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 Har legat nerbäddad i feber och mina 
tankebanor har haft mer gemensamt 
med Sigvard Bernadottes välkända 
laminatmönster än med mina norma-
la tankebanor – ja, hur normala de nu 
kan anses vara! Jag har haft halsfluss 
Dolby 5.1 surround i strupröret. Jag 
har naturligtvis varit näst intill döds-
sjuk och okontaktbar, med undantag 
för den natten som jag vaknade med 
en vansinnig kramp i benet och saxade 
över sänggaveln i panik och vrålade 
satan, satan i helvetets jävlar, så högt 
att lamporna i grannarnas hus började 
lysa en efter en. 

Trots att det är skönt att svepa in sig 
i sitt varma täcke och ligga och sussa 
som Sir Väs, så dröjer det inte många 
dagar innan jag tröttnar på såväl säng-
kvalster som pip-nyheterna på min 
klockradio. Mestadels av min sjuk-
domstid har jag alltså legat på rygg 
och då och då sneglat på ett ondske-
fullt stirrande glas vatten som jag blöt-
lagt munnen med då jag slumrat till och 
tungan fastnat i gommen. 

Under denna period har jag roat mig 
med att ta tempen på samhället och 
lösa konflikter, som en slug kusin till 
Stora stygga vargens mormors sys-
ters son. Jag har gjort roande analyser 
av en del riktigt allvarliga problem som 
uppstått i samhället, ibland skrattat 
högt på grund av febern eller humorn 
i Rondellhunden, eller Träskallarnas 
sammansvärjning! Hur denna lådbils-
konstruerade sågbock har kunnat or-
saka så mycket rabalder att det till och 
med genererade krissamtal i reger-
ingen är som hämtat ur Monty Pythons 
Life of Brian. Jag tänker på scenen 
med mannen som ska stenas efter-
som han sagt ”Jehova”, och då denne 
blir uppmanad till att inte säga Jehova 
fler gånger eftersom detta bara gör 
saken ännu värre. ”Värre! Hur skulle 
det kunna bli värre?” undrar mannen, 
och upprepar ordet ett flertal gånger. 
Precis som i fallet med rondellhunden 
kan det bli värre. Mycket värre. Oer-

hört mycket värre till och med! Därför 
är mitt sjukdomsförslag att vi förbjuder 
allt vad rondeller heter och återgår till 
de gamla hederliga vägkorsningarna – 
då syftar jag naturligtvis inte på livliga 
träjyckar med galopperande underliv 
som sniffas i skrevet så att man får spå-
gor på svåråtkomliga ställen. Jag har 
helt enkelt tröttnat på alla sorters hun-
dar, med undantag för bob hund. Så 
schas bort! 

Och jag vill samtidigt passa på att 
förklara följande: trots att det finns en 
del människor som uppskattar att pus-
sa och gosa med en fuktig nos som 
nyss varit i röven på en annan hund el-
ler gjort avtryck i en hundskit, så hör 
och häpna, gör inte alla detta! Nej, det 
är faktiskt sant. Till alla dessa som tror 
sig tala med hundar vill jag ge följande 
tips: kan ni inte förklara för hundarna 
att skit luktart illa?

Ja i detta töcken tycks allt bara bli 
värre och värre, och jag låter min glans-
artade blick svepa över min skivsam-
ling och tycker mig se Pink Floyds The 
Piper At The Gates Of Dawn. Den 
gruppen har sannerligen aldrig gjort 
mig glad och det var dessutom de-
ras fel att jag började röka, så här gick 
det till: Som ett litet oskyldigt gosse-
barn stod jag och tjuvlyssnade på de 
riktigt stora och tuffa pojkarna som 
körde moped och luktade Brut 33, 
kopplingsvajer, fimp och fuktig labra-
dor, när de stod och snackade om en 
skiva där någon sprang omkring och 
jagade en fluga och var rörande över-
ens om att det var ett mästerverk och 
lät storartat sensationellt i stereo om 
man hade rökt. Efter att ha blivit invigd 
i denna hemlighet kastade jag mig upp 
på min låghjuling, trampade hem och 
tömde spargrisen på 12, 25 och be-
gav mig iväg till närmsta skivbutik som 
var Hasses Radio & TV i Simrishamn 
och rotade i skivbacken (singularis, 
alltså) och köpte The Wall, trots att det 
var den jag inte skulle ha. Hasse blev 
som alltid när han gjorde affärer, svet-

tig, och övertygade mig därefter om 
att skivan jag skulle ha var Ummagum-
ma och att denna skulle komma nästa 
vecka. Så sa han nämligen alltid om 
skivorna som han inte hade hemma, 
att de skulle komma nästa vecka. De 
kom aldrig nästa vecka. De kom aldrig 
någon vecka någonsin. Med dubbeln 
under armen cyklade jag ner till hamn-
kiosken och sneglade på tidningen 
Piff i fickformat, köpte en paket Blend 
Menthol och satte mig med dunkande 
hjärta ner bakom hamnkiosken. Jag 
tog upp en cigarett, drog in och vän-
tade på att någonting skulle hända – 
vad som helst. Men det dök aldrig upp 
några flygande grisar eller någonting 
ditåt. Däremot flög dörren till herrtoa-
letten upp och ut kom en gubbe med 
röd näsa och containerlook som no-
terade mig och satte kurs mot mig, 
Bornholm, Polen eller framtiden? och 
kom fram och lade armen om mina ax-
lar och frågade: ”Öörrgghh, va e de du 
rögar?”. Det är menthol, sade jag lite 
tufft. Han skrattade högt som Scooby-
Doo och sa att om jag försökte bli hög 
så kunde jag lukta på hans fisar istället! 
Men han visste vad han snackade om, 
för jag var precis lika lång som innan 
jag börjat blossa, så jag sprang i gång 
min låghjuling med färgglada borstar 
runt navet och styrde hemåt. Väl hem-
ma lade jag på skivan, riktade högta-
larna och satte mig i mitten med benen 
i kors och rökte mig rävröd i nyllet. Efter 
14 cigaretter gick jag rejält illamående 
och lade mig. Efter en stund blev det till 
att uppsöka läkare, där jag på knackig 
engelska uppmanade läkaren till att: 
”Take up thy stethoscope and walk”. 
Och så gick min tankar runt som en cir-
kulationsplats, på avstånd hörde jag 
ett dovt hundskall, och så steg kvick-
silvret i temperaturen ytterligare några 
grader, eller sjönk, lite beroende på åt 
vilket håll jag avläste termometern… 

Lars Yngve

Biljetter www.dramaten.se  Tel 08-667 06 80
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Gitarrlegenden som spelar skjortan av 
alla andra gitarrister och som dessut-
om och har en image som gör att man 
bara kan falla på knä framför honom i 
värsta Wayne och Garth-stil och ut-
brista: ”We’re not worthy!”, eller helt 
enkelt bara för att, som Ritchie Black-
more gjorde, visa sin hängivenhet för 
gitarrfenomenet Yngwie. Alla tycks ha 
åsikter om Yngwie, men oavsett om 
man hatar eller älskar, förstår eller totalt 
missförstår hans musik, så går det inte 
att komma ifrån att han gör det han gör i 
värsta Enterprise-hastigheten och ljus-
år bättre än alla andra. Och likt andra 
riktigt stora gitarrister har han en unik 
ton i sin gura som gör att man omedel-
bart hör att det är Yngwie som finns på 
andra sidan av Stratan – oavsett om 
han nu drillar skalor så snabbt att det 
låter som flygande tefat eller om han tar 
toner så höga att de gränsar till hundar-
nas hörselregister. Och att han haft ett 
våldsamt guitar-battle med Allram Eest 
och dessutom framträtt i Bingolotto 
tillsammans med Åsa Jinder genererar 
naturligtvis en guldstjärna i protokol-
let. Värt att notera är att Yngwie för öv-
rigt var den första gitarristen som fick 
en egen signature-modell av Fender, 
alltså innan Clapton, Beck, Mayer och 
övriga gnidargubbar fick sina. Utöver 
detta har han även blivit förärad signa-
ture-modeller av Marshall-förstärka-
re, Seymour Duncan-mickar, DOD-
preamp, Di Marzio-sladd osv. Inte 
direkt illa av en självlärd gitarrist!

Tiden går fort när man har roligt sägs 
det, men aldrig, aldrig, aldrig (skrev jag 
aldrig?) riktigt lika fort som ett solo av 
Yngwie Malmsteen. Jag sitter och ska-
kar sönder hjärncellerna i takt (?) med 
Yngwies nya album Relentless och 
väntar på samtal från Miami, när min 
iPhone börjar vibrera och mua (fråga 
inte!), jag svarar: ”Ja det är Yngve”.

Hallå där, är det Lars Yngve?
Javisst, svarar jag.

Coolt, det är Lars Johan Yngve här! 
Du heter alltså också Yngve?

Ja, fast i efternamn, det är ett gammalt 
knektnamn.

Aha! Visste du att namnet Yngve 
kommer från vikingatiden och guden 
Yngve-Frej, och att de unga män-
nen som följde honom kallades för 
ynglingar?

Nej, det hade jag ingen aaaaaning om!
Nu vet du. Själv är jag intresserad 
av historia och håller sedan tre år 
tillbaks, parallellt med musiken, på 
med att skriva en biografi om mitt 
på många sätt extrema liv, där jag 
även skriver om just vikingarna – inte 
att förväxlas med dansbandet och 
kramgoa!

Du, från början: uppmuntrades du av 
dina föräldrar till att spela gitarr eller?

Intressant fråga. Jag kommer från 
en lite bohemisk familj där alla håller 
på med olika kreativa saker, så på så 
sätt kan man säga att jag uppmunt-
rades till att uttrycka mig konstnär-
ligt. Jag var den yngsta killen i min fa-
milj och min äldre bror och syster var 
riktigt bra musiker som började spe-
la i unga år. Min bror spelade piano, 
trummor, gitarr, bas och dragspel, i 

Faster than the speed of light!

dessutom den första artisten någonsin som fick en 
Stratocaster gratis! På min första soloplatta Rising 
Force har jag en Strata på omslaget, och efter en 
spelning 1986 på Long Beach Arena kom det fram 
en kille från Fender som erbjöd mig gitarrer gratis. 
Jag trodde först att det var någon sorts skämt ef-
tersom Fender var kända för att inte ge bort sina gi-
tarrer gratis, men det var det inte! 

Peps Persson anser att instrumentet är en förläng-
ning av kroppen, och musiken som skapas är en mix 
av kropp och själ.

Ja, jag håller med, speciellt gitarren med alla olika 
toner man kan skapa.

Har du aldrig funderat på att spela in ett 
bluesalbum?

Hm… jag vet inte. Jag är öppen för roliga saker, 
och visst… en låt skulle jag mycket väl kunna lira 
in, men ett helt album… För mig känns blues som 
ett förvisso väldigt fint, men jävligt litet och högst 
begränsat rum, som det bara finns plats för ett 
bord och en stol i. Jag behöver lite mer utrymme 
än så och det måste kännas rätt och vara berätti-
gat att göra en sådan sak. Jag menar, ta en sådan 
låt som U2:s When love comes to town, som är en 
hyfsad låt, men i samma ögonblick som B. B. King 
tar de där två tonerna på sin gitarr så ryser jag. Just 
att kunna skapa den typen av känslor med så små 
medel som två toner, det visar på vilken fantastisk 
gitarrist han är. Eller ta ett band som AC/DC, som i 
princip spelat tre ackord i trettio år och som är bäst 
i hela världen på att sätta dessa tre ackord. Och ett 
annat band som i sina bästa stunder är grymma är 
ZZ Top. Men jag har i dagsläget svårt för att tänka 
mig att spela in en bluesplatta. Å andra sidan be-
stämde jag mig en gång i tiden för att aldrig spela 
in ett akustiskt album, och sedan gjorde jag det 
ändå…

Men orkar du lyssna på band som inte är så musika-
liskt briljanta men som ändå gjort fenomenal musik 
som Ramones?

(suck) Alltså, vid Ramones måste jag dra linjen, 
där går gränsen. För mig är Ramones riktigt skräp, 
rena rama botten. De kunde ju för fan knappt stäm-
ma sina gitarrer!

Okej, när lirade du Johnny B Good sist?
Din, dindin, dindindindindin, dendudun, dindindin-
dindin, din… Fan, det måste ha varit på en sound-
check någon gång, haha…

princip allt. Min syster var en duktig sångerska och 
pianist, och är fortfarande en riktigt bra sångerska. 
Hon spelar klassisk flöjt i en orkester. Min mamma 
ville verkligen att jag skulle bli musiker så hon gav 
mig en gitarr på min femårsdag, fast jag började 
inte spela förrän jag var sju år! Men det var definitivt 
ingen som hade en tanke på att det jag sysslade 
med skulle leda till någon större succé! 

Men varför blev det just gitarr, man har ju onekligen 
känslan av att det kunde ha blivit vilket instrument 
som helst för din del?

Min mor hade ju köpt en gitarr till mig när jag fyllde 
fem som jag inte använt utan som hängde på väg-
gen i mitt rum som prydnad. Den 18 september 
1970 satt hela familjen och såg på nyheterna på 
kvällen då de berättade att Jimi Hendrix hade dött. 
De visade ett klipp från hans framträdande då han 
satte fyr på sin gitarr på Monterey. Jag lade egent-
ligen inte märke till musiken just då, utan jag såg 
bara den här killen med sin brinnande gitarr och 
tyckte det var så otroligt coolt. Efter det plockade 
jag ner gitarren från väggen och började spela. 

Samma dag som Hendrix dog föddes alltså gitarris-
ten Yngwie Malmsteen?

Ja, det kan man definitivt påstå.
Det är få förunnat att ha stakat ut framtiden i så tidig 
ålder!

Jovisst. Och man måste förstå att Sverige i mitten 
på 70-talet på många sätt var ett konstigt land där 
man till exempel uppmuntrades till att bli svetsa-
re, men knappast till att bli musiker. Det var liksom 
ingen som ansåg att musiker var ett riktigt yrke på 
den tiden! Men min farbror hade en gammal studio 
i Stockholm som jag åkte in till dagligen och spela-
de in i, och efter avslutad inspelning tog jag bandet 
med mig hem och analyserade dagsformen och 
det jag spelat in. Varje dag försökte jag att förbättra 
mig något litet från dagen innan. Det låter inte klokt, 
men så var det faktiskt. 

Hur utvecklade du din egen spelstil; det ser nästan ut 
som om gitarren spelar av sig själv, hur har du utveck-
lat den?

Just det där med min stil är lite märkligt eftersom 
den inte väckte någon som helst uppmärksamhet 
hemma i Sverige. Men svaret på din fråga måste 
bli: träning, träning och åter träning. Jag är ju helt 
och hållet självlärd och just detta har väl också bi-
dragit till att jag utvecklat en egen stil. Det första 
jag gjorde när jag vaknade på morgonen under 
hela min uppväxt från det att jag fyllt sju, var att 
spela gitarr, och det sista jag gjorde på kvällen var 
att somna vid sidan om min gitarr. Och än i dag så 
har jag fortfarande gitarren till hands mest hela ti-
den, med den stora skillnaden att om jag numera, 
låt säga, sitter och ser tv och som vanligt fingrar på 
gitarren och plötsligt får inspiration, så kan jag gå 
raka vägen in i min egen studio och spela in direkt. 
Alla instrument står uppställda så det är bara att 
köra igång, vilket är en oerhörd fördel. 

Men du, 70-talsmusiken består ju till stor del av långa 
låtar och utdragna solon på alla slags instrument. Hur 
kunde du väcka uppmärksamhet med ditt sätt att lira 
då? 

Ja, du. Ingen reagerade speciellt vare sig på min 
stil eller på det jag spelade här hemma, men jag var 
envis och fortsatte att lira. Jag köpte Guitar Player 
så ofta jag kom över den eftersom det var den enda 
musiktidningen som faktisk skrev om gitarrister på 
den tiden. I den hade de en kolumn under rubriken 
«Spotlight» där de skrev om intressanta nya gitar-
rister. Så jag skickade in ett band till tidningen på 
vinst och förlust och gjorde mig verkligen inga stora 
förhoppningar om att de skulle höra av sig. Men ef-
ter tre veckor började jag få en massa telefonsamtal 
från USA från alla möjliga etablerade musiker på de 
mest märkliga tider på dygnet, och till och med Kiss 
ringde! Och så en dag ringde Mike Varney, som låg 
bakom just Spotlight-kolumnen i Guitar Player, och 

berättade att han skulle starta ett 
eget skivbolag, Shrapnel Records. 
Han uppmanade mig att komma 
över, vilket jag naturligtvis också gjor-
de, även om det var ett stort steg att 
ta. Men när jag väl åkt över gick det 
hela väldigt fort. Jag accepterades 
direkt och blev hyllad som en inno-
vatör. Det kändes lite overkligt med 
den omedelbara uppståndelsen ef-
tersom jag lirade exakt likadant over 
there som jag gjort i Sverige i åratal 
utan att någon brytt sig nämnvärt.

Men att komma över själv, med bara 
din gitarr, det måste ha varit lite skräm-
mande, väl!

Absolut. Jag var inte mer än 19 bast. 
Jag glömmer aldrig mitt första gig i 
USA som var med Steeler, och som 
support för Glen Hughes och Pat 
Thrall, och det var verkligen inte in-
för stor publik. Men på giget veckan 
därpå kom det en ganska stor publik 
för att kolla in vad jag gjorde. Däref-
ter gick det väldigt snabbt.

På tal om snabbt: det låter oerhört fort 
men ser inte galet snabbt ut när du 
spelar! Precis som när Pierro Gross 
åkte slalom – fast tvärtom!

Ja, det är många som analyserat min 
stil och utvecklat olika teorier, och 
speciellt japanerna har bemödat 
sig om att göra empiriska undersök-
ningar utan att egentligen komma 
fram till någonting särskilt.

Som alla karriärer har det gått lite upp 
och ner. 1985 nominerades han till en 
Grammy. Allting såg ljust ut, full speed 
ahead till 1987 som var en enda lång 
motgång: Han körde och krockade, 
låg en vecka i koma och höll på att för-
lora känseln permanent i sin höger-
hand. Hans manager lurade honom på 
mångmiljonbelopp, hans hus förstör-
des i ett jordskalv, och till råga på allt 
dog hans mor. Men istället för att gräva 
ner sig i sorg plockade han åter fram 
gitarren, gav ut sitt sjunde album och li-
rade mer inspirerat än någonsin. 1993 
var det återigen dags för problem, då 
Yngwies dåvarande svärmor ringde 
polisen och uppgav att Yngwie hade 
kidnappat hennes dotter. Jag glöm-
mer aldrig bilderna som kablades ut 
från Yngwies hem. En morgon väcktes 
han av en surrande helikopter och en 
svartklädd insatsstyrka. Yngwie – yr-
vaken med håret, alltså så som håret 
spretar på alla långhåriga när de är yr-
vakna, iklädd enbart frottébadrock och 
morgontofflor – öppnade ytterdörren 
efter megafonuppmaning från polisen 
att komma ut med uppsträckta händer. 
Yngwies flickvän förnekade dock att 
hon varit kidnappad och åtalet lades 
naturligtvis ned. Oavsett vad som hänt 
i privatlivet har bara legenden om Yng-
wie vuxit. I allt detta är det ibland lätt att 
glömma bort Yngwies status. Han rös-
tades till exempel fram av Times som 
en av de tio mest inflytelserika gitarris-
terna genom tiderna.

Du har numera en räcka med signa-
ture-grejer, vilken är du stoltast över?

Ja… Det går inte att komma ifrån att 
det var stort att som första gitarrist få 
en egen signature-modell av Fender, 
det känns oerhört ärofullt. Jag var ju 

Du verkar vara en typ som gillar kvalitet 
och originalgrejor! 

Absolut. Jag kräver original oav-
sett vad det gäller för saker, jag 
nöjer mig bara med det bästa och 
är trogen de märken jag gillar. Jag 
använder bara Rolex-klockor, ib-
land två, men då är de inställda på 
olika tidszoner. Jag har alltså inte 
fyra som en del påstått. Min far dä-
remot, hade fyra klockor, men det 
var för att han lagade klockor! Jag 
skulle aldrig i min vildaste fantasi 
drömma om att köra någon annan 
bil än Ferrari. De flesta gitarrmär-
ken har egna förstärkare och en 
hel del har erbjudit mig deras pro-
dukter, men långt innan Fender 
gav mig den här gitarren, sa jag, 
”Tack, men nej tack”. Och allt an-
nat än Marshall är bara skräp.

Jag misstänker att du har en hyfsad 
samling av gitarrer som är riktiga 
rariteter?

Ja du, jag har en gedigen samling. 
Jag har till och med en av de första 
tio Stratorna som tillverkades, ”3 / 
54” står det skrivet med blyerts på 
undersidan. Mars 54, första må-
naden, första året. Jag har även en 
del prototyper som inte ens de på 
Fender kan förstå hur jag lyckats 
få tag på. 

Nyligen visade du upp fina Ferraris i 
Stars & Cars. Vad är det med Ferraris 
som är så fantastiskt?

Jag har fem stycken, och jag är lika 
rädd om dem som om de vore mina 
barn. Jag kan hålla på med dem i 
timmar, beundra dem och sköta 
om dem, och jag är in i minsta de-
talj petig med allt. Jag kan mycket 
väl gå och grunna och känna mig 
oerhört frågande till om det opti-
mala verkligen är en gul slangkläm-
ma eller om det egentligen inte 
borde vara en röd istället, haha…

Du gillar ju hög hastighet, hur snabbt 

Yngwie Malmsteen

spelar du om man skulle mäta det i 
kilometer?

Du, det har jag ingen aning om, men 
det skulle inte förvåna mig om det 
finns någon som har koll på hur fort 
jag spelar! Men förmodligen står 
varvräknaren på rött…

Förebild?
Paganini är en idol, och han var ex-
trem på många sätt. Han levde en 
rock’n’roll-livsstil långt innan rocken 
uppfunnits. Han var dessutom en 
mycket kontroversiell person. Folk 
trodde att han hade en pakt med 
djävulen, han satt i fängelse för mord 
och hade sex med Napoleons sys-
ter. Han var en helt jävla galen kille, 
en riktig entertainer som klarade av 
att göra saker med sin fiol som ingen 
annan tidigare gjort.

Som du fast med din Strata?
Ja, kanske. Och visst, även jag har 
ju levt ett ganska extremt liv i perio-
der, med hela rockstjärnelivet och 
med allt vad det innebär, men jag har 
lämnat allt det där bakom mig nu. 
Jag har familj och trivs med livet och 
känner mig oerhört privilegierad. Jag 
stiger faktiskt upp klockan sju varje 
morgon och tar vara på tiden på 
bästa sätt. Dessutom håller jag mig i 
form genom att spela ganska myck-
et tennis på min egen tennisbana. 

Formen på en racket och en gitarr är ju 
snarlik!

Jag ska säga dig att jag faktiskt är ett 
riktig tennisfreak. Jag är en hängiven 
tennisfan och har en tv-kanal som 
bara sänder tennis dygnet runt. När 
jag får tillfälle till det sitter jag gärna 
på centercourten här i Miami och ser 
på när storheter som Nadal och Fe-
derer spelar.

Har du någon förebild när det gäller 
kläder eller blundar du och tar det som 
finns tillgängligt i garderoben?

I fallet med kläder gör jag som Ein-
stein gjorde; han köpte tio uppsätt-

Vi behövde bringa klarhet i huruvida 
hårdrocken kan anses vara skadlig för 
folk och vände oss till den självklara 
auktoriteten Siewert, som gjorde upp-
märksammade inslag om moral och 
etik i Svar Direkt på det glada 80-talet.

Du har ju varit ganska kritisk till hård-
rock, har du ändrat uppfattning med 
åren?

Både hårdrocken och jag har väl 
”ändrat oss” med åren. Det är svårt 
2011 att bryta igenom så som tex 
WASP gjorde. De och andra band 
som Iron Maiden eller Manson var 
mycket spekulativa, men det hand-
lade inte om så många verkligt stora. 
De förskräckte och hånade, tjänade 
pengar och levde loppan inför kame-
ror och journalister. Provokationen 
var själva affärsidén. Den höll då, men 
knappast idag. Det är svårare att pro-
vocera, när det finns en hel subkul-
tur av provokatörer, i varannan buske. 
Där inget längre är ”heligt”, men pro-
vokationen är devalverad.Det mesta 
där är verkligen buskis. När WASP 
och KiZZ och de andra stora nu kom-
mer med sina nostalgikonserter har vi 
genomskådat provokationen och blir 
inte lika ”rädda ”. Mitt bidrag då var 
ju att som tv-debattledare ifrågasät-
ta och ställa frågor. Det lyckades jag 
tydligen väldigt bra med.

Om man som du, gick ut och kritisera-
de hela genren, finns det då inte e up-
penbar risk att det får motsatt effekt?

Uppmärksamheten i medierna och 
särskilt tv skapade naturligtvis bara 
större intresse. Men kanske också 
några bra frågor. De stora, som Man-
son är ju etablerade familjefäder när 
de inte spelar. De flesta som överlev-
de heroinet, cocainet och vulgärs-
exet verkar ha tagit vara på pengarna 
och lever goda liv. Manson fortsätter 
sin samhällskritik, trots det. Vad jag 
saknar idag är en etisk kritik av sub-
kultursbanden. De har inga organi-
serade bolag bakom sig, de spelar 
hårt på sex och droger, ingen vågar 
säga något för att man är så rädd att 
stämplas som moralist, eller moral-
paniksgeneral. Vad vill dom, vet dom 
ens vad de gör själva.

De där med religion och hårdrock, ver-
kar svårt att förena! Kan du inte se det 
humoristiska i att band sjunger om Sa-
tan, jag menar, vi vet ju trots allt inte om 
vare sig Gud eller Satan existerar!

We Are Satan People spelade ju 
också på Satan. Hur allvarlig är svårt 
att veta. Ser man dem idag verkar de 
snarast vara ganska snälla och rent 
av religiösa. Men det finns ju en gan-
ska stor genre ”kristen hårdrock”. 
Simon Ådahl, Ulf Christensson är 
ett par svenskar, förutom ett antal 
amerikanare. De verkar i alla fall tro 
på både Gud och Satan, men inte så 
mycket på sex och droger.

Vad gillar du Ynwie Malmsteens musik?
Yngwie Malmsten är främst 
en mycket skicklig gitarrist för 
mig. En klassiker, men harmlös i 
rocksammanhang. 

Lars Yngve

SiEwErt Svarar DirEKt!

ningar av samma sorts kläder, se-
dan lade han inte ner mer tid på det, 
han hade alltid likadana kläder på 
sig. Men i mitt fall handlar det i stäl-
let om 100 par svarta brallor och lika 
många skjortor, haha…

Stryker du dina skjortor själv?
Nej för fan…

Stämmer det att Richie Blackmore föll 
ner på knä när han träffade dig?

Ja, det gör det – otroligt. Jag hängde 
en hel del med dem när de gett ut 
Perfect Strangers. 

Har du fått frågan om att lira med dem?
Jag har spelat med dem, jag lirade 
med dem i Japan. Det kändes overk-
ligt att stå på samma scen och lira 
tillsammans med sina gamla hjältar. 
Jag fick ju deras album Fireball av 
min syster i unga år och den skivan 
gjorde ett oerhört starkt intryck på 
mig, så de är milt sagt up there.

Vad är det löjligaste ryktet du hört om 
dig själv?

Jag har hört ganska många helt 
sjuka rykten om mig själv, varav de 
flesta naturligtvis är påhittade. Men 
visst, jag har mig själv att skylla för 
en del saker. Och visst har det gått 
lite vilt till vid några tillfällen, men det 
är som sagt ganska länge sedan nu.

Det blir alltså inget hålligång när du ska 
turnera runt med Relentless?

Jovisst blir det det, massor. Men allt 
hålligång kommer att ske på scenen 
– inte utanför den.

Lars Yngwie

”Den 18 september 1970 satt hela familjen och 
såg på nyheterna på kvällen då de berättade att 
Jimi Hendrix hade dött... Efter det plockade jag 
ner gitarren från väggen och började spela.”
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Han startade Entombed och det som 
sedermera kom att kallas dödsmetall. 
Därefter blev det rock n roll för hela 
slanten med The Hellacopters och när 
han tröttnat på att vara en i bandet så 
startade han enmansprojektet Impe-
rial State Electric. Men där emellan har 
han hunnit med att producera plattor, 
bygga en studio ihop med Fred Estby 
(före detta trummis i Dismember) och 
ungefär hundra andra saker. Men den 
direkta anledningen till vårt samtal är 
att Imperial State Electric släppt en mi-
niplatta med låtar de spelat på sina gig. 
Därav det talande namnet In Concert.

När vi var ute och spelade förra året 
så hade vi bara en platta i ryggen så 
vi fick fylla ut vårt set med några väl 
valda covers. Meningen var att In 
Consert skulle ha kommit tidiga-
re men det blir inte alltid som man 
vill här i världen, säger Nicke med 
eftertryck.

Nåväl, vi spelade dessa låtar och 
gjorde dem till våra egna. Vilket det 
alltid blir om man tolkar någon an-
nans sånger. Så är det med ett av 
mina favoritband Dr Feelgood som 
hade en massa covers på sin reper-
toar men alltid lyckades med att om-

forma dessa till sina egna låtar.
På ”In concert” ger sig Nicke på låtar 
av Chuck Berry, The Runaways, Ras-
pberries, Little Willie John och The 
Beatles.

Jag gav mig på Beatles just för att 
man inte får det och att det kanske 
inte låter sig göras. Men i slutänden 
lät det som Kiss i alla fall, skrattar 
Nicke.

Natten innan vårt samtal ser jag Colin 

Nutleys film ”Angel”. En riktigt kalkon 
där lipsillen Helena Bergström spelar 
rocksångerska och Rolf Lassgård ska 
föreställa gitarrist. Visst låter det som 
ett trovärdigt scenario. Som vanligt 
tjuter och snörvlar sig Helena genom 
filmen, och visst dyker Richard Wolf 
upp och ja, Lassgård påminner kanske 
om någon Nick Borgen-wannabe mer 
är det inte. Men i filmen så skall de göra 
ett cover-album för att få fart på en dö-

imperial State Electric
Nicke andersson har 
ständigt nåt på g

Våren har kommit till Stockholm. April 
blir snart maj, körsbärsträden blommar 
och i parkerna sitter vinterbleka nollåt-
tor och suger i sig d-vitamin. Från ett 
fönster på Södermalm tittar Helena af 
Sandeberg ut klädd i en skir vit blus 
och blond kallufs.

”En trappa upp”, ropar hon och öpp-
nar kort därefter dörren.
Hon ursäktar den obefintliga röran i 
hennes hem och menar på att hon kväl-
len innan kommit hem från landstället 
på Värmdö, där hon firat påsk. Helena 
ställer sig i köket och kokar kaffe. Veck-
an innan hade hon premiär av föreställ-
ningen ”Anna Karenina” på Stadstea-
tern i Stockholm. Föreställningen är 
baserad på den ryske författaren Lev 
Tolstojs roman och Helena spelar hu-
vudkaraktären Anna Karenina. Hon be-
rättar att hon läste boken som tonåring 
och att hon då mest såg Anna som en 
tragisk hjältinna.

Det jag märker när jag själv fått barn 
och skiljt mig är att det blir mycket 
mer problematiskt. Nu känner jag 
att Annas smärta, problematik och 
också det som hon inte gör så bra, 
träffar mig hårdare.

Helena känner väl igen sig i karaktären 

Anna Karenina. Mycket på grund av längtan efter den 
stora kärleken och den otroliga sorg det faktiskt är att 
genomgå en skilsmässa. Anna Karenina blir morfi-
nist, galen, tvingas välja bort sitt barn och kastar sig 
till slut framför ett tåg.

Jag har inte alls svårt att förstå att det slutar så för 
Anna. Inte efter att jag har klivit in i hennes roll och 
på så vis lärt känna henne. Jag tycker att jag har 
ganska många beröringspunkter med henne. Men 
inte fullt ut såklart. För jag har inte tänkt avsluta mitt 
liv under ett tåg.

Att kliva in i sina roller är något Helena tar på stort 
allvar. Hon berättar att hon jobbar mycket med total 
identifikation i hennes roller. Att hennes jobb är att 
förstår sina karaktärer, inte att kritisera dem. Helena 
har under sin karriär skildrat många ostabila kvinnor 
och hon tror att hon får de rollerna just för att hon kan 
förstå dem.

Jag går in i mina roller så pass mycket att jag tillslut 
tycker att deras handlanden är helt logiska.

Men att gå in i en karaktär på det sättet påverkar hen-

ende karriär när skrivkrampen infunnit 
sig. Är det något som drabbat Nicke 
också?

Angel är en turnéklassiker som rull-
lat mycket i vår turnébuss. Colin Nut-
ley borde få filmförbud efter att ha 
gjort denna kalkon. Har nog aldrig 
sett den till slut men det finns många 
scener jag skrattat gott åt.

Nej, någon skrivkramp har jag inte 
drabbats av som tur är. Faktum är att 

jag redan börjat skriva låtar till nästa 
fullängdare. Lite senare i veckan ska 
jag in i studion och spela in lite ock-
så. Vi får se när den plattan kommer 
ut. Förhoppningsvis i å men det vet 
man aldrig.

Nicke hade ett tag soulbandet The 
Soulution. Kommer vi att få höra något 
mer från dem?

Det hade varit kul men tyvärr tror 
jag inte det. Scott (Morgan, sång-

ne. Hon berättar att hon i slutet av varje 
repetitionsperiod har identifierat sig så 
pass mycket i hennes karaktär att hon 
nästan tror att hon är den personen. 
Att hon inte riktigt kan hålla det ifrån 
sig. Hon skrattar och säger att hon nog 
borde gestalta en lycklig kvinna snart 
och inte bara tragedi.

Fast jag tycker att det är roligare att 
spela en sorgsen och deprimerad 
karaktär. De har en komplexitet som 

jag finner väldigt intressant. Det kos-
tar såklart att spela sådana roller, 
men det är det värt.

Hon beskriver sig själv som en trasig 
och sorgsen person med en mollton 
vilandes över henne. Något hon tror 
beror på hennes cancersjuka mam-
mas bortgång då Helena var arton år 
gammal.

Det påverkade mig otroligt mycket. 

Jag tror att det la en olycklig aura 
över mig. Men det gör samtidigt att 
jag har oerhörd förmåga att känna 
eufori och kan leva i nuet.

Förutom föreställningen på Stadste-
atern släpps i år två svenska långfil-
mer där Helena medverkar. Och den 
23e maj börjar hon spela in ytterligare 
en film. Hennes meritlista är lång och 
bred. Från teater, film och radioteater 
till dubbning, teveserier och kortfil-
mer. Om hon föredrar teater eller film 
kan hon inte svara på. När hon gör film 
saknar hon teater och när hon gör tea-
ter saknar hon film. Men hon gör gärna 
mer utländsk film, med kravet att det 
är bra.

Jag vill inte göra utländsk film bara 
för att det är utländsk film. Fast fan, 
det är klart, ringer de och vill ha med 
mig i Batman hade jag säkert sagt 
ja ändå.

Julia Wiberg 

”Jag går in i mina roller så pass 
mycket att jag tillslut tycker att deras 
handlanden är helt logiska.”

”angel är en turnéklassiker som rullat 
mycket i vår turnébuss. Colin Nutley borde få 
filmförbud efter att ha gjort denna kalkon.”

are) bor ju i USA och det var väldigt mycket folk 
inblandat och det blir väldigt svårt att tajma in al-
las scheman. Men det skulle vara jättekul att ha ett 
lite mindre soulband. Vem vet, kanske kan det bli 
så i framtiden, avslutar Nicke Andersson, notorisk 
rockare med ständigt något på gång.

Jerry Prütz

”Lilla My är som jag. Liten, arg och ganska glad”, säger 
skådespelerskan Helena af Sandeberg som helst 
väljer att gestalta tragedi före komedi.

Helena af Sandeberg

Han var med och skapade det vi idag känner som 
”deathmetal”, han bär alltid någon form av huvudbonad, 
han bytte trumpallen mot gitarren och blev frontman 
i Hellacopters. Möt Nicke andersson, mannen som 
ständigt har något musikprojket på gång.
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70-talet var trätofflornas guldålder, de 
fanns i alla färger och utseenden, och 
nagelbitande i en hörna, med dämpad 
belysning, minns jag hur med skräck 
hur svårt det var att knyckla fram på ga-
tustenen i gamla stan (och med stan 
menar jag naturligtvis Simrishamn, om 
nu någon inte visste!) på mina sneds-
litna platåtofflor med kroniskt vrickade 
fötter. 

Inget var hippare än tofflor på 70-ta-
let, och de som inte hade träbon-
nar på den tiden hade kusliga, grova, 
platta läderskor med brett tåparti, som 
kallade ”tramps”, eller hiskeligt fula 
gubbasandaler.

Här på landsbygden förstår vi dock 
inte riktigt detta nyvaknade intresse för 
detta praktiska och fotriktiga skodon, 
trätollor har nämligen, precis som spid-
dekaga och drickablandning, varit ett 
högst naturligt inslag i den skånska 
vardagen sedan bronsåldern, typ. Och 
på dansställena på 80-talet satt den 
skyltar vid ingången med texten: ”Ej 
blåjeans och trätofflor”. Trätollor var 
nämligen en del av uniformen tillsam-
mans med ”glesbyggdskavajen” (Hel-
ley Hansen-tröjan), militärkepsen och 
de utåtsvängda Lee-jeansen. 

En skulle kunna säga att Swedish 

Hasbeens började i Skåne på 70-talet, 
med en mamma som hette Anita och 
rökte röd Prince i trädgården. Och bar 
träskor med platå.

Det var 2006 som Emy åkte tillbaka 
till sin hemby Baskemölla, köpte upp 
lagret av träskor med platå från fabri-
ken i grannbyn, tog med dem till Stock-
holm och knackade på hos butikerna 
TjallaMalla och Grandpa på Söder-
malm i Stockholm.

Det gick bra, och snabbt, de var ju 
gamla, men oanvända, så jag sålde 
på kommission. För varje tjej som 
bar dem verkade tio till vilja ha dem, 
så när skorna var slut fick jag en tan-
ke om att börja nyproducera. 

Emy som är lärare i grunden bytte 
snabbt bransch och slog sig ihop med 
sin barndomsvän Cilla och startade 
Swedish Hasbeens.

Vi såg ju att det fanns ett sug efter 
dem, det fanns ju knappt något lik-
nande då, vi lade till lite högre klack, 
lite mer platå och 2008 kom första 
högklackade kollektionen. 

Swedish Hasbeens originalsko, den 
flätade högklackade sandalen tillver-
kas fortfarande i Sverige, de nya, mer 
utvecklade skorna görs i Italien. 

Det finns tyvärr ingen som kan göra 

boots på det här sättet i Sverige 
längre, så vi blev tvungna att lägga 
produktionen i Italien, som fortfa-
rande har en del skoproduktion och 
kompetens kvar och kan hantverket. 
Nu gör vi ju inte bara träskor längre, 
utan även andra skor på både lä-
dersula och rågummisula. Vi håller 
oss stadig till naturliga och miljö-
vänliga material och en europeisk 
produktion.

Tappar ni inte Swedish Hasbeens-
känslan då?

Vi använder samma tekniker som för 
träskorna, det är egentligen bara en 
naturlig utveckling, det är samma 
”naturliga”, vegetabiliska läder i de 
nya skorna, helt kromfritt, vilket är 
ovanligt, och lite dyrare, men det åld-
ras snyggare, är bättre för miljön och 
det finns en marknad för de som vill 
vara mer medvetna i sitt sko-val.

Efter att skorna lanserats i Sverige 
2007 och blivit populära utanför Sö-
dermalm 2008 började nästan var-
enda kläd- och skokedja i Sverige 
tillverka sina egna varianter, Åhléns 
och Indiska gjorde varsin variant, en i 
mocka och en i läder, Din Sko tillver-
kade i konstläder och gamla original på 
Knulp sålde slut. 

”Det var med skräckblandad förtjusning 
som vi såg att våra skor kopierades.”

tollor på frammarsch

Jag såg nog den utvecklingen med skräckblandad 
förtjusning, vi hade ju själva kopierat gamla model-
ler från 70-talet så var drar man i så fall gränsen? 
Det är ju inte sånt man kan bestämma utan bara så 
det går till i Världen. Många företag bygger sin af-
färsidé just på att plocka upp trender och idéer och 
göra dem allmänna. Det finns ju också en del för-
delar med det och jag tycker att ”ger man sig in i le-
ken får man leken tåla”. Det blev ju också extra up-
penbart att det inte går att stå still. Vi upptäckte att 
många refererade till oss som originalet, och hade 
en chans att liksom leda utvecklingen framåt. 

Vad är viktigast i en sån situation?
När det kommer fler nästan likadana på markna-
den känns det viktigt att hålla sig till sin nisch, sam-
ma kvalité som innan, vi är ju fortfarande unika på 
marknaden med vårt naturvänliga läder och våra 
specialtillverkade höga träbottnar. En ska fortsätta 
med det en gör bäst samtidigt som det är viktigt 
att gå vidare med nytt. Vi vill göra bättre skor för en 
bättre värld.

Från kopior på Indiska och Åhléns har Swedish Has-
beens nu inlett ett designersamarbete med HM, där 
skorna ska säljas i 150 storstadsbutiker världen över, 
från Turkiet till Kina och i Europa och USA. 

De ringde oss förra våren och frågade om vi var in-
tresserade, vilket vi ju självklart var, de har haft så 
många stora samarbeten innan, riktigt stora, kända 
designers, vi är det första mindre svenska märket 
som får chansen. 

Hur går det till egentligen?

Swedish Hasbeens: Den 20 april släpper Swedish Hasbeens 
sitt designsamarbete med HM.

Fakta om träbonnar:
Träbonnar trivs bäst i flock har en otäck förmåga 
att dyka upp i en stor hög strax innanför ytterdör-
ren. Var de kommer ifrån, eller vems de är, vet 
man sällan. De bara finns där. När de vill. Och 
framför allt: hur de vill. I en enda röra.
Det kan vara farligt att spela fotboll med trätollor, 
speciellt om man har halkiga strumpor och väldigt 
närsynta motståndare!
Sparka iväg tollan, är en sport som inte kräver 
några förkunskaper. Den går ut på att man helt 
enkelt ser vem som kan sparka iväg tollan längst. 

De ringde, vi träffades, pratade och sen lade vi upp 
en struktur för hur samarbetet skulle te sig. Det gäl-
ler ett design uppdrag och skorna är H&M:s skor 
på så sätt att vi aldrig ägt dem eftersom HM står för 
produktionen. Det är lätt hänt att folk tror att vi säl-
jer våra skor på HM numera men detta gäller bara 
en ”limited edition” på tre specialdesignade mo-
deller och när de är slut så är det slut. De har ju haft 
så många samarbeten innan att de har en hel ap-
parat för det. Det var viktigt för oss att inte tumma 
på kvalitén, att det skulle vara så mycket lika som 
innan, och det blev så. 

Man ska veta att det är stor skillnad på att göra 
kanske 200 par i en färg eller modell mot 10 000 
par, även om materialen är de samma så blir det bil-
ligare, modellerna är lite förenklade för HM, men 
det finns inga andra förändringar i skorna. Tyvärr 
tänker man inte alltid på som konsument att vad 
som kostar mest är många mellanhänderna. När 
HM säljer skorna kostar de två-tre gånger så lite 
som när vi säljer våra skor, men det är för att de inte 
har några agenter som ska betalas och inte hel-
ler butiker som ska ha sin del. De tillverkar större 
mängder och mindre färger, har lägre transport 
kostnader och säljer endast i egna butiker. När HM 
ringde, och nu i efterhand, hur känns det då?

Det är ju smickrande att de vill samarbeta med 
lilla oss, jag har ingen insyn i hur deras ekonomiska 
vinst ser ut, men vinst handlar ju om så mycket mer 
än pengar, det fina med samarbeten som dessa är 
att de skapar en situation som många tjänar på, på 

mer än ett sätt, HM kan sälja spe-
cialdesignade svenska skor, vi får 
sprida vårt budskap och folk får ett 
tillfälle att köpa genuint hantverk till 
ett bra pris.

Det gick snabbt för Swedish Has-
beens, från att ha sålt 300 gamla skor 
till att idag producera c a 50 000 per 
år går det att kalla det för framgångs-
saga, succé eller kanske shockartad 
framgång, från att Emys vänner haft på 
sig skorna på jobbet och spridit ordet 

bland arbetskompisar och folk på stan 
som frågat om skorna syns de idag på 
Hollywoods superkändisar. 

Det var ju roligt när Sara Jessica 
Parker bar dem, hon har både san-
dalerna och bootsen, och till och 
med ett par ur HM-kollektionen, men 
någonstans är det ändå roligast 
när bloggtjejer och olika människor 
med olika stilar bär dem, kombine-
rar ihop dem med sina egna outfits 
och gör dem till sina. Roligast vore 

nog om en kille, eller kanske en 
transvestit bar dem, vi har ju gjort 
regnbågsrandiga boots där vin-
sten går till GLAD en organisation 
som stödjer homosexuellas kamp 
i samhället, de fanns upp till stor-
lek 45, men vi sålde flest till tjejer 
ändå, trots att flera män hade hört 
av sig och frågat efter högklacka-
de boots.

Idag är Swedish Hasbeens största 
marknad USA, de 300 gamla 70-tals 

träskorna har blivit tusentals och ut-
vecklats till läderskor, ballerinas, till 
barnstorlekar och väskor och bälten.

När Cilla och Emy startade Swe-
dish Hasbeens på hösten 2007 fick 
Cilla sitt andra cancer besked men 
trots sjukdom och tung behandling 
blev Cilla snabbt en drivande motor 
i företaget som gick framåt i rasande 
fart. Hon växte snabbt in i rollen som 
VD och ekonomiskt ansvarig i före-
taget. I mars i år somnade Cilla in ef-

ter en lång tids kamp mot sin sjukdom 
och Swedish Hasbeens förlorade där-
med en av sina två grundare. Företa-
get består idag av en organisation på 
11 personer inom allt från design, sälj, 
ekonomi och logistik. Tidigare i vår an-
ställdes också Martin Sjöström som VD 
för företaget.

Emerentia Leifsdotter Lund
Lars Yngve

vem är det som klampar på min bro? Ja, den frågan lär det vara 
fler än Bocken Bruse som får under kommande vår/sommar. Ni 
kan nämligen glömma det där med fjäderlätta, sladdriga flip-flops 
och ljudlösa Foppatofflor, eller Crocs, som de egentligen heter, 
eftersom träbonnar/tollorna är på frammarsch! 
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De gröna ballongerna blandade sig 
med de röda och slet ivrigt i sina snö-
ren mot den blå himlen, genomträng-
ande visselpipor överröstade fågel-
sången, lastbilar med mobila dj:s på 
flaket spred technomusik, folkhavet 
gungade fram, det var en enorm de-
monstration mot atomkraft i Berlin 26 
mars. 100 000 deltagare i alla åldrar, 
små barn, deras 30-åriga föräldrar och 
så vi 50-, 60- och 70-åringar som varit 
med förut, En flera timmar lång prome-
nad i en anda av gemensam beslut-
samhet och glädje över den känslan: 
Stäng av! Samtidigt demonstrerades 
det i Hamburg, Köln, München. Bara 
två veckor efter tsunamikatastrofen i 
Japan.

I Tyskland är kärnkraftmotståndet 
störst. Jordbävningsolyckan vid Fuko-
shima i Japan med förmodad härd-
smälta och oöverskådliga problem 
med reaktorerna blev en flamma som 
stort ökade på en redan glödande rö-
relse. Folket är förbannat över att kärn-
kraftslobbyn i åratal lurat och undan-
hållit fakta, det har varit stora skandaler 
runt avfallstransporter och säker-
het. De gröna – Tysklands miljöpar-
ti, har stark medvind och ligger bara 
några procent under de regerande 
kristdemokraterna.

Att det i Tyskland heter atomkraft 
och på så sätt förknippas med atomva-
pen, som också är ursprunget till den 
så kallade fredliga användningen av 
atomklyvningstekniken och alltså på-
minner om kriget, kanske bidrar till det 
starka motståndet.

– ”Ett stort kärnkraftverk produce-
rar varje år 3 kubikmeter (25 – 30 ton) 
högaktivt avfall och kanske 150 kubik-
meter låg- och medelaktivt avfall.” skri-
ver Strålsäkerhetscentralen.

Och i Sverige med våra tolv reakto-
rer, vad händer här? Lugn, ingen fara 
på taket. Miljöpartiet har visserligen 
just lagt en motion om att stänga ner 
minst två reaktorer, men var är vre-
den, engagemanget, det moraliska 
perspektivet? 

Snart är Fukoshima ännu en kata-
strof som kan läggas till historien ef-
ter Harrisburg och Tjernobyl. Vi för-
tränger, – går vidare lugnt invaggade i 
kärnkraftslobbyns försäkringar om en 
riskfri strålande framtid. Dock – har vi 
redan glömt tillbudet i Forsmark 2006, 
då det hade kunnat bli en olycka? Det 
absolut nödvändiga kylsystemet i re-
aktorn hade slutat fungera på grund av 
elavbrott, ett av reservsystemen fung-
erade dock lyckligtvis. Försäkringar-
na om att detta aldrig skulle hända var 
alltså lögn.

– ”Radioaktiviteten i använt kärn-
bränsle som kylts i bassänger i ett års 
tid är fortfarande nära 100 biljoner be-
querel per kg bränsle eller 100 TBq/
kg. Detta högaktiva kärnavfall får inte 
komma i kontakt med biosfären på fle-
ra hundra tusen år.”

Vid kärnkraftolyckan i Harrisburg 
1979 som höll på att bli en härdsmälta 
men inte blev det, var jag gravid med 
mitt andra barn och vi föräldrar drömde 
om en framtid för jorden utan radioak-
tiv smitta i naturen. Inom kvinnorörel-

sen fanns i 70-talets efterdyningar ett starkt enga-
gemang för livets skörhet, en vision om ett samhälle i 
samklang med naturen med energi från sol, vind och 
vatten och en vilja att ta ansvar för framtiden – inte 
bygga på livsfientlig teknik som kommer att belasta 
kommande generationer. 

Vi ordnade ”Vi arbetar för livet”, en stor kvinno-
manifestation på Liljevalchs1980, där konsten fick 
politiska förtecken. Samtidigt drev Folkkampanjen 
mot kärnkraft på och utmynnade i en folkomröstning 
i frågan om ifall vi skulle bygga ut (JA) eller stänga ner 
den (NEJ). 

Resultatet blev, tack vare linje 2, som bekant både 
och: alltså avveckling – men först utbyggnad. Riksda-
gen beslöt sedan att alla reaktorer skulle vara avveck-
lade 2010.

Detta slutdatum som var i fjor, trollade regering-
en bort genom att ge klartecken till att bygga nya 
kärnkraftverk. Trots att Tjenobyl-katastrofen inträf-
fat 1986, som den allvarligaste i kärnkraftsenergins 
historia. Där även ett förvånat Sverige allvarligt drab-
bades med insikter om radioaktivitetens gränslösa 
spridningsrisk genom vindar och regn. Kornas cesi-
umsmittade mjölk fick slängas, samernas renkött inte 
säljas i åratal.

Jag har starka minnen av ångesten denna vår, hade 
nu ytterligare ett barn att oroas för. Och ville bara skri-
ka ut: Stäng av! Nej,– riksdagens beslut skulle följas, 
alltså invänta 2010...

Kärnkraftens motståndare beskylls för att vara tek-
nikfientliga och romantiker. 

Men då är kärnkraftskramarna också drömmare. 
Fascinerade av en extremt avancerad teknik, som är 
besläktad med science fiction, och som genom en 
hierarkisk struktur stänger ute flertalet, som inte med 
sitt förnuft kan begripa teknikens mekanismer. 

”Slutförvaringen av radioaktivt avfall är inte löst. 
Det mesta avfallet förvaras för närvarande i tillfälliga 
lagerutrymmen medan permanenta förvaringsalter-
nativ diskuteras.”

Och sedan klimatfrågan kommit upp på den glo-
bala politiska agendan – där koldioxid från de fossila 
bränslena är det stora hotet – ses kärnkraften som 
”miljövänlig” och ren. Detta är en myt. Men debatten 
gynnade kärnkraftsindustrin. Och fick motståndet att 
tappa fart. 

Det är dags att med nya krafter ändra kurs. Följa 
Tysklands exempel. Stäng av i ordnad takt och sat-
sa stort på alternativen och forskning om förnybar 
energi. 

För det helt avgörande argumentet är: – vi har ing-
en moralisk rätt att lämna efter oss kärnavfall, som i 
100 000-tals år kommer att vara farligt för allt liv.

Låt de röda ballongerna sväva tillsammans med de 
gröna!

Punkt slut.

Gittan Jönsson

aLLt UNDEr KoNtroLL

Hur låter det när någon dör?
Vakuum samtidigt som det påmin-

ner av ljudet av en bilkrasch. Intensivt 
och hårt, men samtidigt: vakuum.

Bytt-i-bytt, kommer aldrig tillbaks. 
Det går inte att ångra ett liv, det går inte 
att ta tillbaka döden. Oavsett vem vi 
är, står vi någon gång där, med blicken 
framåt, möjlighet att se tillbaka, men 
sen: vakuum.

Som om att jorden slutade snur-
ra, bilarna på gatan nedanför stanna-
de, vinden gav ifrån sig en sista suck, 
klockan ett sista tick-tack, tankarna 
som alltid går på repeat tar en paus. 
Det blir tyst. Vakuum.

Som om att det inte finns något nu, 
bara ett då, ett gäng minnen, fotogra-
fier i huvudet av tillfällen, skratt, käns-
lan av en beröring. Och sen: rädslan 
att det ska försvinna, att minnena ska 
blekna, tyna bort, suddas ut, att sorlet 
ska tystna, att det sista och starkaste 
blir farvälet. Det går inte längre inte en 
dag utan att jag tänker på dig, ibland 
går det veckor, ibland kanske en må-
nad, men samtidigt, alltid närvarande, 
känslan av att odödligheten är en myt.

Döden är en fortsättning av livet, 
men hejdået är slutet på den gemen-
samma tillvaron.

Störst av allt är rädslan, skräcken 
att glömma, att inte längre påminnas, 
att inte längre referera. Att låtar slutar 
påminna om dig, att du utesluts ur his-
torier, att ingen längre refererar till dig 
och ditt sätt. Att vi, om vi ses igen inte 
skulle minnas varann.

Så vi pratar om dig, om din doft, lite 
tvål, men mest rosor och andra blom-
mor, om hur du såg ut när du log. Den 
ganska skrynkliga handen och håret.

Till en början vakuum, och sen, som 
om att man sakta vridit upp en speldo-
sa, kommer det tillbaka, jorden börjar 
snurra igen, bilarna tutar som vanligt, 
vinden blåser ute på balkongen igen, 
klockan tickar på nattygsbordet och 
tankarna är tillbaka i huvudet. Tillsam-
mans med minnen, minnen vi ska prata 
om och minnas och dela med andra. 
Dela dig med andra. Så att vi slipper 
skräcken, skräcken att glömma, att inte 
längre minnas, att förlora någon som 
inte hann säga hejdå.

Kristofer, hur lät det när din mamma 
dog?

– Det har jag nog inte tänkt på.

Emerentia Leifsdotter Lund

tÄNK PÅ DÖDEN

Det är nu 44 år sedan ”Playtime” hade 
premiär. Ännu har den inte riktigt slagit 
igenom och kommit i fas med tiden och 
folk är alltså fortfarande för korkade för 
detta stillsamt urtråkiga mästerverk. 
Om ”Playtime” var ett fiasko var den 
efterföljande ”Parade”, gjord i Sverige 
1974, ett osannolikt dunderfiasko och 
bidrar därmed till den undervegetation 
av sömnpiller på vita duken som stän-
digt fylls på av företagsamma humo-
rister. Frågan är om ”Semestersabotö-
ren” var så mycket bättre. Säkert inte, 
men här är det tvärtom: den är rejält ef-
ter sin tid och det kan ju inte den stack-
ars Tati hjälpa idag, faktiskt, om det inte 
är så att den var urtråkig redan då – då 
kan han det.

Om någon ville veta det, så är Tati 
inte ensam om att ha kostat på sej re-
san ända till Sverige för att göra dun-
derkalkoner. Nä, tänk bara på Jerry Le-
wis med ”The Day the Clown Cried”. 
Nog sagt. Förresten har termen ”kal-
kon” i filmsammanhang missbrukats å 
det grövsta i flera år. En ”kalkon” är inte 
bara en urusel film vilken som helst, 
utan en urusel film med högt syftande 
ambitioner och pretentioner: kalkonen 
rultar iväg under högljutt kacklande 
och flaxande för att komma upp i luf-
ten och stiga mot himmelens höjder, 
de höjder där mästerverken svävar fritt 
och evigt (många med all rätt), MEN 
då… tänk Kay Pollack.

Som ett kultminne i flimhistorien står 
i alla fall Hôtel de la Plage forfarande 
kvar i den lilla byn St Marc, Bretagne, 
Frankrike, det hotell som, näst efter Tati 
själv, spelar huvudrollen i ”Semester-
sabotören”. Det har länge levt ett ano-
nymt liv efter Tatis stillsamma/kaotiska 
besök, trots minnesmärke i form av en 
staty som sägs föreställa Tati själv. Vid 
ett besök för cirka 30 år sedan kunde 
konstateras att den där dörren in till 
matsalen som gav ett så lustigt ljud 
ifrån sej hade smörjts eller rent av bytts 
ut och därmed kan väl stället få sjunka 
tillbaka i glömskan igen.

Ett aldrig bortglömt kulthotell som 
lever kvar huvudsakligen på grund av 
den ganska sliskiga drinken Singa-
pore Sling är Raffles i just Singapore. 
En turistfälla naturligtvis, men väl värd 
en resa, trots att Singapore inte precis 
sjuder av blues och rock’n’roll eller nå-
got annat av kultintresse. Som alla vet 
är det dessutom förbjudet att spotta ut 
sitt tuggummi på trottoarerna därstä-
des. Egentligen inget fel med det. 

Ett annat hotell som måste nämnas 
apropå drinkar är Knickerbocker Hotel 
i New York, B’way/42nd Street, som 
har pådyvlats legenden om Dry Mar-

tinins födelse i dess bar någon gång i 
början av 1900-talet. Det är den brittis-
ke Dry Martini-specialisten John Doxat 
som ljög igång hela storyn för flera år 
sedan och lyckades lura en hel värld 
av expertjournalister och vanliga drink-
blandare. Han hade hört av en kompis 
kompis som gjort lumpen tillsammans 
med någon, att en bartender vid namn 
Martini bla-bla och så John D. Rocke-
feller, han med kultbensinen Esso , 
ovanpå alltihopa. Det hela är förmodli-
gen skrivet med den så kallade glimten 
i ögat, men är naturligtvis lögn från bör-
jan till slut. Doxat spär på med att Dry 
Martini egentligen dyker upp trehund-
ra år tidigare i en text av Shakespeares 
gamle kompis Ben Johnson. Nä, det 
får vara någon måtta med humorn. Den 
som ändå vill besöka denna kultplats 
ska veta att hotellet är stängt för länge 
sedan men man kan trösta sej med att 
den berömda väggmålningen ”King 
Cole” som prydde den lögnbesudlade 
baren numera pryder baren i St Regis 
Hotel på 62:a gatan. Vid ett person-
ligt besök var Knickerbockerhuset in-
höljt i byggnadsställningar, men en titt 
på Google Earth avslöjar välbekanta 
detaljer av Knickerbockers gamla kop-
partak. Även under jorden finns läm-
ningar av hotellet. I tunnelbanestatio-
nen Times Square/42:a gatan finns 
längst bort på perrongen en dörr upp 
till hotellet med skylt och allt. Åk dit.

Även om Dry Martini inte uppfanns 
på Knickerbocker har det säkert hin-
kats en och annan Martini där ändå 
sedan hotellet byggdes i början på 
1900-talet. Det blev omedelbart ett 
inneställe i New Yorks nattliv, som 
Stureplan i Stockholm om någon kan 
tänka sej en sån jämförelse. Efter 15 
års idogt hejsan-hoppsan blev det 
stackars hotellet bostadsrätter. (Lik-
som urkulthotellet Plaza vid Central 
Park South för cirka tio år sedan). Det 
var en av de många John i Astorfamil-
jen, New Yorks ledande och ”finaste” 
familj, som köpte stället bara för att läg-
ga ner det. Som straff för det gick han 
under med Titanic några år senare och 
efterlämnade ett ihärdigt rykte att han 
skulle ha något med introduktionen av 
Bloody Mary att göra, drinken alltså. 
Han sista ord är världsberömda: ”Vis-
serligen bad jag om is, men det här är 
ju löjligt”.

Från John Astor är steget inte långt 
till världens kändaste hotell: Waldorf-
Astoria. Det var nämligen han som 
byggde det. Men då låg det inte vid 
Park Avenue som det gör nu utan på 
den tomt som idag ockuperas av Empi-
re State Building. Så det så. Där hade 

Johns kusin Waldorf redan smällt upp ett lyxhotell 
som självklart hette Waldorf. Johns hotell fick helt lo-
giskt namnet Astoria. De bägge hotellen förenades 
så småningom med en gång mellan byggnaderna på 
ungefär tionde våningen. Detta medförde att hotellet 
fick namnet Waldorf-Astoria där bindestrecket sym-
boliserar just den där gången, som för övrigt blev en 
känd mötesplats för New Yorks nattugglor och fest-
prissar, ungefär som Svampen på Stureplan. Om nu 
någon har fantasi nog för en sådan jämförelse.. 

Självklart har det varit mycket klackarna i taket på 
Waldorf-Astoria och kändisarna som bott i The Wal-
dorf Towers är oräkneliga. Mycket film har det blivit 
också, även om studios i Hollywood fått ställa upp 
som ersättning för originalet i säkert hundratals så 
kallade screwball comedies, alla med helgjuten kult-
status. En screwball–komedi på riktigt spelades upp 
i hotellets matsal, The Empire Room, i februari det 
ödesdigra året 1934. Det var oroliga tider både i USA 
och Europa. Hitler hade tagit makten i Tyskland året 
innan och nu försökte nazi-influerade ligor få Frank-
rike att gå samma väg. Otäcka demonstrationer ägde 
rum på Place de la Concorde i Paris den 6 februa-
ri med skottlossning och flera döda. I USA försökte 
Rooseveltadministrationen komma till rätta med verk-
ningarna av den stora depressionen med arbetslös-
het och strejker. Egentligen inte mycket att skäm-
ta om. Men det verkar som att New York Times inte 
kunde låta bli. Första sidan den 7 februari domineras 
av två dramatiska händelser. Överst feta rubrikerna 
om skottlossning och döda på Place de la Concorde 
i Paris. Därunder lika feta rubriker om strejkdramatik 
med slagsmål och allt på Waldorf-Astoria! Man får 
läsa att en strejk hade brutit ut bland kyparna i mat-
salen. Ett gäng överklassynglingar med socialt en-
gagemang tyckte att det var dags att slå näven i bor-
det och visa sin sympati med de kämpande kyparna. 
Pressen kallades till platsen för strejken, Waldorf-As-
torias guldbeklädda matsal. Tre legendarer från ett 
annat kulthotell, The Algonquin på 44:e gatan, hade 
bokat bord som en ren sympatiåtgärd och infann sej 
i pälsar, juveler och smoking som var standardkläd-
seln för den tidens partykändisar och kanske inte så 
comme il faut på barrikaderna.

Under rubriken ”Fists and bon mots flying…” be-
rättas med gott humör och i bästa screwball-stil om 
slagsmål med hotelldetektiver, sönderrivna smoking-
kavajer och högljutt tumult bland de förvånade mid-
dagsgästerna i The Empire Room. 

De tre levande legenderna från Algonquin, Alex-
ander Woolcott, Robert Benchley och Dorothy Par-
ker, deltog aktivt i strejkupploppet med högljudda 
gliringar och typiska kvickheter och lustigheter. ”Är 
det en privat fight, eller får alla vara med” hördes från 
Miss Parker. Sedan dröp de tre vitsmakarna av. De 
socialt engagerade stekarna som startat det gyllene 
upploppet släpades i bästa Hollywoodstil till jourha-
vande domare med journalister och pressfotografer i 
släptåg. Nytt kaos vidtog hos domaren etc., etc. New 
York Times rapportering är detaljrik och kul med ab-
solut rätt Hollywoodfeeling. Inte så konstigt förres-
ten. Det var så på den tiden. Journalister med litterära 
ambitioner åkte till Hollywood och skrev manus och 
tjänade massor med pengar. Som kultförfattaren Ben 
Hecht, till exempel. Han jobbade som kriminalrepor-

ter på Chicago Daily News och äg-
nade sej åt den undre världen som på 
den tiden befolkades av sådana som 
Al Capone och liknande när han fick 
ett brev från kollegan Herman Man-
kiewicz med det klassiska innehållet: 
Kom hit! Tjänar miljoner utan att an-
stränga mej. Konkurrenterna är idioter 
allihopa. PS. Berätta inte för någon.

Mankiewicz hade väl varit totalt bort-
glömd om han inte hade skrivit manus 
till Orson Welle’s ”Citizen Kane” – värl-
dens genom tiderna bästa film, tycker 
många. Manuset fick han ihop trots ett 
brutet ben och en för ändamålet inhyrd 
sjuksyster som höll honom borta från 
spriten. Och var hände detta om inte 
på The Green Spot Motel i Victorville, 
CA, mitt på den sedan länge kultförkla-
rade Route 66.

Både Hecht och Mankiewicz gjorde 
som amerikaner gjorde på 1920-30 ta-
let. De checkade in på Hotell Adlon vid 
Pariser Platz i Berlin.

Utrikeskorrespondenten Ben Hecht 
hängde i baren på Adlon redan 1918, 
alltså direkt efter vapenstilleståndet i 
första världskriget. Bartendern berät-
tade i smyg om oroligheter på stan och 
att revolutionen var på väg, faktiskt re-
dan samma kväll. Hecht berättar för 
sina läsare den fullständigt otroliga 
historien hur han hänger på självaste 
überrevolutionären Karl Liebknecht, 
och ett gäng revolutionära matroser 
till det kejserliga slottet vid Lustgarten 
en bit längre bort på Unter den Linden. 
Liebknecht marscherar in i det över-
givna slottet med matroserna i släptåg. 
De tomma slottssalarna ekar av matro-
sernas spiksulade kängor. De kliver in 
i kejsarens sovrum. Matroserna radar 
upp sej längs väggarna med gevären 
för fot och bajonett på. Liebknecht klär 
av sej. Han står där i bara det säckiga 
understället, en så kallad combination, 
ett sånt med lucka därbak, som man 
ibland kan se på till exempel. Helan 
och Halvan i den tidens filmsuccéer. 
Liebknecht kryper ner i sängen och hä-
ver upp sin tunga portfölj på det kejser-
liga nattduksbordet. Det brakar sam-
man under tyngden och sänglampan 
exploderar. Matroserna flyr i panik ut 
ur rummet. Chicagotidningens läsare 
hade förmodligen ingen aning om vem 
denne lustige tysk var. Men vi som le-
ver bara ett knapptryck ifrån Wikipedia 
vet att han morgonen därpå utropade 
”Tysklands fria republik” från en av slot-
tets balkonger. En egendomlig tjyvtitt 
in i världshistoriens många dolda rum. 
För övrigt sköts Liebknecht ihjäl någ-
ra dagar senare på det kända Hotell 
Eden, där den store kultfilmaren Billy 

Kulthotell 

Undras hur många som kommer ihåg kultkomikern och pantomimikern (hu!) Jacques tati. Säkert inte många om 
det inte vore för en dokumentär/reklamfilm om detta geni som gick på tv (var annars?) för några månader sedan. 
tati gjorde succé med filmer som ”Semestersabotören” på 50-talet och fiasko med ”Playtime” på 60-talet. Fias-
kot med ”Playtime”, förstår ni, var att den, som så mycket annat i kalkonbranschen, var före sin tid; folk förstod 
den inte. Det var den häpnadsväckande bortförklaringen i nyss nämnda tv-film. 

Wilder tjänstgjorde som gigolo med 
avbrott för vissa vikariat på eftermidda-
garna i Adlons lyxiga matsal. I just den 
matsal där Hollywoods störste film-
mogul genom tiderna, Louis B. Mayer, 
skrev kontrakt med Greta Garbo och 
hennes, kan man säja, regissör Mau-
ritz Stiller eller tvärtom. Det har bråkats 
mycket fram och tillbaka mellan film-
experter om Mayer ville ha Stiller och 
fick ta Garbo på köpet eller tvärtom. 
En sak är i alla fall klar; Stiller ångrade 
nästan omedelbart både sin och Gre-
tas underskrift. Han hade andra planer 
för deras karriär. Bland annat lockade 
ett intressant projekt i Istanbul, Turkiet. 
Motvilligt lät han sej tvingas iväg av 
Mayers advokater till USA. Men bara 
till New York, där blev det stopp och 
mycket skrivande och telegraferande 
fram och tillbaka mellan advokater, ma-
nagers, impressarios och Mayer själv 
i säkert ett halvår. Det var på vippen 
Stiller tagit Greta med sej och åkt hem 
igen men det var Mayer som fick sista 
ordet, som vanligt. Ja, utan det ordet 
kan man ju undra vad det blivit av en av 
Hollywoods absolut största stjärnor 
genom tiderna. Projektet i Turkiet blev i 
alla fall inte av. Stiller – han fick sparken 
ganska så omedelbart och åkte hem 
till Stockholm och en så småningom 
tragisk död.

Det var också från en balkong på Ad-
lon som Michael Jackson visade upp 
sin relativt nyfödde son för entusiastis-
ka berlinare och dinglade med denne 
utanför räcket så att spädbarnsombud 
på bägge sidor Atlanten satte kaffe lat-
tet i vrångstrupen och krävde familje-
rättsliga åtgärder. Hade Jackson tap-
pat greppet och det varit cirka 60 år 
tidigare hade den kultförklarade världs-
mästaren i tungviktsboxning, Jack ”The 
Manassa Mauler” Dempsey fått ungen 
i huvudet. Han var på tillfälligt besök 
och lät sej fotograferas på plats under 
balkongen. En rekonstruktion av hän-
delseförloppet försvåras av att Adlon 
revs i slutet av 1940-talet och återupp-
byggdes inte förrän cirka 55 år senare. 
Vid ett personligt besök ungefär 1990 
fanns endast en gräsmatta på platsen 
som man fick stega omkring på för att 
någorlunda orientera sej i lokaliteter-
na. Vid ett personligt besök i början av 
1960-talet på Jack Dempsey’s Bar i 
New York kunde konstateras att ägaren 
Jack fortfarande hade bra nyp i höger-
näven. Ja, alltså det kunde man känna 
på det fasta handslaget, inget annat.

Fortsättning följer.

Björn Wallde
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Våren är här och temperaturen börjar stiga över de 
normala +32° i skuggan. Det låter kanske inte myck-
et, som skillnad mellan det och närmare +40°, men 
med en luftfuktighet på nästan 100%, så känns det!

Livet i Thailand är som vanligt, men med en stor 
skillnad; ungefär samtidigt som vi firar påsk, firar 
Thailändaren nyår. I år har det blivit år 2554 och vi går 
in i ”Gatai thong” – ” Guldkaninens” år. Åren går även 
de i en cykel om 12, alla med olika djur som symboler. 

Själva nyårsfirandet pågår i 3 dagar; 13–15 april 
(förutom på Koh Chang, som har en bonushelg, veck-
an efter). Detta är så typiskt, varför missa en chans 
till fest? Förutom att gå till templet och ge gåvor till 
munkarna, så firar man genom att stänka vatten på 
varandra, som ett vattenkrig för vuxna (Thailand har 
för övrigt från och med i år världsrekordet i vattenkrig, 
Spanien hade rekordet tidigare). Många har säkert 
varit med om eller sett, både Thai och falanger (vi ut-
länningar), kastandes vatten och sprutandes med 
vattenpistoler på gatorna i Bangkok eller på Phuket. 
Vill man däremot vara lite mer ceremoniell eller höv-
lig, om man så säger, så häller man vattnet lite fint på 
sin vän eller medmänniska och önskar ett gott nytt 
år; ”Sawat dee bee mai”. Detta för att tvätta bort det 
gamla året, så att vi kan möta det nya, rena och fina. 
Det kan också hända att man får ett vitt pulver lagt 
med hela handen på kinderna, nacken eller på bilen 
eller moppen. Detta för att skydda mot onda makter. 
Så var inte rädda för att ta emot beskyddet, från en 
glad och hjälpsam Thailändare. Vi behöver allt skydd 
vi kan få! Det är för övrigt helt avsköljningsbart, och 
försvinner när du får nästa dusch. Otaliga är de turis-
ter som blivit smått sura när de fått, sin första iskalla 
skopa vatten över sig och sin nyinköpta ”Same same-
t-shirt” (gärna iskallt vatten spetsat med isblock, för 
den rätta temperaturchocken), för att minuterna se-
nare, stå och kasta vatten själv, med grinande leen-
den. Det är helt enkelt skoj! Om man inte vill delta kan 
man alltid ligga nere vi havet, gå upp på gatan efter 
19.00, då är det lagstadgad paus eller åka hit en an-
nan tid. 

Läs alltid på om ett land innan du åker dit! Vem kan 
bli arg om man åker till Rio de janeiro, för att det är så 
stökigt på gatorna under karnevalen? Själv stod jag 
på gatan tillsammans med grannbarnen och hade hur 
roligt, som helst! 

Enda avigsidan, som jag ser det, är trafikolyckorna 
som kommer som följd av fylleri, men det kan vi ju kän-
na igen från vårt eget midsommarfirande.

Tycker ni att det låter konstigt? Då ska jag berätta 
när jag försökte berätta om påsk, för min Kambod-
janske vän; khun Sai Chon:

”På torsdagen, så flyger häxorna, ett slags spöken, 
till ett heligt berg på sopkvastar och barnen klär ut sig 
och får godis. Chons ögon växte lite grann.”

”På Fredag, så dog Jesus, vet du vem Jesus var? 
Chon skakade på huvudet.”

Ja han var ungefär som Buddha. Då spelar vi dyster 
musik och stannar hemma. Detta förstod Chon!

”På Lördagen, så kommer en hare och lägger ägg 
med godis och presenter i. Vi målar Ägg och äter 
sedan upp dem, tillsammans med Sill, potatis och 
sprit.”

 Vid det här laget hade Chons ögon börjat stå ut så 
mycket att jag blev orolig för han hälsa. Innan jag ens 
kunnat fortsätta, berättelsen om påskdag och annan-
dag, avslutade Chon, konversationen, med:

”Falang ting tong! (Utlänningar är galna!)”
Glada hälsningar från ett minst lika vidskepligt land 
som Sverige!

Jonas” Vi har det bra, skicka mera pengar” Jonasson

SvENSKar: Ett MYCKEt viDSKEPLiGt FoLK

I går kväll var undertecknad ute med en 
dam och åt middag. Servicen var mag-
nifik och maten fullt ätbar. Vinet å andra 
sidan lämnade en del övrigt att önska, 
med anledning härav gav jag skynd-
samt källarmästaren en svavelosande 
avhyvling. Min bordsdam Margareta 
hyschade åt mig och försökte släta 
över det hela, men gällande alkoholhal-
tiga drycker ger jag mig icke.

Jag påtalade med klar och tydlig 

stämma att detta fluidum var det värsta 
jag haft i min mun sedan jag vid späd 
ålder föll ner i en gödselbrunn utanför 
Torup på Greve af Trolles ägor och fick 
mig en rejäl kallsup såväl som ett par 
rungande hurringar av min ömma men 
ovanligt temperamentsfulla moder.

Källarmästaren som visade sig vara 
en i synnerhet resonabel varelse er-
bjöd oss full kompensation i form av en 
ny flaska och en gratis middag vid ett 
senare tillfälle. Fan, jag kände mig blåst 
på ett ypperligt tillfälle att släppa ut 
något av den frustration jag byggt upp 
tidigare då jag tvingats vänta över en 
och halv timme på att Margareta skulle 
få på sig sitt gå ut ansikte.

 Mitt under huvudrätten dök det upp 
någon snorig liten barnunge i 20-årsål-
dern som knuffade till min arm när han 
skulle klämma sig förbi bakom min stol. 
Med följd att potatisen plaskade ner i 
såsen och hela min kostym blev ner-
stänkt! Vet ni vad fanskapet säger då? 
Men ojdå, ursäkta mig, stänkte det på 
farbrors kavaj? Jag höll på att baxna.

Om jag bara varit ett par decennier 
yngre skulle jag ha läxat upp ynglingen 
efter noter samt kastat ut honom ge-
nom fönstret. Klart som fan att det inte 
stänkte på min kavaj! Hur faen skulle 
det ha gått till? Den hänger ju hemma 
på vinden! Däremot den KOSTYM jag 
vid tillfället uppbar, den fick en bunt 
såsfläckar jämt fördelade över framsi-
dan. Nu nöjde jag mig trots allt med att 
muttra lite och torka av mig en smula 
teatraliskt med bordsduken då det var 
damer närvarande. Annars jävlar skulle 
jag lagt upp den osnutna grabbhalv-
an över knäet och bjudit på ett bastant 
knippe söndagsssmisk!

 Nåja allt eftersom kvällen gick kon-
sumerades både det ena och det an-
dra. Vilket även gjorde sig påmint i 
den andra änden så att säga. Då när 
er gode grefve står där vid urinoaren 
och fumlar med den felaktigt konstru-
erade gylfen, vem kommer då in genom 
dörren? Om inte den där lunsen som 
stötte till mig tidigare. Känner icke till 
hans fullständiga namn men låt oss 
kalla honom kapten Prinskorv. I alla fall 
får jag tillsist fram kobran. Bäst som jag 

DaGENS UNGDoM! 

står där och siktar flyger fan i mig och 
jag vänder mig mot honom och räcker 
ut högerhanden samtidigt som jag sä-
ger mitt namn är Fågelsparre, Grefve 
Fågelsparre. Grabben hoppar undan 
och tittar på sina vid det laget välvatt-
nade byxben och utbrister upprört; 
Vad gör du din klant?! Varpå jag blixt-
snabbt replikerade; Men ojdå ursäkta 
mig, stänkte det på dina byxor? Så det 
kan gå!

 Jag avlägsnade mig snabbt, bad om 
notan och sen tog vi taxi hem och såg 
Hemsöborna på DVD. Detta om går-
dagskvällen. Resterande del av denna 
dag ämnar jag bruka till att sortera upp 
min socklåda samt via gula sidorna lo-
kalisera en vitvarufirma som kan erbju-
da hemkörning och installation av en 
ny frys då min gamla behöver bytas ut 
därför att den är tillbredden fylld med 
is. På de två översta hyllorna går det 
ej in mycket mer än ett paket fryst sej, 
och så kan man ju icke ha det i långa 
loppet!

Med lyft Cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

”annars jävlar skulle jag 
lagt upp den osnutna 
grabbhalvan över knäet och 
bjudit på ett bastant knippe 
söndagssmisk!”

Jag är en före detta parkbänksgnida-
re, pantburkssamlare och trappupp-
gångsboende. Olyckligt omedveten 
om någonting annat? Närú!

Bittert såg jag på när Svenssons 
samlades kring köksbordet med sina 
välfyllda kastruller. 

Matoset spred sej som ett hällregn 
över den uteplats jag just plundrade. 
Glada röster hördes otydligt genom de 
gulisolerade väggarna.

Med näsan tryckt mot fönsterrutan 
såg jag på när munnar mättades och 
hjärtan svämmade över. Jag ville in i 
värmen, jag ville vara en del av det. 

Men är man uppvuxen i ett missbru-
karhem, med missbrukande föräldrar 
och missbrukande mor och farföräld-
rar – vad är då oddsen att klara sej?

Istället för inskolning på dagis lärde 
jag mej hålla vakt i affärerna. Jag lärde 
mej snegla mot de runda speglarna i 
taket. Jag lärde mej känna igen färgen 
på de kläder affärsbiträdena använ-
de. Jag lärde mej olika läten för var-
ning. ”Varning mamma, nu kommer 
det någon” och mammas hand släpp-
te genast det utvalda föremålet eller 
köttstycket.

Vi kom undan. Vi klarade oss. 
Senare; Istället för den obligatoriska 

skolgången fick jag lära jag mej rulla 
jointar. Jag visste skillnaden på gram 
och hundralappar innan jag kunde 
cykla. Med vågen manipulerad att visa 
mer, vägde jag upp det vita pulvret och 
skopade in i små frimärkspåsar. Jag 
travade de bruna och sött doftande 
haschbitarna på varandra. Vägde in 
och sorterade upp. 

Men jag lärde mej aldrig klockan. 
För hos en missbrukarunge existerar 
ingen tid. Hos oss är dagarna uppde-
lade av först morgonens baksmälla: 
föräldrarna måste få i sej sprit så dom 
orkar kliva ur sängen. När morrgonbe-
rusningen går från att vara salongsde-
finierad till ”nu ska det fanimej bli fest” 
håller man sej undan. Inte vara i vägen. 
Inte störa, men inte vara för långt borta. 
Då bråken, skriken och rösterna tyst-
nat – samlar man ihop de urdruckna 
burkarna i påsar och gömmer i städ-
skåpet. När natten vilar lika kompakt 
som tystnaden lägger man sej tillrätta 
och blundar. 

Ett dygn. En dag, som alla andra. 
Vad tjänar det till att veta tiden på 
klockan, när tiden har sin egen gång i 
ett missbrukar hem? 

Jag visste vad mediciner gör med 
människor ögon. Jag lärde mej trolla.

Sen växte jag upp, blev tonåring och 
tvingades in det samhälle jag förakta-
de. Jag kände mej annorlunda och fel. 
Hur jag än försökte så fanns inte de där 
sociala koderna i mej. Jag begrep dom 
helt enkelt inte. Vardagen var ett enda 
långt chifferknåpande och tillslut orka-
de jag inte försöka vara normal. I varg-
timmen vred och vände jag mej men 
fick aldrig kläm på några Svensson´s-
etiketter. Jag förstod aldrig alla oskriv-
na regler. 

Kanske var det då inte så konstigt 
att jag böjde mej mot rännstenen. Där 
kände jag mej hemma- deras språk ta-
lade jag. 

Åren gick. På rekordtid byttes min 
unga kropp mot den vuxnes. Jag böt 
trappuppgångar och parkbänkar med 
bar hela tiden den där gnagande olus-
ten inom mej. Den tycktes ha förskan-
sats sej i mitt bröst. Låg som ett vaku-
um och tryckte mina lungor. 

När jag död hittades av en förbipas-
sagerare, när ambulansen kom med 
sina återupplivningsförsök. När jag såg 
fiskmåsarna nedanför mej, krafsa på 
min grav. Hur dom drog upp våta, röda 
maskar ur jorden. Jag såg vackra blom-
mor vissna och glömmas bort. Jag såg 
mossan klättra upp och sprida sej över 
stenen. Hur mitt namn löstes upp. 

När den sista människan lämnat de 
sista fotavtrycken ovanför mina kvar-
levor – då visste jag att jag skulle få frid. 

Men det blev aldrig så. Jag fick inte 
den frid jag så innerligt önskade. Jag 
dog aldrig den där dagen, då en med-
människa hittade min livlösa kropp. 
Ambulansens slangar nådde djupt in 
i mej. När den bedövande stöten blixt-
rade genom min kropp, slogs ögonen 
upp. Stirrade in i ett par mörka pupiller. 
Jag hörde sirenerna på avstånd. Jag 
hörde klockan slå i den sal där jag åter-
hämtade mej. Jag hörde fridens dörr 
slå igen, då förstod jag att jag inte ens i 
döden passade in. 

Där hade det kunnat vara över – min 
olyckliga saga kunde ha fått sitt slut. 

En natt steg plötsligt en man in. 
Hans gestalt avtecknade sej som en 
mörk kontrast mot allt det sjukhusvita. 
Hans andedräkt bildade rökmoln runt 
min säng. Ingenting sa han, men hans 
blotta närvaro fick vartenda hårstrå på 
min kropp att resa sej. Jag vågade inte 
andas. 

Orörlig låg jag nerbäddad medan 
slangarna fyllde mej med näring. 

När han gick lämnade hans skugga 
imma på fönsterrutorna. 

Kanske hände det något den natten. 
Kanske fick hans närvaro mej att vakna 
upp. Kanske var det hans blick som 
tvingade mej att se mej själv. 

Förnedringen i den jag blivit. 
Kanske, räddade han mitt liv. 

Sofia Rapp Johansson

aNNorLUNDa

När jag var liten tyckte jag inte alls om 
böcker. Böcker var mina och mina sys-
kons fiende. Det kändes som om böck-
erna hade kidnappat vår kära mor ifrån 
oss. Så här var det, efter revolutionen 
försämrades våra levnadsförhållanden 
mycket. När vi förlorade allt, förlorade 
vi även vår mor. Likt Madame Bovary 
flydde hon in i böckernas värld. Där 
satt hon och läste allt från Emily Brontë 
till Emile Zola, från Ernest Hemingway 
till Charles Dickens och Leo Tolstoj. 
Sedan dess har mor aldrig kommit 
tillbaka till oss och hon är fortfarande 
kvar i böckernas bubbla. Men numera 
sitter hon i sitt kök i Rinkeby medan min 
far serverar henne te och bullar i blom-
migt förkläde. Samma machogubbe 
som reste land och rike runt och täv-
lade i brottning. Samma machogubbe 
som hade brutit alla kontakter med min 
mellanbror efter att han hade hittat ho-
nom i färd med att dammsuga i sitt nya 
hem medan hans unga hustru målade 
sina naglar. Far kallade honom då för 
toffel och fjolla. Åren i Sverige har gjort 
pappa till feminist, bullpappa och idol-
tittare, vilket underlättar för mor att leva 
kvar i bokbubblan.

Men om jag hade ett bibliotek då 
skulle jag fylla det med böcker som har 
kostat många i många länder deras liv. 
Jag skulle även haft min handikappa-
de brors diktsamlingar. Diktsamlingar 
som kostade honom sex års fängelse 
och åratal av tortyr. Han fick polio när 
han var fyra år och sen dess har han 
suttit i rullstol. Snart fyller han 50 år 
och han är som ett rullande bibliotek 
som kan citera stora skalder och filoso-
fer. I mitt bibliotek skulle jag ha en stor 
salong där han kunde rulla runt och be-
rätta sagor för oss andra. Denne pap-
perslöse poet, berövad rätten att äga 
ett pass för att lämna sitt land skulle 
kunna rulla fritt och smaka på yttrande-
frihetens sötma.

Å andra sidan, om jag hade ett stort 
bibliotek, då skulle jag få plats med alla 
mina fantastiska vintage-föremål och 
textilier som jag samlat i decennium, 
utan att behöva fylla vindsförråd, käl-

vÄLKoMMEN tiLL Mitt BiBLiotEK

lare och vänners vindsförråd till bristningsgränsen. 
Nyligen fick jag ett mail från en kvinna som till min sto-
ra glädje berättade att hennes lilla dotter, som tycker 
mycket om mig, har döpt sin hamster till Zinat. Det 
måste vara karma som signalerar mig att det är dags 
att banta ner hamstrandet. Jag tycker faktiskt synd 
om lilla hamstern som får heta Zinat resten av sitt 
liv utan att andra hamstrar kan uttala hennes namn. 
Samtidigt riskerar denna hamster att bli utmobbad av 
HD (Hamsterdemokraterna).

Hur som haver; -I mitt bibliotek kommer det att fin-
nas ett stort rum där alla mina filmer kan smygas in. 
Självklart inreder vi ett rum till mysig biograf så vi kan 
se filmer tillsammans där. Precis utanför hamnar hyl-
lorna som märks med ”Filmer” och inte någon kod 
i stil med He.02/VC. Även filmlitteraturen placeras 
i anslutning så man kan förkovra sig mer om man 
blir intresserad. Ibland får personer som Nils Petter 
Sundgren, Denize Karabuda, Helena Bergström och 
Harald Hamrell med flera dyka upp och berätta om 
film utifrån sina erfarenheter.

En bra scen måste också finnas! Jag har uppträtt 
flera gånger runt om i landet just på bibliotek, allt 
från allvarliga föreläsningar till roliga shower som till 
exempel när vi satte upp ”Fyra blattar är fler än fem 
svennar” i Solna bibliotek våren 2008. Titeln fick jag 
förstås av TV-klassikern ”Fem myror är fler än fyra ele-
fanter” som min lille son älskar. Nu är han fem år och 
spökskriver den här krönikan åt mig. Nästan. Han le-
ker i varje fall med mjukisdockan spöket Laban och 
hittar på egna historier.

Och med tanke på att jag aldrig får tillbaka mina 
egna böcker som mina väninnor ”lånar” tänker jag 
inte alls låna ut mitt biblioteks böcker. Vill man läsa en 
bok då får man banne mig stanna kvar och läsa den 
på plats. Men oroa dig inte, här finns det möjlighet till 
både övernattning, veggiemat och alkoholfria fruktd-
rinkar med ekologisk Spirulina samt spikmattor och 
mantrastunder. Välkommen till mitt bibliotek. 

Zinat Pirzadeh

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

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

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

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

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

Isadora Bennet

tiDEN

Illustration av Henning Trollbäck
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Martin Pumphut, klart jag måste se 
Martin Pumphut på Bahnhofstrasse i 
Wilthen, den stad där Amalie Dietrichs 
insamlade bergskryddor ger smak åt 
sprit, och nu blir det markavägar rakt 
söderut, först väg 96 igen, riktning Op-
pach, ort anlagd 1336, känd för tex-
til, senare alkohol, mineralvatten och 
läskedrycker; stad kloss på tjeckiska 
gränsen.

Vägen ligger rak som ett snöre av 
betongplattor och blandade material, 
delvis sönderkörd, jordbruksbygd och 
genom små byar, gles trafik och söm-
niga omgivningar.

Wilthen med lugn huvudgata genom 
samhället, lummigt och rofyllt, brom-
sar in utanför en Rewebutik, köper min 
Wilthener Gebirgskräuter att ta med 
hem till Sverige och ber om en mugg 
eftermiddagskaffe och en Berliner för 
att reglera trötthet och fallande blod-
socker, sitter på parkeringsplatsen och 
kopplar av med blocket vilande mot 
knäet, några killar i tio- tolvårsåldern 
kommer fram och ber att få titta på ho-
jen, bakvända kepsar, och det som slår 
mig är deras artighet visavi senioritet; 
Sie och Ihnen.

Borstar smulorna ur skägget medan 
killarna går runt och inspekterar for-
donet, ty en Berliner är en sockerrul-
lad syltmunk – precis som John F Ken-
nedy, den demokratiske papisten som 
trappade upp Vietnamkriget, beskrev 
sig själv inför hela världen: ich bin ein 
Berliner.

Så sällar sig en dam med tunga in-
köpskassar till sällskapet, frågar om 
jag söker något särskilt i trakten, och 
jag svarar att jag ska till Martin Pump-
hutmonumentet, får en vägbeskrivning.

– Följ den gatan till trafikljuset, och 
sedan vänster; pekar och önskar mig 
trevlig helg.

Wilthen, nu är jag i det Wilthen jag 
satt och fantiserade om under julhel-
gen, stad i Oberlausitz, Wjelecin på 
sorbiska, första gången nämnd 1222, 
sorbisk bosättning som senare kolo-
niserats och formats till en radby av 
inflyttade tyskar, pest 1585, hungers-
nöd 1612, svårt ansatt under trettio-
åriga kriget, stadsrättigheter 1669 – 
därefter degraderad till by och ånyo 
stadsrättigheter 1969, stadsvapnet 
är – sannolikt sedan sextonhundrata-
let – fru Justitia, och här har Bombar-
dier en anläggning, och dessutom pro-
duceras textil, maskiner, konstmaterial 
och alkohol, Hardenbergs spritfabrik 
är den största arbetsplatsen, grun-
dad 1842 som Wilthener Weinbren-
nerei, Volkseigene Betrieb 1951 och 
uppköpt av sagde Hardenberg – med 
säte i västliga Niedersachsen – 1992, 
hälsohem finns det tretton på dussinet, 
tyskar är tokiga i hälsohem kombinerat 
med stärkande promenader, Heilkun-
de och egenartade naturmediciner 
vars förljugna reklam gärna anspelar 
på ökad kraft i manslemmen, och får 
man sedan tillbaka en knippe euro från 
motsvarigheten till Försäkringskassan 
så är det ju prima-prima, och Wilthen 
är officiellt godkänd som Erholungs-
ort sedan 1972; idag knappt sextusen 
invånare.

Slänger pappmugg och fimp i ett 
sopkärl och drar på mig hjälmen, följer 
kvinnans vägbeskrivning, och nu bör-
jar jag ana en viss slitenhet i bebyg-
gelsen, hittar Bahnhofstrasse, och 
stationsbyggnaden är en DDR-ruin 
med utslagna fönster på en liten kulle 
till vänster.

Men ingen Martin Pumphut, ställer 
cykeln och letar vidare, finner en ovår-
dad plantering med ett tomt funda-
ment av grå cement, kammar noll.

– Har du kört fel? ropar pensionären 
på EU-moppe; du, inte Sie.

Han är klädd i plastig syntetjacka 
från tiden, och på huvudet har han en 
öppen pottehjälm som säkert är fyrtio 
år gammal, en sån där sak som knut-
tarna i Stockholm kallade ”vurpollon” 
och som bar de odödliga orden GOD-
KÄND AV SVEMO, och det var innan 
raggargenerationen trampat ur Algots-
jeansen och fortfarande höll sig till Lo-
ranga vid festliga tillfällen. 

– Martin Pumphut, säger jag, och 
mopedmannen pekar på den ovår-
dade lilla planteringen och berättar 
att Martin Pumphut är intagen för årlig 
rengöring.

Han ser min besvikelse och säger 
glatt att det finns en till någon mil utan-
för staden och att det är svårt att hitta 
men att han gärna kör före och visar 
vägen, och vågor av tacksamhet böljar 
genom mig.

Hittat själv hade jag inte gjort, för 
det tvärar och svänger, och plötsligt 
befinner vi oss på en brant uppförslu-
tande skogsväg, och han stannar på 
en parkering invid ett värdshus i ett 
rekreationsområde. 

– Där har du din Martin!
– Får jag bjuda på en öl eller en kopp 

kaffe?
Han avböjer, säger att han måste 

hem till familjen, och jag tar fram kame-
ran, förevigar Martin Pumphut, innan 
jag packar ner Pentax:en i väskan och 
drar vidare.

Pensionär som just visat vägen, pa-
ret som hjälpte mig att hitta nattkvar-
ter i Ohrdruf igår, männen på verkstan 
när hojen krånglade. Ständigt denna 
vänlighet, ständigt denna hygglighet, 

troLLGUBBEN SoM SKYDDar vÅra tÅG
– UtDraG Ur BoK UNDEr arBEtE

Martin Pumphut torde vara Pågatågens yttersta beskyddare, vilket Skånetrafiken knappast känner till. 
(Foto: C-J Charpentier)

I över 30 år har han utvecklat sin fan-
tasyvärld, Discworld, och den 40:e bo-
ken i serien förväntas under året. Men 
Discworld är ganska obekant i Sve-
rige. Dels beror det på att Pratchett 
är en ordsmed av rang, hans mång-
bottnade ordvitsar är en oöverstiglig 
utmaning för de mest rutinerade över-
sättare. Dels beror det på att fantasy-
etiketten skrämmer potentiella läsare. 
De kan ju inte ana att fantasyn bara är 
en täckmantel för vår tids kanske mest 
omfångsrika samhällssatir.

Med samma format som Morden i 
Midsomer har fantasyvärlden kanske 
en chans att nå även svenskarna. In-
spelningsdatum är inte bestämt, men 
Terry Jones, känd från bland annat 
Monty Python, är en av de bekräftade 
manusförfattarna. För att förstå vad 
som kommer att bli av den här kon-
stiga blandning av fantasy och krimi-
naldrama behövs en introduktion till 
Discworld.

De första böckerna i serien var tänk-
ta som parodier på Shakespeare och 
Tolkien och den narrativa traditionen 
där prinsen får prinsessan och halva 
kungariket och alla andra klichéer som 
fortfarande finns i fantasygenren. Ef-
ter hand som böckerna blivit fler har 
Pratchett hunnit parodiera allt från Hol-
lywood till Internet, fastän förklätt i en 
magisk värld, fylld av troll och häxor, 
där våra föreställningar tillåts bli skräm-
mande konkreta och abstrakta idéer 
blir handfast verklighet.

För det är människans fantasi som 
driver hela Discworld. Det finns olika 
sorters gudar och deras existens be-
ror på att människor tror att dom finns. 
Likadant är Döden ett faktiskt skelett 
med en lie enbart för att människor tror 
på det. De som tror på reinkarnation 
återföds. I en av böckerna slutar bar-
nen tro på jultomten, eller grisefar som 
hans Discworld-motsvarighet heter. 
Det skapar ett trosvakuum som ger ut-
rymme för alla möjliga idéer att existe-
ra, som t.ex. monstret som gör att en av 
sockarna alltid försvinner i tvätten.

Det bästa sättet att beskriva världen 
är nog att säga att den är nästan pre-
cis som vår värld, men att anledning-
en är en helt annan. I vår värld är det 
gravitation och evolution som skapat 
förutsättningarna. Även om orsaker-
na är annorlunda så blir slutresultaten 
väldigt lika. I en av böckerna får Döden 
sparken för att han blivit för mänsk-
lig. Det skapar ett överflöd av livskraft. 
Plötsligt uppstår en mängd snöglober 
med små byggnader överallt. Snöglo-
berna kläcks i människornas hem och 
blir till kundvagnar som kör iväg till en 
plats utanför staden. Där ligger drott-
ningens bo, ett köpcenter, som lockar 
människorna med sina vackra parfym-
flaskor och rea på skor.

Tack vare magin är världen både 
modern och medeltida fantasy samti-
digt. De äldre trollkarlarna på Osynliga 
Universitetet föredrar ödletungor och 
stearinljus till sina besvärjelser medan 

de unga studenterna bygger tänkande 
apparater och försöker dela magins 
minsta beståndsdel, thaumen. Det 
finns kameror och klockor, men de be-
står av en liten demon fångad inuti en 
låda som sköter det som tekniken gör 
i vår värld. 

Men det är inte allt det fantastiska, 
utan det är de mänskliga karaktärerna 
som gör böckerna så levande och sluk-
vänliga. Kloka gummor, naiva ungdo-
mar, cyniska, fula, egoistiska och god-
hjärtade troll, dvärgar, vampyrer och 

människor; I storstaden Ankh-Mor-
pork, där de flesta romanerna utspelar 
sig finns alla sorters varelser. Det finns 
gott om utrymme för samhällssatir i 
en sådan smältdegel. Till exempel bär 
många vampyrer en nykterhetssymbol 
som innebär att dom avhåller sig från 
människoblod. Och så finns det en 
zombie och advokat som kämpar för 
de odödas lika rätt i samhället.

Och där är mitt i Ankh-Morpork, som 
påminner mycket om London, som tv-
serien kommer utspela sig. I staden 
finns det sedan en tid tillbaka en po-
lisstyrka. Något sådant har inte alltid 
funnits och uppskattas inte alltid hel-
ler. Många viktiga personer i samhället 
lever på det som polisen så oförskämt 
kallar olagligt, men polisen leds av 
Sam Vimes, en karismatisk kommis-
sarie, inte helt olik huvudpersonen i 
många realistiska deckare. Sam Vimes 
är en gatsmart pragmatiker, och det 
krävs med tanke på den unika sam-
mansättningen av poliser han har till 
sitt förfogande.

Hans närmaste man är Morot, värl-
dens längsta dvärg, tills han insåg att 
han var adopterad. Han är tillsammans 
med Angua som från början kvotera-
des in i poliskåren i egenskap av var-
ulv. Hennes närmaste väninna i kåren 
är dvärgen Cheery som hon hjälpte att 
komma ut som kvinna. Dvärgar är kon-
servativa och eftersom både kvinnor 
och män har skägg och klär sig i yxor 
är det lite komplicerat att visa sig med 
högklackat och rosa kjol. 

Men det tar inte slut där. Konstapel 
Visit är troende och citerar Oms bok i 
hopp om att konvertera brottslingarna. 
Konstapel Blue-John är ett troll och så 
stor att han används som kravallsköld. 

världens första 
kriminaldrama i 
en sagovärld

ständigt denna lust att språka med en 
utifrånkommande – och bistå. Och 
denna vänlighet möter jag alltid när jag 
reser i östra Tyskland. En annan men-
talitet, ett tillmötesgående fritt från 
stress. Ljusår från landets hektiskt 
uppfordande västra halva.

Ner för backen och genom Ober-
gurig, by nämnd första gången 1272, 
pappersbruk 1573-1945; tillbaka till 
Bautzen på en mindre väg.

Martin Pumphut är en lackerad trä-
figur med utsträckta armar, skulpte-
rad 1939 och invigd ett par veckor före 
krigsutbrottet, skadad och restaurerad 
1956, betydligt kortare än jag, blåtona-
de byxor, rödaktig rock och svartbrät-
tad spetsig hatt. Han var en vandrande 
mjölnare, en häxmästare och en my-
tisk trollgubbe som levt i trakten sedan 
åtminstone sextonhundratalet, född i 
Spohla nära Hoyerswerda, beskriven 
av Grimm, och inte olik en trädgårds-
tomte, är sedan länge staden Wilthens 
sinnebild och beskyddare. Härskar 
över allt och alla, inklusive de tåg som 
Bombardier exporterar till Sverige.

Ekipage som inte ens klarar ett gäng 
snöflingor.

C-J Charpentie

Det var en afton i maj. Jag vandrade ned på sand-
stranden i Saltbadstrand vid Laholmsbukten. Luften 
var kall och klar, man kunde utan svårighet se Halm-
stad åt ena hållet och Båstad åt det andra.

Jag var ensam på den 12 km långa stranden. Eller 
själv, som många säger när de menar ensam. Men 
jag var inte ensam. Det kom en väldig gestalt gående 
norrifrån.

Han såg väl ut som folk gör mest om man bortser 
ifrån att han gick barfota, bar mantel, whade stort vitt 
skägg och var cirka fyra meter lång.

Jag heter Per Torsten. När Vår Herre (för allt tydde 
på att det var han) hälsade mig, sa han:

Hej, Per Tomas. Har man ansvaret för 10 miljarder 
levande och döda, kan man förstås ha rätt att missa 
på några bokstäver.

Jag tänkte: Nu har jag chansen! Nu måste jag ställa 
rätt frågor! Jag får inte missa! Hur många gånger får 
man en chans som den här?

Jag öppnade med en klassiker: Hur länge får min 
familj och jag leva?

Vår Herre tänkte en stund. Sen sa han: Det är olika.
Jag tänkte jag skulle snärja honom, så jag frågade: 

Är du god eller ond?
Hans svar kom snabbt: Det är olika.
Varför skapar du ateister? sporde jag sen. – Det 

är olika.
Så slog jag till med en annan tanke: Hade det inte 

varit smartare om du istället för Eva och Adam hade 
börjat med Josef och Maria, så hade Eva och Adam 
sluppit bli föräldrar till en brodermördare?

– Det är olika. Testament.
Från det ena till det andra, hur ser du på sex och 

äktenskap?
– Det är olika.
Vad finns det för tricks om man tycker att det är jät-

tesvårt att få kontakt med dig för att få besked och 
tröst och hjälp?

– Det är olika.
Du har ju tydligen skapat oss alla – men vem ska-

pade dig?
– Det är olika.
Du känner ju tydligen alla våra tankar. Vad tänker 

jag på just nu?
– Det är olika.
Havet hade nu lagt sig och verkade lyssna. Fiskmå-

sarna satt på stranden med huvudena på sned och 
verkade också höra vad den långväga och nog så 
kända gästen hade att säga.

Alla människor och djur förstår omedelbart vad han 
säger genom en simultantolkinrättning som han själv 
har hittat på och är ensam om.

Jag gjorde ett nytt försök: Vad finns det för meto-
der för att leva ett fullgott liv och bidra till att jorden 
blir rundare?

Jag kunde ha anat vad han skulle svara: Det är 
olika.

Men nu blev jag nästan litet arg och jag ropade: 
Du låter ju precis som Bosse Ringholm vid den där 
presskonferensen om Inga-Britt Ahlenius!

Men det kanske jag inte skulle ha sagt. Vad som 
hände var nämligen att ett fruktansvärt åskväder bröt 
ut över Laholmsbukten, gröna vågor med vita kam-
mar dånade fram, orkanvindarna ven och det blev kol-
mörkt samtidigt som regnet skvalade över land och 
hav. Jag blev sjöblöt och Vår Herre hade gått upp i 
rök. Visst är det fatalt när man inte kommer på de bäs-
ta frågorna när man stöter på ett sällsynt och allsmäk-
tigt intervjuoffer?

Man kan inte lyckas varje gång. Det är olika.

Jonas Hallberg
 

SaMtaL PÅ StraNDEN

– Diktera det jag säger, jag blir så jäkla förbannad! 
Skriker kvinnan på andra sidan luren och frustar som 
en travhäst.

Att jobba som insändarredaktör kan vara som att 
jobba i en brittisk såpa. Det är inte något jag har gjort 
på heltid men jag har skaffat mig en del erfarenhe-
ter genom åren. I den rollen är jag de ogenomtänkta 
tankarnas ambassadör. En ren samhällsnytta för att 
gjuta olja på vågorna.

Den frustande travhästen i luren går på tomgång 
och har hakat upp sig på meningen ”det är för jävligt”. 
Det är Posten som upprör igen. Brevlådor flyttas och 
paketutlämning läggs ner.

– Att kommunen inte GÖR NÅGONTING.
I insändarnas förlovade land kan pengar flyttas 

hur som helst. Direktörer ska betala för att hund-
bajset på gatorna och kommunen borde stödja 
Systembolaget.

I insändarnas förlovade land är alla kändisar och 
politiker begåvade med direkt handlingskraft. Kom-
munalrådet borde plocka godiset ur mun på de tjocka 
barnen och Alexander Bard borde höja kvaliteten på 
Idol 2011.

Ja och jo, säger jag. Jag har tyvärr inte tid att skriva 
ner din insändare men du är välkommen att mejla eller 
posta oss ditt bidrag. 

– NEJ, det går inte. Den måste in i morgon!
I insändarlandet finns bara en lag: Allt ska ske NU. 

Utöver den lagen finns det diverse rekommendatio-
ner: Allt blir bättre med versaler, journalister är dum-
ma och den personliga åsikten är helig. För att nämna 
några.

Men det finns insändare som du aldrig får se. De 
ligger och pyr i postfack och inkorgar och sprider en 
svag doft av svavel och magknip. Det är inte de frus-
tande travhästarna eller skogstokiga gubbsen som 
har förföljt mig när dagen i slut. Det är magknipet från 
de som tror sig berätta sanningen. De som ingåen-
de berättar vad man borde göra med alla muslimer 
eller hur vi får Sverige rasrent. De som öppet hotar 
människor och tror att tidningen ska föremedla deras 
ruttna budskap.

När magknipet förvandlas till ohämmad aggressivi-
tet händer något med hjärnan och jag ser framför mig 
hur jag startar ett nytt mejl.

Gör något NU!
Jag har på senast tiden noterat hur rasistiska åsik-

ter ohämmat sprider sig bland massorna. TOLE-
RANSNIVÅN HÖJS HELA TIDEN: Detta måste få ett 
SLUT! Kungen och statsminister måste tillsammans 
kunna stoppa den utveckling som sker. Runar Sö-
gaard, eller åtminstone Peter Settman, BÖR betala 
för projektet. Det gäller även Ingvar Kamprad.

Den trevliga kvinnan i Antikrundan borde kunna 
OMVÄNDA dessa rasister och lära dem veta hut. 
Vidare anser jag att invandrare – första, andra eller 
tredje generationens – bör få ett brev av kommunen 
med en personlig URSÄKT för hur vissa medborgare 
beter sig. Och minst en guldklocka för långt och tro-
get tålamod.

/Upprörd skattebetalare och vän av ordning
Linnea Uddenmyr

UrSÄNDarE

Han kan hålla ordning på folkmassan, 
eftersom han själv utgör större delen 
av den. Konstapel Igor är en typisk 
Igor, van vid galna uppfinnare och hän-
dig när diverse kroppsdelar behövs 
sys fast eller bytas ut. Vid ett tillfälle od-
lade han ett mänskligt öra på ryggen 
på en mus. Han har dessutom ett talfel 
som gör att han inte läspar.

Det finns fler karaktärer i polisstyr-
kan och det här är bara en bråkdel av 
de färgrika karaktärer som återkom-
mer i Discworld. Det finns mycket för 

svenska läsare att upptäcka. Många 
skräms bort av etiketten fantasy och 
inser inte vilken stor humorist, satiriker 
och människokännare som finns bak-
om pennan.

Henrik Månsson

Under nittitalet var terry Pratchett Storbritanniens mest sålda författare och idag är han tvåa efter J.K. rowling. 
Han har vunnit otaliga priser och blivit adlad och hans nyutgivna böcker toppar alltid bästsäljarlistorna. tre av 
hans böcker har hittills blivit film och nu ska hans karaktärer lösa ett nytt mord varje vecka i ett nytt kriminaldrama.

”Det finns olika sorters gudar 
och deras existens beror på att 
människor tror att dom finns. 
Likadant är Döden ett faktiskt 
skelett med en lie enbart för att 
människor tror på det. De som 
tror på reinkarnation återföds.”



Nya Upplagan Nya Upplagan Maj 2011Maj 2011 Krönika 1918 Krönika

Så sent som 2007 anmälde den nyli-
berale bloggaren Johan Ingerö barn-
rymdserien ”Tillbaka till Vintergatan” 
till Granskningsnämnden, efter vad jag 
förstår för att man i serien uttryckt sig 
positivt om FN, att en gammal Sovjet-
kommunist förekom i handlingen (och 
ganska snart övertalades att förtryck 
var dumt) och att Anders Linder hade 
en roll i serien.

Det sista påståendet är särskilt in-
tressant: ”fossilradikalen” Anders Lin-
ders blotta medverkan i en fiktiv serie 
i hemmabyggda rymdmiljöer var för 
Ingerö ett bevis på att programmet 
spred otäckt antiliberal propaganda till 
telningarna. 

Det är att tillskriva en gammal jazz-
musiker med fladdrigt kroppsspråk 
väldigt stor betydelse.

De unga läsarna undrar väl nu: vem 
håken var Anders Linder? Eller rättare 
sagt: de riktigt unga läsarna vet ut-
märkt väl vem Anders Linder är. Serien 
om Vintergatan har gjorts i ett flertal 
omgångar och med repriser lagts ut 
som en bombmatta över SVT-tablån 
under hela nollnolltalet. Linder har hela 
två av de bärande rollerna: den själv-
gode taxichauffören Peo och rymd-
gubben kapten Zoom.

Denne kapten Zoom är antagligen 
det röda skynket som fått tjuren Ingerö 
att börja frusta. Vintergatan-regissören 
Petter Bragée har, som en hommage 
till sin egen barndom, skrivit in en ka-
raktär som hade sin egen teveserie i 
fem avsnitt 1976. 

Fem halvtimmar, plus en LP, plus ett 
seriehäfte som ingen köpte, räckte för 
att placera kapten Zoom i en genera-
tions medvetande. Inte minst i Ingerös. 
Åsynen av den gröna trikån (enligt för-
stahandskällor rejält illaluktande efter 
att ha legat i en papplåda i två decen-
nier) räckte för att anmäla Vintergatan 
för bristande saklighet. (Om program-

met fälldes? Nej, Granskningsnämn-
den ansåg inte att närvaron av fiktiva 
och reella kommunister per automatik 
gör ett program kommunistiskt.)

Givetvis kan man skylla kapten 
Zoom och massor av andra samtida 
program för att vara vänstervridna, om 
man nu tycker det är ett skällsord. Men 
ska man vara Objektiv och Saklig mås-
te man komma ihåg att teves barnre-

daktioner inte främst hade ambitionen 
att propagera för den ena eller andra 
politiska riktningen. Barnredaktioner-
nas största – och mest radikala – am-
bition var att upplysa barnen hur värl-
den fungerar.

Linders uppdrag från televisionen 
var att göra en barnserie om arkitek-
tur och stadsplanering – både han och 
hustrun/medförfattaren Anna Roll var 
utbildade arkitekter – men av bara far-
ten avverkade de ytterligare en hand-
full av de ärkeproggiga ämnena: kon-
sumtionssamhället (”Sen får vi gå/ och 
köpa oss blå”), arbetsmiljön (”Zoom 
får jobb på bygge/ som saknar skydds-
räcken/ Zoom ramlar ner/ han hinner 
känna skräcken”), bostadspolitiken 
(”Höga hus bygger vi blott/ åt lågin-
komsttagare/ Låga hus bygger vi flott/ 
åt höginkomsttagare”). Med flera.

Skivan och serietidningen gavs ut 
på Oktoberförlaget, förlaget som sor-
terade under SKP (Sveriges Kommu-
nistiska Parti) och fått sitt namn efter 
den ryska revolutionen. En av besluts-

fattarna hette Robert Aschberg och han tog emot 
Linder och Roll med öppna armar, tacksam över att 
äntligen få ge ut nåt folk ville ha och inte bara olika vik-
tiga skrifter av Albaniens statschef Enver Hoxha.

Det var inte bara trikåerna som luktade – hela Kap-
ten Zoom luktar naturligtvis omisskännligt av 1970-
tal. Men mitt bland parollerna finns Anders Linders 
absurt komiska uppenbarelse och låtar som det 
svänger om (ABBA:s husbatterist Ola Brunkert på 
trummor). Visst måste resonemangen gått över hu-

vudet även på sjuttitalets extremt upplysta barn, men 
Kapten Zoom är en djupt känd produktion utan spe-
kulativa baktankar. 

Och det är inte alla barnskivor. Varken då eller nu.
Gällande serietidningen blev det bara ett nummer. 

Jag gissar att tanken var att bemöta den amerikanska 
kulturimperialismen med deras egna erkänt effektiva 
vapen: att av det mest genomamerikanska – super-
hjälteserien – göra nåt Radikalt och Alternativt.

 Och kanske hade den kunnat slå an om den hade 
fått nån riktig spridning. Det är inte alls ointressant 
med en interplanetär superhjälte som rör sig i en 
svensk kontext; Superman och hans kollegor rör sig 
mycket tydligt inom en amerikansk.

Nu ska det sägas att Kapten Zooms superkrafter 
är något diffusa. I teve kan han bara flyga i de krattigt 
animerade sekvenserna och inte heller i de övriga 
medierna betonas några övermänskliga krafter. Troli-
gen ansågs såna antidemokratiska. Och troligen in-
såg alla att om man nu verkligen hade velat skildra en 
svensk superhjälte, så var inte Anders Linder rätt man 
att gestalta honom.

Kalle Lind

Proggiga barnböcker: 
Galaxer i mina braxer!
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.

Kalle Lind

”Det var inte bara trikåerna som 
luktade – hela Kapten Zoom luktar 
naturligtvis omisskännligt av 
1970-tal.”

Mårtens Bäcken

Olssons är näst först i sitt hyreshus 
med att skaffa TV och flera av gårdens 
ungar befinner sig i deras vardagsrum 
och tittar på direktsändningarna den 
lördag när prinsessan Birgitta gifte sig.

Mårtens lillasyster får efter några år 
scharlakansfeber och förs med am-
bulans till lasarettet i Lund. Mårten blir 
hämtad tidigare den dagen på dag-
hemmet av en sköterska i uniform. Hela 
familjen sätts i karantän och Mårten 
slipper gå i skolan i två veckor. Mårten 
får aldrig sharlakansfeber men konsta-
teras ha D-vitaminbrist och mjukt ske-
lett. Det yttrar sig enligt en äldre tjock, 
kvinnlig läkare som skolios och hjul-
benthet. Mårten ordineras två dagliga 
doser fiskleverolja.

Mårten har sinne för äventyr och 
cyklar tillsammans med kompisarna 
Håkan och Gunnar samt Gunnars sto-
rasyster Britt-Marie ner till hamnpiren 
en kväll efter mörkrets inbrott när det 
blåser upp till storm. Speciellt Mår-
ten och Håkan, men även Britt-Ma-
rie, älskar att springa ut på den västra 
pirarmen i den tunnel som bildas när 
vågorna slår över i västlig storm. Han 
är övertygad om att driften att utmana 
naturkrafterna är nedärvd från våra för-
fäder reptilerna och skriker i dånet till 
Britt-Marie att hon absolut inte får blun-
da. När de fyra barnen cyklar hem i den 
piskande stormen förväxlar Mårten en 
verklig gatlampa med dess reflex i ett 
skyltfönster och cyklar rakt in i stolpen. 
Han slår sig så illa att han får ett bäck-
enbrott och får gå i gips i fem månader. 
Brottet läker dock väl och Mårten har 
inga smärtor, inte ens fantomsmärtor, 
kvar när sommaren kommer. På hösten 
köper Mårtens storasyster en grammo-
fon och lär alla syskonen att lyssna på 
tio-i-topp på lördagseftermiddagarna.

En dag ser Mårten en golfbag full 
med blanka metallklubbor i ett skylt-
fönster och det går en ilning av välbe-
hag genom hans på den tiden långa 
magra kropp. Han spikar ihop ett pri-
mitivt klubbset och börjar träna svingar 
med tennisbollar som han får tag på ut-
anför staketet runt Saltsjöbadens ten-
nisbanor. Mårten går med i den lokala 
golfklubbens ungdomsverksamhet 
och visar sig vara en talang. Mårtens 
far Per-Erik menar att det är bäcken-
brottet som läkts ut så tursamt att 
bäckenet stelnat på ett för svingarna 
fördelaktigt sätt. Mårten blir Sverige-

tvåa för 16-18-åringar. Han avböjer dock en utlandre-
sa till ungdoms-EM i Aten. Mårten vidhåller envist att 
det är av politiska skäl, hade det varit i Budapest hade 
han åkt. Den våren kommer lakritspucken till Ystad 
och mamma Margarete ber flera gånger Mårten köpa 
en på vägen hem.

Efter avlagd studentexamen träffar Mårten Lajla, 
blir förälskad, och gifter sig med henne. Efter ett gräl 
med Per-Erik och Margarete flyttar Mårten och Lajla 
till en egen etta som de hyr i andra hand. Mårten är 
förbittrad på sina föräldrar och byter namn till Lofoed 
vilket slutligen blir fomellt godkänt. Mårten är arbets-
lös men träffar den sommaren Bertil Drott, bensin-
stationsinnehavare, som på stående fot ger honom 
jobb på sin Shellmack på väg nr 9 mellan Hammen-
hög och Simrishamn. Mårten och Lajla flyttar till ett 
vackert vitrappat hus i byn och Mårten pumpar ben-
sin i drygt ett år. Macken går dåligt, vid ett tillfälle på 
senhösten kommer det överhuvudtaget ingen kund 
på fem hela dagar och den som kommer på den sjätte 
frågar efter vägen till Simrishamn utan att köpa vare 
sig bensin eller korv. Drott sätter upp en Till Salu-skylt 
och när ingen köpare anmäler sig övertar Mårten och 
Lajla macken för en mer eller mindre symbolisk sum-
ma pengar. Ungefär samtidigt öppnar Hammenhögs 
första pizzeria. 

Mårten har fortfarande inga problem med bäck-
enet, tvärtom, och Lajla blir gravid. En dotter föds 
en natt på BB-avdelningen på Simrishamns lasa-
rett. Hon döps till Anette Margarete Clementine ef-
ter sig själv, sin farmor och mormor. Bensinmacken 
går dock inte bättre utan om möjligt ännu sämre. Den 
stora boomen med Stockholmspendlare som köper 
hus på Österlen har ännu inte tagit fart och det är i 
det närmaste folktomt på vägen mellan Hammenhög 
och Simrishamn. Drott har lämnat efter sig ett stort 
parti detaljer för trädgårdsbevattning: slangar, kopp-
lingar, förgreningar, spridarmunstycken, m.m.. Artik-
larna är av märket Hozelock. Mårten märker snart att 
dessa artiklar är de som säljer bäst och han diskute-
rar en kväll med Lajla möjligheten att specialisera sig i 
trädgårdsbevattning. 

”Har du inte märkt att stadsborna alltid ska ha all-
ting topptrimmat på sina gräsmattor? Vi erbjuder 
dom en komplett lösning med nergrävda slangar och 
tajmerstyrd automatik. Dom kan ställa in det så vatt-
net kommer ut på natten eller på söndag förmiddag 
så grannen kan se det. Och så kan du göra en liten 
skylt som vi skruvar fast på staketet där det ska stå 
Lofoeds Trädgård och Vatten med vårt telefonnum-
mer. Varenda jävel kommer att vilja ha en sånt sys-
tem”, går Mårten engagerat an vid kvällsmaten. Lajla 
tänder på idén, särskilt skyltarna. Dom lyckas sälja 
pumpar och butik men tar med sig Hozelock-artiklar-
na och öppnar en konsultfirma för trädgårdsbevatt-
ningsanläggningar. Mårten får snart mer jobb än han 
klarar av och ryktet om den nya aktören i bevattnings-
branschen i Hammenhög sprider sig som en löpeld 
över Österlen. Den danska kronan blir mer värd än 

den svenska.
Mårten, som slutade med golf på 

elitnivå när han gifte sig med Lajla, bör-
jar så smått ta upp sporten igen. Det 
går snart upp för honom att här finns 
en förmögenhet att göra sig för en be-
vattningsspecialist. Mårten skaffar 
sig kontrakt med ägaren av två niohåls 
Pay-andPlaybanor. Mårten tycks verkli-
gen ha sinne för bevattning av gräspla-
ner, för att inte tala om golfbanor. Han 
köper en röd VW Golf och bultar fast 
en en-och-en-halvmeters golfboll i fri-
golit på taket. Lajla målar ”Håll Skånes 
Golfbanor Gröna” på båda sidorna 
och frigolitbollen snurrar långsamt vid 
färd. På ett årtionde tar Mårten och 
Lajla mer eller mindre över bevatt-
ningen av hela den skånska golfbane-
parken. Snart kan Lajla försörja sig på 
bevattningsverksamheten, och de blir 
tvungna att nyanställa. Både Per-Erik, 
som är nyligen pensionerad, och Mar-
garete flyttar ut till Hammenhög och 
hjälper till i företaget. Mårten har nu råd 
att annonsera i TV4 och blir lite av lokal 
kändis när han själv står i helfigur i TV 
i reklamfilmerna. Han är gäst i ett lek-
program och intervjuas av Harald Treu-
tiger. Mårten tycker dock att Treutiger 
är en kall fisk och att han aldrig får nå-
gon riktig kontakt med honom.

Åren rinner iväg och bäckenet bör-
jar göra sig påmint. Mårten vaknar ofta 
tidigt på morgonen av att det ilar i på 
vänster sida i bäckenbenet. Han tar 
värktabletter men de hjälper bara del-
vis och sömnbristen gör honom vresig 
och lättirriterad. Mårten och Lajla be-
stämmer sig till slut för att gå skilda vä-
gar och tar ut skilsmässa efter 23 års 
oavbrutet äktenskap. Dottern Anette 
har redan tagit studenten och flyttat 
hemifrån och Mårten står plötsligt en-
sam i livet. Mårtens livskvalité sjunker 
dramatiskt. Han köper en resa till Thai-
land en dag, bor två veckor på Palm 
Beach Resort och umgås flitigt med 
Kerstin som bor i grannhyddan. De har 
ungefär samma preferenser vid fru-
kosten och fnissar tillsammans när de 
upptäcker att båda två tycker hjärtligt 
illa om överkokta ägg. De fortsätter att 
träffas när de kommer hem trots att 
Kerstin bor i Gävle. De blir först sär-
bor och sedan sambor i Hammenhög. 
Per-Erik och Margarete sover över hos 
Mårten och Kerstin en kväll och visar 
bilder på sin jul- och nyårsresa på Lo-

foten. Margarete fullkomligen älskar 
Kerstin.

Kerstin, som inte trivs i Hammenhög, 
övertalar Mårten att försöka etablera 
sin bevattningsverksamhet i Thailand. 
Kerstin är en flyhänt internetsurfare 
och slängd i engelska och lyckas med 
hjälp av datorn kontakta flera ägare 
av golfbanor på Phuket. Mårten och 
Kerstin reser dit och upprättar under 
ett knappt halvår provbevattning i li-
ten skala på två golfbanor. Det blir en 
succé, de får flera beställningar och 
kan etablera verksamheten i Phuket. 
Mårten pendlar numera på halvårsba-
sis mellan Phuket och Hammenhög. 
Jag var hembjuden till honom i Ham-
menhög i söndags. Mårten klagade 
en aning på att bäckenet börjat värka 
igen och vi lyssnade på ljudupptag-
ningar av thailändska gråsparvar. Man 
kunde höra ett lätt sus av spridarvatten 
i bakgrunden. 

Bo Åkerström

Bo Åkerström

Mårten Lofoed föds som Mårten olsson någon gång på 50-talet på BB-avdelningen på Ystads lasarett. Han är 
näst yngst i en syskonskara på fyra, pojke, flicka, pojke, flicka. Mamma Margarete olsson, född Mortensen, är av 
lantbrukarfamilj och uppvuxen på Själland och vidareutbildad på en hushållsskola i Båstad. Mårtens far, Per-Erik 
olsson, bjöd Margarete flott på cigaretter av märket winston på en skoldans. Det var ett för den tiden ovanligt 
märke och dom gifte sig tio månader senare. Per-Erik, som var färdigutbildad och hade jobb, tog med Margarete 
till sin 2-rumslägenhet med balkong på Bellevuegatan i Ystad. Under en sexårsperiod föder Margarete fyra barn. 
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Men det blev inget åtal. USA, Storbri-
tannien och flera andra länder ingrep 
och förhindrade processen. Som svar 
på frågan varför svarade Crane: ”Väl-
kommen till oljevärlden.”

En annan som nyligen fallit offer för 
Khadaffi är Sir Howard Davies, chef för 
London School of Economics, som av-
gick när skolans förbindelser med den 
libyske diktatorn avslöjades.

I Cambridge i Massachusetts fick 
konsultfirman Monitor Group, som 
grundats av Harvardprofessorer, bra 
betalt för att publicera en bok som 
sprider Khadaffis odödliga ord till all-
mänheten ”i samtal med kända inter-
nationella experter”, samt på andra 
sätt försöka ”ge (Khadaffis) Libyen ett 
bättre rykte.”

Oljevärlden är sällan långt borta i 
frågor som rör den här regionen.

Ett exempel är när det inte längre 
gick att dölja hur stort nederlag ame-
rikanarna lidit i Irak. Då ersattes den 
friserade retoriken med ärligt uttalade 
politiska avsikter, och Vita huset ut-
färdade i november 2007 en princip-
deklaration, där man insisterade på 
att Irak måste garantera amerikanska 
investerare obegränsat tillträde och 
privilegier.

Två månader senare informerade 
president Bush kongressen om att 
han inte skulle tillåta någon lagstift-
ning som kunde begränsa USA:s per-
manenta stationering av beväpnade 
styrkor i Irak, eller ”USA:s kontroll över 
oljetillgångarna i Irak.” Men de kraven 
fick USA ge upp kort därefter, efter-
som Irak motsatte sig dem.

Oljevärlden är mycket användbart 
som rättesnöre för hur västvärlden ska 
reagara på de remarkabla demokrati-
upproren i arabvärlden. En oljerik dik-
tator i en pålitlig lydstat får i princip fria 
tyglar. Det var till exempel inte många 
reaktioner på Saudiarabiens uttalan-
de den 5 mars, att ”lagar och förord-

ningar i kungariket förbjuder totalt alla 
demonstationer, marscher och sit-
tande protester, liksom att uppmana till 
dessa handlingar. De står i strid med 
både saudiska och sharia-seder och 
traditioner.” Kungadömet mobiliserade 
stora säkerhetsstyrkor som såg till att 
förbudet åtlyddes till punkt och pricka.

I Kuwait har mindre demonstratio-
ner krossats. Den pansrade näven 
slog till i Bahrain då styrkor ledda av 
saudisk militär ingrep för att skydda 
monarkins sunnitiska minoritet, som 
kungen tillhör, från krav på demokratis-
ka reformer.

Bahrain är ett känsligt område, inte 
bara för att USA:s femte flotta finns 
där, utan också för att det gränsar till 
shiitiska områden i Saudiarabien där 
det mesta av kungens olja finns. Värl-
dens allra främsta energitillgångar rå-
kar finnas i närheten av norra Persiska 
viken (eller Arabiska viken som ara-
berna ofta kallar den), en region som 
till största delen är shiitisk. Detta är en 
potentiell mardröm för västerländska 
planerare.

I Egypten och Tunisien har de folk-
liga upproren vunnit imponerande 
segrar, men tankesmedjan Carnegie 
Endowment rapporterar att regimer-
na i de länderna ”tycks fast beslutna 
att kuva de pro-demokratiska rörel-
serna som hittills uppkommit. En för-
ändring av den regerande eliten och i 
den styrande strukturen är ännu bara 
ett avlägset mål.” Ett mål som västvärl-
den kommer att försöka fortsätta hålla 
långt borta.

Libyen är annorlunda; förvisso ett 
oljerikt land som styrs av en brutal dik-
tator – men en opålitlig diktator. En 
förutsägbar lydstat hade varit mycket 
bättre. Khadaffi krossade snabbt de 
fredliga demonstrationerna.

Den 22 mars, då Khadaffis styrkor 
koncentrerades till rebellernas huvud-
stad Benghazi, varnade Obamas hög-

ste rådgivare inom Mellanösternfrågor Dennis Ross 
att om det blir massaker ”så kommer alla att skylla på 
oss amerikaner”. Och det vore ju oacceptabelt.

Västvärlden ville absolut inte att Khadaffi skulle öka 
sin makt och sitt oberoende genom att krossa rebell-
lerna. USA röstade i FN:s säkerhetsråd för ett flygför-
bud över Libyen, som genomförs av Frankrike, Stor-
britannien och USA.

Ingripandet förhindrade en trolig massaker, men 
tolkades av koalitionen som ett klartecken till ett di-
rekt stöd för rebellerna. Khadaffis styrkor tvingades 
till eldupphör, medan rebellerna fick hjälp att avance-
ra västerut. Snabbt tog de över Libyens främsta olje-
producerande källor, i alla fall tillfälligt.

Den 28 mars varnade den Londonbasera-
de arabiska tidskriften Al-Quds Al-Arabi för att 
FN:s intervention kan resultera i ”två libyska 
stater, en rebellstyrd, oljerik i väster och en fattig, 
Khaddafistyrd i väst... Om oljekällorna hamnar i 
rebellernas händer kan vi stå inför ett nytt libyskt 
oljeemirat, glest befolkat och skyddat av västvärlden 
och ganska likt emiraten runt Persiska viken.” Eller så 
kan de väststödda rebellerna avancera och eliminera 
den irriterande diktatorn.

Det sägs ofta att oljan inte kan vara motivet för in-
terventionen eftersom västvärlden redan hade till-
gång till fyndigheterna under Khadaffis styre. Det 
stämmer, men är ovidkommande. Det skulle man kun-
na säga om Irak under Saddam Hussein också, eller 
Iran och Kuba idag.

Vad väst vill ha är det som Bush formulerade: her-
raväldet, eller åtminstone en pålitlig lydstat, och i Li-
byen även tillgång till stora oexploaterade områden 
som tros innehålla mycket olja. Amerikanska och brit-
tiska interna dokument betonar att ”nationalismens 
virus” är den största faran, eftersom det kan leda till 
ohörsamhet.

Interventionen i Libyen genomförs av de tre tradi-
tionella imperialistiska stormakterna (även om vi kan-
ske minns – det gör förmodligen libyerna själva – Ita-
liens folkmord i östra Libyen efter första världskriget).

De västerländska stormakterna är praktiskt taget 
isolerade. Länderna i regionen – Turkiet och Egypten 
– tvår sina händer, precis som övriga Afrika. Dikta-
torerna i Persiska viken skulle gärna se att Khadaffi 
avgår men, även om de dignar under tyngden av alla 
avancerade vapen som de fått i utbyte mot återvunna 
amerikanska oljedollar och löfte om lydnad, så erbju-

der de inte mer än ett symboliskt delta-
gande. Detsamma gäller länder längre 
bort; Indien, Brasilien och till och med 
Tyskland.

Den arabiska våren har djupa röt-
ter. Det har sjudit i regionen i många år. 
Den stora protestvågen började förra 
året i Västra Sahara, den sista afrikans-
ka kolonin. Västra Sahara invaderades 
av Marocko 1975 och har sedan dess 
olagligt ockuperats, på liknande vis 
som Östtimor och de av Israel ockupe-
rade områdena.

En fredlig protest förra november 
krossades av marockanska styrkor. 
Frankrike ingrep för att blockera Säker-
hetsrådets undersökning av brott som 
begåtts av en medlemsstat.

Sedan tändes en gnista i Tuni-
sien som nu har spridits och blivit en 
storbrand.

© 2011 Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times 
Syndicate

Libyen och oljevärlden

Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

N.Chomsky

När jag skriver detta, håller Kejsarkro-
norna på att slå ut i trädgården. Vi har 
planterat tre nya plommonträd. I köket 
väntar en stor skål ramslök på att bli 
soppa. 

Ändå känns inget roligt. 
Jag läser i tidningen: ”Ulf Lundell 

vann”. Vann? Hans match mot Kivik Art 
på Stenshuvud har varit en sorglustig 
historia. Det har känts som kampen om 
påvens skägg, huruvida David Chip-
perfield/Antony Gormleys ”A Sculptu-
re for the Subjective Experience of Ar-
chitecture” är ett konstverk eller inte? 
Från detta alltmer berömda ”betong-
torn”, hävdar riksskalden, att nyfikna 
turister kan spana ner på hans privatliv. 
Och då är det ju inte konst, det är en 
byggnad, som i så fall saknar bygglov. 

En löjlig tuppfäktning, har jag tänkt. 
I min hjärna har det låtit: ZZZZZZ. 
Väck mig! Låt det ta slut snart!
Men så slår mig dagens rubriker i 

ansiktet.
Kammarrätten har slagit fast, att 

denna betongskulptur är att betrakta 
som en byggnad och därtill en sådan 
utan bygglov.

Konsekvens: rivning av 
”svartbygget”.

Snarkningarna i min hjärna byts mot 
ett sonja-åkessonskt NEEEEJ.

Men, jo.
Ett litet ljus i natten är den smala 

chansen att Högsta Förvaltnings-
domstolen slutligen häver beslutet och 
fastslår att konstverket av Chipperfield 
och Gormley är konst.

Men tiden går och risken är väl att Ki-
vik Art tappar energi på vägen. Den här 
sortens bråk och bad will har bara Ulf 
Lundell råd med. Inte Kivik Art.

Kivik Art är en sorts utsiktstorn som 
behövs i det lokala konstlivet. En plats 
för mer än det som ryms runt knuten.

Egentligen hade jag inte alls tänkt 
skriva om Lundells eventuellt hotade 
privatliv.

På Kristianstads konsthall pågår 
nämligen utställningen ”Inre röster” av 
Per Svensson och Leif Elggren.

Ett myller av ljud, byggen, 
teckningar.

Det är en lust att gå på 
upptäcktsfärd. 

Så här ska konst vara. Oförnuftig 
och poetisk.

Det är ingen konst att vilja komma åt 
sina medmänniskor och projekt som 
misshagar en.

Det här är däremot konst. 
Ur en stor månghörning kommer 

hjärtljud, som Per Svensson har regist-
rerat på sin kropp.

Så enkelt. Och grundläggande. 
De två konstnärerna har tillsammans 

tagit upp ljudet från konsthallens su-
sande ventilation.

Sådana irriterande ljud, som bara 
finns.

Accepterade men ohörda.
Dock hörda som irritation. De trängs 

med våra tankar och sinnen.
Tystnad är något att be stilla om.
I riktig tystnad finns ro.
Riktigt tystnad finns väl inte. Den 

amerikanske kompositören John Cage 
konstaterade ju det, då han besökte ett 
helt tyst rum. Alla störningar och sus-
ningar han registrerade kom från hans 
egen kropp.

Det är den som dagens låtsastyst-
nad från ventilation och en massa an-
dra onödiga närljud konkurrerar med.

Elggren och Svensson har byggt ett 
tyst rum klätt med äggkartonger. Här 
kan jag sitta och betrakta konstnärerna 
på en monitor, hur de i Chalmers tek-
niska högskolas tysta rum registrerade 
sina hjärt- och andningsljud.

Den amerikanske röstspecialisten 
Michael Esposito trodde sig kunna ur-
skilja röster bland de inspelade ljuden. 

Och nu är vi inne på verkligt eso-
teriska områden. Var de från andra 
sidan?

Fan tro’t!
Men det där envetna lyssnandet 

bortom det närmaste biter sig fast. Leif 
Elggren har i en rad projekt, som också 
finns på cd, lyssnat av olika äldre mil-
jöer för att finna spår bortom de mest 
uppenbara. Tillsammans med Esposi-
to har han gjort inspelningar i Emanuel 
Swedenborgs lusthus.

Vad hörde de? Oklart. Men bara 
att de får mig att lägga örat till hög-
talaren en bra stund förändrar mina 
förnimmelser.

Litet osäkrare vänder jag öronen 
mot vardagen igen.

Inne i det tysta rummet i Kristian-
stads konsthall hör jag allt annat än 
tystnad, brus och sorl läcker in. Antag-
ligen från konsthallens vernissagepu-
blik. Eller?

Nej, nu blir jag osäker på vad jag hör. 
Går ut och kikar. Jovisst, där är han 
vars skratt hördes, där är hon med den 
höga rösten…

Tystnad är ett slags uppmärksam-
het, som måste modelleras varsamt.

Som ett sätt att sjunga. Som Fred-
die Wadling.

Wadling sitter vid scenen, tung, vi-
lande i sig själv. Jag lägger märke till 
hans tunga huvud och smala händer.

Leif Elggren, Per Svensson och Mi-
chael Esposito sätter sig till rätta bak-
om elektronik och apparater. Wadling 
sitter försjunken framför sin mikrofon. 
Som om han inte märkte något om-
kring sig. 

Lyssnar inåt. Verkar inte reagera på 
de små ljud, som smyger sig runt i rum-

met. Elggren rattar fram hackande takter, Svensson 
låter sus växa långsamt. En svävande matta av skarpa 
och upplösta ljud över våra huvuden.

Något magiskt mänskligt blandar sig i. En värme. 
Närvaro. Ett stilla nynnande som är mer än elektro-
nik. Då ser jag att Wadling rört sig litet grand, att han 
liksom smakar på ljuden, blundande ser ut mot publi-
ken. I tjugo minuter står allting stilla.

Så här smakar riktig tystnad.
Det verkar som en klyscha, men de riktigt bra 

konstnärerna, skalderna, musikerna lyssnar på sig 
själva för att identifiera och ta sig förbi de hinder de 
inte vill att vi ska tänka på.

Freddie Wadling, Per Svensson och Leif Elggren 
är sådana. 

Vi konsumerar massor av ljud och annat skrot utan 
att tänka på det.

Omgivna av banaliteter är det kanske just dessa vi 
måste hålla span på. 

Det här är en krönika som startat i misshag och 
missunnsamhet – för att inte använda starkare ord. 
Jag vill att den ska landa i de banaliteter vi måste hålla 
reda på. Tomas Tranströmer har skrivit: ”Detta väx-
elspel mellan det skröpligt triviala och det spänstigt 
sublima lärde mig en massa. Det var poesins villkor. 
Det var livets villkor.”

Så avrundade jag allvarligt – när jag egentligen ve-
lat sluta litet mer vårligt uppsluppet. Men angrepp på 
kultur är alltid allvarliga saker.

Och i dag var en sådan dag.

Thomas Millroth

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

Det var en sådan dag

thomas Millroth

i mars avslutades rättegången mot Liberias före detta president Charles taylor, vid den internatio-
nella krigsförbrytartribunalen för brott som begåtts under inbördeskriget i Sierra Leone. Chefså-
klagaren, den amerikanska juridikprofessorn David Crane, uppgav för brittiska the times att fallet 
inte var avslutat: åklagarna hade för avsikt att åtala Muammar Khadaffi som, enligt Crane, ”var den 
ytterst ansvarige för att lemlästa, såra och/eller mörda 1,2 miljoner människor.”
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Maria EriKSSoN

rostrast

Morgonstund. tankar trillar. en has-
tig hostning hörs från ett hörn. 
vi befinner oss i / en / brödros.t
studsar ut med ett riktigt formfran-
ske-hopp till en moloken frukost 
som filtreras, fildelas i ovala doser 
och dukas upp till dansösen och 
ambitiösen
dessa två, som lever i samma lägen-
het som den taktfasta brödrosten 
sedan 20 år tillbaka 
tillsammans morgonstundar de; ett, 
två, tre. blundar......... var var vi nu…
omkring ingenting
vid morgon måltiden infinner sig 

Själars märkliga uttryck på hud

2003.10.06
Igår kom en talgoxe till mitt 
fönsterbleck. 
Om min far är en rödhake, kanske 
min mor är en talgoxe. Mor var född i 
oxens tecken.

Jag tänkte på Tord. Min bror som 
också är född i oxens tecken. På Erik 
som är våg liksom jag. Vind för våg. 
Och Christina. Vilka fåglar blir vi? 
Och på Anette som avskyr fåglar  

2003.12.04
Idag är jag på dagen lika gammal 
som min Far var den dag han dog. 
Kusligt. I morgon har jag överlevt 
honom  

Berättelsen om tyra 

Det fanns en gång en flicka hon var så fin och god. 
Hur speciell hon var, nog ingen alls förstod. 
Hon var ju bara barn och barn dom e olika. 
Ett barn med hett humör och som hon kunde skrika. 
Det står i alla böcker att det är helt normalt, 
Nån doktor menar på att det är nåt oralt. 
 
Men mamman ana oråd det kändes inte bra. 
– Hon skriker fast jag tröstar, vad är det hon vill ha!? 
Jag matar, vyssjar, vaggar, jag prövar alla knep. 
Men ingenting tycks hjälpa, om jag då blott begrep, 
vad barnet som jag älskar behöver för att le, 
jag älskar älskar älskar men kan ju inte se!!! 
 
Sen börja flickan dagis och flickan hon var glad. 
Hon skrek och strunta blankt i vad någon annan sa. 
Hon var ju bara barn och barn dom e olika. 
Det stod ju i en bok att dagisbarn kan skrika,  
det var visst nåt med gluten eller mjölkintolerans 
och om man ändrar kosten kommer barnet i balans. 
 
Sen börja flickan skolan, men det gick inte alls, 
för inget verka funka där skrek hon för full hals. 
De sa hon e så jobbig, men verkar ganska smart  
Vi måste föra bort henne, men ingen visste vart. 
Hon stör ju hela klassen, det e ka-la-ba-lik. 
Man sa det här kan skapa problem med vår etik. 
För barn ska gå i skolan det står ju i vår lag. 
Men vad gör vi med en flicka som är av annat slag. 
Som inte alls vill lyda och göra som man vill 
och alla vuxna känner, de inte räcker till. 
 
Till slut fick flickan nog, hon tog allt sitt och stack, 
hon gick mitt i lektionen och inte sa hon tack. 
Hon längta till en plats där någon skrek tillbaka. 
Där hon kunde hitta, en like eller maka. 
Där vildar kan va vilda och riktigt bra att ha. 
Där denna lilla flicka, var precis som hon ska va. 
Att slippa alla suckar och slippa låtsas le 
att slippa vara sån, som alltid hamnar snett breve. 
 
Nu sjunger hon i rockband, hon skriker som hon vill. 
Hon ska visst va fantastisk och sitter aldrig still. 
Hon älskas av publiken, de ropar, vill ha mer! 
Vad flickan har vart med om, det är ingen som ser. 
Det gömmer hon i hjärtat och dit får ingen gå. 
Hon gömmer det av rädsla att ingen ska förstå. 
Hur kan hon tro nåt annat när det är vad hon vet, 
att hon är av ett annat slag och ställer till förtret. 
Men uppe där på scenen är Tyra en idol. 
Där är hon speciell och nån som alla kan förstå.

även några rårörda, berörda lingon i 
en burk..
nu sitter de där.. de två inneboende, 
briljanta rost-rönarna, mitt i en mot-
pol på varsin ärrad gungstol. 
det var inte lätt, med myggen som 
intog deras orosmoln dem emel-
lan och motade fram ett beslut helt 
resolut...
vad blir ambitiösen och dansösens 
nästa drag? de tar två ägg, en spik 
och fyra filliokus-pussar, blandar..
kommer därefter fram till att låta li-
vet lossna 
och sårskorporna vila

Då tänkte jag på rynkor. På skrattryn-
kor och bittra rynkor. Hur kroppen 
förstärker våra egenskaper. Fåror för 
tårar. Diken för svett. Rännor för blod. 
Ju äldre vi blir desto hopplösare blir 
det att luras. Den glade är bara tro-
värdig då rynkorna sitter upprätt. Den 
elake avslöjas av skadeglädjefårornas 
spikraka linje. Bättre att kapitulera 
för naturen och försöka vara sig själv. 
Låta fåfängan segra eller förblekna. 
Då först imponeras man. Njuter av 
nirvana  

BENGt aDLErS

Vacker har musikvåren varit som när 
spanska Arizona Baby och Los Coro-
nas tolkar ”Wish You Were Here”, men 
ibland undrar jag vad som gick fel. De 
billigaste biljetterna kostar 1 235 kr, 
de dyraste 1 685 kr. Eh? undrar du. Jo. 
Den 11 maj kommer Cecilia Bartoli till 
Malmö arena och det finns alltså 1 235 
skäl att inte gå, eller 1 635, om man 
vill. Plus förköpsavgiften. Att få lyssna 
på framstående klassisk musik kan 
inte få vara en klassfråga på det här vi-
set, samtidigt som det finns arrangö-
rer som inte ens ger klassiska artister 
gage utan tycker det räcker att de får 
visa upp sig så de kan få fler gig, kan-
ske t.o.m. sådana de kan få betalt för 
(och så kan de ju alltid sälja sina skivor 
efter konserten. Om de nu utgett nå-
gon skiva, vill säga). Det är en bra kon-
stig värld vi lever i. 

Samtidigt som jag insåg att mina två 
nyinköpta lp med von Karajans tolk-
ning (nåja, det här hade Bach aldrig 
kunnat föreställa sig, så tolkning ter 
sig kanske för positivt. Men åter:) av 
Brandenburgkonserterna på DG, väl-
bevarade, närmast i mint condition va-
rande skivor, lät väldigt mycket bättre 
än cd-versionen (varmare ljud, inga 
skarpa kanter, skrälligheten förpas-
sad), kom två nyinspelade versioner av 
Bachs Johannespassion (dirigenter: 
Gardiner resp. Pierlot), i det närmas-
te samtidigt med att jag genom P2:s 
försorg tog del av Peter Dijkstras live-
version i ögonblicket, med Drottning-
holms barockensemble och, som det 
en gång var, solister hämtade ur kören, 
nu Radiokören. Om Dijkstras tolkning 
tedde sig rätlinjig och litet solisttunn, 
är John Eliot Gardiners 2003-version 
(SDG) utförd med en utmärkt stompig 
orkester och inte bara namnkunniga 
solister, utan solister som gör att pas-
sionen lever. Den påminner en hel del 
om hans förra skivutgåva av Johannes 
från 1986, fler solister från Montever-
dikören, men vilka solister! Philippe 
Pierlot (Mirare) å sin sida balanserar 
det cirkelformade verket (nästan hund-
raprocentigt ur den första versionen 
[av fyra] från 1724) med bravur och det 
här påminner mycket om angreppssät-
tet från fjolårets Magnificat: finstämt, 
naket, liten besättning och stort enga-
gemang – och jag väljer att inte välja, 
det här är två storartade Johannespas-
sioner, två fullpoängare.

Cembalokonserter från 1772, det är 
sena verk av C.P.E. Bach, men det är 
Andreas Staier som sitter bakom kla-
viaturen och Freiburgs barockorkester 
under Petra Müllejans som på denna 

dubbel-cd (Harmonia Mundi) ger sig hän när det gäl-
ler vårkänslor. På samma sätt som Staier blåst liv i 
t.ex. Haydns klavermusik, åker dammet från notstäl-
len och det här blir ren rock’n’roll, om uttrycket tillåts. 
Det handlar inte alls om att göra något modernt eller 
utstuderat, här handlar det om sällsynt kemi mellan 
cembalist, C.P.E. och orkestern, ett möte som du inte 
får låta bli att ta del av, rekommenderas rejält. Sex år 
tidigare skrev brodern Johann Christian sina sex so-
nater opus 5 för fortepiano, nu har Susan Alexander-
Max tagit sig an dem på ett klavikord (Naxos) som 
förvisso låter spinkigt men ändå passande. Det är tör-
hända väl fagra tolkningar, Brautigam på ett välspikat 
fortepiano hade jag velat jämföra med (säkert ett pro-
jekt på gång, eller hur, Robert von Bahr?), konkurren-
sen är inte mördande, bara ett halvdussin tolkningar 
där de på Hungaroton och Pierre Verany ter sig svå-
rare att hitta än den relativt sena på Chandos. Näm-
nas kan också att Hermann Max’ undergörande tolk-
ningar av nästa Bach-sons, Wilhelm Friedemanns, 
kantater från tidigt nittiotal nu återutgetts (Capriccio) 
och de ska du inte gå förbi om du vill ta del av välgjord 
sakral musik med fyra inkännande solister, en av vå-
rens mer motiverade återutgivningar. 

Christophe Rousset har jag tidigare hyllat här, 
både som interpret bakom klaveret i Bach och långt 
smalare utgåvor och som dirigent av framför allt ba-
rockoperor som fått leva ett liv i tystnaden på glöm-
skans vind. I den senare formen har han plockat fram 
den så misslyckat stavstötande Jean-Baptiste Lullys 
Bellérophon från 1679 (Aparté). Först ska det sä-
gas att de små skivbolagen, det är de som ger oss de 
största njutningarna och de mest påkostade inspel-
ningarna. När Deutsche Grammophon (med utantag 
nedan!) bygger artister likt varumärken och ger oss 
ännu en välspelad Brahms eller Mahler, är det skivbo-
lag med franska eller finska namn som ger oss en re-
pertoar som får mungiporna att peka uppåt. Så, åter 
till Lully och hans mångbottnade och på sin tid väldigt 
populära opera, där det mytiska innehållet hade en 
stark koppling till samtida politik och kung, och det 
kan bara konstateras, att ska du ge någon tvivlare en 
barockopera (och att tvivlaren inte har fyra timmars 
tålamod för en schysst, oavkortad Händel), sätt den-
na fullständigt lysande inspelning i händerna. Rous-
set är mer spänstig än vanligt, om det nu är möjligt, 
de sångliga insatserna från solisterna är enaståen-
de och Les Talens Lyriques och Namurs kammarkör 
kramar svetten ur partituret. En fantastisk operain-
spelning, placerad i en inbunden bok med kompletta 
texter på nästan valfritt språk, en inspelning du bör 
jaga ifatt!

Jakten på obskyra barockoperor, eller kanske in-
tresset för genren i sig, har fått de framsynta skivbo-
lag som innan det var ”inne” med dessa barockned-
slag från okändisar, spelade in tonsättarnamn som 
fått Wikipedia att klia sig i huvudet dåförtiden, leve-
rerar återutgivningar som jag bara måste få rekom-
mendera och tipsa om: Två riktiga ädlingar till återut-
givningar är Carl Heinrich Grauns Montezuma och 
Johann Adolf Hasses Cleofide (båda Capriccio). 
Trots att Graun-operan från 1755 inte kan stoltse-
ra med värst många solister jag är överdrivet bekant 
med, är det här kvalitetstyngt (och då inte bara för att 

det var Fredrik den Store som skrev 
synopsiset till operan om Cortes och 
hans övergrepp mot aztekerna) och 
dessutom var det världspremiärutgå-
van när den kom första gången 2008; 
lyrisk, koloraturtung och med få long-
örer. Cleofide är ett uthållighetsprov 
på fyra cd, det är William Christie som 
står för balansakten 1986 med Emma 
Kirkby som en förtjusande huvudrolls-
innehavare, 1731 anträddes tiljorna 
första gången och det sägs att Johann 
Sebastian Bach såg premiären. Det 
här är ett bra visitkort för Hasse och 
hans konst, där intresset inte sjunker 
trots närmare fyra timmar, mycket ock-
så förtjänstfullt iscensatt av Christie, 
som trots få arior varierar sångarnas 
insatser väl. Som sagt, återutgivningar 
att njuta av.

Michel van der Aa berättade jag om 
häromspalten som ett nedladdnings-
fynd och därför är det glädjande att 
han återfinns på skiva på riktigt, om 
än på eget bolag. Det är dock långt 
från dåtidens ”vanity labels”, dessa 
dagens tonsättarbolag (Nyman har 
ett, Bryars har ett, Glass har ett etc.), 
Disquiet Media (www.disquietmedia.
net) har hittills utgett två av van der Aas 
egna cd, den första med tre olika men 
ändå lika axplock i form av Spaces of 
Blank (sångcykel för mezzosopran, 
orkester och ”soundtrack”), Mask (för 
ensemble och ”soundtrack”) och det 
motsägelsefulla Imprint (för soloviolin 
och barockorkester), i alla tre fallen väl-
kända uttolkare som borgar för att ton-
sättarens vision vinner mark, en spän-
nande skiva, men som överskuggas av 
något som kanske blir en modern klas-
siker, hans Here-triologi från 2001–
2003, ett tredelat verk där både poesi 
från Emily Dickinson och tonsättaren 
själv får anslå en väg in i ett intrikat, oer-
hört välskrivet verk, tre delar som är så 
strukturellt sammanhållna att den tio år 
yngre van der Aa kändes genialisk re-
dan då, rekommenderas för både den 
nyfikne och den som blivit blasé på 
samtida musik av mer brötigt slag, det 
här är en ny stigfinnare med stor med-
vetenhet om traditionen.

En annan storslagen skiva är Malmö 
Operaorkesters dubbel-cd Footprints 
(Swedish Society) med musik av vår 
store tonsättare Sven-David Sand-
ström, verken är Seven Days baserad 
på en känd skapelseberättelse och 
pampigt framförd med lån av förra se-
klets stora modernister, Nimrûd hälften 
så långt, men närapå lika spännande, 
en något annorlunda men lätt igen-
kännbar Sandström. 

Att hålla en hel tonsättargärning i sin 
hand i form av en inte ens välfylld cd är 
en skräckblandad upplevelse. Cinque-
cento bjuder Philippe de Montes elev 
Philipp Schondorffs (1565?1570?–
1603) bevarade musik (Hyperion), 
med mässan Usquequo Domine i cen-
trum, musik så välljudande och inkän-
nande sjunget så man blir rent spräck-
lig – hur många sådana här tonsättare 
gömmer sig i klosterbibliotek och an-
dra obskyra platser? Om versionerna 
får anses definitiva? Omöjligt att veta, 
men troligen kommer ingen annan att 
ge sig i kast med den här repertoaren, 
så mitt råd är: köp!

De få gånger jag skriver något kri-
tiskt i den här spalten, brukar det 
handla om den fantasilöshet och spän-
ningslöshet de gamla, stora skivbola-
gen (Virgin undantaget!) uppvisar i sin 
i sig begränsade skivutgivning, men nu 
måste jag ge en eloge för att Decca ta-
git sig an en för många tidigare okänd 
men ack så mäktig mässa, som skri-
der fram med samma taktfasthet som 
en Porcupine Tree-konsert strävande 
efter att hålla jämna steg med video-
projektionerna. Renässanstonsät-
taren (och diplomaten!) Alessandro 
Striggios mässa Ecco si beato pirno 
har jag dokumenterad sedan tidigare 
från radion, framförandet skedde vid 
en Promskonsert 2007 (då med BBC 
Singers, The Tallis Scholars m.fl), och 
den dåtida positiva överraskningen 
av ett nyupptäckt, stort verk minner I 
Fagiolini mig om i sin cd-inspelning, 
inspirationen till Tallis’ Spem in alium 
är självklar, men Striggio klarar sig bra 
på egen hand, det här är ett veritabelt 
mästerverk, ett till, som fått ligga till sig 
i dammet i något bortglömt bibliotekt 
(och onödigt vetande: Alessandro fick 
en son, även han döpt till Alessandro, 
och denne låg bakom texten till Mon-
teverdis epokgörande opera L’Orfeo). 
Rekommenderas!

Jan-Erik Zandersson

Som vanligt finns det en mycket länge variant av 
den här spalten på nyaupplagan.se, där också 
äldre spalter återfinns.

Månadens 
klassiker

Den 19 september i år är det hundra år sedan en av de verkliga giganterna inom svensk 
modern musik, allan Pettersson, föddes. Ett liv kantat av fattigdom och sjukdom, men 
med en skapargärning som allt för få uppmärksammat. Det tyska skivbolaget cpo har 
varit mest frekventa och utgett flertalet centrala verk, Bis och Caprice här hemma har 
gett oss förträffliga men få inspelningar. Kan man hoppas att de hundra åren är tillräck-
ligt skäl för att uppmärksamma honom med en räcka inspelningar i höst, månne?
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Mexikos nationella stoltheter, de bi-
sarrt superhjälteliknande fribrottar-
na, var överallt i 60-talets b-filmer, så 
även i denna (som dessvärre aldrig fick 
namnet De blodiga apornas natt på 
svenska). Om dess regissör, epokens 
fixstjärna René Cardona, så hade gjort 
en film om sankt Göran, skulle antagli-
gen denne ha burit lädermask med sil-
verkors och dräpt draken genom att gå 
ner i brygga, klämma fast den mellan 
vaderna och slunga den bakåt. Att han 
lyckades hålla sig från brottningssce-
ner i den makalösa barnfilmen Santa 
Claus, beror nog enbart på att han fick 
låta jultomten skjuta djävulen i skin-
kan med en leksakspil istället — och att 
dessa två filmer stammar från samma 
vrickade sinne, är information som jag 
nästan inte klarar av att härbärgera.

Nåväl, till ämnet; två män stjäl en 
gorilla från zoo. De är en privatveten-
skapsman och hans lytte underhug-
gare, som ser ut och beter sig som en 
mexikansk Klabbarpare. De kampe-
rar i ett mexikokitschigt överklass-
hem med veckade lampskärmar och 
rosa divaner, där de i ett källarlabora-
torium transplanterar apans hjärta till 
vetenskapsmannens son Julio, som 
har dödlig leukemi. Och för säker-
hets skull, i händelse av att tittarna inte 
skulle förstå vad som försiggår, skild-
rar man detta med autentiska hjärto-
perationsscener, alltför grafiska och 
grisiga för att jag ska vilja utsätta de re-
dan hårt prövade Magma-spisarna och 
Arkiv B-diggarna för någon närmare 
beskrivning.

Det är de mångskiftande vålds-
scenerna som utgör filmens abso-

Mordiska apmonster och grafisk hjärtkirurgi paras ihop med maskerade 
fribrotterskor i ett långt ifrån himmelskt äktenskap. i arkiv B låter vi denna 
gång Mexikos forne sunkmeister rené Cardona visa, hur man kan stoppa 
in ett maximum av publikfriande ingredienser i 83 minuter spelfilm, och 
samtidigt få 60 av dem att kännas som helt mediokert drama. välkommen 
till Night of the bloody apes från 1969 — eller, för att låna en av filmens 
nyckelrepliker: ”Prepare the gorilla”.

luta kreativa kulmen, även om åsynen 
av ett bultande hjärta som lyfts ur en 
blodkladdig bröstkorg, får dem att 
blekna till TV4-nyans i jämförelse. Här 
har Cardona uppenbarligen tagit lär-
dom av Herschell Gordon Lewis de-
liriska frosserier i effektsökande men 
billiga blodbad. Som en logisk följd av 
hjärttranplantationen, morfas Julios 
snutfagra anlete över till en orakad, 
grymtande apmänniskas vindbitna 
nylle, och han rusar grymtande ut i nat-
ten, skalar huden av unga män, trycker 
ögonen ur hålorna på vittnen, bryter 
sig in hos nakna kvinnor och sexmör-
dar dem så att blodet sprutar på väg-
garna. Både den sjuka fantasin, den 
blodiga närgångenheten och den up-
penbart kringskurna budgeten bär 
omisskännliga spår av gore-pionjären 
från Florida.

Men brottningen då? Ja, en röd-
klädd brottarkvinna går några matcher, 
men idrottens medverkan i filmen sö-
ker förgäves en dramaturgisk förkla-
ring. Antagligen hade det varit ekono-
miskt oförnuftigt att inte ha den med. 
Och visst, det är en spektakulär sport 
med många exotiska grepp – man 
klänger sig fast vid sin antagonist med 
armar och ben och rullar runt som ett 
oformligt nystan på längden och tvären 
— men något hyperventilerande nerv-
knippe blir väl inte tv-tittaren precis.

Detta är över huvud en sådan film 
där komiken huvudsakligen uppstår i 
backspegeln. Trots orgiastiska utfall av 
kreativt ultravåld, är den inte en karne-
val av non-stop korkad bisarro-action 
i stil med Inframan, utan de flesta sce-
ner är tämligen alldagliga och lunkar 

KULt

”S.k. svenskt är för mig genuina svenska varumärken 
som bl.a. volvo (kinesiskt), abba (norkst), Kalles 
Kaviar (norskt), Pripps Öl (danskt), Saab (holländskt, 
Marabou (amerikanskt), aftonbladet (norskt), 
ramlösa (danskt), absolut vodka (franskt), Felix 
(norskt) Scania vabis (tyskt), Önos (norskt), Gevalia 
(amerikanskt). Länge leve den gränsöverskridande 
svensktheten!”

– HC Ericson om Sverige

arkiv B
Illustration av Rit-Ola

BiFFEN oCH BaNaNEN 

fram på habil b-nivå. En öm fader för-
söker uppmuntra sin dödssjuke son; 
ett par grälar för att han sätter karriä-
ren framför henne. Den stora värmen 
i kroppen kommer först då ens hjärna 
kokat ned vad man faktiskt bevittnat. 
Den stora humorn bor i kontrasten 
mellan den fullständigt sinnessjuka 
handlingen och samtliga medverkan-
des sätt att agera som om detta vore 
en helt logisk händelsekedja. Det är 
lite som när man med en kombination 
av frustration och leda pressar sig ige-
nom en träig litteraturklassiker med 
några få dramatiska höjdpunkter, och 
först efteråt upptäcker att den givit en 
något storslaget.

Robert K Huselius
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Red Riding Hood är regisserad av Ca-
therine Hardwicke, som gjorde den 
första filmen i Twilight-serien, och det 
är väldigt, väldigt uppenbart vad hon, 
manusförfattaren och producenterna 
siktade på när de totade ihop den här 
Rödluvehistorien.

Alla ungar gillar Twilight, okej? Pojke 
möter flicka. Pojke är vampyr. Flicka 
möter annan pojke också. Han är var-
ulv. Flicka väljer vampyr. Flicka vill bli 
vampyr. Ett övernaturligt triangeldra-
ma, det går hem i flickrummen!

Amanda Seyfried spelar stackars 
Valerie, som sedan barnsben är för-
tjust i den fattige jägarpojken Peter. 
De två växer upp till stiliga tonåringar, 
men Valerie får inte gifta sig med Peter, 
hennes fattiga föräldrar har utsett rike-
manssonen Henry till Valeries fästman. 
Hon har inget annat val än att lyda.

För att göra det hela än värre, terro-
riseras den lilla lika idylliska som pitto-
reska medeltidsbyn mitt inne i skogen 
där de bor, av en stor, arg och glupsk 
varulv. Varulven dyker upp då och då 
och dödar folk, och innan historien 
börjar har den hunnit glufsa i sig Vale-
ries syster.

För att stoppa varulvens framfart 
kontaktar man en Witchfinder Gene-
ral, och in på scenen träder då Gary 
Oldman som fader Solomon. Han skyr 
inga medel för att hitta varulven. Vem 
kan varulven vara? Är det den svart-
klädde outsidern Peter, som alltid 
häckar i skogen? Är det den lite tafatte 

red riding Hood

En av mina favoritgenrer är Galna Fa-
miljen-genren. Detta är ingen subgen-
re i komedifacket, nej självklart handlar 
det om skräck: Galna Familjen-filmer 
är de där som handlar om att några 
människor, oftast resenärer på bilfärd, 
kör vilse någonstans mitt ute i ingen-
stans, och när de letar efter hjälp hittar 
de ett mystiskt hus i vilket Galna Famil-
jen bor. Typexempel: Motorsågsmas-
sakern. Jag hade vissa förhoppningar 
på Husk. Filmen har nämligen en hyf-
sat lockande trailer. Dock visade sig 
det här vara både tråkigt och förtvivlat 
ooriginellt. Originalitet är inte genrens 
styrka, men detta kändes mest trött. 
Jag gillade dock att folk sitter vid syma-
skiner och syr de mest bisarra grejor.

adèle and the Secret of the 
Mummy (Nordisk Film)

Luc Bessons senaste spelfilm som re-
gissör går direkt på DVD i Sverige och 
det förvånar mig inte. Trots att den här 
fånigt nog har försetts med en engelsk 
titel (kan folk inte svenska idag?), är 
detta en fransk film baserad på mäs-
taren Jacques Tardis seriealbumsvit 
”Adèles extraordinära äventyr”. Vi som 
faktiskt läst – och älskar – både Tardi 
och hans Adèle Blanc-Sec, är i Sve-
rige väldigt få och i de flesta fall över 
40 år gamla. Serien dök upp redan på 
1970-talet.

Tardis fantastiska äventyr med Adè-
le utspelar sig i Paris åren innan första 
världskriget, och i intriger kraftigt in-
spirerade av franska sensationsroma-
ner och följetänger från den tiden (ett 
slags tidig pulp fiction), möter den be-
stämda och tuffa damen Adèle galna 
vetenskapsmän, dinosaurier och le-
vande mumier. Serien är underbar.

Luc Bessons film får väl sägas vara 
helt okej – som äventyrsfilm. Han har 
nämligen gjort något slags Indiana Jo-
nes av det hela. Jornalisten och förfat-
taren Adèle är här en ung, snygg brud 
som råkar ut för fläskiga actionäventyr 
som vore hon Lara Croft. Visst känner 
man igen episoder, figurer och hela 
scenerier från albumen, men den rätta 
Tardi-stämningen saknas.

Men – Bessons film är snygg, på-
kostad och underhållande. Med andra 
ord: den är helt klart sevärd.

Giallo är ett seriealbum av mig och Mi-
kael Tomasic, och som kom ut 1994. 
Detta är dock inte filmatiseringen av 
albumet.

...Visst är det trist att vänja sig vid att 
bli besviken. Italienaren Dario Argento 
är en av de regissörer som betytt mest 
för mig. Jag brukade dyrka honom och 
hans filmer – men nu har han i princip 
inte gjort något som varit riktigt bra 
sedan Opera 1987. Däremot har han 
gjort flera riktigt usla filmer. Giallo är 
inget undantag. Det känns som om 
den gamle Dario har tappat allt.

I Giallo spelar Adrien Brody en snut i 
Italien som jagar en bisarr seriemörda-
re med gul hy – därav titeln, en titel som 
även anspelar på termen ”giallo”; det 
italienska namnet på en viss typ av thril-
lers och rysare. För att sätta dit buse-
mannen måste hjälten tänka som en se-
riemördare. Ja, visst har vi hört det förut.

Brody har stämt Argento och produ-
centerna, och försökte stoppa filmen 
från att släppas i USA. Brody hävdar 
bland annat att han aldrig fick betalt för 
sin insats. Hur det egentligen ligger till 
med detta vet jag inte, men ska filmen 
stoppas, är det för att den är för dålig.

Se om Deep Red, Suspiria och Lju-
det från kristallfågeln istället.

Så anländer till slut Dwight H Littles 
filmatisering av det populära TV-spe-
let TEKKEN. Själv brukade jag och en 
kompis spela detta tuffa fajtingspel så 
att fingrarna blödde under min tid som 
PlayStation-entusiast på 90-talet.

Tyvärr är den här filmen inget vi-
dare. Den utspelar sig i något slags 
futuristisk, dystopisk storstad, och 
kampsportsturneringen TEKKEN är 
ett substitut för krig – eller hur det nu 
var, det hela är rätt krystat.

Luke Goss har en av huvudrollerna, 
men spelar inte en av kombattanterna. 
Visst är det kul att få se de för fansen 
välbekanta figurerna från TV-spelet tol-
kade av skådespelare, och visst finns 
här en del bra fajter, men filmen är för 
dum och trist, och ibland lite klantigt 
gjort. Roligast är Gary Daniels som den 
illasinnade halvroboten Bryan Fury.

Åtminstone i Malmö blev denna 
oerhört trevliga och mysiga Gérard 
Depardieu-film en långkörare på bio. 
Och det var den väl värd att bli. Den 
inte särskilt kulturellt bevandrade 
Depardieu träffar i en park på en liten 
vänlig tant på närmare 100 år. Hon 
inviger den till synes måttligt begåva-
de och bufflige knegaren i litteratu-
rens värld, djup vänskap uppstår och 
hans liv förändras.

Mina eftermiddagar med Margue-
ritte är kanske lite väl bagatellartad, 
vilket  gör att jag bara sätter en trea 
i betyg, men det är svårt att hitta en 
trevligare film just nu. Dessutom  blir 
man väldigt sugen på riktiga, franska 
sandwiches när man ser filmen.

Giallo 
(atlantic Film)

Mina eftermiddagar med 
Margueritte (atlantic Film)

Husk
(Cinematic vision)

tekken 
(SF)

Det politiske, grekiske regissören 
Costa-Gavras son Romain gjorde 
den våldsamma, uppmärksamma-
de, omdiskuterade videon till M.I.A.:s 
låt ”Born Free”, i vilken amerikansk 
polis samlar upp rödhåriga pojkar 
som brutalt bussas iväg till ett fält 
där de dödas. En enkel allegori för 
främlingsfientlighet.

När nu Romain Gavras gör lång-
filmsdebut är det med en fransk film på 
samma tema. Lite underligt.

Vincent Cassel är förstås något av 
en favoritskådis. Förutom att även ha 
producerat Vår dag skall komma inne-
har han den ena huvudrollen – och han 
gör åter paradrollen som ärkesvin.

Olivier Barthelemy är den unge, röd-
hårige Rémy som har problem hemma 
med sin skrikiga white trash-familj. 
Dessutom verkar det som om han har 
homosexuella tendenser han inte kan 
hantera.

Cassel är den livströtte psykologen 
Patrick, rödhårig även han. När han in-
troduceras i filmen äter han förstrött 
chips medan han ointresserat lyssnar 
på en gråtande patient.

Rémy och Patrick råkar träffas och 
tillsammans ger de sig ut på en odyssé 
där de till en början verkar vilja förverk-
liga sig själva och vara stolt rödhåriga. 
De beslutar sig för att försöka ta sig 
till alla rödhåriga människors paradis: 
Irland.

Dock spårar färden snart ur i en vir-
vel av förnedring, vidrigt beteende och 

vår dag skall komma

våld. Patrick och Rémy rånar, miss-
handlar och lever jävel.

Vid ett tillfälle tar de in på ett hotell, 
där Patrick raggar upp tre unga, topp-
lösa engelska brudar. En av dem spe-
las av Alexandra Dahlström från Fuck-
ing Åmål! Det här är hennes livs roll. 
Patrick går ut till hotellets bubbelpool 
där det sitter ett par och gosar. Själv-
klart pissar Patrick i poolen.

Första delen av Vår dag skall komma 
är egentligen en alldeles för övertydlig 
allegori. Gavras skriver oss på näsan. 
Men när det hela sedan spårar ur vet 
jag inte riktigt vad han är ute efter, mer 
än att eventuellt chockera publiken.

Det Frankrike våra huvudpersoner 
färdas genom ger nästan intryck av att 
vara postapokalyptiskt. Här finns väl-
digt få människor. Mycket är öde.

På sätt och vis gillar jag Gavras film. 
Den har vissa inslag som tilltalar mig, 
och så har den Vincent Cassel.

Henry? Är det kanske Valeries farmor? Vem? Vem? 
VEM?!

Under en nattlig varulvsattack ställer sig varulvs-
skrället och pratar med Valerie. Hon skonas av di-
verse skäl. På grund av detta blir hon anklagad för att 
vara häxa och spärras in. Här ska det brännas på bål 
och grejor!

Det har ju gått inflation i ordet ”kalkonfilm”. Folk 
använder det alldeles för ofta. Folk kallar filmer som 
bara är dåliga rent allmänt för kalkoner. Och det kan 
man ju inte göra.

Men Red Riding Hood är den mest klockrena kal-
kon jag sett på väldigt, väldigt länge! Det här är ofatt-
bart dåligt. Man tar sig för pannan. Hardwickes film 
har här i Sverige försetts med en 15-årsgräns, efter-
som Statens Medieråd (som ju tagit över efter Bio-
grafbyrån) ansåg filmen vara för otäck och skräm-
mande för yngre barn.

För otäck och skrämmande? Har vi sett samma 
film? Kanske en lågstadieunge blir lite skrajsen i böj-
sorna när varulven slår till, men ingen annan. Framför 
allt inte de trettonåriga flickor filmen riktar sig till. Ing-
enting, absolut ingenting, i filmen fungerar. Den lilla 
medeltidsbyn är helt uppbyggd i studio, liksom de-
lar av skogen, och visst skänker detta en viss trevlig 
sagostämning, men det innebär även att filmen blir 
artificiell. 

Men det största problemet är förstås storyn och 
den hemska dialogen. Det anspelas på Rödluvan 
lite då och, oftast på lite krystade sätt, och jodå, visst 
är Valerie iförd en klarröd kappa. De stackars skå-
despelarna kämpar med sina repliker. Det går inte 
så bra. Det blir riktigt genant för det mesta. Det blir 
mycket överspel och larv. Oldman tar ofta i och det 
viftas med armarna.

Varken Fernandez eller Irons besitter någon större 
utstrålning.

Jag kan väl inte påstå att jag sett så 
många grekiska filmer. Alldeles just nu 
kommer jag bara på tre stycken, alla 
väldigt udda, bisarra genrefilmer.

Här har vi ytterligare en grekisk film, 
udda den med, men en arthousefilm.

Attenberg är namnet på staden 
där det filmen utspelar sig. Jag citerar 
pressmaterialet: ”Attenberg. Ett arki-
tektoniskt experiment, byggt någon 
gång på 60-talet, som aldrig var me-
ningen att härbärgera mänsklig värme 
utan bara de arbetare som jobbade på 
den närbelägna aluminiumfabriken.”

Detta hade jag ingen som helst 
aning om, och det framgår inte av fil-
men. Jag tyckte mest att det liknade en 
ganska idyllisk, sovande grekisk små-
stad, full av sockerbitsliknande hus vid 
kusten.

Ariane Labed spelar 23-åriga Ma-
rina som håller på att upptäcka och 
utforska sin sexualitet. Hon är väldigt, 
väldigt osäker på sig själv och sina 
känslor. Är hon asexuell? Är hon les-

attenberg

bisk? Kan hon känna ömhet? Njutning?
 Hennes bästa kompis Bella är mer promiskuös, 

och Marina övar tungkyssar på Bella, som försöker 
lära henne hur man gör. Marina träffar efter ett tag en 
något äldre kille, men vet inte riktigt hur hon ska gå 
tillväga när hon umgås med honom, varken socialt el-
ler sexuellt.

Till på köpet är Marinas far döende i cancer. Hon 
bor ensam med honom, jag gissar att modern är död, 
och deras förhållande är lite märkligt det med.

Athina Rachel Tsangaris film vann priser på både 
Thessalonikifestivalen och i Venedig. Det förvånar 
mig inte. Det här är inte bara en typisk filmfestivalfilm 
– det är även en typisk film som vinner priser.

Det är även en riktigt pretentiös konstfilm. Den är 
förbannat jävla pretentiös! Attenberg är urtypen för 
en film som är mer intressant än bra. Jag vet inte om 
jag vill känna folk som tycker att det här verkligen är 
bra på riktigt. Filmen är ett stillsamt porträtt av en ung 
tjej, men i slutänden är det hela fullkomligt menings-
löst. Åtminstone upplever jag det som poänglöst. At-
tenberg ger mig absolut ingenting.

Tsangari har gjort en ganska snygg film. Emellanåt 
är den lite rolig. Flickorna är söta. Ett par sexscener är 
väldigt vågade (gör de det på riktigt?).

Men agerandet och all dialog är tea-
tralisk, och ofta är det så arty att det 
blir direkt löjligt. Jag vet ibland inte om 
det är meningen om det ska vara roligt 
eller ej.

Då och då klipps det in scener där 
Marina och Bella går längs en sten-
gång, där de ömsom utför silly walks, 
ömsom imiterar djur. Marina gillar att 
se Sir Richard Attenboroughs filmer 
om gorillor på TV, och i en scen hoppar 
hon och farsan runt i en säng och leker 
apor. Ibland leker Marina andra djur.

Attenberg är så smal att man kan 

sticka den genom ett nålsöga. 
Jag kan inte påstå att det är en sär-

deles tråkig film och den är hela tiden 
intressant, men, jag satt hela tiden och 
väntade på att något skulle hända (vil-
ket dock aldrig skedde). Jag kommer 
aldrig att se den igen. Det är livet för 
kort för.

Det är rätt intressant att Bradley Cooper plötsligt gör 
kometkarriär i Hollywood. I TV-serien Alias var han 
Jennifer Garners snälle kompis och gjorde väl inget 
större intryck mer än att han var sympatisk. Men se-
riens stjärna Garners karriär på biodukarna har gått 
i stå och hon har väl mest varit hemma och fött barn. 
Och här kommer Cooper och medverkar i succéer 
som Baksmällan.

Bradley Cooper är Eddie Morra, en misslyckad för-
fattare som bor i en extremt sunkig lägenhet och som 
dumpas av sin flickvän. En gång i tiden var Eddie gift 
(”I fem minuter”) och en dag springer han på sin före 
detta svåger på stan. De tar en öl och svågern, som 
tydligen brukade langa droger, ger Eddie en tablett 
med ett nytt, hemligt preparat som heter NZT.

Utan att känna till dess effekter – svågerns beskriv-
ning lät otrolig – tar Eddie tabletten, och efter tret-

tio sekunder börjar den verka. Människan utnyttjar 
bara 20% av hjärnans kapacitet. Tar man NZT använ-
der man 100%! En fullkomligt fantastisk upplevelse, 
tycker förstås den plötsligt supersmarte Eddie.

Men så hittar Eddie svågern mördad – skjuten i 
pannan. Dock hinner Eddie förse sig med ett rejält 
lager NZT och hans liv förändras radikalt – han blir 
framgångsrik affärsman och rådgivare, och anlitas av 
mogulen Carl Von Loon (Robert De Niro) för att se till 
miljonerna strömmar till än mer.

Men nu visar det sig att någon är ute efter Eddie – 
han förföljs av en mystisk man som inte tvekar att mör-
da folk som kommer i vägen. Samtidigt jagas Eddie 
av en brutal öststatsskurk Eddie lånat pengar av. För 
att göra det hela ännu värre, börjar Eddie att känna av 
NZT:s biverkningar...

Visst finns det saker att anmärka på i Limitless. För 
det första öppnar filmen med en av slutscenerna, nå-
got jag alltid tycker är onödigt och irriterande. Och 
Eddie agerar berättarröst filmen igenom – också 
onödigt, om det inte är en Mike Hammer-deckare. 
Och hela grejen med öststatssnubben känns påklist-
rad för att lägga till ännu ett spänningsmoment helt i 
onödan.

Men jag struntar glatt i dessa invändningar. Jag 
tycker nämligen att Neil Burgers (ja, han heter Bur-
ger!) film är fantastiskt underhållande, intressant, 
fascinerande och till och med spännande. Det här 
är tveklöst en av de bättre thrillers jag sett på rätt 
länge – det är trots allt sällan jag tycker att någonting 
är spännande.

Tankarna går till gamla fina 70-talsthrillers som till 
exempel Maratonmannen och liknande, fast berättat 
med ett väldigt modernt stuk. Eddie Morra får väl sä-
gas vara en typisk Hitchcockhjälte; en kille som är på 
fel ställe vid fel tillfälle, och därför dras in i en snårig 
historia där han jagas av okända.

Filmfotot är ofta väldigt kreativt, med oerhört tuf-
fa kameraåkningar; det är driv i berättandet, och 
ja – Bradley Cooper är en sympatisk hjälte. Här finns 
ett slagsmål och ett par actionscener, men i övrigt är 
bataljerna i princip ersatta av att Eddie tänker ut en 
annan lösning! Jag gillar också den lätt omoraliska 
sensmoralen i filmen.

Och Tom Ford har designat Eddie Morras snygga 
kostymer.

Limitless
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Det tar sig till slut men det känns som om man måste 
kvalificera sig för hela verket genom att först utså ett 
flerhundrasidigt uttråkningstest. Murakamis nya och 
olyckligt betitlade meisterwerk-triologi är trots en 
sassy yrkesmörderska i en av huvudrollerna inte pre-
cis någon rafflande historia. 

1Q84 är egentligen tre böcker, två är ute, den tred-
je kommer eftersom. Undertecknad har än så länge 
orkat bena väg genom den första. Det kan ju tyckas 
lite märkligt att avhandla halvfärdiga böcker som inte 
ens i del är helt läst men folks, det sägs att Murakami 
är nobel price material och det är tre ordentliga voly-
mer vi snackar om så here we go, en i taget. 

Första boken handlar en hel del om litteratur vilket 
ju normalt kan vara skoj och den har då och då inslag 
av den speciella Murakamimystiken som jag förestäl-
ler mig är det som många med mig en gång fastnat för 
hos den berömde japanen. 

Det drages några parallella historier och i dessa 
historier i historier (en av parallellerna är en story i vil-
ken två män i förlagsvärlden tar en egenartad sjutton-
årings debutroman och skriver om den för planerad 
succé). För Murakami blir det här ett passande verk-
tyg för att utforska själva skrivandet i skrivandet och, 
håll i er, ”författarrollen”. Är man inne på den sortens 
litteratur och redan fast i Murakamis garn så är 1Q84 
säkert kalas hela vägen. Inte minst pga. att en paral-
lell, den med mördaren, har tydligare drag av Muraka-
mis egenartade fiktion med dess speciella mystiska 
touche. 

Så här beskrivet låter det kanske alla tiders men 
MAND! vad det babblas i metafiktionens och de lite 
småknepiga vibbarnas namn. Att läsa den första de-
len av 1Q84 känns som att lyssna på en pratkvarn 
lägga ut texten en kvart trots att man fattat den trista 
poängen efter 45 sekunder. Man morrar för sig själv, 
särskilt om man roas måttligt av ännu en bok om att 
skriva böcker och är van vid att folk kommer snabbare 
till skott. 

Murakami må vara ett av de stora namnen just nu 
och visst kan man hävda att han är unik men det är 
till syvende och sidst upplevelsen av konsten som är 
det viktiga (som Karl-Ove Knausgård Den Store ny-
ligen så riktigt påpekat i den fenomenala Min Kamp). 
Tyvärr är upplevelsen i alla fall av upptakten av 1Q84 
inte mycket att hänga i påskriset. Vad spelar det teo-
retiskt finurliga för roll om upplevelsen uteblir? 

Men, man har trots allt nån sorts disciplin i kroppen 
och hänger kvar och allt är nu inte påfrestande. Det 
finns, t.ex., tycker jag, en särskild japansk (tror jag) 
stämning att glida in i hos Murakami som intresse-
rar även i 1Q84. Metafiktionen har sina poänger och 
man vet ju att romansviten är lång och att det antag-
ligen tar fart någon gång. Murakami är som bekant 
en hängiven långlöpare och det verkar avspegla sig, 
det tar i varje fall tid innan maratonmannen kommer 
igång. För han gör ju det tillslut. Efter sisådär 350 si-
dor börjar det lossna och man börjar man sjunka in i 
denna Murakamis variant av 1984, med sin metafik-
tion, knepiga figurer, dubbla månar och ”hack” i tiden. 
Berättelserna tvinnas ihop efter hand och man mum-
lar för sig själv att det man trodde skulle hamna i pap-
perskorgen ändå måste läsas till slut. Kanske. Jag får 
be att återkomma med rapport om resten. Eventuellt. 

Fredrik Hellström

1Q84
Haruki Murakami 
Norstedts

Här sitter jag med det senaste numret 
av tidskriften OEI, ett litet betongblock 
på närmare 400 sidor i A4-format.

Vad väger den? Nästan två kilo! Det 
blir väl dyrt att skicka? Ja, med posten 
och som ekonomibrev kostar försän-
delsen 66 kr. Det kan ta död på vilken 
tidskrift som helst. Att det just är dist-
ributionen som kan få en flitig redak-
tion att avsluta utgivningen har man 
sett alltför många gånger. Då räcker 
inte ett generöst penningstöd från Kul-
turrådet. (Då får man nog i likhet med 
denna tidskrifts outslitliga redaktör, 
själv fara land och rike kring och dela ut 
sitt alster).

Men kan en sån här publikation som 
OEI, som mer än något annat ser ut 
som en bok, verkligen kallas tidskrift? 
Ja, en tidning är det i alla fall inte. För 
en tidning gäller en utgivningstakt på 
åtminstone två nr i veckan. Och då kall-
las den för dagstidning. Som ska ha ett 
innehåll av ”allmänna nyheter, bredd 
och aktualitet”.

Och vad ställer man då för krav för 
att kallas (kultur)tidskrift. Reglerna sä-
ger att man ska ha en periodisk utgiv-
ningstakt på minst 4 nr om året, och 
det är inte alldeles det enklaste, men 
det kan man fixa genom att ge ut två 
dubbelnummer eller ett ordinärt och 
ett tredubbelt. Ja, jäklar i det, kvadru-
pelnummer är också möjligt – alltså 4 
nr på en gång. Men storleken då? An-
talet sidor? Har ingen betydelse.

Vad är då en bok i det här samman-
hanget? Jo, det är en tidskrift som ald-
rig tar slut. Så sa den gamla lärarinnan 
Stina Quint 1892 då hon drog igång 
Folkskolans barntidning, som så små-
ningom skulle bli Kamratposten.

Men vad är OEI? Jag tror jag nöjer 
mig med att citera redaktionens egen 
förklaringstext.

”OEI är tidskrift som sedan starten 
1999 har givit sig hän åt produktiva 
felläsningar, estetiska teknologier, 
idioti, samtal och brus, languagepo-
esi och efterlanguagepoesi. Gertru-
de Stein. William S. Burroughs cut-
up-teknik, liksom skiftande samtida 
adaptioner och transformationer av 
procedurer som montage och colla-
ge. I kvadrupelnumret 18/19/20/21 
triangulerade vi på arkiviska 616 si-
dor mellan visuell poesi, textkonst 
och konceptuellt skrivande. Num-
mer 22/23 inventerade det interna-
tionellt exponentiellt växande fält 
som stavas digital poesi, cyberpo-
esi etc. översättningar och nyskrivna 
texter vill vi vidga och differentiera 
reflektionen kring och arbetet med 
poesi och teori idag och imorgon”.

Med detta har man vad jag förstår 
lyckats. 

Leif Nelson

Kan en tidskrift se ut hur fan som 
helst?
oEi Editör 22/23
oEi

Alltså, 464 sidor som väger över tre 
kilo. Jag blir så glad för denna mäktiga 
satsning av ABF tillsammans med ett 
museum. Denna sorts publikation går 
på tvärs mot dagens vanliga fantastiskt 
tryckta böcker om enskilda konstnärer, 
där det egentligen handlar om en på-
kostad katalog.

Torsten Billman är arbetsskildraren 
med havet i fokus. Han är alldeles för 
bekant för att jag ska introducera ho-
nom här. Träsnitt, teckningar, offentlig 
konst. Människan är alltid i centrum. 
Hennes rum formar henne.

Mitt första möte med Billman var, 
då jag som ung gymnasist glupskt slu-
kade Dostojevskijs Brott och straff i två 
band. De var fyllda av grisailleträsnitt, 
som alla komprimerade viktiga händel-
ser i boken. För alltid har de gett mig 
bilden av Raskolnikov, hans hemska ill-
dåd, Sonja…

Nu finner jag dem här igen.
Det är en fantastisk bok. En kultur-

skatt rentav.
Här behandlar en rad författare Bill-

mans liv och konst.
Ove Allansson förstås, proletärför-

fattaren som liksom Billman själv har 
havet som tema, konstkritikern Rolf 
Anderberg, konstnären Torsten Jurell, 
konsthistorikern Küllike Montgommery 
med en lång museikarriär, en av dem 
som bäst känner Billman; vidare Janne 
Svensson, metallarbetaren, som är kul-
turansvarig på IF Metallklubben på Vol-
vo i Eskilstuna, samlare av Billman…

Ja, det är, som ni ser, ett annat Kul-
tursverige än det nyliberala aktuella 
som format den här boken.

Samtidigt som det går att fördjupa 
sig i olika moment av konstnärskapet 
formas en spegel av en tid. Alla konst-
verken intill minsta teckning bidrar. Ib-
land blir det agitatoriska litet väl bundet 
av sitt samband. Ofta slås jag av hur 
ojämlikt kvinnor och män betraktats, 
eller hur konventionellt detta hängt 
kvar i de mest radikala kretsar. Det är 
bra att boken också låter detta synas. 
Trots att människor hos Billman alltför 
ofta är samma sak som män. Typiskt 
för sin tid.

Med den invändningen kan jag ändå 
säga att det här är en av de mäktigaste 
skildringarna av människan och hen-
nes rum jag upplevt på länge. Det är 
stort.

Och så sätter vi i minne, att kultur 
inte alltid är vad som märks på glossiga 
sidor i magasin.

Ett standardverk.

Thomas Millroth

torsten Billman Bildmakaren
redaktör Dan Lennervald
arbetarnas Bildningsförbund
Hallands konstmuseum

Efter honom, syndafloden är en fik-
tiv roman baserad framför allt på den 
sista tiden i Jack Kerouacs liv. Det är 
en sorglig och finstämd berättelse om 
ensamhet, skrivande, alkoholism och 
utanförskap. Jag tycker att det är något 
särskilt med böcker som tar ett korn ur 
verkligheten och gör fiktion av det, och 
är själv väldigt förtjust i sådana pro-
jekt. Självklart blir de inte alltid lyckade, 
men påfallande ofta. Några exempel 
på läsvärda böcker av den typen är 
Sara Stridsbergs Drömfakulteten och 
Happy Sally samt Kate Moses Över-
vintring som baseras på den sista ti-
den i Sylvia Plaths liv.

Även Per Planhammar lyckas med 
sitt projekt, tycker jag. Det här är en 
roman som man aldrig vill ska ta slut, 
samtidigt som det gör ont att läsa den 
eftersom den rymmer så mycket sorg. 
Språket är poetiskt utan att bli högtra-
vande och miljöbeskrivningarna är ofta 
oerhört fängslande. Beskrivande delar 
av Jacks liv då han bor med sin mamma 
i Florida och har dragit sig undan be-
römmelsen, blandas upp med kapitel 
där personer i Jacks omgivning talar/
skriver om honom. Det greppet gör att 
läsningen aldrig blir enahanda utan 
hela tiden fortsätter att fängsla.

Det är intressant hur Kerouac var-
ken ville förknippas med att vara något 
slags beatgenerationens far, eller bli 
en produkt på marknaden där roma-
nerna tenderar att glömmas bort. Idag 
utgör Kerouac en hel begreppsvärld i 
sig och hans På drift fortsätter att fas-
cinera generation efter generation. 
Men han är också en produkt – hans 
gamla kläder säljs för höga belopp till 
hängivna fans.

I romanen sitter Jack och dricker i 
sin mammas hus, och vårdar sitt utan-
förskap. Han blir för full, odräglig. Men 
han skriver också och skrivandet går 
som en nerv igenom hela Planham-
mars roman. Detta skrivande, som är 
så livsnödvändigt, blandas upp med 
det destruktiva och självförbrännande 
alkoholmissbruket som tilltar med ti-
den. Jag blir helt begeistrad av den här 
romanen och får både lust att under-
söka Planhammars tidigare verk och 
Kerouacs författarskap. Efter honom, 
syndafloden är en poetisk och litterär 
pärla som jag nu lär pracka på alla jag 
känner.

Jessica Johansson

Efter honom, syndafloden
Per Planhammar
wahlström & widstrand

Kajsa Grytt är en av landets få stora ar-
tister. Hennes konstnärskap går utöver 
den musik hon rör sig i. 

Alla rör vi oss på olika vis i våra for-
mat utifrån vilka vi vill vara. Men hon 
spränger alla ramar. Och formar sin 
identitet lika mycket som poet, musiker 
och solidarisk vardagsvarelse. Det går 
i varandra och över gränserna. 

Hon har just släppt ett nytt album, 
En kvinna under påverkan, ett i raden 
av kalejdoskopiska verk glimrande av 
motsägelsefull mästerlighet. Och nu 
kommer hon med ett slags självbiogra-
fi. Jag skriver med flit ”ett slags” – ef-
tersom hon än en gång ruskar sprickor 
i formen. 

Efter några kapitel känner jag mig 
som om jag satt i en centrifug. Det är 
snabbt tempo och raddor av namn och 
möten. Händelser avbryter varandra 
titt och tätt. 

Det blir motsägelsefullt. En del av 
Kajsa Grytt står för ett flödande små-
prat tryfferat med ögonblicksbilder. En 
annan stannar upp, granskar tvivlande, 
sjunker ner i mörker. Alla små händel-
ser, som sprakar likt ett fyrverkeri sida 
upp och sida ner, bländar med sin yta. 
Ibland är det fullständigt futilt, som då 
hon råkat stå bredvid E Type på Spy 
Bar… jaha?! Men oftare bildas ett 
slags mönster, som omfattar hur folk 
är klädda, favoritskor, sätt att tala med 
varandra, enkla vardagligheter. ”These 
foolish things” som ju kan betyda nå-
got för personen själv: en yta i den roll 
man rör sig i som i värsta fall stelnar till 
ett skal. Jag uppfattar hennes eviga 
återvändande till denna yta som en 
orolig reflektion över hur den påver-
kat eller rent av hindrat henne. Då hon 
glömmer bort det sociala och kulturella 
rollspelets mönster dyker hon in i ska-
pandet, hon betraktar sig själv t.e.x. i 
kamp med Sonja Åkessons ”Självbio-
grafi”, som ju ingick den prisade sam-
lingsskivan med tolkningar av poeten; 
Kajsa Grytts bidrag var det som gick 
djupast och därför dröjer ännu. 

Det är mycket musikaliskt tvivel som 
redovisas, försök som misslyckas, 
men också den eufori som den totala 
och lyckade satsningen för med sig. 
Och kanske också tomheten som föl-
jer inklusive frågan ”hur gjorde jag?”, 
eftersom det kreativa bakruset göder 
tvivlet att kunna göra om det. Så lyckas 
hon beskriva den yrsliga virveln då ett 
av hennes många mästerverk kom till, 
Allt faller. 

Bokens berättelse om Tant Strul 
är förstås svensk musikhistoria. I mitt 
minne dröjer också ett par resor, dels 
Aunt Fuzz/Tant Struls lilla USA-turné. 
Rörande i sin förhoppning, underbar 
i sin intensitet och sina besvikelser. 
Ett stycke absurd samtidshistoria är 
berättelsen om hur hon ingår i en kul-
turarbetardelegation i Nord Korea. En 
fullständigt egendomlig berättelse, där 
Grytt tar vara på varenda poäng och 
hinner beskriva sig från naivt förhopp-
ningsfull till sargat frustrerad. 

Jag skrev det nyss, men upprepar 
det gärna, att Kajsa Grytt ständigt är 

Boken om mig själv
Kajsa Grytt
Norstedts

några nummer större konstnärligt än 
sin omgivning. Utan att hon själv un-
derstryker det är boken full av exem-
pel på hur hon, en begåvad skapande 
kvinna, ständigt otåligt får stå ut med 
att hindras av andra som i kraft av kön 
eller position eller båda tar sig rätten 
att korrigera, kommentera, sätta käp-
par i hjulet. Och där står hon omgär-
dad av hinder med hjärta och hjärna 
fyllda av vrede som inte får förgöra ska-
parnerven. Och hon vet ändå, hur rätt 
hon hade. 

Det är en märklig hierarkisk värld där 
någon kan ta sig friheten att dissa hen-
ne med följande kommentar: ”Du har 
gjort en av de klart bästa skivorna i min 
skivsamling. Men nu? Vad kan du göra 
nu?” Kajsa Grytt står där och tar emot, 
djupt sårad av hans attityd. Och efteråt 
reflekterar hon: ”En begåvad man är en 
begåvad man hela livet, men en kvinna 
förlorar sin potential när skönheten fal-
nar. Fuck that!”

Egentligen är det en ganska svart 
bok, där händelser varvas med korta 
reflektioner. Hon avslutar boken: ”Det 
är en ny tid nu. Vi måste slipa våra hu-
vuden, våra argument. Jag är inte vad 
jag äger. Jag är mina värderingar och 
mina handlingar. Jag är mina tankar 
om mig själv, andra och världen. Jag är 
alla. Jag är världen.”

Läsningen är omtumlande och mitt 
i flödet av kända och okända namn 
vacklar en skiftande jaguppfattning 
som än stöttar sig på drömmar än for-
mar ord och musik som skär tvärs över 
hinder och diken. Det är en bok av en 
människa som är och förblir mycket 
mer än sina gränser och kan övervin-
na smärtan efter sveken. Det är en av 
de mest uppriktiga böcker jag läst om 
skapande; som flyter som varm lava 
genom all redovisad vardag. 

Thomas Millroth

Det är med ett leende på läpparna som jag sjun-
ker ner i läsfåtöljen för att ta del av Jon Nordstroems 
nordisk Tatovering: Tatovoerenes Tavler & deres His-
torie. Det är en vacker bok. Den är stor, men inte för 
stor och den har en behaglig tyngd. När jag slår upp 
pärmarna så blir mitt första intryck att detta är en min-
nesruna, ett stycke historia skriven för en svunnen 
era. En hyllning till den gamla skolan. Men det fram-
går strax att det finns ingenting av detta som lagts i 
graven. Det är ett arv, på flera nivåer, som är levande i 
allra högsta grad. Även om mycket av det idag ligger 
bortom faktisk praktik.

I nitton möten med lika många nordiska tatuerare 
och deras arbeten tar Nordstroem oss med på en 
lustfylld tidsresa. Och även om han på ett högst res-
pektfullt, fint och välartikulerat sätt skildrar hur tatue-
ringsmotiven har förändrats under de senaste hundra 
åren, och varför – vilket också är bokens egentliga 
huvudärende (och nog så intressant), så är det ändå 
inte detta som för mig kommer att utgöra bokens 
verkliga essens.

Det centrala blir vid min läsning tatueringsmoti-
ven i sig. Eller snarare – vad de är bärare av. Nu är det 
förvisso en relativt begränsad bildsfär vi möter. Det 
är skepp, dolkar, dödskallar, panterhuvuden, svalor, 
hjärtan, rosor osv. Ja, ni kan säkert, utan några större 
problem, fylla på listan. Och det är detta som är en 
del av min poäng. Det är statiska framställningar som 
vi alla, vågar jag påstå, associerar till just tatueringar. 
Och vi fyller dem med betydelser och värderingar, 
med specifika innehåll. För nog har de flesta av oss 
också en ganska tydlig, vilket inte ska förväxlas med 
sann, bild av vilka som bär (eller bar) dessa, och vad 
detta gör dem till. Just det, det var ju sjöbusar och an-
nat löst folk. Inte sant? Våra associationskedjor är 
inte så unika som vi ibland tror.

Det finns alltså en påtaglig bestämd, eller kulturellt 
riktad symbolisk tyngd, en social stigmatisering, i nå-
got så simpelt som, exempelvis, en stiliserad svala 
med en vimpel. För att inte tala om den aura av mystik 
som är förknippad med dessa till synes enkla, för att 
inte säga (skenbart) naiva teckningar.

Nu kan man självklart tycka vad man vill om tatu-
ering som hantverk och konst. Man kan orda om dess 
värde eller icke-värde som konst. Men vi kommer inte 
ifrån att dessa bilder slår an något i oss.

På ett sätt kan man säga att tatueringskonsten står 
utan budskap. Den vill oss ingenting.

Men på ett annat sätt har den blivit budskapet. Bil-
derna vill inte förmedla något i sig. Var och en för sig 
står de stumma. Men tillsammans bildar de tecken 
som vävts in i sin egen historia. De bildar, inte minst 
i kontrast till de kulturella finrummen, sin egen kon-
text – vad vi skulle kunna beskriva som ett slags me-
tauttryck, en rubrik, eller social avlagring i alla våras 
(åtminstone vad det beträffar västvärlden) medve-
tande. En subkultur. En vildmarkens, för att ta till mer 
foucaultianskt akademiska termer, diskurs. Och det 
är just denna utanförskapets röst som Nordstroem 
lyckats fånga.

Patrik Evereus

Nordisk tatovering
Jon Nordstroems
Nordstroms

Det är bra att med jämna mellanrum bli 
påmind om att arten människa (homo 
sapiens sapiens) inte vandrat på jor-
den så värst länge – kanske 150000 
år, för att inte tala om hur kort tid män-
niskan ordnat sin försörjning genom 
odling och djurhållning – kanske 
15000 år, för att inte tala om så väldans 
kort tid människan levt ett modernt liv 
mer eller mindre utlämnad åt tekniska 
hjälpmedel – kanske 150 år.

I sin förra bok, Gryning över Kala-
hari, drog Lasse Berg trådarna från de 
första homininerna över olika förmän-
niskor fram till homo sapiens sapiens. 
I Skymningssång i Kalahari fortsätter 
”vandringen” som till en början också 
är en vandring för de samlare och jä-
gare som för kanske 60000 år sedan 
lämnade sin ursprungliga kontinent, 
Afrika, för att inom några årtiotusenden 
ha slagit sig ner på i stort sett alla jor-
dens kontinenter och övärldar.

Utgångspunkten för Berg är några 
spillror av ett folk som fortfarande lever 
som samlare och jägare i Sydafrika. 
Sanfolken lever som nomader i grup-
per om några tiotal och där är jämlikhe-
ten stor och oumbärlig, gruppen svarar 
för alla sociala och materiella behov. 
Förmodligen är deras levnadssätt gan-
ska likt det när utvandringen börjar. 
Under de senaste seklen har sanfolken 
pressats allt hårdare av expanderande 
jordbruk och boskapsskötsel.

De grupper som utvandrade från 
Afrika stötte på allehanda problem, an-
dra förmänniskor, neanderthalare, och 
en lynnig istid som ibland orsakade 
födobrist, både i ”missväxtens” form 
och bytesdjurs utdöende. Och kanske 
tvingade något av det människan till att 
odla sin föda och hålla boskap. I alla fall 
började man så frön på olika håll i värl-
den och skörda det man sått och tämja 
djur i stället för att jaga dem.

Det visade sig revolutionera män-
niskans levnadssätt. Födan blev mer 
lättillgänglig, fler kunde livnära sig, 
bofastheten blev ett måste, hierarkier 
utvecklades, städer växte fram, skriv- 
och räknekonst utvecklades.

Lasse Berg besöker flera platser i 
Asien, som Kina och Papua-Guinea, 
och redogör översiktligt för åkerbru-
kets och djurhållningens expansion på 
alla kontinenter.

I ett sista avsnitt, ”Eftertankar”, berör 
Lasse Berg den moderna människans 
situation. Här berör han globalisering-
en och ser egentligen bara positiva 
effekter av den. Han diskuterar också 
om vissa företeelser, som aggressivitet 
och önskan att tillhöra en grupp, skulle 
vara nedärvda egenskaper eller inte. 
Jag tror att människan en gång utveck-
lade en förmåga, genom en kombina-
tion av sin hjärnkapacitet och sitt so-
ciala liv, där hon delvis frigjort sig från 
genetikens inverkan på det vi kallar mo-
raliska och existentiella områden. Hon 
äger en frihetsgrad att tänka och hand-
la och det är både på ont och gott. 

Jan Erik Bornlid

Skymningssång över Kalahari 
Lasse Berg
ordfront
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Tredje plattan för Backdraft och det är 
nu fullträffen kommer för Stockholms 
sydstatare nummero uno. Öppning-
en med ”Idiot” är precis så där rockigt 
svängig som man bara kan hoppas på. 
Sångaren Jonas Åhlén är otroligt bra 
och har en röst som passar denna typ 
av musik ypperligt. Det luktar koskit, 
diesel och hö men också Lynyrd Skyn-
yrd, Ragin Slab och tidiga ZZ-Top om 
Backdraft musik. Det här ett precis det 
band jag länge saknat och det här är 
plattan jag länge hoppats att kvintet-
ten skulle göra. Faktum är att jag länge 
anat att de haft detta inom sig men 
inte haft verktygen att slutföra vad som 
kommer att bli deras genombrott för en 
större publik.

Jerry Prütz

Backdraft / this heaven goes to 
eleven (GMr)

”What the hell is the world coming 
to?”, för att citera Sheriff Buford T 
Justice i Nu Blåser Vi Snuten. Ännu 
ett band som väljer att ge ut nya 
plattan på endast vinyl. Formatet 
som dog för länge sedan har på 
senaste tiden rest sig ur askan. Det 
finns ju inget som slår ett LP omslag 
i känsla när man vill läsa lite eller 
kolla bilder. Men nu är själva formatet 
avhandlat, hur är då innehållet? 
Jodå, det håller måttet på alla sätt. 
Denna garagepunkens supergrupp 
med folk som varit i bl a The Cramps 
och Nashville Pussy, blandar till en 
riktigt bra mix av skitig rockabilly, 
country, blues och garagerock.  
Det finns inget svagt spår utan alla 
låtar har sitt berättigande. Man 
gör även en suverän cover på Tom 
Waits Goin´Out West. Om du inte 
redan gjort det, leta fram din gamla 
skivspelare och köp den här plattan. 

 
Janne Falk

Charley Horse / Professional 
Sinners (ratchet Blade recors)

Förhandsrapporterna hade sagt att 
detta var det hårdaste album som Dave 
Grohl och hans Foo Fighters gjort. 
Skvallret visade sig vara sant även om 
man inte kan ta miste på de poppiga 
melodier som alltid varit bandets sig-
num. Mitt i allt punkstök finns det en 
refräng, en slinga eller ett stick som 
spräcker upp larmet och skiljer av från 
dem som bara bråkar och väsnas. Se-
dan har vi Daves röst som har en mjuk-
het som särskiljer honom från många 
andra i samma genre. Men Wasting 
Light inleds treklövern Bridge Burning 
, Rope och den efterhängsna Dear Ro-
semary där de två förstnämnda skram-
lar skönt redan från start. Bridge Bur-
ning har en refräng som fastnar direkt 
och Rope är härligt stökig redan från 
första anslaget. Dear Rosemary bry-
ter av med sina melodiska gitarrslingor 
och skönt avigt synkoperade sväng. 
Refrängen har en omedelbarhet som 
gör att redan den andra gången man 
hör den kan sjunga med. Foo Fighters 
är på något sätt den perfekta korsning-
en mellan rock, punk och pop. Som en 
korsning mellan Black Flag och Cheap 
Trick lyser de klart som en fyrbåk i en 
annars mörk musikvärld.

Jerry Prütz

Må så vara att 80-talets coolaste sned-
lugg numera är ett minne blott, men 
Phil Oakeys barytonröst låter fortfaran-
de lika bra nu som då. Det har gått 30 
år sedan de gav ut klassiska Dare, men 
Human League använder fortfarande 
sina omhuldade ARP Odyssey-syntar. 
Bandet har fört en blek tillvaro om vi nu 
bortser från deras återvändande på 
topplistorna med singeln Human som 
jag fortfarande hyser en hatkärlek till 
på grund av den stora och tomt ekande 
ljudbilden. Nu har de alltså, dessbätt-
re, återvänt till sin torra syntetiska om-
givning igen. Detta är inte alls ett oävet 
album och de tre första låtarna håller 
rent av Dare-klass. Men, för det finns 
ett sådant, det känns som att de slarvat 
bort de goda intentionerna och att de 
låtit mer än ett par låtar slinka med som 
egentligen aldrig borde lämnat studi-
on. Susan Sulley och Joanne Catherall 
låter dock fortfarande lika föredömligt 
svalt coola.

Lars Yngve

Foo Fighters / wasting Light
(Capitol records)

Brian Setzer vet man aldrig riktigt var 
man har nu för tiden. Han kör ju sin BS 
Orchestra samt en del olika projekt i 
eget namn. Den här gången blev det 
en instrumental platta. Hans förra var 
ju också instrumental men då med in-
fluenser från 40 tals film. Den här är 
tillbaka i rockabillyns tecken även om 
den tar ut svängarna och kör lite jazz 
och blues influenser. Mest go blir det 
dock när han är på hemmaplan och 
röjer loss. En del låtar tycker jag går 
lite på tomgång eller helt enkelt inte är 
starka nog i instrumental version. Men 
man kan inte förneka att han gör vad 
han känner för och är inte rädd för att 
ta ut svängarna och testa något an-
norlunda. Här finns det både och hade 
han tagit de bästa 6-7 låtarna och gett 
ut på cd och/eller 10» vinyl så hade det 
blivit nära full pott på betygs skalan.

Janne Falk

Brian Setzer / Setzer Goes 
instru-MENtaL (Sufdog)

Ljudkompositören Hanna Hartman 
bor och verkar i Berlin, den stad där 
kanske ljudet och klangen genomgått 
den största förvandlingen de senaste 
åren. Hartman är en del av denna 
omvärdering.

Hennes fält är kompositionen, sam-
manställningen av de förinspelade 
ljuden. De byter skepnad för att ingå 
i en ny dramaturgi. Därför har ju hen-
nes verk ofta hörts i radio som ett slags 
klangliga radiospel. Det är en genre 
med rötter i radions barndom, även om 
den odlas mer i Tyskland än hos oss.

Intressant med detta album är, hur 
hon blandat elektronik och olika akus-
tiska fria ljud med instrumentalister. I 
många år har hon ju för övrigt samarbe-
tat nära med några av Tysklands främ-
sta improvisatörer i gruppen Les Fem-
mes Savantes.

Förutom svindlande rumsliga upp-
levelser blandar sig hennes berlinska 
kolleger Sabine Ercklentz och Andrea 
Neumann i spelet med hänryckande 
resultat. Läppar, mikrotonalitet, svir-
rande ljudmoln blandas med Hart-
mans skulpterade ljud. Lika häftigt 
är det då violinisten Anna Lindal eller 
slagverksspelaren Jonny Axelsson 
medverkar.

Det är en skiva med möjligheter till 
stora upplevelser. Det intressanta är 
hur Hartman skapar nya vägar bortom 
de gängse kompositoriska storformer-
na. Det är öppnare och mer skimran-
de. Kärlek till ljudens musikalitet utan 
tvångströja.

Thomas Millroth

Hanna Hartman / H^2 (Komplott)

Kärnan på Lotta Wengléns nya album 
är förutom hon själv gitarristen Måns 
Wieslander, basisten Magnus Sven-
ningsson och slagverksspelaren Ca-
rolina Carlbom. Det ger en mjuk, intim 
ljudbild. Wengléns röst ligger nära 
mitt lyssnande öra. Det är oerhört tät 
visaktig folkfärgad pop, som vetter mot 
rockens vassaste rivjärn.

Som alltid är Wengléns melodiska 
musik litet inåtvänd och drömsk. Nu tar 
hon oss på luftfärd med fjorton oerhört 
välkomponerade låtar. Det gungar och 
böljar lätt, då och då skruvar hon till 
det. Ginger gungar hårt och rytmiskt 
och snaras åt runt mitt bröst.

Ibland öppnas dörrarna i det intima 
rum hon skapar med sin musik. Erika 
Rosén, Katharina Nutall, Cecilia Nord-
lund låter sina röster ge musiken extra 
vidd. Eller så dyker ljudeffekter av So-
fia Härdig upp som små överraskande 
bloss.

Det är inga stora gester Wenglén tar 
till. Men desto intensivare. Och hennes 
unika röst är perfekt, omslutande, het 
och drömsk på en gång.
 
Thomas Millroth

Lotta wenglén / thanks for your 
generous donations! (Margit 
Music)

Gammal är äldst. Paatos är gamla fa-
voriter, det här är fjärde skivan efter 
Timeloss, Kallocain och Silence Of 
Another Kind (och jag listar dem en-
kom för att du ska gån åstad och köpa 
dem alla; jag hoppade dock över li-
veplattan Sensors i uppräkningen) 
och många kännetecken från tidiga-
re skivor återfinns, det är en slickad 
produktion, de musikaliska variatio-
nerna är stora, men det som accentu-
erats på Breathing är att det finns mer 
tyngd oftare, det är rakare än tidigare 
(på gott och ont), Petronella Netter-
malm sjunger mer framträdande och 
med större pondus än tidigare, gitar-
rerna ligger högt i ljudbilden och tra-
ditionen av variation återfinns i att det 
kompletteras med mycket blås här. Att 
det gått fem år sedan förra skivan och 
att några medlemmar gått och några 
kommit, ligger nog bakom att den här 
skiljer sig från de tidigare (gruppen bil-
dades 1999 ur Landberk), nu mer i en 
klart europeisk centralfåra i den pro-
gressiva musiken där också band som 
Wonderland finns. Om du inte hört på 
Paatos tidigare, börja tidigare, Steve 
Wilson-mixade Kallocain är en bra in-
gång till ett utmärkt band.

Jan-Erik Zandersson

Paatos / Breathing (Glassville 
records) 

Ginger trees / along with the 
tide (transubstans records)

Ginger Trees’ Along With The Tide är 
bandets andra och jag har dessvär-
re inte hört den första. Det här är mer 
rockdoftande än taktartsbytesnedlu-
sat, en spaciös ljudbild och det hyfsat 
raka anslaget påminner om sydame-
rikanska Deep Purple-inspirerade 
skivor från sjuttiotalet, den så tydliga 
vattendelaren, där alternativet var mer 
intrikat och förskonat från Canterbury-
spår. Det märks att Ginger Trees har 
en liten diversehandel när det gäller 
utgångspunkter för sitt skapande, men 
det blir relativt linjärt på en på tok för 
kort cd, ska bli intressant att se ban-
det på Slottsskogen goes progressive 
i Göteborg i slutet av augusti och om 
svängarna tas ut mer live. Det hade va-
rit ett positivt drag.

Jan-Erik Zandersson

Human League Credo / wall of 
Sound (Border)

Fuzztones har gjort det igen!! dvs 
spänt på sig sina Vox-gitarrer koppla-
de till skrikande fuzzboxar och gjort ett 
nytt album.

De gamla garagekungarna släppte 
förra året Horny as hell, där de ny-
tolkade sina gamla låtar + ett par 
nya och blåste nytt liv i dom med en 
hel blåssektion. Ett album jag starkt 
rekommenderar!!

Den nya LPn låter precis som de 
brukar göra, inget nytt under taket där. 
Och det är så det ska vara. Deras spe-
ciella garagerock och säreget trippade 
sound stack ut under 80-talets gara-
gevåg. Rudi Protrudi gör låtar som han 
alltid gjort och orgeln ligger som ett 
psykedelisk täcke över låtarna. Mycket 
bråk och medlemsbyten har det varit 
under åren, (vilket jag själv bevittnat vid 
ett par tillfällen).

Och det lär nog bli så framöver med. 
Men bortsett från det, så kan jag bara 
beundra dom att de håller på än, och 
det låter definitivt inte gubbigt heller.
Extra plus att de släpper plattan på vi-
nyl och dessutom vågar släppa en digi-
pack cd idag är modigt gjort.

Johan Stenström

Fuzztones / Preaching to the 
perverted (Stag-o-Lee)

Spencer P Jones är en levande le-
gend, inte bara i Australien. Mest som 
tongivande gitarrist & sångare i Aus-
traliensiska band som The Johnnys, 
Beasts of Bourbon, Hell to pay mfl. 
Men även samarbetat med många 
av de stora, t ex: Rowland S Howard, 
Nick Cave, Gun Club, Lydia Lunch, 
Paul Kelly, Chris Bailey,Scientists mfl 
mfl. + producerat och jobbat med flera 
av dagens garageband, så verkar han 
outtröttlig. 3:e soloplattan här nu, och 
den är stark. Det är stökigt, brutalt och 
snyggt som det brukar med en poppig 
känsla ändå. Dessutom gör han geni-
draget att göra en Patti Smith cover! 
De gör den bästa och enda manliga 
version på ”Dancing Barefoot” jag nå-
gonsin hört. Han har dessutom ett jäk-
ligt bra kompband med sig, men styr-
kan ligger ändå i att han alltid gör bra 
låtar som fastnar.
 
Johan Stenström

Spencer P Jones & the Escape 
committee / Sobering thoughts 
(Bang records)

Vi är många som har längtat efter 
uppföljaren till den instrumentala The 
Mix-Up (2007) och äntligen. Beastie 
Boys har en förmåga att, i sina bästa 
stunder, få mig och min gamla 142 att 
guppa upp och ned i takt som stud-
sande basketbollar. Deras förhållande-
vis långa frånvaro har gjort dem gott, 
de levererar faktiskt sitt mest inspi-
rerade album på ett bra tag. Skivan 
inleds med ett intergalaktiskt sväng 
i make some noice och Nas medver-
kar i Too many rappers – och det låter 
oförskämt fräckt. De svänger något 
alldeles grymt och innehåller oemot-
ståndliga punchlines som: "I don't 
wear Crocs, and I don't wear sandals/
The pump don't work 'cause the van-
dals took the handles." BB behöver 
inte längre slåss för sin rätt för att par-
taja, de gör det de är bäst på, nämligen 
att vara sig själva. Det är skruvat, roligt 
och groovie, som Austin Powers, hade 
uttryckt saken!

Lars Yngve

Beastie Boys / Hot sauce commit-
tee part two (EMi)

Yngwie Malmsteen / relentless (rising Force 
records)

Illustration av Gunnar Lundkvist

På youtube finns mitt favoritklipp med Yngwie, där 
han vid en konsert i Japan för några år sedan gör 
en bra cover på gruppen UK:s låt ?In The Dead Of 
Night?.

Men där tar också mina Yngwie-kunskaper slut. 
Yngve, med mer traditionellt svensk stavning och ga-
ranterat utan både Ferrari-bilar och flera Rolex-klock-
or, tyckte jag skulle skriva några rader om den nya 
cd:n, eftersom Malmsteen säger sig både uppskatta 
och influeras av klassisk musik.

”I som här inträden”, var det, ja.
Jag noterade mest frågor i anteckningsblocket när 

jag hörde på skivan: varför spelar han så fort? Var-
för måste ljudbilden så brutalt göra gitarren framträ-
dande? Varför låter alla solon likadana? Varför låter 
trummisen så ? ploppande? och varför är hans trum-
figurer så förbaskat enkla och tråkiga ? och de där 
baskaggarna, måste de skramla hela tiden? Varför 
måste sångaren skrika så förbaskat när han sjung-
er och samtidigt låta som en Mörnbäck-version av 
Richie Blackmore? Varför spelar han inte fel när han 
spelar så snabbt?

Men å andra sidan märks det att Yngwie inte bara 
lyssnar på hårdrock hemma. Wagner sticker upp sitt 
smutsiga huvud här och var, Yngwies arpeggiolika 
solon påminner ibland om Bach, frenesin och den 
bländande virtuositeten lånar mycket från Paganini. 
Han har t.o.m. en cover på det adagio som tillskrevs 
barocktonsättaren Albinoni men som egentligen mu-
sikforskaren Remo Giazotto skrev, troligen i sin hel-
het, 1958. Mycket låter i mina i hårdrock så tacknäm-
ligt förskonade öron som en uppdaterad version av 
Rainbow, jag medger villigt att av de femton spåren 
de där sång inte förefinnes är vinnare (bortsett från 
galandet är det, som man säger i utlandet, ?a poet 
he ain?t?) och där Yngwie lägger sig vinn om att an-
vända melodi, även om hastigheten är hög, låna an-
greppssätt från den klassiska musiken, där är det 
som mest acceptabelt.

Men fansen kommer att älska den och av närsluten 
intervju att döma, är Yngwie en riktigt trevlig kille, om 
än med för mycket pengar för att det ska vara riktigt 
bra för honom.

Jan-Erik Zandersson

 Graveyard kommer, som så många andra band med 
rötterna långt nere i bluesmyllan, från Göteborg. Ti-
digare har jag på annan ort och plats varit aningen 
kritisk mot bandet. Kanske har jag varit fel ute, kan-
ske inte. Men på Hisingen Blues har bandet hittat rätt 
bland influenser, ljudbilder och riff. Inget effektsökeri 
eller felparkeringar bland haschdimmor och utsväng-
da brallor här inte. Bara coolt, flummig (hård) rock 
med stänk av jazz, blues parat med äkta riffglädje. 
Sångaren Joakim Nilsson har en röst som en ung Ro-
bert Plant eller Steve Marriot. Låtarna är dynamiska 
och bjuder på lugna partier där man sveps med som 
på en flygande matta rakt in i rock n roll-himelen. En 
storartad platta helt enkelt.
 
Jerry Prütz

Graveyard / Hisingen Blues (Universal)
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”Fullträff av Coppola”

M-magasin SvDTV4 Nyhetsmorgon 

Stephen
Dorff 

World Trade Center, Cold Creek Manor

Elle 
Fanning

Benjamin Buttons otroliga liv, Deja Vu

Stephen
Dorff 

World Trade Center, Cold Creek Manor

Elle 
Fanning

Benjamin Buttons otroliga liv, Deja Vu

NU PÅ DVD  
OCH BLU-RAY

MUSIK AV MAURO SCOCCO            MANUS AV WILHELM BEHRMAN

ANAGRAM PRODUKTION AB

NU PÅ DVD!

EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE, ROLIG, SMART OCH VÄLDIGT 
ROMANTISK KOMEDI OM KÄRLEK I MAKTENS KORRIDORER

sorglig vågad

mellan mänsnuskig
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Irene-Gren

adi S. analysieren.

Historia:

Det var Jyns i Sjöbo som gick hem till 
Jins, också boende i Sjöbo.

– E du himma? ropade Jyns.
– Nä, ropade Jins.
– Men dina stövlar står ju här.
– Jag har ett par andra.

Analys:
Mann har gesagt att där mann gelegen siene Hut ist 
var mann geleben bin.

Es müßt gälla für seine Schtübeln also. Es ist sehr 
fantastisch das mann durch eine Schtübeln kom-
munizieren gekönnen. Även im Landsbügd habt man 
große technologische framstiege gemacht! Sehr 
Gut!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

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

Jag har varit spårlöst försvunnen i en 
och en halv månad nu. Polisen har gått 
ut med en efterlysning. På kontoret be-
traktas jag som död när jag i själva ver-
ket gömmer mig under en hög pärmar i 
materialrummet. Det är på nätterna jag 
lever upp.

”Okej, blunda! Blunda! Inte tjyvtitta.”
På bildskärmen såg jag webcam-

prinsessan Stormy fnittrande hålla för 
sina ögon. Vi har spenderat nätterna 
tillsammans de senaste två veckorna, 
varje minut debiterat på Stefans Visa-
kort. Vi har pratat om allt. Öppnat oss 
för varandra. Kommit varandra riktigt 
nära. Jag känner att Stormy förstår mig 
och mina behov på ett sätt som inte 
ingen gjort sedan Abdominizern lanse-
rades på den svenska marknaden. Sex 
har av naturliga skäl inte varit något al-
ternativ. Tills idag.

”Stormy. Nu kan du titta”, sade jag 
och höll upp min skapelse framför 
webkameran.

”Du undrar förstås vad det här kan 
vara”, sade jag och fortsatte:

”Det är helt enkelt en USB-vagina. 
Ett flexibelt hjälpmedel som gör det 
möjligt att älska över Internet. Vad vi 
har här är i grunden en ståltermos. 
En vibrationsenhet från en mobiltele-
fon. En USB-sladd och lite silvertejp. 
Sedan är den färdig att pluggas in i 
PC:n. Vissa män bygger gillestugor 
eller verandor. Jag bygger en USB-va-
gina. För oss att ha nytta och glädje av 
tillsammans.”

Jag antog att detta faktum gjorde 
henne oerhört upphetsad, rent 
sexuellt. När jag installerat USB-
vaginan och för säkerhets skull 
kört Nortons antivirusprogram på 
enheten upptäckte jag att Stormy var 
försvunnen. På skärmen syntes bara 
en meddelande som informerade mig 
om att ytterligare uttag från Stefans 
kort ej medgavs från banken. Despe-
rat försökte jag hitta adress och tele-
fonnummer till företaget där Stormy 
arbetade men hamnade bara i en röst-
brevlåda på Caymanöarna. Bedrö-
vad tryckte jag cancel och loggade ut 
USB-vaginan. En dialogruta uppen-
barade sig på skärmen. ”Den externa 
enheten avlägsnades inte på rätt sätt. 
Ändringar kan ha gått förlorade.” Bud-
skapet var så sorgligt att jag inte kunde 
hålla tårarna tillbaka. Plötsligt hörde 
jag den en välbekant astmatisk and-
ning bakom min rygg. Rödgråten snur-
rade jag runt på kontorsstolen. Där 
stod Stefan. Han sa:

”Svenskt stål, I pressume”. 
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –1.2
Dow Jones: –3.3
Nasdaq: –6,1

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

Gotte

Yngwäj Malmstene – Relentless

Asså han Yngve ville att ja skule skriva om denna plat-
tan. Åsså får ja en länk som man kan ladda ner å lyss-
na po den po. Men ja vet ente va låtana hetor för de 
står bara ”spår 1” å sånt.

Han Yngwäj spelar gitarr som sat-
tan. Där e en låt som börjar, 
Da-da-dada-widdellii-widdelliwiddelli-wiiiiii!

Den e rätt bra å sen e där en annan som börjar 
Bubbelli-bubbelebubbelli-wiiIIIIiiiiii-wooääääännnn-
ggg åsse börja nån å sjonga.

Den e åsså rätt bra! Där e nårra låtar me bra ös å 
nårra saggia, men Yngwäj får betyget:

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

Jack-Åke, ständig praktikant

Kära Hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Denna gång tänker jag dra iväg på 
en månads välförtjänt semester och 
hinner således inte besvara era högt 
skattade spörsmål till lilla mig. Men 
som plåster på såren skall jag tipsa 
om ett av mina absoluta favoritres-
mål. Paris: Kärlekens stad. Det finns 
inga som kan verbalt förolämpa en så som en äkta 
fransos, dock på ett väldigt vackert språk. De lismar 
och kråmar sig för oss nordiska kvinnor men förkas-
tar oss i nästa stund. Men det finns sätt att ge igen på 
som att t.ex påpeka dennes fysiska tillkortakomman-
den (Mon Dieu, comment il est petit! Votre nez est 
beaucoup plus grand!), detta kan såra dennes man-
lighet och stolthet mer än något annat. Nej, nu har jag 
inte tid att sitta här och tänka på glada minnen utan 
måste återgå till att packa resväskan! Adieu!

K ära H järtanes!

vattumannen 20 jan – 18 feb
Hur känns krisen så här års? Om du går i tron att 
det inte kan bli värre… Så fel man kan ha. Du har 
bara sett en skymt av början till eländet så här långt!

Fiskarna 19 feb – 20 mars
Du brukade vara en livad lax innan du torskade. 
Sen dess har du levt ett torftigt liv. Syns ingen ljus-
ning på länge än…

väduren 21 mars – 19 april
Ingen lycka som varar för evigt sägs det. God Mor-
gon!, det är dags att vakna upp till verkligheten. 
Inse att du lever i en illusion, vilken dag som helst 
kommer ditt liv att totalhaverera. Vänta bara… När 
du minst anar det…

oxen 20 april – 20 maj
Ingen mer än du borde få unna sig en välförtjänt 
semester… Oturligt nog infaller dina semesterda-
gar i år på 1:a Maj, Kristi himmelsfärdsdagen och 
pingstdagen och då är du ändå ledig.

tvillingarna 21 maj – 20 juni
DDiitttt dduubbbbeellllsseeeennddee hhaarr 
bböörrjjaatt kkoommmmaa ttillllbbaakkaa. SSöökk 
ggeennaasstt uupppp eenn llääkkaarree!!

Kräftan 21 juni – 22 juli
Har du börjat ladda upp inför säsongen än. Du har 
några månader till på dig att preparera dig för det 
som kommer. Flärpar, lustiga hattar o.s.v. så att du 
inte blir igenkänd.

Lejonet 23 juli – 22 augusti
Beach 2011 är på väg med stormsteg. Synd bara 
att den långa vintern har satt sina spår, framför allt 
runt midjan, och lite överallt med för den delen. Du 
kanske ska söka jobb som reklamfigur för en viss 
däcktillverkarfirma.

Jungfrun 23 augusti – 22 september
Din omgivning börjar ge dig oroliga blickar. De för-
står inte att du i din desperata jakt på kärlek byter 
still varannan dag för att se om du hittar nån som 
passar dig. De tror förmodligen att du gått med i en 
lajvarförening. Håll med om att lapp för ögat, sjörö-
varhatt och träben är att gå lite långt.

vågen 23 september – 22 oktober
Du har länge närt en dröm att gå till sjöss. Det lär 
finnas gott om jobb nere i vattnen utanför Somalias 
kust. Varför inte våga satsa och slå till nu?

Skorpionen 23 oktober – 21 november
Snarstucken som få har ditt redan dåliga humör 
blivit ännu sämre. Du är så lättretlig att det inte ens 
går att ha tändstickor i din närhet, då de självantän-
der inom en radie av tre meter från dig!

Skytten 22 november – 21 december
Lagom till den varma årstiden kommer ditt rygg-
skott tillbaka. Du som har laddat hela vintern för 
att rulla skottkärra … (rullebör, forr di som ente 
begriber)

Stenbocken 22 dec – 19 jan
Om Jesus skulle komma tillbaka i våra dagar skulle 
han med säkerhet spärras in i madrasserad cell 
iklädd tvångströja och skulle förmodligen avlivas 
snabbt och smärtfritt av sedativer. Ja, det är san-
nerligen inte lätt att vara Stenbock.

O. Rakel

Hej Irene. Jag tänkte fråga dig hur det är med ditt mil-
jömedvetande. Är det så att du köper kvalitet och går 
på Tupperware-party, eller sparar du gamla kakbur-
kar? Eller använder du kanske plastpåsen du har som 
skydd över håret även som soppåse och till att förva-
ra rester i kylskåpet i? Och du, nätet runt kasslern är 
ju elastiskt och rejält, vore inte det perfekt till att hålla 
frisyren fixerad med?

Lars Yngve,
Jag är trött på miljön. Vad fan har den nånsin gjort 
för mej? Inte ett skit. Ändå har jag sopsorterat sen 
-97. Det är ett sånt jädra tjat om den. Låt den vai-
fred så reder den sig nog. Det går åt helvete ändå. 
Men du – du är inte så dum som du ser ut. Det där 
nätet runt kasslern som du nämner har bringat mig 
mycket glädje genom åren, och sparat mej många 
slantar. Det har oanade återanvändningsmöjlighe-
ter. Låt mej ge nåna exempel: 

Har du en löptik hemma? Sätt en binda i nätet, 
gör ett hål för svansen och så på med den som en 
trosa, sitter som berget. Ogillar du hårstrån i pa-
jen? Här har du ett ypperligt hårnät vid matlagning. 
Gillar du att duscha? Stoppa bomull i och du har 
fått en jätteskön tvättsvamp. Durkslag, salladss-
lunga, bärkasse, stödstrumpa, bikini, svampkorg – 
ja det är bara fantasin som sätter gränser.

Och är inte det att tänka på miljön så säg? Jag 
ser mig själv som en av de mer miljömedvetna i 
Borrby faktiskt. Jag sparar även mjölkpaket och syr 
kläder av. Nä det gör jag inte. 

Irene

Maj månads horoskop

Illustration av Lisa Ewald

Illustration av Lisa Ewald

Illustration av Henrik Franklin

Bengt-Åke Bengtsson   0411-744 46  
bengt-ake.bengtsson@nordea.se



Höör  0413-559 790 
Lund  046-590 31 10

Livet på 
landet kräver 

lite mer av dina 
 försäkringar.

Det är något speciellt med att bo på landet, 
särskilt när det kommer till försäkringar. Som en hjälp på vägen 

har vi samlat våra bästa tips och råd i en liten bok som du får helt 
kostnadsfritt. Kom in till oss och hämta den, eller läs om 

våra försäkringar på dina.se/landet.

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

Thorbjörn Håkansson   0411-744 65
thorbjorn.hakansson@nordea.se

Utställning mellan Ystads konstmuseum och Bollen. 

Historia blandat med nutid. “Stadscamping”, doftande 
Trädgårdar med tema “dåtid-nutid-framtid”.  Bryggan och 
Stranden vid Dammen. Festplatsen med “Boken”, “Pressen”, 
“Radion” och ”Bion”. Film från ”nu & då”. Frukost med ny-
gräddat Fritidsbröd ur Ugnen, avnjuts till gymnastik, yoga eller
föredrag. Från Scenen musik, uppträdanden, underhållning, i-
bland med dans. Guidade Funkis-, Träd- och Fritidspromenader.
Mat & Dryck.

www.ystad.se

Köp katalogen som också är lotten. 
Vinsten är Badhytten.
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