör det inte nu, gör 
det i framtiden, vänta cirka 10 år in i 
framtiden. Ja. Framtiden är din!   

Kan vi förvänta oss en improviserad 
föreställning med avantgardistisk 
musik? 

Javisst. Lyssna på min senaste CD: 
Between My Head And The Sky, 
och vill man höra ännu mer improvi-
serad musik av mig, så rekommen-
derar jag Yoko Ono Plastic Ono 
Band som kom ut 1970.   

Har du och Sean diskuterat att göra ett 
nytt album tillsammans?

Ja. Men eftersom han gör en egen 
soloplatta just nu, tänker jag på mitt 
kommande album själv. Vi har inte 
bestämt hur vi ska göra, eller ens om 
vi ska göra något mer tillsammans, 
eller om vi ska göra musik var och en 
på sitt håll. Hur som helst, vi är ald-
rig åtskiljda. Vi är förenade runt våra 
revben!  

Om du måste plocka ut tre favoriter av 
alla dina verk, vilka skulle de vara och 
vad betyder de?   

Jag kan inte välja när du begränsar 
det till ett så litet antal! Jag älskar alla 
mina verk. De är alla spädbarn som 
kommit ur min konceptuella livmo-
der. Så det är som att fråga vilket av 
ens barn man inte vill omnämna?   

Ser fram emot att få se dig skapa i 
Wanås!   

Ja. Jag ska hålla utkik efter dig!

Lars Yngve

Yoko Ono kommer till Wanås den 15 maj och pre-
senterar fyra verk och påbörjar ett nytt specifikt för 
Wanås som kommer att växa fram under hösten.

”Jag kompromissar aldrig. Det är 
en del av mitt sätt att arbeta och att 
vara, det är på dessa villkor som jag 
medverkar i den sfären som kallas 
för konst. ”

”Förresten, en gång var vi 
support åt Lady Gaga – och då 
lämnade hon sig själv!”

bara rakt fram och ställer frågan.  
Har ni sett och hört en svensk komiker 
som ni tyckte var rolig?  

… Vid ett tillfälle när vi besökte Sve-
rige satte vi oss ner för att se ett 
framträdande på Sveriges Got Ta-
lent, som vi trodde skulle vara kul 
och ha roliga skämt, tills vi insåg att 
de försökte göra ett av våra skämt. 
Jag skämtar inte, de snodde hela 
numret rakt av, och inte bra. Det roli-
ga – eller hur man nu ska se det – var 
att dessa stackars idioter var på TV 
samtidigt som vi var i Sverige på tur-
né. Komedi handlar om timing. Bra 
timing i vårt fall, väldigt dåligt i deras.   

Vad är det första ni gör på morgonen: 
vaknar ni först eller öppnar ni först era 
ögon? Eller är ni vakna innan ni öppnar 
era ögon eller, ja… ni fattar frågan!  

Lars, våra ögon har varit öppna i två 
timmar nu, men vi är fortfarande inte 
vakna. 

Lars Yngve
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Det kändes som om saker och ting inte 
kunde bli så mycket värre. Kylan vägra-
de släppa greppet om min lilla kuststad 
i öst och för varje lördag nådde Melo-
difestivalen nya lägsta nivåer. Svensk-
arna förfrös röven både ute och inne, 
allt medan elbolagen levde loppan. 
Situationen påminde om den söde-
rut där en viss man vid namn Gaddafi 
hade grava problem med att känna av 
stämningen. Sämre EQ (eller IQ) hade 
aldrig skådats.

När de vattniga tomaterna på Kon-
sum kostade 49.90, temperaturen 
sjönk under tio minus och räntan sköt i 
höjden – det var då jag vill ge upp. Det 
fanns helt enkelt för få saker att glädja 
sig åt.

Efter höstens katastrofval har jag 
valt att hantera politiken med skygglap-
par. Det finns helt enkelt för få saker att 
glädja sig åt. När media i februari nosa-
de fram sossarnas toppkandidater till 
partiledarposten kändes det som nå-
got katten hade släpat in. Glajorna var 
små, hårfästena höga och avsaknaden 
av bröst var slående. Inte ens gubbtut-
tar kunde Socialdemokraterna erbjuda 
folket, i den annars så gubbifierade 
gråa valberedningen.

Skidåkning må vara – topp fem – 
tråkigaste sporten. Och inte blir det 
roligare när man förlorar. Norrbaggar-
na, de jävlarna, bedrog oss genom att 
slänga ut klistrig snö i spåren. Sedan 
svischade de förbi, skrattandes åt det 
svenska ”vallafiaskot”.

Är det så här du uppvaktar mig, 
2011? Jag är inte imponerad, bara 
trakasserad. 2011 – året som läst för 
mycket av Neil Strauss The Game.

Men så plötsligt kom ljusglimten 
från ett oanat håll. Den var stor, hade 
mustasch och pratade om solidaritet. 
Just som jag glömt vad ordet bety-
der. Jag smakade på det: s o l i d a r i t 
e t. Det var inget jag kunde förknippa 
med varken elräkningar, Gadaffi eller 
Melodifestivalen.

Knak och brak lät det i mitt hjärta 
och plötsligt började isen smälta. Den 
19 september kom vintern. Då täcktes 
landet med tjockt lager av is som bara 
växte.

Håkan Juholt kom med våren. 
Den stora smålänningen som fnis-

sar som en pöjk åt sina egna ordvit-
sar. Han som är Åsa Nisse, jultomten 
och Tage Erlander i ett. Visst, han är 
inte kvinna, men han är inte Thomas 
Östros.

Ibland måste man blicka bakåt för 
att kunna se framåt. Juholt är frisk fläkt 
från det Sverige som en gång var. Inn-
an 60-talet ringer och vill ha tillbaka ho-
nom hoppas jag att han får en hel del 
uträttat.
 
Linnea Uddenmyr

VåreN är StOr OCH HAr 
MUStASCH I år

Världen uppmärksammade nyligen 
den internationella kvinnodagen. Sam-
ma dag tog många tidningar upp sta-
tistiken kring mäns våld mot kvinnor. 
Folkbladet skrev till exempel att det i 
genomsnitt mördas sjutton svenska 
kvinnor per år av en man som de har, 
eller har haft, en kärleksrelation till. Ett 
tusen svenska kvinnor och barn har 
den högsta graden av identitetsskydd 
– så kallad kvarskrivning – och tvingas 
att leva gömda i sitt eget land, i fysisk 
rädsla för en före detta närstående och 
älskad person.

Man vill gärna tänka att detta händer 
”någon annanstans”, men tyvärr inte. 
Sannolikheten är stor att en av dina 
grannar, någon på jobbet eller i butiken 
lever ett starkt kringskuret liv på grund 
av rädsla för en före detta partner. Så 
gott som alla dessa offer är kvinnor, 
och de allra flesta förövarna är män. 
Det betyder i sig inte att inte även män 
kan bli offer för kvinnors våld, visst fö-
rekommer det och ska inte förminskas, 
men statistiken talar sitt tydliga språk: 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort 
samhällsproblem.

Det krävs fortsatta kraftsamlingar, 
engagemang och mod för att stoppa 
våldet som utövas i det tysta. Sanning-
en är att våld inte har något hemland, 
och inte heller någon religion eller kön. 
De så kallade hedersmorden – vilket 
vidrigt ord förresten, det måste ju kall-
las skammord då inget är längre från 
allt vad heder heter – är en mycket be-
gränsad del av allt det våld som utövas 
mot kvinnor, trots att det får stort ut-
rymme i debatten.

Våld utövas inte bara av män med 
grova nävar och elaka ögon eller av 
manhaftiga och alkoholiserade kvin-
nor. Våldsmän kan vara klädda i ski-
nande rustning och trumpeta ut för 
hela världen vilka förkämpar de är för 
kärlek och jämlikhet. Samtidigt som de 
bakom stängda dörrar visar en brutalt 
annorlunda sida.

Ett aktuellt exempel på detta är den 
före detta polischefen Göran Lind-
berg, som från att under sin yrkeskar-
riär ha framställt sig som kvinnornas 
förkämpe, nu avtjänar ett längre fäng-
elsestraff för bland annat grov våldtäkt. 
Lindberg är dock tyvärr inte så unik 
som man vill tro, det finns fortfarande 
många ulvar i fårakläder som fortsätter 
som om inget har hänt.

Våld är mer än ett slag på ett besvi-
ket ansikte och märken på kroppen ef-
ter en svartsjuk partners vansinnesut-
brott eller systematiska terror. Hemmet 
ska vara en trygg plats att leva på, men 
alltför ofta är det istället en brottsplats. 
Jag tror att de flesta av oss har någon 
form av upplevelse relaterad till våld. 
Minnen som vi helst vill förtränga el-
ler ännu bättre helt och hållet glömma. 
Också förövaren i fårakläder är i all sin 
grymhet ett offer. Ja, man kan faktiskt 
vara både offer och förövare i sam-
ma kropp. Det rättfärdigar inte för ett 
ögonblick att man skadar andra, men 
det är viktigt att inse det för att bättre 
kunna nå roten till det onda i breda 
samhälleliga insatser.

Som medberoende i en våldsam re-

VåLD MOt kVINNOr 

lation är sikten dock mycket begrän-
sad, och gränsen mellan vad som är 
våld och vad som är kärlek suddas 
gradvis bort för att ersättas av total 
förvirring.

En vän till mig berättade nyligen hur 
hennes dåvarande fästman när de satt 
på sitt favoritkafé kunde le stort mot 
sina beundrare, samtidigt som han un-
der bordet klämde hennes lår så hårt 
att avtrycken syntes i flera veckor. Den 
förvridna logiken var att hon hade lett 
hon också, och därmed flörtat skam-
löst med andra. Senare, efter det att 
deras destruktiva relation hade tagit 
slut med förskräckelse, fick jag själv 
se hennes fotobevis på blåmärkena. 
Partnern hade enligt henne under en 
tid slutat att använda sina psykedeliska 
droger för att bevisa sin kärlek till hen-
ne, men hans abstinens efter ett liv av 
missbruk tog sig våldsamma former på 
det här sättet.

På min fråga om hur hon kunde stan-
na hos honom så länge, fast hon vis-
ste att han gjorde fel och trots att hon 
till och med hade sinnesnärvaro att 
samla vissa bevis, så svarade hon helt 
enkelt att hon älskade honom. Men 
frågan är vem eller vad det är vi älskar 
om man råkar illa ut. En sak vet jag, och 
det är att kärlek inte ska ge upphov 
till inre och yttre blödningar, blåmär-
ken och rivmärken. Att utöva offensivt 
våld kan aldrig ursäktas. Så enkelt är 
det. Därefter är allting annat öppet för 
diskussion.

Zinat Pirzadeh, författare och komiker

Då jag för en tid sedan, vid en visit på 
en släktträff, träffade ett avlägset bo-
ende barn till min bror Einar fick jag en 
smärre chock då denne presenterade 
mig för sin avkomma: 

– Det här är Vilde, min son som 
just..., började han. 

– Är han en vilde? Ja, det ska nog 
du – eller rottingen – kunna ta ur 
honom hohoho, avbröt jag honom 
uppmuntrande. 

– Nej alltså han heter Vilde – och så 
slår inte vi våra barn!, svarade han då 
märkbart förnärmad.

– Ehh... Jaha. Nähä, han heter så.. 
Så bra då... Förtäffligt. Enastående. 
Charmant. Strålande. Fenomenalt. Su-
perbt. Ypperligt. Verkligen. Kan någon 
leda mig till punschbersån?, stamma-
de jag tillbaka.

– Jag såg farbror ställa in en flaska 
punsch i vinbärsbusken... Är det den 
du menar?, frågade släktingen då en-
faldigt – och duade mig till på köpet, en 
gammal man!

– Ja, Just det, ja! Vinbärs, ja. Ta mig 
omedelbart dit, svarade jag drummeln. 

Jag har med min brorson diskuterat 
de namn somliga av hans vänner och 
bekanta väljer att döpa sina avkom-
mor till. Det är inte utan viss avsmak 
och upprörda känslor jag hör namn 
som Lingonmun, Kiwi, Morgonrodnad, 
Kotte, Sommarbris och Tussilago. De 
tycks mig exceptionellt löjeväckande 
och jag känner djupt medlidande med 
den stackare som mitt i de tidiga upp-
växtens osäkerhet står med ett så pate-
tiskt namn som Tussilago. Nej, sådana 
elaka spratt betackar jag mig för. Inte 
nog med att nämnda föräldrar så till den 
grad klemar bort sina barn så att de 
släpps ut i livet som fullkomliga vekling-
ar – nu ska de dessutom bära ett namn 
som dömmer ut dem som just detta. 
Dessa misstag till namn för mina tankar 
till de barn som olyckligt nog döptes till 
påhitt som Veranda och Closetta. 

Denna första vulgariteten som spri-

MeD ANLeDNING AV DAGeNS ANSkräMLIGA PerSONNAMN

dit sig in i beteckningen personnamn kallas fräckt 
nog ”de nya namnen” – innebär detta att de här nam-
nen inom kort kommer att vara i majoritet? Det skulle 
vara för sorgligt. Helt plötsligt tycks man kunna döpa 
sin avkomma till precis vad som helst – kanske t.o.m. 
Stol? 

Vill man spela sina barn ett spratt så har jag ett ni 
kan få till skänks; detta skulle bestå i att döpa två brö-
der till Bror respektive Lillebror, men låta den äldre av 
de två heta Lillebror. Repliker som: ”Låt mig presente-
ra min storebror Lillebror” och: ”Får jag föreställa min 
lillebror Bror”, skulle med största säkerhet locka fram 
många skratt. Dessa bröder skulle förmodligen göra 
succe som vaudeville-artister innan de ens var med-
vetna om att det var detta de blivit. 

Vidare vill jag också påpeka att Calle, Olle, Pelle, 
Johnny, Eddie och Billy inte är dopnamn utan s.k. 
smeknamn. De verkliga namnen (Carl, Olof, Per, 
John, Edward och William) klingar betydligt finare i 
officiella sammanhang och ser därtill betydligt bättre 
ut i skrift. 

Därtill fråntar dessa redan stympade namn föräld-
rar, lärare och andra auktoriteter ett kraftfullt, fullstän-
digt namn att utropa när allvaret i en tillsägning be-
höver betonas. För en lärarinna eller dylikt, skulle ett 
utrop likt: ”Billy Midsommarblomster Larsson!”, riktat 
till en stökig elev, enbart utsätta henne för våldsamma 
skrattsalvor. Medan att vid liknande omständighet 
utropa exemplelvis: ”WILHELM MATTEUS LARS-
SON!!!”, inger målsäganden den välbehövliga kraft 
som tillfället erfodrar.

För populärmusikens s.k. artister må det vara na-
turligt att använda sitt smeknamn som scennamn, 
men vore det inte för sorgligt att som akademiker inte 
ha annat än smeknamnet att tillgå? Skulle exempelvis 
djupsinnig prosa av en yngling som Stig Dagerman 
tagits på allvar ifall namnet på bokryggen lydit Stick-
an Dagerman? Skulle en aktad vetenskapsman som 
Anders Celsius blivit accepterad och tagen på allvar 
ifall han istället hetat Kiwi Celsius?

Eder 

Efraim Maximilian Twärvigg

Fr. v: Enok, Ivar, Ernst, Amalia, Otto, Waldemar, Gurli, Isidor, Ragna Sigurd, Efraim, Eugenia samt Augusta. 

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

En dag sitter havsörnshannen högt över havet på 
en klipphylla (ett utskjutande prång), kanske trettio 
centimeter bred. Plötsligt rasar det ned en ekorre på 
hyllan.

– ”Det här var kanske inte en optimal landnings-
plats för mig”, tänker ekorrn, som tidigare samma dag 
suttit i granen för att skala kottar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– ”Okay, jag vill bara fråga en sak: Är det du eller 
jag som är utrotningshotad? Är det du eller jag som 
behöver hjälp av Naturvårdsverket och Greenpeace 
och Fältbiologerna? Ni kan flaxa hur mycket ni vill – ni 
är dömda! Men vi ekorrar kommer alltid att finnas så 
länge det finns kottar i granen”.

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

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

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

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

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

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

Jonas Hallberg 

ÖrNeN OCH ekOrreN

Jag växte upp i Sölvesborg på 
1980-talet. Oändliga dagar slet jag 
gatstenarna i samma heliga triangel 
som alla andra jag kände: Konditoriet-
biblioteket-skolan. Alltid samma runda. 
I bland tog man en avstickare till den 
fyndaffär för kläder som gick under det 
ironiska smeknamnet ”NK”. Men förr 
eller senare hamnade man till slut på 
biblioteket. Bibblan var något mycket 
mer än ett ställe där man lånade böck-
er. Det var den enda sanna fristaden 
– ett ställe som aldrig dömde, aldrig 
ställde krav eller frågor, aldrig försökte 
undervisa eller pracka på någon en 
viss typ av bildning. Det bara öppnade 
sina dubbeldörrar i tyst samförstånd 
med alla som kom dit. 

Själva byggnaden var stadens stora 
stolthet; en arkitektritad, luftig histo-
ria med terrakottagolv och en enorm 
skulptur i form av ett ansikte i foajén. 
Konstnären hette Hertha Hillfon. Detta 
visste man, även om man inte visste 
namnet på någon annan konstnär i hela 
världen. Den enorma segelformade fa-
saden och det höga taket fick bibliote-
ket att påminna om en kyrka, bara my-
sigare – och befolkad. Bibliotikarierna 
var som Madonnafigurer; idel upplysta 
leenden och låga röster. De visste allt. 
Det såg man i deras ansikten. De såg 
också vad man lånade för detta var inn-
an man kunde låna i automat, men de 
kommenterade aldrig ens val. De var 
som biktmödrar och biktfäder. De be-
höll ens hemligheter. Jag älskade bib-
liotikarierna nästan lika mycket som jag 
älskade biblioteket.

1987 fanns det inga mobiltelefoner, 
inget Internet, inga iPhone eller iPod. 
Tystanden var välsignad. I bland knast-
rade maskinen med pulverkaffe till i 
tidskriftshörnan, men för övrigt var det 
helt stilla. Tankarna fick luft runt sig. 
Tiden var ens egen, inte ockuperad. 
Som så mycket annat i min generation, 
togs bibliotekens demokratiska frihet 
för givet. Biblioteken var en rättighet, 
och några skyldigheter var vi inte be-
kanta med. För det var vi alltför bort-
skämda. Ibland låg vi i myshörnan för 
barn och slöläste musiktidningar, Kam-
ratposten, Jack Kerouac eller indian-
dikter. Utanför fönstret såg man havet, 
utposten mot världen. Jag plöjde Char-
les Bukowskis skamlösa prosa och 
Alistair Crowleys omsusade häxform-
ler. Jag lät mig svepas med av biogra-
fier skrivna av Hollywood-stjärnor som 
Frank Sinatra och Katharine Hepburn. 
Jag försökte läsa Strindberg men fat-
tade inget. Jag upptäckte Edgar Allan 
Poe och tyckte att jag fattade allt. Jag 
trånade över lättjan och medelhavs-
romantiken i Francoise Sagans ”De 
underbara molnen”. Jag skrattade högt 
åt Joseph Heller och fick min person-
liga klädstil förändrad av Oscar Wildes 
”Dorian Grays porträtt”. 

Det var bara de böcker som jag var 
mest nyfiken på som jag inte vågade 
låna hos de skarpögda bibliotikarierna. 
Hite-rapporten om kvinnor, denna sjut-
tiotalsbibel om sexualitet, gömde jag 
innanför kavajslaget och lånade hem 
utan stämpel. När jag memorerat de 
mest medryckande av de sammanlagt 

530 sidorna, smugglade jag tillbaka 
boken i hyllan. Samma sak med Henry 
Millers ”Stenbockens vändkrets”.     

Jag levde mig in i hundratals liv, det 
var så jag hittade mig själv. 

Det råder en diskussion om att lägga 
ut biblioteken på entreprenad. I Nacka 
utanför Stockholm är det redan gjort. 
Jag begriper inte riktigt hur det ska gå 
till, hur ska biblioteken tjäna pengar? 
Ska det vara reklam i böckerna på var 
tionde sida? Mitt i ”Den gamle och ha-
vet” dyker det upp en annons för Jysk 
bäddlager. Strax efter introduktionen 
av alla karaktärerna i ”Brott och straff” 
kommer ett extraerbjudande på yxor 
från Bygg-Ole. I myshörnan kommer 
kuddarna från IKEA (vinsten går direkt 
ner i Ingvar Kamprads praktfullt spän-
da, skattefria ficka). Men är inte själva 
idén med att vi betalar skatt att vi ska få 
fristäder där vi låter bli att mäta själens 
framfart i allehanda mått?

Jag kan inte låta bli att tänka att det 
är min egen generations liknöjda själv-
belåtenhet som till slut tagit ut sin rätt. 
Vi har inte tycks fatta att saker och ting 
ständigt måste försvaras, uppskat-
tas, arbetas för. Vi har inte insett vad vi 
fått oss givet och att det är vår plikt att 
arbeta för att behålla det. Böckernas 
värld är hotad. En roman kallas bara 
”ny” en månad, sedan plockas den ofta 
bort ur bokhandlarnas hyllor. Kanske 
är biblioteken snart det enda ställe där 
man kan hitta tre år gamla böcker, eller 
hundra år gamla. Somliga av dem inne-
håller nu och för alltid ord som på ett 
magiskt sätt lyckas slå en hårt i magen 
eller ge en vingar stora nog att svepa 
med över världen, ovanifrån. Bibliote-
ken borde vara heliga. 

Sara Paborn

Sara Paborn släpper i april sin andra roman ”Tup-
pen och havet” (Brombergs)

BIBLIOteket
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thomas Millroth

Mina nya snygga boots är på tur med 
mig. Pulsarna i hetsig musiktakt. 

Stockholm. 
Det är ju där jag är född och har vuxit 

upp. Senaste gången letade jag rätt 
på barndomens platser utan att känna 
några som helst dofter. Jag lovade mig 
att aldrig mer göra så. Mina viktigaste 
år, skulle någon säga. Visst är barn- 
och ungdom viktiga, men det finns 
ändå oerhört mycket mer tid än så att 
ta form i.

Dessutom är hemorten bara en plats 
i hjärnan. 

Ändå tänkte jag på människor jag 
träffat, när Stockholm ännu inte bara 
var ett rum i mitt huvud utan för hela 
min kropp. 

Först dök barytonsaxofonisten Gun-
nar Bergsten upp. Vi var litet bekanta 
i yngre år. Ett tag läste vi musikveten-
skap ihop. Sedan sågs vi då och då på 
hans konserter, skvallrade, snackade 
jazzmusik och drack öl. 

Jag knäppte på min i-pod. Gunnars 
underbara musik fyllde mig: Fläsket 
Brinner, Sevda och jazzen i eget namn.  

Han blev bara 65 år, hann jag tänka, 
innan den första låten gick på, ”Kom-
munisten”. Typiskt att kalla en låt så år 
1972. Musiken själv smakar litet King 
Crimson, svängig orgel, majestätiskt 
trumspel och så Gunnars mjuka, näs-
tan smeksamma, saxofon. Anslaget är 
sprättigt och kaxigt, som om världen 
tillhörde alla. 

Precis som det skulle vara 1972.
Men rytmerna är också litet sorgs-

na, de vaggar fram i vemod. Gunnars 
varma spel förvandlade min promenad 
längs Odengatan till någon kvällssen 
jazzklubb, där alla fick röka cigaretter 
hur mycket de ville. Jag gick förbi kro-
gar som inte längre fanns, drog mig till 
minnes hur det sett ut på gamla mu-
sikmuseet, där vi satt på golvet under 
konserterna. 

Kunde inte låta bli att gå förbi de lo-
kaler, där musikvetenskapliga institu-
tionen hade legat. Det var månader fyll-
da av generalbasar, Bach och ny jazz.  

Varje månad kom buntar nya LP-
skivor med ljud vi aldrig kunnat ana. 
Och Gunnar var med och smälte sam-
man svensk vek jazz med turkisk musik 
i Sevda. 

Kommer någon ihåg Sevda? Det var 
blåsmusik med improvisation som kli-
ade i benen och kraschande slagverk 
som hetsade upp varenda inälva.

Plötsligt betydde det någonting helt 
annat att det svängde!

I mina öron börjar nu Bosse Hanssons orgelgroo-
ve få ordentlig fart på Fläsket Brinner. Jag drar mig 
ner i tunnelbanan för att sjunka bakåt i minnenas sen-
timentala tunnel. Just som Gunnar får saxofonen att 
sjunga smärtfyllt och vackert rycker jag till, reser mig 
snabbt, rusar ut på Odenplans tunnelbanestation 
och bara stirrar.

Vad var det jag såg?!
I den stora glasmontern ovanpå gamla spårvägs-

museet vräker sig en jättelik bläckfisk. Armarna med 
sugkopparna pressar mot glaset, ögonen stirrar. Folk 
stannar litet förvånade. En herre smyger omkring 
med en kamera. På något vis känns samma sug i det 
stora odjuret, minutiöst sammansvetsat av plåt, som i 
Gunnars varma dansanta tonslingor. 

Båda förmedlar en känsla att sitta instängda på fel 
plats och inte vilja något hellre än att komma ut. 

Och visst förstod jag snabbt vem som skapat detta 
väldiga undervattensdjur med sina vädjande lemmar. 
Detta bluesdjur som krälar i sin glasbur. Thale Vang-
en, förstås, som gick ut Konsthögskolan i Malmö för-
ra året. Jag har sett bläckfiskar av henne förr. Senast 
på Lunds konsthall. Fast de var mindre än jätten på 
tunnelbanestationen. 

Det här är konst som svänger och vädjar, trycker på 
och pockar. Och se på den bläckfiskblicken! Den su-
ger fast lika mycket som tentaklerna.

När jag står där och filosoferar som värst, kom jag 
att tänka på en gammal vän, som dog för kort tid se-
dan, konstnären Arne Charlez.. En fin målare med en 
fantastisk känsla för rytm. Litet absurd också, precis 
som Vangen. Fast hans djur brukade vara älgar att ta 
upp i famnen, litet bortkomna i hans kubistiskt vikta 
rum. 

Gunnar Bergsten och Arne Charlez blandar några 
ögonblick ihop sig i mitt minne. Samma lyriska an-
sats, inga stora gester. Intrikata bockade rum fyllda 
av hemliga hörn. Det är dansant lyckligt eller övergi-
vet ödsligt utan någon synlig horisont. Det förtvivlade 
läget är alltid granne med euforin. 

Ystert men med tunga steg. Hörde jag någon vis-
ka ”nordiskt vemod”? Kanske det, om det nu går att 
klistra klichéer på Gunnar och Arne.

Rytmisk musik och rytmisk konst. Jazzigt måleri 
och målerisk färgrik jazz. 

Gamla vänner och bekanta befolkar hemorter. Och 
de förblir alltid lika gamla som förr. 

Då jag står framför bläckfisken, tänker jag på dem i 
den åldern. Och jag börjar halvhögt mumla förtroligt 
med dem. Jag vill visa dem den fantastiska skulptu-
ren – fantastisk i ordets ursprungliga betydelse! – av 
Thale Vangen. Jag säger hennes namn långsamt och 
halvhögt för mig själv så att Arne och Gunnar uppfat-
tar det. En kvinna på väg in i tunnelbanan mot Häs-
selby vänder sig om, tror jag pratar med henne, hon 
nickar och noterar konstnärens namn. Jag blir tyst 
och generad, vill ju inte vara någon som snackar för 
sig själv. Det räcker så gott att redan ha bott klart i 
Stockholm och att nu ha övergått till att sköta om plat-
sen någonstans under skallbasen. Nu fick den litet 
energikick och jag kunde inte hålla tyst.

En sekunds konst- och kompiseufori, då jag talar 

med de döda. Levande svarar. Det är 
inte mer än riktigt.

Men man ska inte prata så där öppet 
med de döda. Hemorten vaknar ändå 
aldrig till liv.

En het sekund dränks platsen i sen-
timentalitet. Jag harklar mig och byter 
musikspår. Mitt samtal skjuts upp till 
kvällens vinglas på någon bar. Då ska 
jag ruska om Gunnar och Arne litet mer. 

Bläckfisken pressar armarna mot 
glaset. Den vill ut, den sjunger inte ens-
liga bluesspår ens i boptakt. Nej, det är 
rock som gäller. Och jag återförs bru-
talt till nutiden med en låt av Free Kit-
ten. Kim Gordons röst väser långt inne 
i öronsnäckorna och ett skärande gi-
tarrsolo lägger locket på minnenas stil-
lastående brunn. Musiken spänner lika 
starkt som Thale Vangens bläckfisk 
pressar tentaklerna mot glaset. Det ser 
ut som om den nästa sekund är på väg 
ut. Ögonen stirrar mot utgången.

Plåtarbetet på djuret är så skört 
och skönt. Håligheten är fylld av kraft. 
En röd flammande hop av linjer börjar 
knycka och bocka sig i minnet efter 
besöket på målaren Jutta Koethers ut-
ställning på Moderna Museet. Färger-
na dansar, skär, bränner, tecknar rum 
och figurer. Litet kantigt, nästan naivt. 
Ungefär som hennes kompis Kim Gor-
don sjunger – och målar. För mig har 
Juttas bilder med rock´n roll att göra. 
En gång träffade jag henne hemma hos 
Kim Gordon och vi började prata om en 
utställning i konstmuseet i Ystad, men 
jag hann sluta innan den blev av. Så 

synd det inte blev gjort, tänkte jag en 
sekund, men så mycket bättre att hon 
nu fått fylla Moderna Museets källar-
rum med sin röda rockenergi. Målning-
arna ser ut som Free Kitten låter. Prakt-
fulla, starka, klösande. Men så stannar 
jag upp inför en bild, där linjerna korsar 
sig vackert som i blank marmor, medan 
färgerna bländar som blixtar. Rytmen 
är litet knäande. Den känns som en 
korsning mellan himlafärd och punk-
rockabilly ungefär. Upptäckte i katalo-
gen att målningen heter ”Lux Interior”. 
Det var artistnamnet på sångaren Eric 
Lee Purkhiser i The Cramps. Han avled 
samma år målningen gjordes, 2009. 

Det är alltså inte bara jag som pratar 
med de döda.

Jag fick en väldig lust att berätta för 
Arne Charlez och Gunnar Bergsten 
om min plötsliga aha-upplevelse inför 
Jutta Koether.

Men det får vänta till kvällens glas vin. 
Inte kan jag gå här och muttra ivrigt 

för mig själv i tunnelbanan. 
För att lugna mig öppnar jag dagens 

bokföljeslagare, som är nytrycket av 
Jacques Werups ”Tiden i Malmö, på 
jorden”. Bläddrar på måfå. Hans ord 
kommer att följa mig ända till både det 
andra och tredje glaset vin den kvällen: 
”Ensamhetens röst / är en körsång, / 
den skallar snart / ända ut / i förorterna 
/ till de yttersta / förorternas / förorter.”

En bra dikt för mig - och för Thale 
Vangens instängda bläckfisk.

Thomas Millroth 

Med iPod och bläckfisk 
på Odenplan i StockholmThe Big Four, de fyra stora, kommer 

äntligen till Sverige. Platsen är Ullevi 
och datumet är den 3juli 2011. Metal-
lica, Megadeth, Anthrax, Slayer spelar 
tillsammans!

Visst, samtliga av dessa band har 
varit här tidigare men aldrig har det ser-
verats så mycket thrashmetal för peng-
arna samtidigt. Vill man vara lite elak 
kan man ju börja raljera om ”gubbth-
rash” och att samtliga av dessa band 
kanske har sina bästa år bakom sig 
men bara att de står på scenen på 
samma dag och på samma ställe är 
unikt, en världshändelse, musikhis-
toria, kalla det vad du vill. Redan förra 
året börja de fyra stora att spela ihop 
igen och tydligen gick allt så bra så nu 
blir det en sväng till. 

Att, Metallica, Megadeht, Anthrax 
och Slayer spelar ihop är för oss 60 
och 70- talister ungefär lika stort om 
Rollings Stones, Beatles, Kinks och 
The Byrds skulle göra gemensam sak 
men det kommer ju aldrig att hända.

Själv har jag sett dessa band många 
gånger, ibland har det varit bra, ibland 
magiskt och i vissa stunder skitdåligt. 
Sist jag såg Metallica i Hultsfred gick 
jag. Men 1985 på Monsters of rock på 
Castle Donington i England var jag helt 
tagen av deras energi. Megadeth bru-
kar vara trista att se på live men deras 
låtar och musik är stora favoriter hos 
mig. Det är något visst med Dave Mus-
taines gnälligt, nasala stämma, hans 
bittra texter och energiska spelstil. An-
thrax är alltid bra, även när de är dåliga. 
Men inget slår plattan ”Sound of White 
Noise” som nu har tjugo år på nacken. 
Slayer börjar väl även de att tappa i 
gnista och energi. Tom Araya har be-
svär med nacken och både Kerry King 
och Jeff Hanneman verkar inte så pig-
ga de heller.

Likväl är jag glad som en spelman på 
julafton. Jag vet att detta kommer bli en 
nästan religiös upplevelse. En riktigt 
manifestaion för hårdrock och thrash-
metal i synnerhet. Vi som var med då, 
är lika hungriga nu – eller?

Jerry Prütz

IN It FOr LIFe

Livet är som ett bord; fullt med gamla 
räkningar, smulor, disk och dagens tid-
ning, som fylls av uppmaningar, tips 
och farsoter. Endast genom att göra 
rent bord, kan vi få chansen att duka 
fint.

Hans Alfredsson sa en gång i tiden 
att: Livet är som en påse, det blir tomt 
och innehållslöst om man inte fyller det 
med något.....

Detta är mycket klokt. Men något har 
hänt..... 

Mitt liv är inte tomt. Tvärtom, det är 
överfyllt, med saker och handlingar. 
Jag översköljs av nyheter, som en Tsu-
nami av inrednings-, matlagnings-, 
sex-, placerings-, musik-, energi-, rese-, 
klimat-, trädgårds- 

och allehanda expert- tips. 
Jag behöver rensa öronen! Någon 

som har ett tops- tips?
Mitt bord fylls så snabbt, att jag blir 

tvungen att säga: Det är inte mitt bord. 
Detta hjälper föga, när nyheterna lig-

ger i drivor och jag har inte gjort något 
åt hungersnöd, pensions-sparande el-
ler nix-registret. 

(Visste ni att om man är med i nix-
registret, så ska ingen kunna ringa er i 
reklam eller försäljningssyfte. Detta är 
jag med i. De ringer ändå! De medde-
lar glatt, att detta är på grund av att jag 
har en egen firma. Jag meddelar, inte 
lika glatt, att jag tänker lägga på luren.)

Bordet blir så fullt att, man trillar 
överbord. I-läggs-skivorna bågnar 
av tyngden, av allas sammanlagda 
Twitter-texter. 

Kraften i kärnvirket håller inte måttet 
längre, när nyheterna om kärnkrafts-
verket, når hemmets härd. Smält stea-
rin ,från ljusen jag tänt för alla dödsof-
fer, täcker mitt överfyllda bord.

Det är dags att rensa bordet. Bort 
med det gamla, tack för maten, slicka 
faten. In med det nya. Vad är det nya? 
Kanske det gamla? Rester? I dag 
igen? Klimat-smarta, är inte dumma, 
men kan också bli lurade! Jag vill duka 
fint. Endast det finaste porslinet är gott 
nog, åt den finaste maten. Den finaste 
maten, är den enklaste. Vi kanske ska 
äta direkt på bordet. Hm? Svårare att 
diska då. Jag vill bo enkelt, men det är 
svårt. 

Buddhismen säger att du ska äga 
max 5 saker, annars börjar de att äga 
dig. 

Bordet är rensat. Vad ska jag då stäl-
la dit? På bordet, borde stå: Vad då? 

LIVet är SOM ett BOrD

Å jag vill skriva. Hjärnan vill skriva men sinnet är inte 
riktigt med. Jag får inte igång det där magiska flödet 
av ord som forsar ur det dolda inre. 

Jag vill träna men kroppen känns tung och trött, 
som efter ett hårt liv eller rejäl fest. 

Å jag vill sjunga, vill ta ljusa spröda toner som tårar 
ögonen på folk, men rösten är sprucken och torr. Läp-
parna torra, ögonen torra. 

Så jag ger upp. Jag låter det stora blå bestämma – 
idag ställer jag mina utsikter till ingenting. 

Jag vill älska. Jag vill låta mej pendla fritt mellan två 
hjärtan låta blodet rusa i min kropp- dunk, paddadunk 
dunk! 

Jag vill ryckas med –  lyckorus. Villrådigt och 
svävande. 

Jag vill kämpa för miljön, jag vill brinna för något. 
Debattera, demonstrerar och skriva plakat med svar-
ta yttranden av beslutsamhet. Upp till kamp medbor-
gare för ett friskare Sverige! Jag vill stå utanför riksda-
gen med knyten näve och kräva min rätt.

Jag vill ha valt min väg – jag vill känna att jag är på rätt 
kurs, någon gång. Att jag vet vad jag gör och varför. 

Jag vill välja mina ord. 
Jag vill att någon ska fylla på min mobiltelefon var-

annan vecka så att jag kan ringa och sms´a så mycket 
jag vill utan att det kostade mej något. 

Jag vill förvandla snö till tö och skidor till 
flippflopps.

Jag vill vara med i tävlingar som jag vinner. Givetvis 
efter kamp. Givetvis på grund av min färdighet inte 
motståndarens dålighet. Jag vill vara någon, jag vill 
vara omtyckt och tycka om. 

Jag vill kunna dämpa ensamhet och sätta på den 
igen när den behövs.

Å jag vill fortfarande skriva men orden kommer inte, 
når inte fram utan stannar som ett snyting strax under 
ögat. Jag vill bli en rekorderlig familjemedlem med för-
kläde och förtroende.

Jag vill ha minnen att glädjas över och skicklig-
heten att dela med mej av dom. Jag vill vara snabb 
som en jaguar, stark som en elefant och smart som 
Einstein. 

Om jag hade Brad Pitt´s utseende skulle jag inte 
klaga men han har fel kön så det kanske ändå inte 
skull bli så bra, i slutändan vill säga. 

Å jag vill kunna göra fel men lära mej och göra rätt 
nästa gång. Jag vill sluta rodna och börja skratta i 
stället. Jag vill vägra vara någons dörrmatta! 

Jag vill vända sorg till styrka och styrka till viljekraft 
och viljekraft till lära och lära till sorg. Jag vill vara när-
varande hela tiden.

Jag vill vara drömmande hela tiden. 
Jag vill att någon ska tapetsera om mitt sovrum. 

Jag är trött på mörkbruna tapeter med fondvägg jag 
vill ha ljust runtomkring mej jag vill att torskar ska 
sluta köpa fnask och istället lägga pengar på deras 
rehabiliteringsprogram. 

Jag vill ha spådomar och diagnoser och botemedel 
och rikedom och makt. Jag vill vara obetydlig och liten 
men storslaget underbar! 

Jag vill kunna plocka ut stunderna ur mitt liv – stun-
derna där jag med säkerhet kan säga: Det var det här 
som var livet. Det var det här som blekte alla eländen!

Sofia Rapp Johansson

JAG VILL…

”kraften i kärnvirket håller inte 
måttet längre, när nyheterna 
om kärnkrafts-verket, når 
hemmets härd. Smält stearin 
,från ljusen jag tänt för 
alla dödsoffer, täcker mitt 
överfyllda bord.”

Det kommer att bli överfyllt igen, 
innan jag hinner säga tidningshög eller 
reklam, nej tack! 

(Reklam är för övrigt, jättebra att tän-
da kaminen och pannan med.)

Så med pannan i djupa veck, så 
tänker jag; för varje ny sak, jag tar in i 
mitt liv, så kanske jag ska ta bort, en 
gammal! 

Sedan ska jag bli pirat och borda an-
dras liv och stjäla deras överflöd och 
ge bort till de som bara har 1–4 saker 
och behöver 1 till!

Välkommen ombord på 
Borderline- ferrys:

Till bords! Hiva allt dödkött över 
bord! Kölhala alla hala Nasare! Låt 
de gå på bordsplankan! Låt råttor-

na dansa på bordet! Bjud upp din 
bordsgranne! 

Bordet är fritt!
Stanna upp! Bordlägg alla mås-

ten! Gör det du borde gjort för länge 
sedan!

Nej, nu bordlägger jag ämnet.

Jonas ”Skrivbordet” Jonasson

thomas Millroth  – Med iPod och bläckfisk på Odenplan i Stockholm
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I Egypten har arbetarna länge kämpat 
för de grundläggande rättigheter som 
nekats dem av den USA-stödda Hosni 
Mubarak-regimen. Det är helt rätt av 
Kamal att åberopa solidariteten som 
den sedan länge drivande kraften i ar-
betarrörelser världen över, och att jäm-
ställa de två folkens strider för arbetar-
nas rättigheter och demokrati.

De båda striderna har ett nära sam-
band: arbetarrörelser har gått i främ-
sta ledet för att skydda och utveckla 
demokratin och mänskliga rättighe-
ter. Det är den främsta orsaken till att 
de kan bli maktstrukturers undergång, 
både statliga och privata.

Arbetarnas kamp i Egypten och 
USA går i motsatta riktningar: i Egyp-
ten vill man få större rättigheter och i 
USA vill man försvara sina redan exis-
terande rättigheter som nu hotas.

De båda fallen förtjänar att undersö-
kas närmare.

25 januari-upproret sattes igång 
av unga Facebook-användare från 6 
april-rörelsen, som startade i Egypten 
under våren 2008 i ”solidaritet med de 
strejkande textilarbetarna i Mahalla”, 
observerar  Nada Matta, sakkunnig i 
arbetskraftsfrågor.

Staten krossade strejken och so-
lidaritetsaktionerna med våld, men 
Mahalla blev ”en symbol för revolt och 
trots mot regimen”, tillägger Matta. 
Strejken blev ett ännu större hot mot 
diktaturen när arbetarnas krav utöka-
des. Kraven gällde inte bara lokala frå-
gor, utan man krävde minimilön för alla 
egyptier.

Mattas observationer bekräftas av 
Joel Beinin, en amerikansk expert på 
den egyptiska arbetarrörelsen. Under 
alla år av kamp, rapporterar Beinin, har 
arbetarna skapat en sammanhållning 
och kan mobiliseras snabbt.

Att arbetarna gick med i 25 januari-
rörelsen fick en avgörande betydelse. 
Det bidrog till att militären övertog le-
darskapet i Egypten och Mubarak fick 
ge sig av. Det var en stor seger för den 
egyptiska demokratirörelsen, trots att 
flera hinder, både interna och externa, 
fortfarande finns kvar.

De externa hindren känner vi till: 
USA och USA:s allierade tolererar inte 

en fungerande demokrati i arabvärlden 
hur som helst.

Att det är så bekräftar opinionsun-
dersökningar i Egypten och hela Mel-
lanöstern. En överväldigande majori-
tet av allmänheten ser USA och Israel 
som de absolut största hoten, inte Iran. 
De tror till och med att det skulle vara 
en fördel för regionen om Iran hade 
kärnvapen.

Vi kan förvänta oss att Washington 
håller fast vid sin traditionella stånd-
punkt, vilket också bekräftas av veten-
skapen: demokrati kan tolereras bara 
om den anpassas till strategiska och 
ekonomiska mål. USA:s uppdiktade 
”trängtan efter demokrati” gäller bara 
ideologer och propaganda.

I USA har demokratin utvecklats i en 
annan riktning. Efter andra världskriget 

fick landet en oöverträffad tillväxt, en 
tillväxt som i stort sett var jämlik. Lag-
stiftningen som följde i dess spår gag-
nade flertalet. Trenden fortsatte under 
Richard Nixons tid som president, vil-
ket blev slutet på den liberala eran.

Men bakslaget för demokratisering-
en från 60-talets aktivism och för Nix-
ons klassförräderi lät inte vänta på sig. 
Bland annat utövades starka påtryck-
ningar för att förändra lagstiftningen 
och en mängd högerpolitiska tankes-
medjor bildades för att fånga det ideo-
logiska spektrumet.

Ekonomin ändrade också kurs radi-
kalt och gick mot finansialisering och 
export av produktionen. Samhället 
blev mer ojämlikt, främst på grund av 
att tillgångarna ökade våldsamt för en 
procent av befolkningen, eller en ännu 

mindre del – toppchefer, förvaltare av hedgefonder 
och liknande.

För de flesta människor stagnerade realinkomster-
na. Man löste det genom att jobba fler timmar, ta nya 
lån och hoppas att huspriserna skulle fortsätta att 
stiga. Så kom bostadsbubblan på åtta biljoner dollar. 
Amerikanska centralbanken och de flesta ekonomer 
hade inte märkt att den var väg, de var helt upptag-
na av tron på den effektiva marknaden. När bubblan 
sprack kollapsade ekonomin och nådde nästan de-
pressionsnivå för arbetarna i tillverkningsindustrin 
och många andra amerikaner.

När inkomsten koncentreras till ett fåtal personer, 
får dessa personer också politisk makt vilket i sin tur 
leder till att det stiftas lagar som ökar de omåttligt ri-
kas privilegier: skattepolitik, avregleringar, regler för 
hur företag ska styras med mera.

Samtidigt som denna onda cirkel pågick, ökade 
kostnaderna för valkampanjerna markant. De båda 
politiska partierna fick vädja till näringslivet – för repu-

blikanerna gick det på ren reflex, och demokraterna 
var inte sena att ta efter.

1978, när man började be företag om kam-
panjpengar, fördömde fackföreningen United Auto 
Workers ordförande Doug Fraser företagsledarna 
för att de hade ”valt att utkämpa en ensidig klass-
kamp i vårt land – en kamp mot det arbetande fol-
ket, de arbetslösa, de fattiga, minoritetsgrupperna, 
de mycket unga och mycket gamla, och också mot 
många i vårt samhälles medelklass”, och för att de, i 
tider av tillväxt och framsteg, hade ”omintetgjort och 
förkastat den bräckliga, oskrivna överenskommelse 
som fanns förut.”

När arbetarna fick grundläggande rättigheter på 
1930-talet varnade företagsledare för ”de risker som 
industriägare stod inför när massorna fick mer poli-
tisk makt,” och han ville att man skulle vidta drastiska 
åtgärder för att slå tillbaka hotet. Det skriver sociolo-
gen Alex Carey i sin bok Taking the Risk Out of De-
mocracy. De förstod, precis som Mubarak idag, att 

fackföreningar är en drivande kraft för 
att öka människors rättigheter och för 
demokrati. I USA är fackföreningarna 
bolagstyranniets främsta motkraft.

Idag har de amerikanska fackför-
eningarna i den privata sektorn blivit 
betydligt svagare. Den offentliga sek-
torns fackföreningar har på senaste 
tiden blivit hårt attackerade av mot-
ståndare från den politiska högern 
som cyniskt utnyttjar den ekonomiska 
krisen, en kris som främst finansindu-
strin och dess anhängare i regeringen 
är skuld till.

Folkets ilska måste avledas från dem 
som orsakat finanskrisen, dem som 
tjänar på den, till exempel investment-
banken Goldman Sachs som ”ska be-
tala ut 17,5 miljarder dollar i ersättning 
för förra året”, rapporterar ekonomitid-
ningarna. Deras vd Lloyd Blankfein fick 
12,6 miljoner dollar i bonus, och hans 
grundlön höjdes mer än 300 procent 
till två miljoner dollar.

Propagandan måste i stället lägga 
skulden på lärare och andra offentligt 
anställda med feta löner och enorma 
pensioner – bara lögner alltså, efter 
en alltför välbekant modell. Mottot för 
Wisconsins guvernör Scott Walker, 
och för andra republikaner och  många 
demorkater, är att åtstramningspoliti-
ken måste gälla alla – med några an-
märkningsvärda undantag.

Propagandan har lyckats ganska 
bra. Walker kan räkna med att åtmins-
tone en stor minoritet kommer att 
stödja hans skamlösa försök att un-
derminera fackföreningarna. Att åbe-
ropa finanskrisen som ursäkt är rena 
skämtet.

På olika sätt står demokratins fram-
tid på spel lika mycket i Madison, Wis-
consin som på Tahrirtorget.

© 2011 Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times 
Syndicate

Sambandet mellan 
kairo och Madison
Den 20 februari skickade kamal Abbas, egyptisk fackföreningsledare och  
frontfigur i 25 januari-rörelsen, ett meddelande till ”arbetarna i Wiscon-
sin”: ”Vi står enade med er som ni stod enade med oss.”

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

Det är något som är så icke sverigede-
mokratiskt med New York.

Det är nog detta, att damen med 
den blå ryggen vänd mot mig talar 
italienska.

Eller detta, att paret med den bedå-
rande batmansonen talar franska.

Eller kanske, detta att damen i lila 
klänning kommer från Vietnam. 

Den korta damen med de extremt 
höga klackarna.

Eller, att mannen som sopar gatorna 
är vit.

Försäljaren svart.
Att många etniska grupper har en-

klaver inom Williamsburg.
Ortodoxa judar.
Puertoricaner, dominikaner.
Indie rock, hipster.
Det är något som är så påtagligt 

icke sverigedemokratiskt med just 
Williamsburg.

Människor samsas om ytor och 
idéer.

Låter varandra ta plats med frisyrer 
och kulörer.

Man kan köpa icke utrotningshotad 
turkish delight och japanese food.

Begagnade prickiga klänningar.
Blommiga degskrapor.
En gul plastgroda och kanske en 

Brooklynmade mössa.
Definitivt amerikanska muffins.
Känner mig upprymd. 
Det är riktigt trivsamt just här på 

Bedford Avenue.  
Det är så trevligt över allt i New York.
Damen bredvid oss på den polska 

restaurangen kommer från London. 
Hennes mamma kommer tjohej från 
Indien. Hon hör att vi talar ett skandi-
naviskt språk. Min pappa är tysk, säger 

hon, jag talar tjohej tyska. Det är därför 
jag hör att ni talar svenska. I also dated 
a Danish boyfriend for two years, läg-
ger hon till.

Jag känner mig plötsligt hemma och 
berättar att min släkt kommer från Fin-
land. Och att min goda vän kallas för 
Hellas av blattekillarna i Stockholm.

Det är slående, det är verkligen nå-
got som är så icke sverigedemokra-
tiskt med New York. 

New York = motsatsen till 
sverigedemokrati?

Kanske är det något med detta: 
13 000 gula taxibilar, ett tusen mil ga-
tor, 900 kajer, 19 000 restauranger, 
76 000 hotellrum. Eller kanske detta: 
8 363 710 invånare. Att New York 
har fler judar än Jerusalem, fler italie-
nare än Venedig och fler irländare än 
Dublin. 

Ändå, så rena gator, så välorganise-
rat. Avloppsrör och el für alle. I dessa 
himmelshöga hus. Man blir förvånad. 
Man blir inte rånad på tunnelbanan hel-
ler, fast mannen bakom en talar ara-
biska. Och inte blir man nedslagen när 
man köper smoothie av kinesen på Fifth 
Aveny, eller går ensam i Central Park, 
vilket är konstigt eftersom alla folkgrup-
per runt om i världen finns represente-
rade i befolkningsstatistiken just här i 
New York, Up Town, Down Town. 

Manhattan. 
Till och med Kosovoalbaner.
Det borde tala för många Mördar-Anders.
Och för idén att alla ska flytta tillbaks till sina egna 

länder.
Lite rädd blir jag för killen som kör mig till Little Italy. 
Han är så kort.
Korta killar kan vara farliga sa farmor.

Men killen är en fredlig sort, kommer från Egypten 
och studerar Art Design. 

Killen är orolig för det som händer i Nordafrika.
Hans familj tillhör inte de rika i Jerusalem.
Ben Ali, Mubarak, Khadaffi.
Vi skakar tillsammans på huvudet.
Ett års studier kvar. 
Sedan no more Yellow Cab.
Han får ordentligt med dricks eftersom han är en 

sån jäkel på att jobba dubbla skift.
Metropolitan Museum of Art.
Empire State building.
Guggenheim.
Frihetsgudinnan.
Rockefeller centre.
Time Square bling bling,
och Chinatown, 
och Broadway.
Passerar New York på en resa till Tyskland.
Man får återkomma.
Man hinner inte med allt sådär på några dagar.
Det är Ash Wednesday när vi anländer:
”Kom ihåg, o människa, att du är stoft att du åter 

skall bli till stoft.”
Sista kvällen äter vi på Un, deux, trois.

Susanna Alakoski

New York/kiruna

”en överväldigande majoritet av 
allmänheten ser USA och Israel som 
de absolut största hoten, inte Iran. 
De tror till och med att det skulle vara 
en fördel för regionen om Iran hade 
kärnvapen.”

Där är det också massa hyggligt 
folk.

New York påminner om Kiruna.
Från begynnelsen fanns 

Luossavaara.
Sedan blev Kiruna.
Alla kom dit från någonannanstans.
Man byggde staden tillsammans.
Municipalsamhället.
Till ytan världens största.
Olika folkgrupper tvingades 

samarbeta.
Inget konstigt med det.
Snarare kontinentalt.
Precis som i New York.
Eftersom det i sanning är något som 

är så icke sverigedemokratiskt med 
New York, slår det mig: Sverigede-
mokraterna har kanske aldrig förstått 
”New York”?

Eller grejen med Kiruna.

Susanna Alakoski

”Att New York har fler judar än 
Jerusalem, fler italienare än Venedig 
och fler irländare än Dublin.”
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kalle Lind

”Vi – barnen – skulle få veta hur det 
ser ut i världen. Vi skulle veta att 
tandborstar inte bara trollas fram ur 
intet. Våra perspektiv skulle vidgas 
och vidgades säkert också. Men det 
var inte alltid så jädra spännande.”

Det gjordes naturligtvis containervis 
med fotoböcker på sjuttitalet. Det är lo-
giskt: inget är mer realistiskt än ett foto. 
Och det kan inte nog understrykas hur 
högt i kurs Verkligheten stod inom då-
tidens kulturvänster. Föreställde foto-
grafierna fabriker eller barn i u-världen 
blev det verkliga förstås ännu verkli-
gare, eftersom armod som bekant är 
mycket verkligare än medelklass.

Många fotoböcker följde nåt barn 
som man själv ytligt kunde relatera till 
– oftast hade de också hår och armar 
och ben – när han eller hon storögt 
besökte en tandborstfabrik eller blev 
klämd på pungen av en läkare.

Vi – barnen – skulle få veta hur det 
ser ut i världen. Vi skulle veta att tand-
borstar inte bara trollas fram ur intet. 
Våra perspektiv skulle vidgas och vid-
gades säkert också. Men det var inte 
alltid så jädra spännande.

Marit Paulsen (född 1939) har i det 
allmänna folkmedvetandet fått status 
som nån sorts klok gumma, ett naturfe-
nomen med genuin gödsel under nag-
larna och nåt dräpande citat ur Bonde-
praktikan på läpparna, en Folkpartiets 
egen Astrid Lindgren som vet hur ett 
mjölkstint juver känns mot nariga tum-
mar och som kan brygga x antal näs-
selbaserade dekokter mot åderbråck. 

Trots att hon idag sitter som folkpar-
tistisk EU-ledamot bland slipade stre-
brar och drillade lobbyister, har hen-
nes air av snusdoftande folklighet inte 
skingrats särskilt mycket.

Sin resa in i offentligheten anträdde 
hon i mogen ålder, främst som vuxen-
författare (”Liten Ida” från 1979 berät-
tar om en bakgrund som tyskättling i 
efterkrigstidens Norge) och debattör 
i jordbruksfrågor. Innan dess jobbade 
hon på valsverk. 

1976 skrev hon en fotobok för barn 
om facket. Hennes make sen tidernas 
begynnelse, Sture Andersson, tog de 
handfasta bilderna tillsammans med 
Georg Sessler. Boken ”Om familjen 

2010 utkom kalle Lind med ”Proggiga barnböcker” (roos & tegnér), en personlig, komisk och bitvis elak redogörelse 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 djupdykningar i populärkulturella fenomen, kommer då Nya Upplagan väl till pass.

Proggiga barnböcker: 
Marit Paulsen och facket

Eriksson” beskrivs med inbjudande 
lockrop på baksidan:

”Pappa arbetar som garvare på 
skinnfabriken och vi får följa hans 
jobb i många bilder. Han är också 
fackklubbsordförande och här för-
klaras vad en fackförening är, hur 
en fackklubb arbetar, vad löneför-
handlingar, strejk och mycket annat 
innebär.”

De läsare som faktiskt stannar kvar ef-
ter en sån introduktion får alltså möta 
pappa Ingvar Eriksson och hans ved-
ermödor som ordförande i Bekläd-
nadsarbetarnas lokala fackklubb. Iförd 
t-tröja med trycket ”Socialist – javisst”, 
som spänner över hans genuina ar-
betarbröstkorg, går Ingvar runt på fa-
briken och lyssnar uppmärksamt på 
”kamraternas” önskemål. 

Författare Paulsen förklarar tålmo-
digt vad ”ordförande”, ”uppdrag” och 
”kapitalist” betyder – ”Kapitalist kallas 

den som äger kapital. Kapital är det-
samma som mycket pengar” – och vad 
fackföreningen fyller för funktion:

”Fackföreningarna vill att arbetarna 
själva ska äga fabrikerna och verkty-
gen. Då skulle de själva få allt det de 
tjänar på att göra skinnkläder. Nu får 
de bara lite, resten tar kapitalägarna 
som äger fabriken.”

Här och var uppmanas läsarna att 
fördjupa sina kunskaper – ”fråga 

några vuxna du känner vilka fackföreningar de är 
med i” – och att koppla sin egen situation till familjen 
Erikssons:

”Pappas lön räcker inte till för att köpa nya grejor 
varje gång någon behöver något. Därför är det 
viktigt att pappa är duktig när han förhandlar med 
kapitalägarna om lönerna. Så är det nog hemma 
hos de flesta att pengarna inte räcker till allt man 
vill ha?”

Boken ”Om familjen Eriksson” var en del av i Vi i vår 
värld, Rabèn & Sjögrens dokumentärboksserie för 
barn. Andra titlar i serien var Margareta Lööf Eriks-
sons ”Manuel Lundström från Sydamerika” om ett 
adoptivbarn, Peter Härtlings ”Token” om ett barn 
med hjärnskador och fotoboken ”Ia lär sig ’höra’” om 
ett barn med nedsatt hörselförmåga. 

Exakt så kul kunde det vara att vara barn i läsåldern 
1976.

Kalle Lind

Bono

I Irland såg vi Kennedyklanen som vår 
egen kungliga familj, utlånad till Ame-
rika. En miljon irländare gick ut och 
tittade när JFK kom hem till Irland. De 
gick ut för att se dessa ädlingar, dessa 
allmänhetens tjänare som, trots sin 
ställning i samhället, inte eftersträvade 
status quo. (Och det var underbart att 
Kennedyfamiljen såg ännu mer WASP 
ut än vad ”Prods”, vårt namn för protes-
tanter, gjorde.)

Jag kommer ihåg Bobbys uppkav-
lade ärmar, Jacks framskjutande haka 
och budskapet — en uppmaning till 
handling — att det inte behövde se ut 
som det gjorde i världen. Vetenskapen 
och tron gick hand i hand.

I bakgrunden, men knappast i skug-
gan, fanns Robert Sargent Shriver. 
Hans intellekt lyste som en diamant, 
för klart för anonymitet. Han var inte 
Robert eller Bob, han var Sarge. Han 
hade så mycket kärlek i sig men visste 
att kärlek är ett både starkt och svårt 
ord. Lätt att säga, men det är svårt att 
fullfölja. Kärlek javisst, och fred också, 
var en stor del av sextiotalet, men det 
syntes inte på honom. Hos Shivers 
hade ingen långt hår eller lyssnade på 
rock’n’roll. Han och hans vackra fru, 
Eunice Kennedy Shriver, gick i kyrkan 
varje dag — både för att protestera mot 
tidens brutalitet och för andakten. Kär-
lek javisst, men kärlek som en modig 
handling, en djärv handling som kräver 
kämpatag och offer.

Hans tro krävde handling, av honom 
själv och av oss alla. Om ordet skulle 

bli kött måste vi bli en rättrådig Guds ögon, öron, hän-
der. Orättvisor kunde man, enligt en gammal känd 
gospel, overcome. Robert Sargent sjöng ”Make me 
a channel of your peace”, och han blev själv ett red-
skap för frid.
Herre gör mig till ett redskap för din frid: 

Där hatet gror, låt mig så kärlek. 
Där oförrätter begåtts, din förlåtelse, Herre, 

Där tvivel råder, sann tro på dig. 
O gudomlige Mästare, låt mig aldrig söka, 
Att bli tröstad så mycket som att trösta. 
Att bli förstådd så mycket som att förstå. 
Att bli älskad så mycket som att älska av hela min 
själ. 
Gör mig ett redskap för din frid, 
Där förtvivlan råder, låt mig så hopp. 
Där mörkret härskar, bara ljus, 
Och där sorgen finns, evig glädje.

Det var Jack Kennedy som bildade Fredskåren, men 
den var ett förkroppsligande av Sargent Shrivers 
ande. Lyndon Johnson förklarade krig mot fattig-
domen, men Sarge ledde anfallet. Fredskåren, och 
grundandet av idrottsverksamheten för förstånds-
handikappade, Special Olympics, var en lika tydlig 
inkarnation som rymdprogrammet, av de tankar som 
finns i Amerikas själ.

Robert Sargent Shriver förändrade världen många 

Vad jag har lärt mig av 
Sargent Shriver

gånger, som tur var förändrade han 
min värld för gott. I slutet av nittiotalet 
när Jubilee-kampanjen — vars mål var 
att avskriva de skulder som de fattigas-
te länderna var skyldiga de rikaste län-
derna — bad mig göra en insats i USA, 
kontaktade jag Shriver-klanen för att 
få hjälp och råd. Och jag fick mängder 

med både hjälp och råd, och en upp-
maning att gå ut i striden, en rejäl knuff 
i ryggen.

Sedan dess har Bobby Shriver — 
Sarges äldste son — och jag gemen-
samt startat tre stridande enheter i 
kampen mot global fattigdom: DATA, 
ONE och (RED). Vi vet väl inte än hur vi 
ska slutföra striden och tysta lidandet 
i vår tid, men vi satsar allt för att kunna 
leva upp till Sarges order.

Jag har underbara minnen av när 
Bobby och jag sitter med hans far och 
mor vid familjen Shrivers köksbord — 
samma gäng som stod bakom JFK och 
tittade över hans axel — och läser ige-
nom våra ynkliga försök att skriva långa 
tal. De försöker få oss att bli tydligare, 
trovärdigare; en utmaning när sonen 

Bono är sångare i U2 och har 
varit med att grunda kampan-
jerna ONE och RED. Han är 
kolumnist i The Times.

Irländare är fortfarande förtrollade av den mytiska platsen Amerika, men på sextiotalet hade vi tappat kontrollen över förtrollningen. Jag är 
inte gammal nog att minnas de uppoffringar som gjordes av den fantastiska generationen, den som räddade europa under andra världskri-
get, eller för att riktigt förstå det som hände i Vietnam. Men det jag faktiskt minns, och aldrig kommer att glömma, är att jag såg en man gå 
på månen 1969, och jag tänkte att här har vi ett land som älskar att göra det omöjliga.

börjat hänga med en blödig irländsk 
rockstjärna.

Mot slutet, när jag besökte Sarge 
och han var en bräcklig man, förbluffa-
des jag över hans goda humör och hu-
mor. Han fick alla i rummet att skratta 
högt. Det kändes som en passande 
sista seger i hans liv. Ett liv som, sam-

tidigt som det var pliktuppfyllande, så 
många gånger överträffade det tunga 
allvaret att han ingav en känsla av vikt-
löshet. Till och med då, när hans verk 
nästan var fullbordat, strålade hans ljus 
oförminskat och han lyste upp oss alla.

© 2011 Bono/The New York Times
Översättare Lotta Askaner Bergström

”Jag kommer ihåg Bobbys uppkavlade ärmar, Jacks 
framskjutande haka och budskapet — en uppmaning 
till handling — att det inte behövde se ut som det 
gjorde i världen.”

Översättning: Lotta Askaner 
Bergström
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Poem/Dikt

BeNGt O BJÖrkLUND

BeNGt ADLerS

Nattlig rörelse

Så kom äntligen orden
långt innan tanken
omformulerat dem,
långt innan intentionen
förlorat sin riktiga innebörd, 
sin vägran att ge upp
i uppenbar upplåtelse.
De kom
I en omedelbar skepnad av just nu,
något som egentligen
är djupt märkligt, 
generöst och grundläggande: 
De vill något!

Insikt

Flyttar drömmen
kallar den tillbaka 
från horisonten

Färgar om 
kärleken
till den färgen jag
ändå är
 
Bygger en ny
ensamhet
kallar den frihet intill
dig
 
Nyktrar
mitt hjärta
sörjer blicken klar
men viskar till 
bleka dagar
om ett annat liv
i mig

SOPHIe ZeLMANI

kors knappa märken på moln

2003.03.13 
I natt då jag tände i rummet, 
hörde jag kort efter en smäll mot 
takfönstret. Någon ute i natten såg 
mitt ljus och ville in.

Då tänkte jag på katten. På 
den svarta dörren på Henrik 
Smithsgatan 3 i Malmö. Ljudet mitt 
i natten av någon som ville in. Den 
svarta katten som rusade in då jag 
öppnade. På nackskinnet som jag 
greppade innan Inger hann vakna. 
På den parabel kattens färd genom 
luften utgjorde innan den landade 
på golvet i trapphuset 

2003.03.18
Vaknade vid 4-5-tiden på morgonen 
av att rummet badade i ljus. En 
total fullmåne lyste in genom mitt 
takfönster rakt i mitt vänstra öga.

Då tänkte jag på solförmörkelse. 
När jag i en stuga i Höörtrakten 
vaknade mitt i natten och var 
övertygad om att solförmörkelse 
rådde. Jag tänkte på skuggor och 
gråsuggor och på Orson Welles. På 
kloaker, krokodiler och bländverk  

2003.03.27
En stor flock kajor är grannar. Ibland 
lyfter de alla och drar runt i böljande 
formationer och skriker.

Då tänkte jag på tornen på Växjö 
domkyrka. På korsen högst 
däruppe på topparna. Jag tänkte på 
molnen som drar förbi och genom 
korsen. På de märken som korsen 
orsakar. På alla de sår som tro och 
övertygelse fått oss att tillfoga. 
På söndagsskolan i källaren vid 
Jägersrovägen. På barnatro och 
vuxenvåld. Fasan över njutningen att 
krossa en kackerlacka  

Rörsjöparken i Malmö under 
sommaren 2004 från ett fönster 
i Malmgården ser jag ett gyllene 
kors höja sig över lövverket. Guld 
på koppartak. Rundkyrka eller 
rättare sagt sexkantskyrka. Tornet 
som en missil. Korsets budbärare 
ut i rymden. In i himlen. Men till 
vad nytta. Där är alla införstådda. 
Där behövs ingen mission. Korset 
talar istället till oss här kring 
Rörsjöparken i Malmö under 
sommaren 2004 

2003.09.04
Idag vaknade jag 6.15 av att en kaja 
knackade på mitt takfönster. Han 
rotade med sin näbb i springan 
mellan taket och fönstret efter 
närande partiklar.

Jag tänkte förstås på talgoxarna och 
blåmesarna som knackade med 
sina näbbar på vårt köksfönster på 
Poppelgatan. Hur de åt små bitar av 
sötmandel ur våra händer. Min Mor 
som snabbt hackade upp en mandel 
då hon hörde ljudet av näbbar 
mot glas. Jag tänkte på rädslan 
för bitter mandel. Att en mandel 
kunde döda en häst. Hur kunde man 
veta det? Vilken häst skulle äta en 
bittermandel

Kort därefter mördades Olof Palme, 
och ett knappt år senare råkade den 
svenske krigsmaterielinspektören 
Carl-Fredrik Algernon dödas av ett 
tunnelbanetåg i Stockholm.

De båda dödsfallen kan med stor, 
respektive mycket stor, sannolik-
het kopplas till Sveriges agerande 
på den internationella och korrupta 
vapenarenan.

Vid den här tiden tillverkade Sverige 
även trampminor i stor skala i Karlsko-
ga, Lindesberg och Eskilstuna; i det 
senare fallet av statliga FFV.

Officiellt har denna tillverkning av-
slutats för några år sedan men jag till-
låter mig ändå ett tvivel, eftersom viss 
användning fortfarande lär förekomma 
i samband med forskning och övning. 
Och vid de tre nämnda fabrikerna pro-
duceras fortfarande krigsmateriel.

Turneringarna kring svensk militär 
produktion har varit många – och kan-
tade av skandaler – sedan dess. Från 
vapenexport till förbjudna länder och 
krutsmuggling, till JAS-affärer, mutor 
och komplicerade arrangemang med 
mellanhänder; ofta med draghjälp 
från kung och ministrar. Ty åren efter 
Palmes marknadsföringskampanjer 
tog Göran Persson vid, skröt till och 
med om sin internationella betydelse i 
rikstelevisionen, där han ifjol hävdade 
att han under tio år varit Sveriges mest 
framstående vapenlobbyist! Medan 
den bidragsförsörjde kungen, för övrigt 
redan som kronprins, glatt propagerar 
för svenska mordredskap – har till och 
med lånat sitt namn till ett granatgevär.

Det mest upprörande i hela denna 
hantering handlar idag om två kluster-
vapen: Bombkapsel 90 och ADM 401.

Bombkapsel 90 tillverkas förvisso 
av DASA i Tyskland men ingår i JAS 39 
Gripens beväpningssystem, där det 
går under namnet Mjölner – efter asa-
guden Tors förgörande hammare.

När detta vapen avfyrats sker en ny 
och fördröjd detonation, varvid sjut-
tiotvå mindre sprängladdningar sprids 
över ett område på tvåhundrafem-
tio gånger fyrahundra meter. Varefter 
eventuella blindgångare ligger kvar 
i landskapet med samma effekt som 
trampminor.

Bombkapsel 90, i olika utföranden, 
kan användas mot såväl människor 
som fordon.

Än vidrigare är flechettegranaten 
ADM 401, som tillverkas av Saab Bo-
fors Dynamics i Karlskoga, och som 
uteslutande är avsedd för mjuka mål – 
det vill säga människor; både i terräng 
och stadsmiljö.

Stoppa de svenska 
mordredskapen!

Utanför FN-huset på Place des Nations i Genève står en tolv meter hög trästol med stympat ben. Det är en skulptur från 
1997 av schweizaren Daniel Berset – manande till kamp mot minor och djävulsvapen. (Foto: Peter Charpentier)

tack, Olof! Så löd rubriken – i fetstil – på Aftonbladets ledarsida när Palme personligen rott iland Bofors stor-
order till Indien. Och detta tack säger onekligen en hel del om den välvilliga svenska hållningen till vapenexport 
– enkannerligen till stater som hellre ser till rustning än till det egna folkets levnadsvillkor.

ADM 401 beskrivs i reklamen av den 
svenske tillverkaren som ”synnerligen 
effektiv”. Den avfyras med granatgevä-
ret Carl Gustaf, och i varje granat finns 
elvahundra sylvassa pilar som slungas 
ut över målet och sliter sönder allt i sin 
väg.

Detta vapen produceras enbart för 
export till USA och den krigsmakt som 
formellt är underställd fredspristaga-
ren Obama. Dessutom finns uppgifter 
om att flechettegranaten använts mot 
civila i Gaza av Israel, dit den sålts vi-
dare av USA. Någon försäljning till det 
svenska försvaret förekommer inte.

Att Sverige undertecknat interna-
tionella förbud mot klustervapen be-
kymrar dock inte krämarna i Rosen-
bad eller tillståndsmyndigheten för 
strategiska produkter (ISP), eftersom 
det anses ligga i svenskt säkerhetspo-
litiskt intresse att odla de goda relatio-
nerna med USA.  

Således laborerar man med un-
dantag genom formella byråkratis-
ka hårklyverier, för att kunna kringgå 
Riksdagens riktlinjer. I slutänden kan 
man vidare alltid hänvisa till den heliga 
sysselsättningen. 

Ordet moral glömmer man helst. 
Det tycks räcka med insamlingar till 
världens barn – som sedan lemlästas 
med svenska vapen.

Det är illa nog att högavlönade 
svenska legosoldater gör drängtjänst 
åt Obama i Afghanistan. Men att vi 
dessutom förser samme potentat med 
i princip förbjudna vapen är direkt vid-
rigt. Tillika en stor skamfläck vars slag-
skugga faller över merparten av våra 
politiker.

Slutligen skulle jag gärna som anti-
militarist vilja se George Walker Bush 
och Barack Hussein Obama II inför 
rätta för massmord på civila i bland an-
nat Afghanistan och Pakistan. Brott för 
vilka dessa båda figurer – som överbe-
fälhavare – bar och bär det yttersta an-
svaret. Att ordet OBAMA i Östafrika, 
där Barack har sina rötter, ungefär be-
tyder skurkaktig är minst sagt en träf-
fande detalj.

C-J Charpentier

(C-J Charpentier var en av de personer som av-
slöjade att Pol Pot och hans röda khmerer hade 
svenska vapen.)
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Månadens klassiker

Om musik bara ska upplevas i levande 
form av dem som råkar befinna sig nära 
framförandeplatsen eller som digitala 
spår i en dator, då kommer ett margina-
liserande likt det tidigare århundraden 
förpassat musiken till vara på färde, 
när sammanhållande format (cd och/
eller dvd, eller tidigare, som lp) för att 
både visa en början och ett slut, bifoga 
texthäften som ökar lyssnarens kun-
skaper generellt och i synnerhet kring 
interpretens ambitioner, fasas ut till för-
gängligheten såsom arkaiska. De digi-
tala nedladdningarna och, hu, ström-
mandet av musiken gör den till ett 
ansiktslöst allmängods, en tapet med 
varierande väv, tillgängligheten gör inte 
bara att ljudet blir en grov, vanställd 
kompromiss, perspektivet på verket 
och dess plats i historien kräver letan-
de – och i en tid när källkritiken stan-
nar vid Wikipedia, kan man bli oroad. 
Stöd din lokale skivhandlare, eller köp 
åtminstone musiken på nätet i fysisk 
form, inte i förgänglighetens ettor och 
nollor, de som inte ens försäkringsbo-
laget vill sätta värde på. 

Hans Ottes revolutionerande pia-
noverk ”Das Buch der Klänge” har 
kommit i en ny inspelning (Naxos) och 
Ralph van Raats tolkning komplette-
rar tonsättarens egen från början av 
nittiotalet, detta är musik som både 
tar avstamp i minimalismen och i pia-
nots mer suggestiva möjligheter, det är 
smärtsamt vackert, intensivt, Messia-
en borde nickat instämmande liksom 
Glass och Reich. Rekommenderas 
förbehållslöst. 

Att Naxos också tagit med Gavin 
Bryars i sin serie med brittiska piano-
konserter gör att det vi väntat på länge 
(Bryars på Naxos!) nu är verklighet, 
med van Raat bakom tangenterna igen 
för att ta sig an världspremiären av 
”The Solway Canal” (drömskt vackert), 
cembaloverket ”After Handel’s Ves-
per” (gör sig bra på piano, ursprungli-
gen för cembalo, väver samman Bryars 
med Nyman) och ”Ramble on Corto-
na” (minimalisternas långa minne och 
koppling till 1300-talets musik, minst, 
gör sig påmint). Bravo!

Mer: Helt annorlunda är danske Si-
mon Steen-Andersens skiva ”Pretty 
Sounds” (dacapo) som är solo- och 
kammarmusik i ett idiom lånande 
mycket från samtida rock och pop. 
asamisimasa heter ensemblen som 
tar sig an honom. ”Written in Sand” 
(Simax) heter en annan samling där 
åldermännen bland de samtida är Hall-
grimsson, Ruders och Salonen, Sølve 
Sigerland ger välljud åt nordisk violin-
musik där det nog är väl ödmjukt att 
säga att det är skrivet i sand, utan just 
välspelat. En tredje är musik för pia-
notrio, ”Future Classics” (dB Produc-
tion), tre rejält samtida tonsättare (By-
ström, Skog och Tarrodi), där Byström 

ger mest med sin symfoni i gult från 
2003, formar en egen utvecklingslinje 
i sin musik. 

Hanna Hartman har redan hunnit 
ge ut flera skivor med sin egensinniga 
elektroakustiska musik. Kanske fjärran 
från bandkompositioner från tider som 
svunnit hän och ibland väl nära ”funna 
ljud”, men hon har en tilltalande este-
tik och idérikedom, något som också 
återkommer på skivan ”H ̂  2” (Kom-
plott), nu med mer inslag av röst (Ida 
Falk Winland) och traditionella (sic) 
instrument (t.ex. Jonny Axelssons slag-
verk och Anna Lindals violin) – och jag 
lägger glatt märke till att även bilracing 
blivit en pusselbit! Bygget av hennes 
egen lilla värld av ljud får nya prång. 
Inom samma gebit Kalev Tiits’ ”Stone 
Dance” (Siba) minnande, titelmässigt, 
om våra keltiska anor, men där elek-
troniken skapar andra mönster, mer 
ambient och med långa blickar slagna 
mot eam av rent franskt slag, det här 
är spännande på ett helt annat sätt än 
Hanna Hartman, mer likt Robert Nor-
mandeau eller Michel Chion. 30 Sec-
onds To Mars it ain’t! 

Norsk-svenska Trio Mediaeval har 
haft en skivmässig paus sedan ”Stella 
Maris” som får anses vara deras ge-
nombrott, från 2005. Nu är de åter med 
musik som det inte var tänkt att kvinnor 
skulle sjunga, ”A Worchester Lady-
mass” (ECM), utan benediktinermun-
karnas hyllning till Maria på 1200- och 
1300-talen, manuskriptfragmenten av-
slutas med musik av Gavin Bryars. En 
fantastisk skiva, det här, skönt sjungen 
och vi får hoppas att trion inte tar sex år 
på sig innan vi får höra dem igen i skiv-
sammanhang, rekommenderas ener-
giskt, ett ömsint körbad. 

Orlando de Lassus är det så dags 
för igen, ”Laudent Deum” (Chandos) 
heter den här skivan, något moderna-
re än ovan, här rör vi oss vid 1500-ta-
lets slut, och det är än en gång kören 
vid St. John’s College i Cambridge 
som tillsammans med outslitliga His 
Majestys Sagbutts & Cornetts un-
der sammantagen ledning av Andrew 
Nethsingha visar upp de konstfärdiga 
vindlingar polyfonin tog sig, hur Las-
sus’ relativt frekventa resande satte 
sina inspiratoriska spår. Det var länge 
sedan jag lyssnade på en körskiva från 
renässansen som inte fyllde mina högt 
ställda förväntningar, så ock här (och 
det kan inskjutas att även körskivor av 
äldre sort, t.ex. återutgivna samlingen 
med motetter och mässor av Byrd och 
Taverner under David Willcocks led-
ning från tidigt 60-tal, även den måste 
anses vara en milstolpe [Newton]).

Två oerhört välljudande inspelningar 
av Johann Sebastian Bachs motetter, 
de sex vars mål och ämne inte lämnar 
forskningen någon ro (begravnings-
musik? annat?) har nått mig denna 

månad. Sedan tidigare kan jag nog rabbla ett tjog bra 
inspelningar, med Herreweghes version från 1986 
och Hilliardensemblens bland de som bryter mål-
snöret först, dock icke att förglömma svenska ledda 
av Månsson eller Ericson eller med Stockholms 
Bachkör. Trots detta tjog inbjuder Bach, som alltid, 
till stordåd ur olika vinklar. Föreliggande är Edward 
Higginbottom som leder New College Oxfords kör 
på nya, egna skivbolaget Novum och Marcus Creed 
som leder Vocalconsort Berlin (Harmonia Mundi). I 
Higginbottoms fall blir jag glad av det faktum att en le-
gendarisk kör på det här sättet kan dokumentera sin 
framfart, här är det åldermannen som leder den unga 
kören till stordåd, fantastiskt framfört i ett inte allt för 
slukande ljud. Creed å sin sida, som jag sällan hört i 
äldre musik, bjuder på en mindre besättning och en 
något stillsammare tolkning, linjerna är lika tydliga 
som hos Higginbottom men det här är kommer när-
mare, bjuder inte på samma emfas – men båda ver-
sionerna har en innerlighet som får dem att ligga nära 
målsnöret. 

Sophie Yates fortsätter ta sig an 1700-talets cem-
balomusik, nu har turen kommit till fransmannen 
Claude-Bénigne Balbastre (1727–1799), pappa or-
ganist som ändock hann med att producera arton (!) 
barn varav Claude var nr 16, här hans andra samling 
(av två) från 1759. Har du följt Sophies utgåvor ge-
nom fransk, engelsk och spansk klavermusik blir du 
inte besviken, en tystlåten och följsam cembalo för-
stärker intrycket av lätt anslag och begåvat kompone-
rad musik, utgåvorna trängs inte, så passa på.  

Baldassare Galuppi har varit förpassad till ströin-
spelningar på de mest skiftande bolag och The Di-
vine Arts serie med hans klavermusik varit ett lysande 
undantag – tills nu, när Naxos också tar tag i denna 
och låter Matteo Napoli leverera den första volymen 
av en utlovad komplett utgåva. Opera och körverk 
finns tillgängliga i högre grad än musiken för klaver, 
som många gånger inte ens blev publicerad utan 
bara är bevarad i manuskriptform. Napolis, närmast 
ny huspianist hos Naxos, spelglädje och brist på pre-
tentioner får mig att vilja följa serien. 

Firandet av att det i år är 100 år sedan Jussi Björ-
ling föddes fortsätter och på tre cd med närmare fyra 
timmars speltid får vi nio konserter från Gröna Lund 
under femtiotalet oss till livs (Bluebell). Styvt femtio 

gånger stod Jussi på Skansens (från 
1933) eller Gröna Lunds (från 1934) 
scen och det är varierade program 
som både omfattar lättare romanser 
och goda operastycken, skivorna vi-
sar en bakvänd kronologi där vi reser 
från 1960 mot 1950. Ett värdigt tids-
dokument där ljudet må svaja stund-
tals, men där det än en gång är en fröjd 
att få mer av Jussis gudabenådade 
stämma. 

Den årliga tonsättarfestivalen på 
Konserthuset i Stockholm hade i år 
Steve Reich som föremål för sin hyll-
ning och tack vare P2 har jag hört alla 
de fantastiska konserterna (jag köpte 
också t-shirten innan festivalen bör-
jade, rock’n’roll-estetiken har nått kon-
serthusen). ”Phase To Face” är en kort 
dokumentär om Reich (Eric Darmon 
och Franck Mallet [!] har gjort den) 
och den må under sina 52 minuter inte 
få tillfälle att loda några vidare djup, dä-
remot framstår Reich som sedvanligt 
inbjudande och sympatisk, det finns 
musikexempel spridda och likt Nyman-
dokumentären jag skrev om förra må-
naden befinner sig dokumentären på 
resa. Ett liten lyft på förlåten, nu ser jag 
fram emot en fullödig, längre skildring 
och kanske en BBC-dramatisering 
av spänstiga möten när minimalismen 
var ny och konserterna hölls på loft på 
nedre Manhattan (och vi kan nu räkna 
in bra dokumentärer porträtterande 
Adams, Reich, Glass och Nyman)

Det finns alltid en längre version av 
den här spalten + ett axplock äldre 
spalter på www.nyaupplagan.se 

Jan-Erik Zandersson

I BLM nr 5/1945 skrev erik Noreen att ”musikens undanskymda ställning 
är utan tvivel till stor skada för en allsidig förståelse av den västerländska 
kulturens art, dess utvecklingshistoria och dess möjligheter”. Så sant. 

Kl 03.30 börjar en hund yla hjärt-
skärände och väcker alla i sin omgiv-
ning. Detta djurs klagan pågår i en 
timme. När jag möter de fredsälskande 
medyogisarna på väg till morgonklas-
sen så är det få som inte fått lusten att 
förgifta hundrackaren och hjälpa den 
till en ny och tystare existens, kanske 
som råtta. Vi sätts på prov inför icke-
vålds principerna, ahimsa, så här re-
dan i början av yogalägret.

Mitt sinne är inte heller oskyldigt 
blankt. Jag har haft Svart Kali på be-
sök i mitt livs våldsammaste mardröm. 
Jag har styckat mina inälvor, hållit den 
blodiga kniven i min vänstra hand och 
plockat ut levern med den högra. Visst, 
lätt symbolik, levern står för nedbrytan-
det av gifter. Det är dags att rannsaka 
sig och renas. Kanske behöver jag inte 
ta det så personligt. Det är inte bara jag 
som drömmer i Indien, det är Indien som 
drömmer i mig.

Med solhälsningarna når man en lug-
nare andning och lämnar de plågande 
inre dialogerna. Lite längre i övnings-
serien utför man ett stort antal asanas, 
yogaställningar, där man har en eller 
båda fötter korsade bakom nacken. Av 
de här övningarna brukar man bli snäll 
och harmonisk i sinnet, känna sig som 
en lycklig droppe i oceanen. Men nu 
är det med stor möda jag tvingar den 
högra foten bakom nacken, riktar den 
vänstra mot himlen, drar in maglåset 
och lyfter upp kroppen med armarna till 
något så poetiskt som Chakorasana, 
vilket betyder fågeln som livnär sig på 
månstrålar. Sedan hoppar jag vidare in i 
en helknäckande position, Kala Bhaira-
vasana, Shivas destruktiva aspekt. Det 
får räcka, jag resignerar till avslutande 
asanas och i vilande läge lever lever-
drömmar vidare. Jag får bränna gam-
malt karma. Minnesmusklerna sträcker 
sig bakåt in mot bortglömda djup och 
får de mumifierade synapserna att 
krackelera på nytt. Gammal kemi möter 
ny elektricitet. Dåtid och nutid blandas 
i gudinnornas hämndkittel och hettas 
upp av skapandets eld.

Det vore väl enkelt om man hade 
förmågan att svalka sig på stranden 
med en kall öl och en deckare. Jag får 
läsa i dagstidningen Times of India om 
en 107-årig kvinna som hade ansökt 
tillstånd hos myndigheterna för att få 
bränna sig själv till döds på en bål. (Sa-
jeeva Samadhi). Hon var förbannad på 

– YOGA retreAt, GOA, INDIeN

sin son och sonson som hade försökt 
lura henne på pengar. I en insändare 
klagas över ett sjukhus sanitära för-
hållanden. Om man nu överhuvudta-
get lyckas ta sig till sjukhuset med livet 
i behåll över den kaotiskt trafikerade 
gatan. Har man turen att få liggplats i 
sjukhuset så är lakanen blodstänkta. 
Den arga läsaren i fråga har dessutom 
blivit ormbiten på sjukhusbritsen. Jag 
dricker upp den läskande färskpressa-
de druvjuicen och tittar upp. Ett gäng 
kor står vid strandlinjen och verkar inte 
ha bråttom till grönare betesmarker. En 
italienare har heltäckande tatueringar 
på sina armar. De ser ut som blå ärmar, 
nästan som Shiva har. 

Kvällens yogafilm berättar om en 
visionär fängelsedirektör i världens 
största fängelse. Hon lyckades med 
att få tusentals tunga brottslingar att 
möta sig själva i djupet av en Vipassa-
na-meditation – 10 dagar i tystnad. Jag 
drar mig tillbaka till rummet och efter 
en dag vid havet, välutrustad inför nya 
skrämmande drömmar. Denna gång 
blir jag inte störd av ljuden. Duvor bor 
på mitt tak. Ett barn skriker. Genom 
tunna väggar hörs allt vad grannarna 
säger. Hundarna skäller sina kvälls-
nyheter. Jag koncentrerar mig på den 
hypnotiska ljudmattan som grodor-
na och cikadorna väver i den tropiska 
natten. Minnena svettas ur kroppen. 
Via det tredje ögat snurrar tidens gåta 
nya varv. Och sveper med i galaktiska 
armar.

Jag vaknar för tidigt och i läslampans 
svaga sken tar jag upp Don DeLillos 
Point Omega: ”…he and I, transcen-
dence, paroxysm, the end of human 
consciousness. It seemed so much 
dead echo now. Point omega. A million 
years away. The omega point has nar-
rowed, here and now, to the point of a 
knife as it enters a body. All the man´s 
grand themes funneled down to local 
grief, one body, out there somewhere, 
or not.”

Virpi Pahkinen

I huvudet på en yogi

Illustration av Patrik Evereus

Foto av José Figueroa
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FILMreCeNSION DVD-reCeNSION1 2 3 4 5Text: Pidde Andersson Text: Pidde Andersson

Alex Pettyfer spelar John, en kille som 
är från rymden. Han ser ut som en 
vanlig, amerikansk, lätt överårig high 
school-elev, men jodå, han är från en 
främmande planet. Och hans liv är i 
fara. Han är nämligen nummer fyra i en 
grupp på, ja, hur många var de nu? En 
handfull, säger vi. En handfull rymdva-
relser som flytt till olika planeter och nu 
jagas och dödas av andra, onda rymd-
varelser med rakade, tatuerade skallar, 
spetsiga tänder och gälar på kinderna. 
Tillsammans med sin ”vakt” Henri 
(Timothy Olyphant) flyttar John från 
stad till stad, där de försöker vara så 
osynliga som möjligt. I början av den 
här filmen är John ute och badar med 
några kompisar, och då börjar hans 
ben plötsligt att lysa blått (det betyder 
att en av hans hemliga rymdkompisar 
har mördats). De badande polarna blir 
rädda och skriker ”Freak!”, så John och 
Henri flyttar till Ohio.

Där bär det sig inte bättre än att John 
får ihop det med Snygga Bruden på 
skolan. Och tack vare detta får han The 
School Bully – skolans footballstjär-
na – på sig. Dessutom lär han känna 
skolans mobboffer nummer ett, en 
kille som tror att hans farsa förts bort 
av rymdvarelser (är han månne son till 
Sammy Hagar?).

Rymdvarelserna knappar in och 
med sig har de två stora monster, men 
nu börjar John kunna lära sig att han-
tera de superkrafter han upptäcker att 
han har. Exakt vad de här krafterna går 
ut på blir jag inte riktigt klok på, förutom 
att han är skitstark och snabb och kan 
hoppa högt, skjuter han blå ljusstrålar 
från händerna, och då kan det mesta 
hända, beroende på vad manuset krä-
ver. John skaffar sig även en hund.

I am number four känns som första 
säsongen av en TV-serie nerklippt till 
en långfilm på knappt två timmar. Den 
följer samma struktur som TV-serier 
och den riktar in sig på yngre tonår-
ingar. Carusos film fortsätter även den 
där nya, trista trenden med TV-serier 
och filmer om superhjältar som inte 
bär superhjältedräkter, något som väl 
startades med Smalville (som Caruso 
jobbade med) och sedan fortsatt i till 
exempel Heroes.

Jag har bara sett första säsongen 
av Heroes, som jag väl tyckte var så-
där, och jag hörde förstås att senare 
säsonger blev värre. I am number four 
kan sägas vara ett slags Heroes light. 
Slutstriden pågår i en evighet och folk 
skjuter strålar på varandra. Är du tolv 
år tycker du kanske om det här. Men 
chansen att du som läser detta är tolv 
är nog ganska liten, eller hur?

I am number four

En spelfilm producerad av National Geographic, det 
ser man minsann inte varje dag. Inte nog med det, det 
här är Peter Weirs första film på åtta år. Jag har alltid 
upplevt det som att Weirs filmer haft ett om inte di-
rekt vänsterbudskap, så ett humanistiskt och ett där 
auktoriteter och förstoppad borgerlighet ifrågasätts. 
THE WAY BACK är dock ett frontalangrepp på kom-
munismen, så Weir är trots allt inte en gammal över-
vintrad proggare.

Manuset bygger på en viss Slavomir Rawiczs me-
moarer, i vilka han beskriver hur han flydde från ett 
fångläger i Sibirien och fotvandrade hela vägen till 
Indien. För några år sedan avslöjades det att Rawicz 
av allt att döma aldrig flydde från lägret, eftersom han 
frigavs 1942... Nåja, detta har inte hindrat Weir och 
hans medförfattare från att tota ihop en historia där 
en brokig skara karlar flyr från just ett fångläger i Sibi-
rien och tar sikte på Indien – och ja, de ska ta sig dit 
till fots.

Ed Harris är den naturliga stjärnan i filmen, sida vid 
sida med Colin Farrell, som dock mest har en glorifie-
rad gästroll. Gustaf Skarsgårds roll är betydligt större 
och svensk som han är, har han hamnat på de svens-
ka filmaffischerna – det är han förstås inte i andra län-
der. Och jodå, han gör inte bort sig, pojken Skars-
gård, han lär fortsätta att få jobb i Hollywood.

Det är ett farligt traskande i den här filmen. De går 
och går och går, och manskapet reduceras när de 
dukar under en efter en. De drabbas av sjukdomar, 
de svullnar upp, de bränns av solen – så till den milda 
grad att The way back blev Oscarsnominerad för 
bästa make up-effekter.

Filmen är lång, över två timmar. Men storyn är in-
tressant och landskapsvyerna ofta svindlande. Berg, 
öknar, snöstorm, skogar. Ibland pratas det polska 
och ryska, oftast engelska med polsk och rysk bryt-
ning. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Och 
hur vanligt var det att tibetanska munkar talade flytan-
de engelska på 1940-talet? Och indier.

the way back

1990 regisserade Adam Simon rysaren Brain Dead 
åt Roger Cormans Concorde Pictures. 1992 kom 
Peter Jacksons nya zeeländska splatteropus Brain-
dead– utan mellanslag mellan Brain och Dead. Ef-
tersom det redan fanns en Brain Dead i USA, döptes 
Jacksons film om till Dead/Alive i Staterna.

Här har vi så en tredje film med samma titel (och 
med mellanslag); en splatterkomedi från 2007 i regi 
av Kevin S Tenney, som på 1980-talet gjorde de då 
oerhört populära Witchboard och Night of the De-
mons. Det var minsann längesedan jag såg något av 
honom.

En komet far genom rymden och en sten från den 
dimper ner på Jorden - rättare sagt, rätt i huvudet på 
en fiskare. Han förvandlas genast till en zombielik-
nande varelse och äter upp sin kompis’ hjärna. 

Två brottslingar på rymmen, ett religiöst par och 
två brudar på fotvandring hamnar alla i samma över-
givna lilla stuga i skogen, och snart måste de kämpa 
för sina liv, när zombievarelserna anfaller.

Tenneys Brain Dead är en riktigt rejäl B-film och 
låtsas inte vara något annat. Alla medverkande kvin-
nor är storbystade och vi får se dem nakna allihop. 
Ibland flera gånger. Dialogen är skruvad och i det när-
maste parodisk. Våldet är överdrivet och håller klar 
tjoflöjt-karaktär. Huvuden och armar slits av.

Det hela liknar en 80-talsfilm, det är billigt, dumt 
och korkat, medvetet så, men oförskämt underhållan-
de. Minsann om inte en sheriff spelas av Jim Wynor-
ski, ledgendarisk B-filmsregissör.!

the Phantom (Scanbox)

Så når den till slut vårt land – SyFy Channels tvåde-
lars miniserie om Fantomen. En väldigt omdiskuterad 
adaption av den här i Norden så älskade figur. Film-
skaparna har nämligen tagit sig stora friheter.

Unge föräldralöse Chris Moore är son till Kit Wal-
ker och Diana, men känner inte till något om Fanto-
men och blir därför överraskad när han hemma i New 
York uppsöks av mystiska män som tänker utbilda 
honom till maskerad brottsbekämpare. Det vill för-
stås inte Chris gå med på, allra minst vill han bära den 
gamla hederliga Fantomendräkten.

Till slut blir han förstås så illa tvungen, och iförd en 
annorlunda dräkt beger han sig ut för att bekämpa 
Singhpirat (Ryan Carnes) själv som är den svaga län-
ken i den här versionen. Han ser för ung och tanig ut, 
han är trist och dräkten är hur jönsig som helst. Men 
annars blev jag positivt överraskad av det här – serien 
är mycket bättre än förväntat. Här finns flera bra idéer. 
Det hela närmar sig en Bondfilm – eller kanske snara-
re TV-serien Alias. Men varför gjorde man om Guran 
till en ung, snygg brud?

Denna miniserie fick ganska taskiga tittarsiffror i 
USA, så någon TV-serie eller ytterligare TV-filmer lär 
inte följa. Fantomen är idag fortfarande en ganska ob-
skyr figur i USA. 

Fantomenpuritaner lär gå i taket, men jag tycker allt 
att The Phantom är underhållande och inte alls den 
katastrof jag förväntat mig.

...Men filmserien från 1940-talet är bättre. När får vi 
se den på DVD i Sverige?

excalibur (Warner)

Legenden hade filmats tidigare och den har filmats 
igen sedan dess, och även om ”Monty Pythons galna 
värld” har gjort det svårt att titta på filmer om kung Ar-
thur utan att skratta, är John Boormans Excalibur från 
1981 den bästa filmen om riddarna av runda bordet.

I början av 80-talet svepte en fantasyvåg över värl-
dens biografer, och vid sidan av Conan – Barbararen 
var detta den bästa. Det är fortfarande den bästa fan-
tasyfilm som gjorts – vid sidan av Conan, förstås. Bo-
ormans film är magisk och mystisk utan att bli fånig; 
den utspelar sig i en skimrande, mytologisk sago-
upplaga av England. Att filmen startade den idag ut-
tjatade trenden att vräka på med Cal Orffs Carmina 
Burana på ljudspåret får man ta.

Har man inte sett filmen på länge kan man roa sig 
med att leta upp blivande stjärnor i rollistan. Några av 
dem är Helen Mirren, Gabriel Byrne, Liam Neeson 
och Patrick Stewart. Nu i april släpps Excalibur på 
Blu-ray.

Brain Dead (StJ)

Oscar®-nominerad Bästa kvinnliga huvudroll - Michelle Williams
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För en del år sedan fick jag en reklam-
penna från SF med den lilla räddnings-
båten Elias. Det var en sådan där pen-
na som man lutade, och så gled Elias 
långsamt från den ena kanten till den 
andra. Pennan var en outsinlig källa till 
underhållning. I synnerhet efter alkoho-
lintag. Bättre än Blu-ray!

Fast jag har aldrig sett något TV-
program med Elias. Eller den första 
långfilmen. Idag såg jag den andra 
långfilmen.

Jaha. Ja, nu går skam på torra land! 
Hus som pratar? I den lilla hamnen 
Lugnvik har byggnaderna ögon och 
munnar och pratar. Hur jävla kul är det 
att vara ett hus? Stå där hela dagarna? 
Men även allt annat har ansikten. I syn-
nerhet båtarna. Snacka om overkligt.

En dag dyker Elias upp, han har 
hittat en kustvaktsbåt som säger att 
Lugnvik måste fånga skitmycket fisk 
under vintern, annars måste hamnen 
stängas. Så Elias och hans båtkompi-
sar beger sig ut för att fiska – men uj, 
då kommer det onda, moderna båtar 
med gigantiska fångstnät! I närheten 
finns en hypermodern fiskehamn och 
där härskar den onda Polardrottning-
en, och hon länsar havet på fisk.

Elias lär känna den lilla undervat-
tensbåten Doppi och de beger sig ut 
på jakt efter en skatt som kan rädda 
Lugnvik.

Man har lagt ner mycket jobb på att 
göra havet realistiskt i denna norska, 
datoranimerade film. Rent allmänt är 
det hyfsat välgjort, även om jag tycker 
att figurernas ansikten är rätt groteska.

Jag gillade verkligen att den onda 
fiskestationen ser ut som något ur en 
James Bond-film eller möjligen som 
Rastapopulous högkvarter i Tintin i 
Hajsjön. Sångnumren har jag mindre 
till övers för.

Precis som alltid när jag går på film 
riktad till väldigt små barn, somnade 
jag efter en stund. Så hur betygsätter 
jag detta? Varför inte så här:

Jag brukar ofta blanda ihop Mike Leigh 
med Ken Loach. Leigh är väl den för 
mig intressantare och trevligare av de 
två, men jag har lik förbannat svårt att 
hålla dem isär. I den tokhyllade Medan 
åren går spelar Jim Broadbent och 
Ruth Sheen det äkta paret Tom och 
Gerri, som nu är 60+, och vi för följa 
deras liv under fyra årstider. Således 
borde den svenska titeln lyda Medan 
åren går  och inte ÅREN, fast det är ju 
klart, det går kanske ett par år från sce-
nerna markerade ”Summer” till de som 
föregås av texten ”Autumn”? Nej, det 
gör det inte. Sympatiska Tom och Ger-
ri är ett nästan oförskämt lyckligt par; 
de har det bra, de är glada och de job-
bar på sin kolonilott och har det trev-
ligt. Med jämna mellanrum umgås de 
med sina familjemedlemmar och andra 
vänner, och alla dessa övriga männis-
kor är olyckliga på något sätt. Framför 
allt den närmast psyksjuka Mary (Les-
ley Manville); en arbetskamrat till Gerri 
som dyker upp med jämna mellanrum. 
Den smällfete Ken (Peter Wight) har 
problem med hälsan och spriten. Toms 
bror Ronnie (David Bradley - nej, inte 
han i American Ninja!) förlorar sin fru, 
men han ger intryck av att ha varit intro-
vert redan innan detta hände. Imelda 
Staunton har en liten roll och hon är 
väldigt deprimerad.

Större delen av Medan åren går - i 
princip hela filmen – består av att man 
sitter hemma hos Tom och Gerri i Lon-
don och pratar. Ibland pratas det på 
andra ställen, men hela filmen bygger 
på långa dialogscener. Och dessa är 
alldeles utmärkta. Replikerna är oer-
hört välskrivna och skådespeleriet är 
så exemplariskt det kan bli. I synnerhet 
Jim Broadbent står ut; när allt kommer 
omkring är det prestationer som hans 
som borde Oscarbelönas.

Ändå kan jag inte oreserverat stäm-
ma upp i hyllningskören. Här finns nå-
gonting som gör att jag inte kapitulerar 
totalt och jag funderade på vad det är. 
Visst, ett par scener med Mary är allde-
les för långa; hon är en väldigt påfres-
tande människa och jag fick nog väl-
digt snabbt, hennes pladdrande gick 
mig på nerverna.

... Men jag tror att orsaken till att jag 
inte jublade av lycka i salongen var 
att – jag är för ung för filmen. Javisst, 
det låter märkligt. Men Mike Leigh är 
född 1943 och Medan åren går känns 
verkligen som en film specialgjord 
för 40-talister. Något som egentligen 
inte borde vara ett hinder för mig att 
njuta fullt ut. Men jag satt hela tiden 
och kände att, oj, den här filmen kom-
mer min farsa och hans generation att 
älska och ha mer utbyte av än jag. På 
samma sätt som ofödda foster har mer 
utbyte av Justin Bieber: Never say ne-
ver, än jag.

Det går inte att hitta en mer välspe-
lad film på bio just nu. 

Medan åren gårelias och jakten på havets guld
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Som vanligt av en lycklig slump gick 
jag förbi en hyllända inne på vårt lokala 
stadsbibliotek, där en kunnig biblio-
tekarie hade ställt upp denna bok för 
ökad uppmärksamhet. Den lyckades 
locka mitt intresse och den fick åka 
med mig hem.

OJ! Vilken läcker och härlig över-
raskning! Den är en härlig blandning 
av olika genrer, den ger en tidstypisk 
bild men i ett riktigt bra språkformat, 
säkert tack vare översättaren Susanna 
Fahlström.

Översatt? Ja, detta rör sig om en 
ungersk 30-talsroman som kan ses 
som en tidig Da Vincikoden, fast 
byggd på mer kunskap och ett bätt-
re språk än den moderna, berömda 
efterföljaren.

Ni får en tidsbild av det senviktori-
anska England, en liten skräckhistoria 
blandat med alkemi och andra dunkla 
krafter. Detta då skrivet av en man som 
hette Antal Szerb, ungrare som hann 
ge ut ett fåtal böcker innan han mörda-
des i ett arbetsläger under kriget. Det 
känns nästan overkligt att en historia 
från den tiden, skrivet på ett av de min-
dre europeiska språken kan stå sig så 
förbaskat bra ännu idag. Läs och njut, 
fem höjda fingrar utdelas.

Detta fynd föranledde mig att ta 
reda på mer av det för mig okända för-
lag som låg bakom. Där hittade jag då 
Sivart förlag som består av Valdemar 
Ring med hustru Siv samt sonen Tor-
björn. De har under några år gett ut 
en mindre mängd böcker med en god 
kvalitet och så gott som uteslutande 
inbundna ”en bok skall kännas som en 
bok att ta i”, som Valdemar uttryckte 
det när vi talades vid.

Kontakten ledde till att jag hade 
glädjen att få ta del av deras lilla se-
rie Svenska äventyrare som skrivs av 
framför allt Joakim Langer. Detta gör 
han på ett eget och personligt sätt, 
där man som läsare får följa hur Joakim 
med envishet och metodiskt grävande 
i arkiv samt resor till de mest avlägsna 
platser, hittar spår efter dessa för de 
flesta totalt okända personer. Han har 
nu hittat bakgrundspersonen till Pippi 
Långstrumps fader, svensk hövding på 
en kannibalö, den svensk som inspi-
rerade till historien om Tarzan samt en 
svenskrumän som verkade parallellt 
med Raoul Wallenberg, som är totalt 
okänd här, men känd i Israel.

Glad över att få kunna bidra till den 
svenska litteraturens utveckling så har 
jag bett dem att ta en titt på en bok som 
kom ut i Sverige1951, nämligen Faran 
är mitt liv av Victor Berge. Denna bok 
hittad av en annan lycklig slump på ett 
antikvariat i Floby, har det senaste halv-
året lästs av halva släkten, vilka är helt 
fascinerade över hur mycket en enskild 
människa kan uppleva och utstå. Den 
skulle passa bra in som ytterligare en 
del i Sivarts serie.

Per Arnesson
 

Legenden Pendragon
Antal Szerb
Sivart Förlag

Jag ska berätta. Yarden, Kristian Lundbergs senaste 
roman, var efterlängtad. Arbetarlitteratur som utspe-
lar sig här och nu. En mycket viktig bok. Tonåringar 
behöver inte längre läsa Sara Lidman för att mätta 
sina ögon i den lilla människans kamp mot allehanda 
orättvisor.

För mig fick Malmö nya stadsdelar när jag läste 
Yarden. Att cykla till havet fick en ny dimension. Så 
klart var mina förväntningar skyhöga när Och allt skall 
vara kärlek nådde mig. En fristående fortsättning på 
Yarden, berättar omslaget.

Och allt skall vara kärlek är upprepande, står på 
sätt och vis och trampar. ”Det måste ske omtagning-
ar. Det måste ske upprepningar”, skriver Lundberg. 
Ett år har gått sedan berättarjaget slutat på beman-
ningsföretaget han flyttat bilar åt under ett drygt års 
tid. Han har bestämt sig för att vara lycklig. Han bor 
med sin son. Men han känner oro och har ”en skug-
ga intill mig som jag vägrar kalla för min.” Att Kristian 
Lundberg är poet lyser igenom hans romaner. Gör 
dem korta och kompakta men öppna och oändliga.

Jag ska berätta, lovar berättarjaget gång på gång 
och genom upprepningar och litterära loopar pusslar 
vi tillslut ihop en historia. Åren hoppar fram och tillba-
ka och årstiderna skiftar, men ständigt är en torr och 
kvävande känsla närvarande. Det han vill berätta är 
en kärlekshistoria. Det han vill berätta är en uppväxt-
historia. En vansinnesfärd genom livet och en längtan 
tillbaka till någon.

Jag gillar Och allt skall vara kärlek. Jag blir tom och 
illa till mods av den. Kristian Lundberg har skrivit en 
impressionistisk och vag roman. Den upprepar sig 
och fortsätter även utanför pärmarna, till exempel var-
je gång jag cyklar förbi St Knuts torg.

Jerker Kaj

Och allt skall vara kärlek
kristian Lundberg
Ordfront förlag

Det är alltid lika fascinerande med po-
eter med annorlunda levnadshistorier 
och intressanta tankar kring sitt skri-
vande. Cravan brukar till exempel kall-
las för dadaismens pionjär, vilket inte 
lovar lite. Boken innehåller två delar 
och är ett slags introduktion av Cra-
vans poesi på svenska. Från början 
gavs den ut i stencilerat format 1970 
och trycks nu alltså på nytt av Bakhåll 
förlag. Bokens första halva är en krono-
logi över Cravans liv. Han gick runt och 
sålde sina egenpublicerade tidskrifter 
på gatorna i Frankrike och hade nära 
kontakt med många nyskapande po-
eter under det tidiga 1900-talet. Citat 
som några av dem sagt eller skrivit om 
Cravan är insprängda i bokens första 
halva. Förutom poet, så var Cravan 
även boxare. Det är onekligen en ovän-
tad kombination, och även en anled-
ning till bokens titel kan jag tänka mig. 
Poeter är enligt bohemtraditionen inte 
kortklippta boxare. 

Andra halvan av Poeten med värl-
dens kortaste hår innehåller ett urval av 
dikterna, här översatta till svenska. De 
är ofta ganska långa och handlar om 
diktjagets syn på sig själv och sin om-
givning men innehåller också många 
reflektioner kring själva diktandet. Dik-
terna innehåller insprängda parente-
ser och varierande radindrag (vilket 
förmodligen var genomtänkt). Det vim-
lar också av utrop och frågeställningar 
och i bakgrunden anas ett krig.

För mig personligen är levnadshis-
torien nästan intressantare än själva 
dikterna. Så är det ibland med poeter. 
Kanske borde man i det här fallet ha 
bytt ordning på kronologin och dikter-
na, så att dikterna kom först i boken? I 
övrigt gillar jag helheten och hittar vis-
sa briljanta delar som jag skriver upp i 
min citatbok. Till exempel det här: Min 
konst är den allra mest komplicerade 
/ eftersom jag avgudar den / och ski-
ter i den. 

Cravan bosatte sig småningom i 
Mexiko med sin fru och skulle en dag ut 
på en segeltur. Den kom han aldrig till-
baka ifrån, och ingen vet vad som hän-
de honom. Bara det faktumet gör ho-
nom till en nästan mytisk karaktär och 
många olika varianter om hans eventu-
ella öde har cirkulerat. Men han förblev 
spårlöst försvunnen. 

Jessica Johansson

Poeten med världens kortaste hår 
Arthur Cravan
Bakhåll förlag

Ett av de mest spännande svenska 
författarskapen i vardande är Helena 
Granströms. Hennes texter är svåra 
att genrebestämma, ibland förenas 
essä, dikt eller roman i samma verk. 
I debuten för några år sedan, essän 
Alltings mått, analyserar hon tillva-
ron med pornografin som den yttersta 
måttstocken.

Granström är även matematiker och 
partikelfysiker. I Osäkerhetsrelationen 
ställde hon vardagslivet i kontrast till 
fysikens enormt stora och fantastiskt 
små dimensioner.

Nyligen utkom Infans. Det är en 
märklig skapelse om ett triangeldrama 
i en kärnfamilj där inget verkar fungera 
särskilt bra. Kvinnan, berättarjaget, har 
nyss fött ett barn och försöker ändå ar-
beta på en avhandling om olika motiv i 
konsten. Hon sitter dagarna i ända på 
ett konstmuseum och antecknar sina 
iakttagelser. Barnets fars yrke kräver 
en del bortavaro från hemmet, han ska 
alltid iväg. Kvinnan verkar inte bry sig 
så mycket om han återvänder eller inte.

Kvinnan tyr sig en gång något över-
raskande till den enögde Polyfemos. 
Hans öga i pannan har ibland beteck-
nats som intuitionens öga, som Odys-
seus bländade med förnuftets spetsa-
de och glödande trästock. Och sedan 
dess har förnuftet fått råda i den väs-
terländska kulturen. Intuition och dess 
förutsättning, erfarenheten, har setts 
med oblida ögon.

Även en variant på Sisyfos förekom-
mer i en dröm, kvinnan är själv stenen 
som rullas uppför ett berg, men hon 
vaknar på krönet just innan hon ska 
till att rulla ner på andra sidan. En bild 
som väl sammanfattar stämningen i 
Infans. Berättarjaget tror inte heller på 
lyckan – ”att känna lycka är ett substi-
tut för att egentligen leva”.

Inget tas för självklart i Granströms 
texter. Hon lyfter upp alla relationer 
i ljuset, relationer mellan människor, 
mellan människor och ting, mellan 
språk och ting. Här stapplar replikerna 
fram mellan kvinna och man, mor och 
barn, kvinna och konstverk. Samtidigt 
försöker språket hitta sprickor i muren 
dem emellan och den poetiska intensi-
teten är murbräckan.

Jan Erik Bornlid

Infans
Helena Granström
Natur & kultur

I den franska romanen Smitning drab-
bas Anne Duval av en kris. Hon är fram-
gångsrik inom sitt jobb och pressar 
sina anställda mest för att hon egent-
ligen avundas dem. Anne är nämligen 
ensam. Hon spenderar sena kvällar på 
kontoret för att fördriva tiden, och har 
en affär  med en budkille men egent-
ligen längtar hon efter så mycket mer. 
Upplägget låter kanske inte så lovan-
de, men romanen artar sig under läs-
ningens gång.

Det är beklämmande att läsa om en 
person som är så ensam att hon hittar 
på en man att vara tillsammans med, 
för att inte göra sin sjuka mamma be-
sviken. Mer än beklämmande är det 
när Anne ger sig ut på långa nattliga 
motorvägsfärder bort från Paris. Små-
ningom känner man att det är mer än 
en tillfällig flykt, och att huvudpersonen 
faktiskt börjar förlora kontakten med 
verkligheten. Och jag lovar att jag inte 
avslöjar för mycket nu, så ingen behö-
ver oroa sig för att få romanen förstörd.

Det jag mest reagerar på är hur ro-
manen i början känns som en feel-
good-berättelse. Lite sådär puttrigt 
parisisk i Anna Gavalda-anda (inget 
ont om den författaren alltså), och 
som bäddad för att den mystiska man-
nen ska dyka upp närsomhelst och 
ta huvudpersonen med storm för att 
allt ska sluta i en ljuvlig croissant-fru-
kost på sängen innanför de stora ljusa 
fönstrena. Jag är beredd på en sådan 
utveckling, men får något helt annat. 
Nämligen en berättelse om en män-
niska som låter verkligheten rinna över 
brädden och väljer att bokstavligt talat 
fly från den. Småningom kan hon själv 
inte längre ta kontroll över sin egen 
verklighet och sina intrasslade lögner. 
Och det är positivt tycker jag, att roma-
nen är mer än en feelgood-berättelse, 
och att den dessutom har fler dimen-
sioner som märks under läsningens 
gång men som jag inte vill avslöja för 
den som blir lässugen.

Det jag kan känna är att penseldra-
gen i romanen är ganska svepande. 
Jag hade velat veta mer, ha längre ut-
läggningar och tycker gott att berät-
telsen hade kunnat få välla ut över lite 
fler sidor för att ge en djupare inblick i 
händelserna. Samtidigt är det kanske 
just det svepande som skapar den lite 
flyktiga känsla jag får under läsningen, 
som också gör att jag får bråttom att 
läsa vidare. Det känns lite som att jag 
vill fånga berättelsen innan den rinner 
mig ur händerna. Men det gör den ju 
ändå, som alla böcker, och jag stänger 
igen den med känslan av att ha läst en 
ganska fin roman. Jag undrar hur det 
går för Anne och de andra inblanda-
de sedan. Det är väl ändå ett hyfsat 
betyg?

Jessica Johansson

Smitning
Dominique Dyens
Sekwa förlag

Åke Holmquist är landets i särklass 
ledande expert på Beethoven (redan 
1961 vann han 10 000-kronorsfrå-
gan i ämnet!) och vi väntar spänt på 
den biografi om tonsättaren som Åke 
arbetat på i decennier vid det här la-
get (och som redaktör Åhlén antyder 
kommer redan i år!). I programböcker 
(t.ex. i samband med Hans Pålssons 
kompletta genomgång av pianoso-
naterna på Konserthuset i Stockholm 
förra året) och i mindre artiklar får vi 
oregelbundet brottstycken av den 
stora och djupa kunskap han besitter 
i ämnet och varje gläntande på dörren 
till denna kunskapsskatt, pekar på ett 
allt större behov av den stora biogra-
fin. När Holmquist avgick med pension 
som ständig sekreterare i Kungliga 
Musikaliska Akademien firades han 
av med en vänbok med sjutton avtryck 
som binder, mer eller mindre honom 
än starkare till Beethoven. Här finns 
högt och lågt, djupa analyser och mer 
eller mindre spirituella tankar om både 
det Beethoven måhända upplevt och 
eftervärldens eftermäle. Det är en lätt 
vänbok fjärran från de grånade tin-
ningarnas djuplodande och svårge-
nomträngliga allvar, en aptitretare inför 
den omtalade biografin och, för mig, 
ett post scriptum till Hans Pålssons 
genomgång av pianosonaterna ovan 
(för just om detta tillfälle, före och ef-
ter, skriver Hans Pålsson och länken till 
hans egen bok, Tankar om musik, finns 
där). En stunds läsning som har den 
trevliga dubbeleffekten att både var 
trivsam och kunskapsökande.

Jan-Erik Zandersson

Hans Fagius är en av våra mest namn-
kunniga organister och hans, vid den 
tiden, kompletta utgåva av Bach orgel-
verk på Bis har åter getts ut, bl.a. i Bril-
liant Classics’ kompletta Bach-box, 
idag är han professor vid Det Kongeli-
ge Danske Musikkonservatorium i Kö-
penhamn. Hans nyutkomna handbok 
om Bachs musik för orgel må ”skräm-
ma” den som slarvigt i bokhandeln 
bläddrar i den, men förutom att ha en 
rigorös, rejält detaljerad genomgång 
av orgelverken, alla!, inkluderande 
personliga tankar om hur de ska fram-
föras, finns här den första biografin 
på länge om Bach, där Fagius också 
kopplar senare tidens forskningsrön 
med intresseväckande skrivningar om 
hur Bach resonerade till det rent bio-
grafiska materialet. Bli icke skrämd, 
Fagius lägger fram sin sak på ett både 
inträngande och engagerande sätt 
som en god pedagog. Längst bak i bo-
ken, på omslagets insida, finns också 
en pärla: en cd med ett axplock av 
Bachs orgelverk framförda med lys-
ter och intensitet – och detta gjort på 
orgeln i Eslövs kyrka, vilken visar sig 
vara i det närmaste idealisk för Fagius’ 
Bach, en fantastiskt välljudande in-
spelning från en, för mig, helt oväntad 
plats. Organister med förkärlek för ba-
rocken må nu vallfärda dit!

Jan-Erik Zandersson

Sjutton Beethoven-variationer
Carl-Gunnar åhlén
Atlantis

Johann Sebastian Bachs 
orgelverk, en handbok
Hans Fagius
Bo ejeby Förlag

Beethovens symfonier, denna samlade skatt av intel-
ligens och skönhet. Det går nästan inte att göra en 
dålig tolkning av dem, men det går att göra tråkiga 
tolkningar – men senare års kompletta genomgångar 
har gett perspektiv åt de klassiska, de i-sten-ristade, 
med tillägg för vissa enskilda symfonier inspelade vid 
konserter som lyft sig ur cyklerna (Furtwänglers nia 
från 22 augusti 1954, t.ex.). Toscanini har fått arvta-
gare som gett oss snabbare versioner, mer inkännan-
de versioner, ståtliga, småskridande versioner – och 
så de där tråkiga (men de glömmer vi).

År 2000 spelade Claudio Abbado in de nio i Berlin 
med därstädes filharmoniker och det var en fantas-
tisk, rapp, kärleksfull version och redan året därpå 
avverkade han alla nio i Rom, dessa konserter blev 
inspelade och utgivna på både cd och dvd (nåja, 
nummer ett till och med åtta; något måste hänt med 
inspelningen av nian eftersom man använde en kon-
sertupptagning från 2000 med bl.a. Eric Ericsons 
kammarkör), ännu en gång en version utan tidstrogna 
instrument men med spelglädje och livlighet, en Ab-
bado märkt av sin cancer som såg ut att njuta av varje 
minut, som log sig igenom symfonierna.

I december 2008 startade Christian Thielemann 
sitt Beethoven-projekt, alla symfonierna med en takt 
av två i halvåret inspelade för tv och för dvd-utgivning, 
men med knorren att han också, i diskussion med 
Joachim Kaiser, på timmeslånga dokumentärer, illus-
trerade med klipp från tv-historien, går igenom symfo-
nierna, en efter en. Allt inspelat i Wiens Musikverein 
med Wiens filharmoniker. Teknisk sett är detta en väl-
digt fulländat projekt, med knivskap bild (och då har 
jag inte ens sett blu-ray-versionen!) och ett spänstigt 
ljud. Allt är inspelat för publik, men inte under blott en 
månad som i Abbados fall; Thielemann ska dessut-
om ta symfonierna på turné.

 Vår dirigent ger oss majestätiska versioner av 
Beethovens symfonier, närmast old school, där det 
närmast gravitetiska anslaget förstärks med stoppur 
i handen: han tar god tid på sig, Christian, men tids-
utsträckningen stör inte, det ger Beethoven tid att an-
das jämfört med andra, sentida versioner, men tappar 
inte linjerna, engagemanget som hos t.ex. Rattle eller 
Dudamel, utan mer samhörig med Carlos Kleiber.

I mina öron klår inte detta Abbado och hans glädje-
strålande Beethoven, men Christian Thielemann har 
gett oss en lysande uppvisning i den traditionstyngda 
skolan, med en extra bonus för nio timmars underhål-
lande diskussioner om symfoniernas vadan och vart-
hän. Lyssnar man/ser man symfonierna kronologiskt 
märks hur Thielemann formar detaljerna mer och mer 
avslappnat, men ändå återhållsamt, inga språng upp 
ur mittfåran men med litet snedsteg med egensinniga 
tempi vid åkanten ibland.

Jan-Erik Zandersson

Ludwig van Beethoven: Symfoni 1–9 
Wiener Philharmoniker under ledning av 
Christian thielemann
C major (9 dvd)
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Chicagobaserade Rise Against bju-
der på ännu en smocka direkt från hö-
gernäven fylld med punk och melodisk 
hardcore. Refrängerna är bredare än 
ett motorvägsbygge och klistrigare än 
tapetklister. Gillar man den här typen 
av punk och Hardcore kommer man 
älska Endgame. Trots att melodierna 
är det första man slås av så förlorar sig 
bandet inte i smetiga arrangemang åt 
pophållet utan här är det pang på den 
berömda rödbetan och det direkt.

Sångaren Tim McIlrath har en bra 
röst som gå igenom och når fram med 
sitt budskap direkt.

På denna sin sjunde fullängds platta 
tar de ännu ett steg framåt och visar att 
de är ett band att räkna med.

Jerry Prütz

rise Against / endgame 
(Interscope)

Den ständigt produktive BB rivstartar 
med «Pill Bop», en instrumental rökare 
som låter som att han har intensivt voo-
doo-sex med sin gitarrr (eller bastrum-
ma) om man så vill. Han fortsätter med 
sin vilda rockabilly som tar avstamp i 
50-talets blues & country och soun-
det från de mer trashiga, galna okända 
banden som inte tilläts att spelas så 
ofta i radio. Känslan från 50-talet finns 
där blandat med punkens energi och 
attityd. Jag upprepar också att detta 
är ett enmansband, han spelar gitarr 
& trummor samtidigt som han sjunger 
med sin Elvislika röst. faktum är att han 
är lite lik Elvis, både röst, utseende och 
höftrörelser finns med trots att han sit-
ter ned. Men jag vill nog kalla honom 
”Elvis okände bror från helvetet”. Detta 
är en mycket stark platta med alla de 
lyckade ingredienserna: Moonshine, 
farliga kvinnor som svikit honom, själv-
ömkan och dränkta sorger, hur han 
brottas med mörkrets makter, swamp, 
voodoo, bil- och vägromantik. Jag bara 
ställer mig frågan: Var får han alla sina 
låtar ifrån?? Eller är han helt enkelt en 
vandrande aldrig sinande, låtskatt ifrån 
underjorden?

Johan Stenström

Bloodshot Bill / All messed up 
(Hog Maw records)

Det är svårt att värja sig för Brothers of 
Ends tonläge. Med vemodiga melodier 
och angelägna texter har de skapat 
ett moget hantverk som lyckas krypa 
under skinnet, som vittnar om en djup 
förståelse för popmusikens innersta 
kärna. Låtskriveriet är gediget, men 
det rör sig egentligen inte om några 
kompositionsmässiga mästerverk. Det 
är själva framförandet – det lågmäl-
da uttrycket – som gör lyssningsupp-
levelsen så trivsam. Sånginsatserna 
övertygar i all dess bräcklighet och 
en tillbakalutad attityd utmärker liret. 
Tankarna förs till Neil Young, inte minst 
på plattans två mest solida spår, Un-
til Then och Stare At The Sun. Trions 
genomarbetade arrangemang skriker 
knappast efter uppmärksamhet, det 
bjuds varken på refrängexplosioner el-
ler instrumentala extravaganser; nej, 
måttfullheten råder med en effektivi-
tet som ger produktionen möjlighet 
att vara organisk, närmast liveig. Just 
här vilar Brothers of Ends styrka. Ib-
land kryddas det visserligen med körer 
och stråkar, med all förtjänst, men för 
det mesta behövs det inte. Detta bör 
borga för att gruppen kommer till sin 
fullaste rätt på en klubbscen. Jag hop-
pas få möjlighet att testa den tesen 
inom kort. Mount Inside är en värdig 
uppföljare till debutalbumet The End, 
som kom ut häromåret. För den oin-
vigde kan nämnas att Brothers of End 
utgörs av barndomsvännerna Mattias 
Areskog, Bengt Lagerberg and Lars-
Olof Johansson Ståle, de två sist-
nämnda från The Cardigans. Brothers 
of End förtjänar en större publik. Äre-
varv ska inte springas inför halvtomma 
läktare.

Viktor Jonsson

Brothers of end / Mount Inside 
(konjaga/Playground Scandinavia)

Då var det dags för en ny soloplatta 
från Supersuckers Eddie Spaghetti. 
Här är det rejält lugnare tongångar än 
vad alla som gillar Supersuckers är 
vana vid. Här är det definitivt mer coun-
try än punk. Plattan är dock lite ojämn 
med en del lite intetsägande låtar var-
vat med riktiga höjdare som t e x titel 
låten Sundowner och Jesus Never Li-
ved On Mars. Det är en hel del covers 
men Mr Spaghetti gör i flera fall ett bra 
jobb med att tillföra något eget till dem. 
Den enda som är lite trist är Willie Nel-
son covern Always On My Mind, men 
det beror kanske på att jag inte är nå-
got fan av Willie Nelson. Ett extra plus 
till Bloodshot Records som även ger 
ut plattan på vinyl med en kod så man 
kan göra en download och då får man 
2 extra låtar.

Jan Falk

eddie Spaghetti / Sundowner 
(Bloodshot records)

Det är svårt, ja, ofta omöjligt att använ-
da enkelheter så intelligent att de dub-
belexponeras, att en liten förskjutning 
uppstår, där ljuset bryts annorlunda. 

Kajsa Grytt kan. 
Hon har gjort ett album som är ren 

rock – eller stark pop om ni så vill. Jari 
Haapalainen har producerat och hen-
nes röst bryter mot hans distinkta elgi-
tarrmelodier. Varje stycke sitter gjutet 
som i betong. Men här finns mer av det 
reflekterande än det bredbenta. 

Det är Kajsa Grytts storhet som mu-
siker och låtskrivare. 

Hon har en röst jag inte kommer 
ifrån. Den är som ett instrument, där 
varje ord blir viktigt och bärs fram, hålls 
upp i den täta, pockande musiken. 
Varje stycke blir en scenograferad be-
rättelse eller reflektion. Stämningen är 
fysisk, sätter sig i fötter och ben, kön 
och mage. 

Och alltid finns där en liten krok att 
hänga upp stycket på. Både musik och 
text vågar vara paradoxala. Det är en 
skiva fylld av fynd. Den bjuder på över-
raskande små berättelser, som de vore 
klippta ur brev till någon annan adres-
sat än mig, jag bara råkar få se dem. 
Så underbart ljuvligt intensiv är den 
lilla prosadikten – jo, så vågar jag kalla 
den – ”Min pojke och Manhattan”. Att 
skriva så direkt, enkelt och rakt på krä-
ver både mod och intelligens. Och är 
typiskt för Kajsa Grytt. Samma med 
”Den finländska dimman”, fylld av små 
detaljer och vardaglighet. En drama-
tiskt inramad berättelse, där närhe-
tens minnen växer i fingrarna. Ömhet 
och glömska blandas. Det är starkt. 
Grytt förmår blanda närhet med långa 
avstånd i år, och använder hela sin er-
farenhet som musiker och skrivare till 
att gestalta en känsla, som bor hos de 
flesta människor. Fast man måste vara 
äldre än 25 år…

Hon går till och med in i en stämning, 
som närmar sig en schlagers slagstar-
ka enkelhet i ”Somom” men tar texten 
allt längre in i minnen hon vill undersö-
ka. Närmar sig såriga kärleksminnen, 
eller kanske förhoppningar, sådant 
som hade kunnat ändra ett liv. Hon kla-
rar att lyfta sådana aningar långt över 
varje banalitet. 

Och hon sjunger förstås fantastiskt. 
Suger på själ och hjärta med tydlig 
diktion och slutna ögon som ingen an-
nan. Eller exploderar med hela sin ål-
ders och erfarenhets styrka till kaxiga 
gitarrslingor.

En stor rockskiva med en av de 
konstnärligt mest konsekventa och 
självständigt sökande artisterna, som 
egentligen inte behöver någon gen-
re. Hon vågar gå längre än de flesta 
– på alla vis – och lovar att det finns 
så mycket mer att leva, eller som hon 
själv tidigt konstaterar på albumet: 
”En gång till har jag aldrig känt så här 
förut.”

Och så den där rösten som oav-
brutet studsar mot ett oemotståndligt 
gitarrspel.

Kan det bli bättre!?

Thomas Millroth

kajsa Grytt / en kvinna under 
påverkan (Playground)

Förra skivan med Kebnekajse kom 
2009, nu är de lika flitiga som på sjut-
tiotalet, efter debuten 1971 kom en ny 
lp vart och vartannat år till splittringen 
1978 – och ett band som genom hela 
sin levnad efter Mecki Mark Men hela 
tiden bytt besättning kanske aldrig kan 
anses splittrat? Gamle förgrundsfi-
guren Kenny Håkansson visar vägen 
skivan igenom tillsammans med violi-
nisten Mats Glenngård, och med en 
rytmsektion med två elbasar (!) ga-
ranteras ett sväng, det här är progres-
siv musik blandad med nackrysande 
svensk folkmusik, en injektion rakt in i 
blodet, kanske det tuffar på väl likt un-
der stundom, men egensinnigheten 
gör att det är lätt att förlåta, det är ut i 
fingerspetsarna och mycket roligare 
än Kennys psykedeliska äventyr från 
härommånaden.

Jan-Erik Zandersson

kebnekajse / Idioten (Subliminal 
Sounds)

Detta är Norges bästa rock band ge-
nom tiderna och tycker ni något annat 
så är ni helt fel ute. Los Plantronics för-
tjänar mer ära och berömmelse än alla 
norska fånar som åker skidor på längd 
och tvär. Mariachi Death Surf kallar de 
sin musik och jag är inte den som säger 
emot. En blandning av surf, rock´n ŕoll 
och punk med mexar-stuk skulle man 
kunna översätta det med.

På deras nya så har man breddat lite 
ytterligare åt alla håll och det har gjort 
det till en ännu bättre platta än den för-
ra. Om de tröttnar på vanlig rock´n ŕoll 
så är jag övertygad om att de skulle 
kunna slå sig på film musik till t ex nå-
gon kommande Tarantino film. De är ju 
redan nu ibland i gränslandet.

Fortsätt i samma still gutter så får 
vi hoppas att äran och berömmelsen 
kommer.
 
Janne Falk

Los Plantronics / Organic Voodoo 
Soup (kongtiki records)

Nevärlläjf spelar på Slottsskogen goes 
progressive i augusti i Göteborg och 
det fick mig att bli nyfiken på deras re-
lativt nya debut-cd ”Klusterfloristen”. 
Det här låter i förstone som en halv 
blandning av Gentle Giant och ur-
sprungs-Mars Volta, men locktonerna 
ger också jazzrockminnen där Made 
In Sweden och Brand X (!) blandas, 
något som kan vara svensk King Crim-
son-light, gitarrfigurer som vore de lå-
nade från Gösta Berlings saga (och 
Erik Borelius på speed!), taktartsbyten 
är legio, gitarrerna dominerar, stöttar 
och vrider sig ohämmat. Visst är det 
härligt när det inte går att placera in en 
skiva i ett särskilt fack – in med den un-
der samlingsbegreppet ”samtida pro-
gressiv musik med jazzinfluenser och 
med en skivsamling som bara måste 
innehålla något från Robert Fripp”. Det 
är 55 väldigt blandade minuter, innova-
tivt, gitarrbaserat, sångbefriat – en rent 
ut sagt skitbra skiva som får mig att se 
fram emot att se dem på scen i som-
mar (och de spelar också på Artrock i 
Linköping och på Peace & Love i Bor-
länge). Det roligaste som kommit från 
Mora på länge! 

Jan-Erik Zandersson

Nevärlläjf / klusterfloristen
(Musea Parallele)

Håller fortfarande Book of Dreams 
(1977) och Abracadabra (1982) som 
personliga favoriter av Steve Mil-
ler bands produktion, men de riktiga 
bluespuritanerna håller naturligtvis inte 
med mig. Steve Miller började som ut-
präglad bluesmusiker men har dess-
bättre aldrig hamnat i gubbluesträs-
ket, som en del av hans namnkunniga 
kollegor. Men jag har alltid gillat Mil-
lers lite skruvade och mer lekfulla sida 
med musikaliska snedsprång där han 
tagit en sväng om med bluesplogen 
och plöjt upp popfåror. 2010 gav han 
ut plattan Bingo med bluescovers och 
ny följer han upp den med ännu fler 
söndertröskade bluescovers av typen 
Sweet Home Chicago, och jag förmo-
dar att ni tar er å pannan och frågar er 
själva om det verkligen är just detta 
världen behöver just nu? Förmodli-
gen inte, men i det här fallet så gillar 
jag det. Låtarna gungar fram behagligt 
och inspirerat, vilket i detta fall innebär 
att man inte kan undvika att vifta med 
fotbladet i takt till musiken, och Tell Me 
What’s The Reason och  When Things 
Go Wrong It Hurts Me Too svänger på 
ett Millerskt sätt. Och ett litet plus för 
Storm Thorgesons omslag som fram-
står som en parafras på du det gamla 
uttrycket: att ha en räv bakom örat!

Lars Yngve

Steve Miller Band / Let Your Hair 
Down (Warner)

Efter diverse soloutflykter har The 
Strokes samlat sina styrkor igen. Från 
att ha varit skrammelpopens och Ame-
rikas nästa stora hopp har de nu ham-
nat i någon slags mittfåra. Låtar kan 
man fortfarande skriva men det låter 
betydligt mognare och är betydligt 
bättre, på gott och ont, producerat än 
tidigare. Man har däremot behållit Ju-
lian Casablancas karaktäristiska burk-
sång som så tydligt markerar bandets 
identitet. Låtarna då…? Jodå, det finns 
några enstaka riktiga höjdare som t.ex. 
Under Cover Of Darkness och öpp-
ningsspåret Machu Picchu men också 
ett par riktiga sömnpiller som man inte 
behöver nämna här. 

Tord Johnsson

the Strokes / Angles 
(Sony)

kurt Vile / Smoke ring for my halo 
(Matador/Playground)

Tänk om du var Pakistans första rock-
band och fick fri tillgång till en profes-
sionell studio med ALLT du kan tänka 
dig, och dessutom fick göra precis vad 
du ville? Det var precis vad som hände 
Tafu Brothers 1970, Pakistans enda 
(nåja) rockband, men de var ett av de 
första iallafall. De var de första som fick 
göra en skiva, rättare sagt, och detta är 
resultatet. De hade fri tillgång till EMI 
studion i Lahore, där filmmusiken i Pa-
kistan spelades in. De fick leka med 
allehanda instrument gick bärsärk på 
nymodigheter som analoga synthar, 
trummaskiner & andra effekter, MYCK-
ET fuzz. De hade gjort filmmusik i flera 
år åt «Lollywood» och samarbetat med 
RD Burman (ett stort namn inom Indis-
ka Bollywood filmmusiken). Men här 
snackar vi ju äkta Lollywood musik. Det 
påminner lite om Bollywood men mer 
instrumental och surfig, och då menar 
jag brutalt psykedelisk freak surf. De 
målar upp filmlandskap som mycket 
väl hade platsat i Italienska spaghetti-
westerns. Det är långa, monotona låtar 
som aldrig blir tråkiga, tvärtom, man 
flyter med helt enkelt. Ett unikt stycke 
musikhistoria.

Let´s take a trip to Lollywood folks!!

Johan Stenström

tafo Brothers / Plugged in Pakis-
tani Pops (Finders keepers)

Visst har jag plockat fram en REM-
platta då och då de senaste tio-tjugo 
åren. Det har blivit Document i nio fall 
av tio, den tionde gången den senas-
te skapelsen som nästan alltid känts 
halvtrist. Ärligt talat, vem letar fram Up, 
Reveal eller Monster på Spotify idag? 
Även om både Lotus och Leaving New 
York är bra låtar så känns själva skivor-
na sådär. 

Den här gången är feelingen annor-
lunda från första spelningen, som om 
Document kan få konkurrens. Det är en 
smula oväntat men man borde kanske 
lärt sig vid det här laget att det alltid är 
för tidigt att räkna ut vissa band. Plöts-
ligt funkar det igen, i REM:s fall efter 
nästan 20 år (Out of time var bra). I alla 
fall för mig.

Man kan ju fundera lite på hur det 
kommer det sig att ett band plötsligt är 
kul igen. Det kanske sitter i lyssnaren? 
Lyssnaren och tiden…kanske. Jag ro-
tade fram de gamla plattorna för att kol-
la om jag har fel för mig. Visst finns det 
en massa bra låtar, men skivorna, inte 
gillar jag dem mer nu än när de kom. 

Det kanske är biorytmer eller nåt an-
nat kosmiskt som gör att det funkar 
igen, skillnaden på den nya plattan och 
de före är inte så stor, egentligen låter 
REM som de alltid gjort, bara roligare, 
intressantare och mer medryckande 
än på länge.

Michael Stipe är på topp, känslan 
av den där speciella REM-integriteten 
sitter där, bandets småkantiga och 
knepiga rockspråk känns piggt och in-
tressant igen. Ett par av balladerna är 
bedårande saker och det känns i några 
låtar som 80-tal igen när bandet gasar 
på och i det här fallet är inte det taskigt 
menat. Jag skulle vilja ropa comeback 
men det är ju larvigt eftersom de aldrig 
varit borta.

Låt mig säga såhär, REM gör come-
back i högen av skivor jag verkligen 
spelar numera.

Låtar att kolla in; Everyday is yours 
to win, en sorts parad av REM-ballad-
tricks, en blandning av clever stuff och 
REM-klichéer blir förbryllande vacker.

Walk it back är ungefär samma sak, 
också typiskt remballadformat och lika 
tjusig den. Discoverer är en What’s 
the frequency, Kenneth? fast som den 
ska låta och Deeper Deeper kunde 
vara plockad från Document. Klassisk 
mark.

Och inbakat i det på gränsen till in-
smickrande ligger det där lagom mys-
tiska och arty, Patti Smith dyker upp i 
ett musiksatt poem där de båda mum-
lar sanningar och lägger credibility på 
det hela.

Vad det hela faktiskt handlar om 
får var och en avgöra, texterna är som 
vanligt i bästa fall dubbeltydiga men 
skapar den där typiska Michael-Stype-
feelingen av att bakom det obegripli-
ga lurar kanske något übersmart. Man 
skulle kunna säga att Collapse into 
now är en platta som håller vad själva 
bandet lovar. Nästan 20 år efter Auto-
matic for the people och Out of time så 
får man den där känslan igen, att det 
här gänget kan bli nåt, kan va nåt att 
följa. Överraskande bra.

Fredrik Hellström

reM / Collapse into now (Warner 
Bros records)

Vissa säger Bruce Springsteen. Jag 
säger Lou Reed goes Tom Petty. Vill 
man få Kurt Viles musik att låta Bruce 
så måste den tvättas med klorin och 
snöras i korsett.

Philadelphiamusiker Kurt Vile höll 
sig länge hemma på kammaren och 
producerade lo fi med gitarren som 
grund. 2009 adopterades han av bola-
get Matador och släppte fullängdaren 
Childish Prodigy, en riktigt bra skiva.

Ytterligare en platta har passerat 
sedan dess, men på Smoke Ring for 
My Halo samarbetar Vile med Mata-
dor igen.

Det är mer städat den här gång-
en. Av de elva spåren är det fler som 
känns pop än rock. Det experimentel-
la och aviga har slipats bort. Resulta-
tet är en riktigt bra skiva – fast med få 
överraskningar.

Kanske kommer texten fram mer nu. 
Samtidigt är det svårt att fokusera på 
orden när fantastiska gitarrslingor tar 
en med.

Inledningsspåret Baby’s arms är 
otroligt vacker kärlekshyllning. On tour 
för tankarna till Nick Drake, i hans sorg-
lösare stunder. Ghost town är en kaxi-
gare historia som piggar upp med sina 
hårda elgitarrer.

En typisk bilkörarplatta. Smoke Ring 
for My Halo ska få följa med på alla ro-
adtrips i väntan på att våren står i blom.

Linnea Uddenmyr

Purfärska (bildades 2010) London-
bandet The Vaccines reverb-indränkta 
gitarrpop plockar sina äpplen i sam-
ma lundar som skottska kolleger, typ 
Glasvegas, Stornoway m.fl. Stundtals 
framkallar denna platta glädjerusning-
ar i kroppen av ren lycka! Singelhiten 
Post Break-Up Sex är klockren och får 
också välförtjänt speltid i radion precis 
som Under Your Thumb och A Lack Of 
Understanding borde få framöver. Det 
finns enstaka låtar som kanske vunnit 
på att kortas ner något, å andra sidan 
är ett par låtar under två minuter långa. 
För det mesta är det våldsamt trallvän-
ligt och poppigt men utan att för den 
delen allt för tydligt avslöja sina influen-
ser. Här finns början till något stort, om 
det nu inte som så ofta händer att det 
slutar vid ett fantastiskt första album 
och sedan inget mer att lägga vikt vid.

Tord Johnsson

the Vaccines / What Did You 
expect From the Vaccines (Sony)
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Vi försäkrar det 
du är rädd om.

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

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



Nypremiär för en riktig söderklassiker!
I april slår vi upp de nyrenoverade portarna på 
Etablissemanget med en riktigt omtyckt och 
efterfrågad söderklassiker: Jazzbrunch
Samarr: lördagar: Country & Eastern / söndagar: Ikizmusic

FRE 1 APRIL

ANDREAS MATTSSON
Indieikon och låtskrivargeni, tillbaka på scen 

SÖN 3 APRIL

JAMES BLAKE UK
The shape of music to come!

ONS 13 APRIL

EDDA MAGNASON
Egensinnig smältdegel av jazz, visa, pop

MÅN 11 APRIL

SHUGO TOKUMARU JPN 
Lekfull, egensinnig lo-fi-pop

TOR 28 APRIL
JOHN GRANT USA

Mannen med 2010-års bästa skiva i bagaget

ONS 27 APRIL

HINDI ZAHRA FRA/MAR 
Gnistrande hybridpop från Paris

LÖR & SÖN 11:3015:30

TOR 14 APRIL

JOSÉ GONZÁLEZ 
& THE GÖTEBORG STRING THEORY

Det kan bara bli magiskt…

TIS 19 APRIL

DAMIEN JURADO USA 
Melankolins fanbärare

SUPPORT: I’M KINGFISHER

A X P LO C K  AV  KO N S E RT E R  PÅ  S Ö D R A N  I  A P R I L

1 /4  ANDREAS MATTSSON 1/4  HOUMAN SEBGHATI 3 /4 JAMES BLAKE [UK]

4 /4  BIRGIT BIDDER  5 /4 ASTILLERO [ARG] 7 /4  THE BEETERS 
7 /4 SONICALLY SPEAKING 9 /4 NOISERV [PRT]10 /4 LISA MISKOVSKY   

11 /4 SHUGO TOKUMARU [JPN] 12 /4 JENNIE ABRAHAMSON 12/4  DAN FÄGERQUIST
13 /4 EDDA MAGNASON 13/4 MOTHER: FATHER MURPHY [ITA] & THULEBASEN [DK]

14 /4 JOSÉ GONZÁLEZ  & THE GÖTEBORG STRING THEORY  16 /4 LA MINOR [RUS]

16 /4 CARL-JOHAN VALLGREN 18 /4 MOTO BOY 19 /4 DAMIEN JURADO [USA] 

27 /4  HINDI ZAHRA [FRA/MAR] 27 /4 MAHALA RAÏ BANDA [RUM] 28 /4 JOHN GRANT [USA] 
30 /4 KAMEL EL HARRACHI [ALG/FRA] … O C H  M Y C K E T  M Y C K E T  M E R .                              

I april slår vi upp de nyrenoverade portarna på 
Etablissemanget med en riktigt omtyckt och 
efterfrågad söderklassiker:
Samarr: lördagar: Country & Eastern / söndagar: Ikizmusic

 [FRA/MAR]

 KAMEL EL HARRACHI 

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.



Nya Upplagan Nya Upplagan April 2011April 2011 Humor 3736 Humor

Humor

Irene-Gren

Du Irene! Nu är det ju påsk. Hur är dina påsktraditio-
ner? Rullar du egg, pickar du, köper du Kinderägg, el-
ler tillhör du dem som ligger lågt och ruvar och anser 
att det är åt helsikes för stor uppståndelse kring hela 
påsken?

Hallå bakom busken!
Du, Yngve, för det allra första; ägg har inga kin-

der. Så vet du det till nästa år. 
Själv håller jag mig inomhus på påsken. Ligger 

och ruvar på skinnsoffan och hoppas på att det 
kommer förbi nåna påskkäringar som jag kan råna 
på kontanter. 

Nä jag bara skojade. Jag gillar påsken. Även 
om det inte bjuds särskilt mycket uppståndelse i 
mitt liv nuförtiden (om ni förstår vad jag menar, oss 
emellan) så gillar jag den. Jag pyntar i dagarna tre. 
Mest är det tuppar. Jag älskar alla former av tuppar, 
eller tockajävlar som dom också kan kallas där jag 
kommer ifrån. Jag har anordnat mången tuppfäkt-
ning i mina dar. Jag kan en hel del om påsken fak-
tiskt. Jesus blev t ex uppstoppad på den 4e dagen. 
Och den eviga frågan: vad kommer först hönan el-
ler ägget? -Inget av dem, det gör snapsen.

Glad påsk, din tolle. 

Irene Gren

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en man med ett stort bekym-
mer. Det är så att jag inte har några 
bekymmer alls. Varken med pengar, 
jobb, kvinnor eller något som helst 
någonting. Bekymret är att folk i min 
omgivning har bekymmer med att jag 
har ett så bekymmersfritt liv. Detta bekymrar mig… 
Vad ska jag göra!

Räkmackan

Kära Räkmackan! Du har verkligen bekymmer! Det 
är bara det att du än så länge är lyckligt ovetande om 
dessa. Om det finns något som bekymrar oss män-
niskor är det att inte ha några bekymmer, och framför 
allt om någon i vår omgivning inte har några. Tids nog 
kommer bekymren i alla fall och du lär snart upptäcka 
detta. Vänta bara så får du se.

K ära H järtanes!

Årets upplaga av Mila har slagit upp portarna, och 
i egenskap av skjutjärnsjournalist har jag gjort ett 
besök. 

Mila? Vad är det? utbrister du brunstigt.
Det är en lantbruksmässa i Malmö.
En gigantisk mässa full med ... djur. Och maskiner. 

Och bönder.
Jag och en kollega fick en guidad rundvandring 

och fick lära oss allt om denna fascinerande värld.
Fattar ni hur jävla stora tjurar är? De är ju fan skit-

stora! Och man får absolut inte klappa dem på hu-
vudet. Jag såg två tjurar som bajsade samtidigt. Jag 
såg en kvinna som tvättade anus på en ko med en 
tvättsvamp.

Ett rum var märkt ”Styling" där släpade man in kor 
och fixade till dem så att de skulle bli granna.

En herre som födde upp- och sålde kor och tjurar 
av rasen Angus hävdade att dessa är godast. Han 
frågade om vi hade kor. Det hade vi inte.

På en liten arena hölls tävlingar där nöt- och mjölk-
djur bedömdes. I en hörna skulle man gissa vikten på 
en sugga.

En stor avdelning hette Traktortorget. Där fanns en 
massa traktorer. Även antika från 1940-talet. Dessa 
var snygga och såg ut att vara hämtade ur Kalle Anka.

I en manege red ryttare runt, runt lite då och då. 
Några var utklädda till husarer. Ibland spelades 
marschmusik.

En hyfsat stor avdelning bestod av montrar med 
matproducenter. Korv, honung, chips, donuts, mer 
korv, mer kött. Det gick fint att smaka. Ugglarps bjöd 
på en pint lättöl. Den la sig som en klump cement i 
magen. Jag förstod inte meningen med honung med 
polkagrissmak.

En del besökare och utställare bar cowboyhatt.
En gubbe såg ut precis som Ed Gein och hade li-

kadan rödrutig mössa.
Var och varannan monter hade egen kaffebryggare 

och det åts mycket kakor av alla de slag.
Tävlingen Sveriges starkaste dräng, innebär att ett 

gäng karlar att välter traktorer och har sig.

Pidde Andersson

Tänkte inleda mina memoarer med något spännande 
och dramatiskt för att locka in läsaren snabbare i bo-
ken. Vad kan väl då passa bättre än min egen födel-
se? En målande beskrivning av hela resan rakt ut från 
livmoderns trygga omgivning till den hårda kalla om-
världen. Dock insåg jag tämligen omgående att de få-
tal minnen jag förfogade över från mina allra första lev-
nadsår var synnerligen dimmiga. Denna insikt kändes 
i sammanhanget fasligt nedslående. Man har ju läst 
om folk som till och med minns sin egen förlossning.

Detta åstadkommes enligt uppgift via hypno-
tiskt inducerad regression. Nu är ju jag en man av 
vetenskap så för dylika tilltag har jag normalt sett 
inte mycket till övers. Men om man nu trots allt skall 
skriva sina memoarer måste man sätta manken 
till och räcka vacker tass åt både höger och vän-
ster om det kan göra boken bättre, således även till 
regressionsterapeuter.

Efter en timmes vilt sökande på internet efter just 
regressionsterapeuter drabbades jag av inte min-
dre än två trojaner och en illasinnad attack mot min 
brandvägg på det att datorn kraschade. Efter en upp-
gradering av såväl virusskydd och brandvägg samt 
införskaffande av nytt tangentbord vilket jag oturligt 
nog råkat knäcka på mitten över knäet i frustrationen 
över den långsamma starten på mitt memoarprojekt 
kom jag i kontakt med en hypnosguru i en liten bond-
håla i mellersta Sverige. Turligt nog hade hon tid för 
mig redan påföljande dag.

När jag i förmiddags rullade in på Hypnos-Majvors 
gårdsplan och gps:en med ljudlig stämma deklare-
rade ANKOMST slog hjärtat ett par extra slag kan 
jag medgiva. Kontemplerande under mina stapplan-
de steg uppför den mjuka grusgången över vad jag 
egentligen givit mig in på. Ringde på dörren till hyp-
notisören Majvors enkla boning med en liten klump i 
halsen då jag för att dämpa nervositeten tagit mig ett 
litet vingummi vilket mycket oturligt hamnat på sned-
den. Ringde och ringde föresten, bultade kanske 
snarare ligger närmre sanningen. En liten grå tant 
öppnade dörren efter en hel del trassel med vad som 
tycktes vara åtminstone fyra olika säkerhetslås. Inte 
mindre än tre närgångna schäferhundar gick våld-
samt och en smula framfusigt igenom mina kläder ef-
ter doftspåren av min strävhåriga tax Serenius.

Majvor var för dagen iförd förkläde och i vänster-
handen höll hon en skräckinjagande förskärare. Jag 
hoppades innerligt att det ej var resterna av en miss-
nöjd kund som hon just höll på att undanröja vid min 
ankomst. Medan jag vilt gestikulerade till Majvor att 

reGreSSIONSterAPI BY MALACO

göra Heimlichmanövern blev hundar-
na oroliga och hotade slita min strupe i 
bitar, särskilt den av hundarna som var 
ovanligt lik Bosse Ringholm var mäkta 
aggressiv. Är det inte ironiskt att när 
man verkligen behöver hjälp av Heim-
lichmanövern kan man inte till fullo ut-
tala det vedertagna namnet på denna 
manöver utan tvingas ge sig in på Gäs-
ter med gester och mima; Hjälp, jag 
dör! Klappa till mig i ryggen!

Nu löste sig allt till det bästa då jag 
under den tillfälliga kvävningen såg li-
vet passera revy framför mina ögon. 
Punktar upp förlossningen lite snabbt 
såsom jag såg den:
•   Varseblir ett allt intensivare tryck 

mot mitt huvud.
•   Ett högt igenomträngande ljud hörs.
•   Min far ropar åt barnmorskan 

att flytta undan den handknutna 
persiska mattan.

•   Kämpar mig långsamt liggandes på 
rygg ut igenom en tunnel för att slut-
ligen landa på en bädd av rosenblad 
ackompanjerad av Stråkkvartetten 
Fontanellen i slutet av Fur Elise.

•   Varpå barnabördssköterskan håller 
upp mig mot ljuset i bägge fötterna 
och en dov duns i golvet kungör att 
min fader tagit en snabb tupplur.

•   Efter denna effektfulla nedkomst 
hängdes jag upp på en vajer med 
hjälp av en bastant klädnypa i varje 
fot där jag fick hänga på tork tills jag 
bedömdes vara hjälpligt kladdfri.

•   Varpå jag snoddes in i en filt och 
överlämnades till min barnjungfru.

Skönt att äntligen ha dragit upp riktlin-
jerna för det inledande kapitlet. Dess-
utom sparade jag in kostnaden för 
hypnosterapeuten. Inte illa alls, tack för 
hjälpen Malaco!

Passa på och njut utav resten av 
torsdagen gott folk. Själv åt jag ärt-
soppa till middag så det blir till att hålla 
korsdrag resten utav kvällen.

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

Illustration av Sara Granér

Larry var arbetslös och Larry kände 
inte riktigt för att vara arbetslös. Larry 
gick till arbetsförnedringen. På arbets-
förnedringen sa de till Larry att han 
skulle få jobba 6 veckor på sjukavdel-
ningen på ett ålderdomshem. Larry för-
sökte se tacksam ut, men ärlig talat så 
var inte ett jobb på sjukavdelning på ett 
ålderdomshem vad Larry hade tänkt 
sig när han hade flyttat till Sverige. 

Larry ville skriva barnböcker och 
köpa en Bassetthund och en cardi-
gantröja med stora fickor och så skulle 
han hålla pipan han skulle börja röka 
medan han och hunden tog sina kvälls-
promenader runt den vackra insjön 
som låg intill det gamla huset de hade 
köpt. 

Nu skulle hunden få vänta. Nu skulle 
Larry jobba på sjukavdelningen på ett 
ålderdomshem, i sista anhalten till en 
bättre värld. Sista stopp för sjuka och 
senila svenskar. Många av dessa sjuka 
och senila svenskar har svårt att förstå 
en svartskalle med amerikansk bryt-
ning. Många av dessa sjuka och senila 
svenskar är rädda för människor som 
ser ut som Larry. Larry ska jobba sex 
veckor med dessa nästandöda män-
niskor... är det tänkt. 

Larrys första uppgift blir att raka en 
gammal gubbe. Gubben vill inte bli 
rakad av Larry, och han springer och 
springer runt i rummet som en russin 
som käkat amfetamin. Larry ger upp. 
Vafan spelar det för roll om gubben har 
skäggstubb eller inte. Han ska inte på 
nån fest eller något. Sen ska gubben 
tvättas. Hela jävla kroppen. Gubben ler 
medan han kissar på Larry. ”This job is 
a barrel of apor.”

Dags för nästa uppgift. bara 5 veck-
or 4 dagar och 7,5 timmar kvar. Nu ska 
Larry tvätta en senil tants överkropp. 
Oboy what fun! Tanten skriker hela 
tiden:

– Jävla svartskalle, jag vill inte att en 
jävla svartskalle ska tvätta mig! 

Larry

Farmer John

Jack-Åke, ständig praktikant

Adi S. analysieren.

Historia:

En katt sitter på vakt utanför ett 
mushål. Musbarnen som bor i hå-
let är mycket hungriga. Då ropar 
musmamman:

– Vov-vov!!!
Katten springer förskräckt 

därifrån.
– Där ser ni ungar vad det är bra att kunna andra 

språk.

Analys:
Es sind schade als die Jugend heutentags nicht ver-
stehet das man vielen hilfe habt aus viele Sprachen 
gekönnen! Wenn ich eine kleine Junge Ich habe viele 
Sprachen gelernt, als Schwedische (ein bißchen), 
Englische (nicht gut), Polishe (vile gut), Dänisch 
(ganz gut), Norwegisch (ganz gut), Tjeckisch (ganz 
gut) und Rußisch (gebt nach Hölle).  Machen sie eine 
dienst und eine Sprachen gelernt. Man weißt nicht 
wenn man es gebraucht!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

Tro Gritt
 
Asså denna fimlen hannlar om en liten brud å hons 
fassa bler sköten.

Å då fixar hon ett gamalt fyllo såm ska hitta å döda 
hann som sköt fassan.

Å sen föller hon me å dom hamnar i all möjli skit å 
sånt.

Asså ja har allri fattat prylen me sån wästen filmor 
men denna va rätt kool!

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

S   å   l   t  !

För dig som drömmer om Österlen ...

Mäklarfirman Slott & Koja AB presenterar stolt 
ett unikt objekt! 

Letar du efter bohe-
misk elegans med karaktär 
och egensinne? Då har vi 
drömboendet för just DIG. 

På ogenerat läge mitt 
i hjärtat av Österlen (strax 
utanför Markaryd) lig-
ger denna pärla i en egen 
skyddad värld, centralt 
beläget i det gamla kultur-
landskapet. 

Här finns gott om tids-
typiska detaljer som synli-
ga bjälkar, en välkomnande 
och kursiverad fasad och en walk-in-closet helt i naturtroget originalutförande. 
Vidare underbara utrustningsenheter som exempelvis den specialdesignade 
köksön framför porten. Det stora glaspartiet som ritats av arkitekten Bo Knast, 
skänker ett ljusinsläpp som föder en känsla av poetiskt utanförskap. 

Huset innehåller det mesta man kan önska sig, det är stort, ljust, trivsamt, 
varmt, högt – ett familjeboende med potential. Något för den som vill byta sin 
iPad 2 mot att svinga en gödselgrep och som föredrar iPodens föregångare, 
mungigan, framför Hi-Fi prylar. Detta är den ultimata möjligheten för dig som 
är trött på uteliv och storstadspuls. 

Vår slogan lyder som följer: ”Våra kunder väljer inte objekten, objekten 
väljer våra kunder”. 

Kanske är det just du som får sitta på trappen och längta efter våren då 
knopparna brister och luften fylls av inspirerande dofter från den intilliggande 
grisbondens lantliga arbete.

Varför vänta? Slå till nu!

Pris: 3.8 milj eller bud (högstbjudande)

Kontakta på mail: info@maklarfirmanslottokoja.se

Eller mobiltelefon: 0769 – 69 69 69
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Larry ler och säger till tanten:
– That's ok bitch... You will be dead 

soon anyhows. Tanten ler tillbaka. Tan-
tens överkropp blir inte så värst ren. 
Försök själv att tvätta ett russin. 

Now for the exciting part of this be-
rättelse. It has now gone 20 år and I 
still have svårt att tro det är sant. Min 
nästa uppgift. Larry går till chefen och 
frågar lite oroligt vad hans nästa upp-
gift är.

Chefen säger and I quote:
– Tvätta nedretoaletten. 
Okej, tänker Larry... anything to get 

away från tanten. Larry letar och letar 
och till slut så hittar han en hink och en 
borste. Men var fan finns källaren och 
toaletten. Och egentligen är det inte 
städerskans jobb att tvätta toaletter-
na? Oh well... a jobb är ett jobb. Efter 
10 minuters misslyckat letande kom-
mer chefen och frågar Larry vad han 
håller på med. Larry svarar:

– Jag skulle tvätta nedre toaletten 
men jag hittar inte den. 

Chefen log inte ens när hon berät-
tade att den nedre toalett Larry skulle 
tvätta fanns inte i källaren, utan på den 
skrikande tanten. Nedre toalett var 
bara ett eufemism för underliv. Vem fan 
säger Nedre toalett? Inte Larry iallafall. 
Larry lade ner sin hink och sin borste 
och Larry gick hem. 

Larry gick hem och han lade på den 
mest oeufemistisk skiva han kunde 
tänka sig ”Kick Out the Jams” av Mc5. 
Larry skrek och han skrek ”Kick out the 
jams motherfucker...” and Larry felt bra 
igen. The MC5 rensar hans själ when 
han behöver en rensing. Så är det.

Larry Farber



www.EmmylouHarris.com

24 maj Stockholm Cirkus Hard Bargain

Ute 26 april

25 maj Göteborg Konserthuset 

Köp dina biljetter på

proudly presents

27.5 GÖTEBORG Liseberg
28.5 MALMÖ Konserthuset 

30.5 STOCKHOLM Cirkus

AKTUELLT ALBUM:

In association with

KULTURBOLAGET PRESENTERAR

BILJETTINFORMATION: WWW.KULTURBOLAGET.SE

KEBNEKAJSE
INKONST, MALMÖ 1/4

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

GABY AND THE GUNS
INKONST, MALMÖ 7/4

LISA MISKOVSKY
PALLADIUM, MALMÖ 7/4

FREDDIE WADLING
PALLADIUM, MALMÖ 8/4

DI LEVA
PALLADIUM, MALMÖ 13/4

MAGIC SLIM
VICTORIA, MALMÖ 13 & 14/4

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

MOTOBOY
INKONST – TEATERN 15/4

JOAN BAEZ
MALMÖ KONSERTHUS 16/4

PAM ANN
PALLADIUM, MALMÖ 21/4

TORSSON
VICTORIA, MALMÖ 28, 29 & 30/4

TOM JONES
SOFIERO SLOTT, HELSINGBORG 3/8

Böcker från sju sekel

gamla rariteter och nya fynd

30 utställare

Klosterkyrkan i Ystad

15-16 april, fre 16-19, lö 11-16

Claes Hylinger inviger mässan

Gratis inträde!

0706-26 99 22

www.antikvariatenpaosterlen.se

ansök nu!

www.skane.se/designstipendier

Region Skåne delar varje år ut två stipendier à
25 000 kr till en ny samt en etablerad designer. 
Underlag för bedömning bifogas per post och
ska vara Region Skåne tillhanda senast 21/4.

designstipendier 2011

Susanne Lindblad   0411-744 75
susanne.lindblad@nordea.se

Ystad, 0411-170 00 
Hamngatan 5 
www.handelsbanken.se/ystad

Dina nycklar  
till banken 
Vi vill att du ska ha möjlighet att göra 
affärer när det passar dig – alla dagar, 
dygnet runt

Genom Handelsbanken Direkt får du personlig 

service per telefon.

Vår prisbelönta mobiltjänst ger dig möjlighet att 

göra enklare transaktioner direkt via mobilen. 

Genom Handelsbankens Internettjänst kan du  

enkelt och smidigt sköta dina vardagsärenden.

Välkommen in till oss och hämta dina nycklar  

till banken.



MYRORNA ÄR EN DEL AV FRÄLSNINGSARMÉN
WWW.MYRORNA.SE

ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING
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Välkommen in med allt du inte behöver. Alla butiker tar emot dina gåvor.


