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Hårfint

Panik! Jag stod spritt språngande (känsliga läsare
kan hålla för ögonen nu) naken (nu kan ni titta igen)
och var halvvägs in i duschen då jag upptäckte att
mitt hårschampo var slut. Den utmattade flaskan som
stod lutad mot duschkabinen gav bara ifrån sig en
djup suck som följdes av en förvisso mjuk, men väldigt svag, schampodoft. Oavsett hur mycket jag skakade, vred och klämde på den så fick jag inte ut mer
än en snabbsprickande bubbla. Vad göra? Logikens
bermudatriangel scannade fram följande två alternativ: 1: Ringa jourhavande medmänniska och be denne knalla över med en flaska, vilket just i detta ögonblick kändes mer lockande än att klä på mig igen, ta
bilen och köra till affären med en överhängande risk
att stå och köa en god stund, eller 2: Ta vad som finns
till hands? Rätt svar: ta det som finns till hands. Jag
halvhalkade mig därför fram till badrumsskåpet och
fick tag på en flaska hårborttagningsmedel. HÅRBORTTAGNINGSMEDEL! Tänk om nu detta stått i
duschen, och jag med strålar i örat och schampo (om
jag nu haft något!) i ögonen misstagit det för balsam,
vilken oerhört ödesdiger konsekvens detta fått! Holy
Uriah Heep, typ! Jag deponerade den omedelbart
där den hör hemma, i soptunnan, strax efter upphittandet. Istället hittade jag en flaska Grönsåpa, föregångaren till schampo i rakt nedstigande led, och
tänkte: ingen kommer att märka det, och knådade
därefter in kalufsen med såpan. Håret blev inte bara
rent och rakt utan även strävt som hästtagel. Och en
av biverkningarna var – om vi nu bortser från det faktum att jag gick omkring och luktade som ett nyskurat
brädgolv, oprovocerat gnäggade och visade framtänderna åt folk – att jag dessutom visslade med ett
fiolliknande läte! Just trädlukten, eller vad man ska
kalla det, fick mig att tänka på den gången jag som
avbytare och bänknötare i fotboll, stod bakom ett av
målen under en pågående match och trixade iförd
trätofflor och plötsligt kände för att dra iväg ett volleyskott. Bollen for ut bland nällorna och trätofflan gled,
som i slow motion, över ribban, in på plan och en av
backarna misstog den för bollen och gick upp och
skallade. Jag glömmer aldrig ljudet som slutorsakade
hjärnskakning och en stor bula som liknade en Ford
Taunus 1972 sedan – utan vinyltak!
Det slutar inte här! Jag upptäckte dessutom att mitt
raklödder tagit slut och tog därför en Lady Shave, satin care, med lavender kiss, som enligt förpackningen skulle vara ”smooth, sexy and satin”. Det luktade
mjukt och det var ju dessutom fredag! Och ingen
skulle märka något ändå, right.
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Lars Yngve

Maria Yngve

Nysåpad och fläckvis nyrakad begav jag mig så
till apoteket för att lösa ut medicin. För vad och av vilket slag? Det har ni inte med att göra, men jag kan
avslöja att utan den ser jag ut att ha ätit en tallrik pollen till frukost! Kön var lång så jag slog mig ner på en
bänk vid sidan om en dam. Efter ett ögonblick kunde
jag inte undgå det faktum att hon sniffande rynkade
på näsan och plötsligt vred sig mot mig och utbrast:
”Har du rakat benen?”, högt och ljudligt så att ingen
i lokalen hade en sportslig chans att kunna undgå att
höra. Ridå. Damen pekade på mig och gjorde slappa
handleder-tecken. På apoteket vill man liksom inte ta
en högljudd diskussion med vare sig bekanta eller
obekanta, man vill göra det man ska i sin enskildhet
och därefter i tysthet lämna stället. Som på Systembolaget, ungefär. Men nu hade jag ju kölapp och fick
snällt vänta kvar. Under tiden jag väntade studerade
jag den vitrockade personalen bakom disken och
bad till… ja, vad det nu är man ber till? att jag skulle bli
expedierad av den mest diskreta av dem alla. Man vill
ju inte att samtalet ska läcka. Skräcken är ju liksom att
man en dag behöver något preparat som ska placeras på ett mer intimt ställe och att man får en högljudd
expedit som ingående tutar ut hur man ska massera
in preparatet runt förlängda märgen och att personen
därefter mekaniskt, likt flygvärdinnornas säkerhetsgenomgång, börjar demonstrera uppblåsbara sittkuddar bakom disken allt medan den bakomvarande
kön otåligt ringlar sig lång! Försökte att försvinna och
knäppte med fingrarna som Burt i Lödder, det funkade inte. Jag kollade istället pollenkoll.se i mobilen,
och insåg att min medicin kommer att göra stor nytta
till vintern eftersom det är flera månader innan effekten av medicinen sätter in. Då kan jag åtminstone fira
jul utan att vara säsongsfärgad i nyllet!
Nu gäller det bara att hålla midsommar stången.
Dansbanan är talkad och skurad med såpa, och på
kuppen har jag blivit en hal kille - dokusåpa nästa?
Lars Yngve
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Thurston Moore
Foto: Hans Permbo

Sonic Youth

Foto: Mats Gustavsson

Foto: Hans Permbo

Thurston Moore är tveklöst en av rockhistoriens viktigaste gitarrister. Han är produktiv som få andra och med sitt band Sonic Youth, har han sprängt den musikaliska
ljudbarriären mellan rock, konst och improvisation. Utöver detta har han det egna skivbolaget Ecstatic Peace, är en diskofil av rang och dessutom aktuell med sitt
nya soloalbum Demolished Thoughts. Vi sammanförde vår mest oerfarne reporter, frijazzgiganten, och tillika diskofilen Mats Gustafsson, med Thurston och lät dem
filosofera lite om vinylens magi.
Hur startade din diskaholism?
Åhhh, det var när jag var liten och gick
in i sovrummet hos en tonåring som
var hippie, en kompis till min bror. Jag
fick syn på ett LP-fodral (Bare Trees
med Fleetwood Mac) som stod lutat
mot en högtalare. Det såg ut som ett
konstverk, viket det också var. Det
slog mig direkt att musik inte bara var
musik – det var skivor också!!
Varför?
Jag gillade att samla på saker... först
var det serietidningar, sedan tidskriften Time och tv-tidningar. Sen blev
det skivor. Det var delvis min brors
fel, det också. Det var han som började köpa skivor, sakta men säkert.
Plötsligt hade han kanske åtta skivor
som låg på hans byrå. Han sa att högen snart skulle nå upp till taket! Det
tyckte jag var häftigt, som en skulptur med kontrakulturellt noise.
När var detta?
Det måste ha varit 1971, ungefär.
Hur lever en diskaholist i vardagen?
Hur ser en ”vanlig” dag ut?
Varje dag vaknar jag och tänker att
jag måste gå ner i min källare där jag
har de flesta skivorna, och sortera
ut de onödiga LP-skivorna och bara
behålla de bästa, mina juveler. Jag
planerar också att ta fram de skivorna jag är skyldig dig för det där sjuka
bytet med all den galna frijazzen
som jag fick av dig. Det finns alltså
ingen vanlig dag, någon sådan existerar inte. Varje dag försöker jag hitta den där LP-sidan jag aldrig tycks
hitta hur mycket jag än letar.
Vilken var den första vinylen du köpte?
Jag kommer inte ihåg exakt vilken
skiva som jag köpte först med mina
egenhändigt intjänade pengar. Men
jag minns att jag bad min mamma
att köpa In-a-gadda-da-vida-skivan
med Iron Butterfly, och det var min
första LP! Jag hade några 7 tums
singlar innan. Den första singeln
var Get Together med The Youngbloods. Sen kom In the Year 2525
med Zager & Evans.
Den första rockskivan?
Den första rock-LP:n var absolut
Iron Butterfly-skivan, och den andra
var nog Their Satanic Majesties Request med The Rolling Stones, som
jag också bad mamma köpa till mig.
Omslaget i 3D såg riktigt mystiskt ut.
När jag stod i kassakön var jag inte

ens säker på vilken grupp det var.
Den första skivan med frijazz?
Hmmm.... det är jag lite osäker på.
Jag började med att köpa Coltrane,
Miles, Monk – klassiska album. Jag
blev så intresserad när jag hörde
Kim berätta hur hon lyssnade på
den musiken när hon växte upp, och
när jag såg hennes gamla jazzskivor
hemma hos hennes föräldrar. Musikkritikern Byron Coley fick mig också
tänd på det. Den första jazzskivan
kan ha varit något med Sun Ra på
Saturn, det var på den tiden när det
var lätt att hitta Saturn- skivor i universitetsstädernas skivaffärer.
Din första noise-LP/EP?
Det beror på vad du menar med noise. Kanske singeln United med Throbbing Gristle.
Ditt senaste vinylköp?
Jag får en massa promotion-skivor
men det kanske inte räknas. Den senaste jag köpte var en bootleg med
Velvet Underground- inspelningar
när de spelade in för Atlantic Records. Men jag glömde den på instrumentbrädan i bilen och den blev
böjd! Arrggh, det har inte hänt mig
på 40 år!
Vad fokuserar du på först när du kommer in i en skivaffär du aldrig varit i
tidigare?
Det första är att gå till väggen, där de
verkligt tunga plattona hänger. The
rare shit.
Och det andra?
Raka vägen till det nyinkomna.
På tredje plats?
Direkt till avantgarde- jazz och/eller
backarna med noise eller experimentell musik.
Och sist?
Till folkmusik, gospel, blues och
reggae- backarna.
Finns det någon genre som du aldrig
letar efter i en skivaffär?
Techno.
Varför inte?
Dålig erektionsförmåga.
Vilken är den viktigaste faktorn hos en
vinylskiva?
Jag har märkt att det första jag dras
till är det visuella, det andra är hur den
känns och det tredje är lukten.
Musiken då?
Musiken kommer nog i fjärde hand
för mig, eftersom jag redan vet ungefär hur det låter. Jag gillar att lyssna

på skivor i skivaffären, de låter alltid
så bra just där.
Raritet/ sällsynthet?
Raritet är en svår fråga, för det som
är en raritet för en person kan vara
urtråkigt för någon annan.
Obskyrt?
Obskyr musik är häftigt, det är som
ett förlorat kapitel i en evig historia.
Grafisk utformning?
Jag föredrar svart och vitt och definitivt omslag med sjuk new wave
prägel.
Känsel?
Hmmm – ett bra matt omslag är
oslagbart.
Lukt?
Det finns en japansk skivförsäljare/samlare, Kenji Kodama på Time
Bomb Records i Osaka, som kan
lukta på en skiva och säga vilket land
den är pressad i.
Annat som kan vara intressant?
Mystiska noteringar ingraverade i
slutspåren. I den döda vinylen.
Vilket är det största klipp som du aldrig
gjorde?
En gång hittade jag en white label,
en promotion-skiva av Stooges första LP. Den hade ett presskit inuti
och kostade bara nio dollar. När jag
gick med den till disken var det någon bakom mig som sa ”Åh, den är
så ovanlig!!!” Och då ville killen bakom disken inte sälja den.
Och det största klippet som du gjorde?
I början av 90-talet fanns det en kille
som hade nästan alla Sun Ras Saturn och Thoth- skivor och jag bytte
till mig allihop för en hög med signerade testpressningar av Sonic
Youth-skivor.
Är byteshandel med vinylskivor den ultimata gesten av att dela med sig?
Ja, eftersom man delar med sig av
en kunskap som är genomsyrad av
ande, skönhet och glöd.
Vilken skiva har överraskat dig mest efter den första genomlyssningen?
När jag var yngre var det så väldigt
många skivor som överraskade mig.
Till exempel att första gången höra
Ege Bamyasi med Can, Kimono My
House med Sparks och Stranded
med Roxy Music.
Vilken skiva har överraskat dig efter att
du har lyssnat på den många gånger?
Kanske A Love Supreme med John
Coltrane. Det är tålamodet och

känslan för rymd och energi som är så sofistikerad och ändå så genuin och naturlig för människan.
Både då och nu.
Vilken nu existerande skivaffär i hela världen är den
mest fenomenala?
Om jag berättar det så kanske du åker dit och
plundrar den! Men det fanns en i Tokyo som hette Music Mine, eller något liknande, som du, Jim
och jag gick till och som, under en period, var helt
FENOMENAL.
Vilken skiva är den bästa någonsin? Den ultimata skivan? Varför?
Wow... hmm... jag tycker att den första skivan med
Ramones är den bästa skivan någonsin, till hundra
procent. Inte bara på grund av vad den symboliserar
för min generation utan också för att musiken och
utformningen fungerar både konceptuellt och ärligt.
Vilken är den minsta skivaffär du någonsin har
besökt?
Skivaffären i Shibuya i Tokyo där de bara säljer
jazzskivor (Discland Jaro, Reds anm). Den ligger i
en källare och det får plats tre personer i taget där
(som alla står och röker!).
Vill du prata om något annat än vinylskivor i den här
intervjun.
NEJ!!
Hur sorterar du din skivsamling, alfabetiskt eller efter
genre?
Jag har ett gäng med backar med alfabetisk ordning där jag har de mest fantastiska skivorna inom
alla olika musikstilar. Sen har jag ordnat dem i genrer i hyllorna som står längs med väggarna. Inom
varje genre är det alfabetisk ordning... gääääääsp.
Om du själv hade öppnat en vinylaffär, hur skulle den
se ut? Vad skulle du inrikta dig på?
Den skulle vara som ett galleri som visar upp den
visuella estetiken av vissa skivor som jag älskar...
Jag är faktiskt delägare i en skivaffär i Northampton, Massachusetts, som heter Feeding Tube. Där
säljs många av mina begagnade skivor, vilket är jättekul, men jag överlåter utformningen av affären åt
de två som vanligtvis har hand om ruljangsen.
Skulle du slänga ut dem som frågade efter Spyro Gyra
eller Kenny G på CD från affären? Eller skulle du försöka få dem över på din sida, omprogrammera dem?
Jag skulle fråga dem en massa om vad som var bra
med Spyro Gyra och Kenny G – kom ihåg att Hal
Russel ÄLSKADE Kenny G-soundet.
Vad skulle du spela för dem för att de skulle bli bättre
människor? Vilken skiva skulle tydligt få dem att ändras till det bättre?
Jag skulle spela skivor med Whitehouse och LPskivor med fransk underground- black metal på
chockhög volym, och så skulle jag stirra på dem
med små solglasögon som små gamla tanter har,
ända tills de ballade ur och stack iväg.
Skulle du ha olika priser beroende på kundens utseende eller utstrålning?
Ja, alla mina goda vänner skulle få mycket gratis.

Vilket är det sexigaste vinylformatet?
Vinyltrikåer.
Är din Derek Bailey-samling på vinyl
och tape komplett nu?
Jag tror det...
Vilka artisters kompletta diskografi vill
du ha?
Sådana artister som verkligen interagerar med sin grupp i improviserad musik, där budskapen mellan
artisterna finns dokumenterade i LPskivans spår.
Vilka svenska skivor – frijazz, noise eller andra – letar du efter? Nya
Upplagans läsare kan säkert hjälpa
dig. Det är bara att skicka skivor till
redaktören och så lägger han dem i
en container och skeppar över allt till
dig. Det var väl bara därför som du
gick med på den här intervjun? Så
hade jag också velat göra men de
tidningar som intervjuar mig säger
alltid nej till sådana här erbjudanden.
Kom med en lista på vad du vill ha!
Å herregud... om jag kan så gör jag
det... men... oj... har så mycket att
göra nu, jag måste göra mig i ordning inför turnén!!!
Vilken är den sexigaste skivan som någonsin gjorts?
Blue Train med John Coltrane är en
bra hångelskiva.
Vilken skiva är ingen sex... ALLS?
Record Without A Cover med
Christian Marclay, fast jag kanske
har fel, den är ju ändå naken. Men
jag vill vara den som klär av.
Vad tror du om flexi-skivor? Kommer
de tillbaka snart?
Ja, en noise- kille i Massachusetts
som heter Chris Forgues (hans skivor finns under bland andra KITES,
Mark Lord) har just startat ett skivmärke som bara ger ut flexi.
Vad är det som är så tilltalande med
musikkassetten?
Vanliga kassettband (standard bias)
har ett fett järnoxid killer-sound! Sen
är det så billigt att producera kassettband att även en mindre bemedlad person kan få ut sitt och sina
budskap.
Har du något klassiskt blandband som
du vill dela med dig av? Hur skulle ett
blandband som du gör idag se ut? Låten först, sedan artisten:
Acceptance – Mecht Mensch
Ain’t You – Kleenex
All This and More – The Dead Boys

Barbed Wire – Youth Brigade [DC]
Blinded By Love – Johnny Winter
Boredom – The Buzzcocks
Bottled Violence – Minor Threat
Breakdown – The Buzzcocks
Can’t Tell No One – Negative Approach
Career Of Evil – Blue Öyster Cult
Chunks – Last Rights
Clear Spot – Captain Beefheart & The Magic Band
Click Clack – Captain Beefheart & The Magic Band
Confusion – Faith
Dish It Out – James Chance And The Contortions
Dominance And Submission – Blue Öyster Cult
Draw Blank – S.O.A.
Dying For It – The Vaselines
Face to Face – Faith
Fairytale In The Supermarket – The Raincoats
Filler – Minor Threat
Flashing Lights – Lord Sutch
Friction – Television
Friends Of Mine – The BuzzcocksPM
Full Speed Ahead – Youth Brigade [DC]
Get Up and Go – Teen Idles
glue – Ss decontrol
Go Bankrupt And Die – Crucifucks
Gonna Hafta Fight – S.O.A.
Guilty of Being White – Minor Threat
Harvester Of Eyes – Blue Öyster Cult
Heidi’s Head – Kleenex
Helen Fordsdale – Mars
Here Come The Warm Jets – Brian Eno
I Hate the Kids – S.O.A.
I Heard It Through The Grapevine – The Slits
I’m So Green – CAN
i’ve Heard It Before – Black Flag
Ignorant People – Void1
In the Black – Faith
Instant Hit – The Slits
Into The Night – Sweet
Is This Real? – It’s About Time That We Had a
Change
It’s Time – Faith
Kill Your Sons – Lou Reed
Last Word – Youth Brigade
Let’s Build A Car – Swell Maps 3:09
Liars Beware – Richard Hell & The Voidoids
Love Und Romance – The Slits
Message From The Country – The Move
My Name Is Carnival – Jackson C Frank
My Rules – Void
New Pleasure – Richard Hell & The Voidoids
Newtown – The Slits
Nic Fit – Untouchables
No Song – Youth Brigade [DC]
Nothing – Negative Approach
Out of Step (with the World) – Minor Threat
Paniots Nine – Joe Maneri
Paris Marquis – Metal Urbain 9:25 PM
Ping Pong Affair – The Slits

Police Brutality – Urban Waste
Pressure – Negative Approach
Puerto Rican Ghost – Mars
Read About Seymour – Swell Maps
Ready To Fight – Negative Approach
run run run – The Velvet
Underground
She Is Beyond Good And Evil – The
Pop Group
Smoke And Fire – Lord Sutch
Stolen Youth – Deadline
Sugar The Road – Ten Years After
That’s All I Know (Right Now) – Neon
Boys
Time’s Up – The Buzzcocks
Trapped – Faith
Two Of A Kind – Syd Barrett
Vitamin C – CAN
Who Are You? – Void
Who Says? (It’s Good To Be Alive?)
Richard Hell & The Voidoids
You’re X’d – Faith
3E – Mars
Vilket är det bästa gitarrsolot någonsin
inspelat på vinyl?
Gitarrsolot i ”Dot Dash” med Wire
och allt med Ron Asheton.
Vilket är det bästa gitarrsolot som du
har spelat in på vinyl?
Kan vara på låten Benediction från
min nya solojam-skiva Demolished
Thoughts.
Det sämsta?
Hmm... det finns så många, svårt att
säga.
Går diskaholism att bota?
Bara om det ersätts med sex, droger
och himmelriket.
Vad minns du bäst från dina besök i
Ystad år 2000 och 2002 (skivshoppingen i Köpenhamn räknas inte...)?
När jag spelade duett med Yoshimi.
Kommer vi någonsin att få uppleva utgivandet av den beryktade, dna-förändrande inspelningen av ”Louie Louie” som gjordes med Sonic Youth och
gästartister på Ystads Konstmuseum?
Skicka hit tapen så ska jag ge ut den
som en flexidisk utgivning exklusivt.
Nya Upplagans läsare sänder aldrig
någonsin in bästa-listor när jag ber
dem. Aldrig... och jag och chefredaktören älskar alla sorters listor... Så vi
måste be dem vi känner att bidra nu när
läsarna vägrar. Så skulle du vilja göra
topp-femlistor på följande;
Det coolaste skivomslaget
någonsin:
1. Black Artists Group LP

2. Horses – Patti Smith
3. Stranger from Durango – Richie
Allen Orchestra
4. Strange strings – Sun Ra
Arkestra
5. Let’s Go Get Stoned – Lowel
Fulsom
Den mest väldoftande skivan:
Raw Power – Iggy & The Stooges
Din favoritlåt, alla kategorier:
Penetration – Iggy & The Stooges
Career of Evil – Blue Oyster Cult
(text av Patti Smith)
Born to Lose – Johnny Thunders
and the Heartbreakers
Friction – Television
I could live with you in another
world – Richard Hell
Snyggaste vinyl-logon:
Den tidiga FMP-logon
De absolut grymmaste frijazzmonstren
på vinyl:
Echo – Dave Burrell
Machine Gun – Brötzmann
Alabama Feeling – Arthur Doyle
Är den här intervjun klar snart?
Den är aldrig över, jag har hållit på i
dagar redan!
Har du någon gång köpt Sun Ras
7-tumssinglar på gatan?
En vacker dag i Japan mötte jag en
pojke på cykel som sålde 7-tumssinglar med Sun Ra.
Är Joe McPhee den mest välklädda frijazz- musikern någonsin?
Jag har alltid tyckt att det var Derek
Bailey som var den prydligaste och
Don Cherry den coolaste, men McPhee ser helt klart vass ut.
Hur många skivor om dagen håller
doktorn borta?
Det finns inget botemedel!!
Vilka vinylskivor löser ALLA problem?
Raw Powerl – Iggy & The Stooges
A Love Supremel – Coltrane
Pink 12”l – Teenage Jesus & The
Jerks
Allt som finns i Boris Vians
skivsamling.
Mats Gustafsson
Översättare Lotta Askaner Bergström
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Kate Bush
”Jag skulle gärna spela live igen innan jag blir alltför lastgammal” Med
sin gympadräkt och geniala musikaliska talang förändrade Kate Bush
popen för all framtid – och sedan försvann hon. Nu är hon glad att vara
tillbaka, berättar hon för Will Hodgkinson.
En intervju med Kate Bush, hur den
än ser ut, är tillräckligt spännande för
att en i övrigt frisk musikjournalist ska
få hjärtproblem. Hon är ett geni, varje
album hon släppt har varit något av
en innovation. Hon är tillbakadragen:
har bara turnerat en gång, och senast
hon ställde upp för endast en intervju
var för sex år sedan när albumet Aerial släpptes. Hon har ett enormt inflytande: alla artister från Lady Gaga till
Beyoncé står i skuld till denna kvinna
som uppfann idén om den kvinnliga
popstjärnan som estradör. De som är
gamla nog att minnas kommer ihåg
Kate Bush framförande av ”Wuthering
Heights” på Top of the Pops som ett
livsavgörande, generationsdefinierande ögonblick.
Jag var sju år och bara vagt medveten om Top of the Pops som ett mesigt
musikprogram där vuxna människor
hade för små kläder. Plötsligt framträdde en otroligt vacker, häxlik kvinna vars
blick gick rakt igenom tv:n och, som
det verkade, träffade just mig. Med
sin vilda blick, sin ramsvarta hårgloria,
hjärtformade ansikte och kattlika röst
liknade hon ingenting jag hade sett förut. Hon var skrämmande men ändå, på
ett konstigt vis, otroligt sexig. När hon
sjöng ”Wuthering Heights” på Top of
the Pops var det första gången en kvinna både skrivit och framfört en låt som
nådde första plats. Det gjorde samma
intryck på min generation som David
Bowie gjorde på den förra generationen när han sjöng ”Starman”. Det var
oförglömligt.
”Hon var den första kvinna som
sjöng som inte bara var en sångerska”,
säger Lindsay Kemp. Lindsay Kemp
är dansaren, skådespelaren och mimartisten som undervisade Bowie
och Bush, och han inspirerade Bush i
hög grad. ”Jag älskade verkligen Dusty
(Springfield), men Kate var annorlunda, en riktig kameleont, mycket kulturell med stor fantasi.
Det har gått 33 år sedan Kate Bush
med Wuthering Heights förhäxade
oss med sin utomjordiska trollformel
över Storbritanniens alla vardagsrum.
Och nu, för första gången på sex, år
kikar hon försiktigt ut bakom sin förskansning i Berkshire där hon bor med
maken Danny McIntosh och tolvårige
sonen Bertie. För att vara Kate är det
inte så lång tid. Mellan albumen The
Red Shoes och Aerial förflöt tolv år av
total tystnad. Bush är tillbaka. Inte med
en ny skiva men med omarbetningar av
två gamla skivor. Och hon har sagt ja
till att prata om det.
I Director’s Cut återupplever vi The
Sensual World från 1989 och The Red
Shoes från 1993. En del spår är helt
ommixade, och en del har ändrats och
fått ny form. Hon vill inte intervjuas ansikte mot ansikte, och hon vill bara prata om den nya skivan; alla frågor som
antyder något personligt ignorerar
hon. Men när det är Kate Bush så tar
man vad man får. Den första frågan får

bli: Varför vill någon som är så framsynt och originell
som du gå tillbaka till gammalt material?
”Jag har velat återkomma till några låtar från dessa
två album rätt länge nu”, svarar hon. ”Jag tycker att en
del av låtarna på dessa skivor är väldigt intressanta.
Jag ville se hur jag kunde få dem att låta idag. Jag har
försökt att ge låtarna mer utrymme att andas genom
att skala av mycket av produktionen och förlänga
vissa sektioner, men jag har behållit det bästa från
originalspåren.”
Det är svårt att tro att Kate är någon som lever i det
förflutna. ”Jag lyssnar väldigt sällan på mina gamla
låtar”, bekräftar hon. ”Men när jag har hört stycken
från de här skivorna har jag tyckt att det låtit aningen
föråldrat, och lite rörigt. Jag närmade mig dem som
om de vore nyskrivna låtar. För mig låter det som en
ny skiva.”
Förstasingeln från skivan är ”Deeper Understanding”, som förutspådde Facebookåldern. Den beskriver det intima förhållandet mellan en ensam människa och en dator. I den nya versionen har Kates röst
körts genom ljudprocessorn Auto-Tune. Hennes son
Bertie körar med en röst som låter som en eterisk
korgosse. Det krävs att man lyssnar några gånger
för att vänja sig. ”Jag kan inte påstå att jag är särskilt
nöjd med något av det jag gjort”, säger hon om den

mest att hon var en prästdotter som var
inlåst i ett torn, tvingad att skriva musik.”
Kate Bush drev igenom att Wuthering Heights, som släpptes efter två
och ett halvt års hårt arbete, skulle bli
hennes debutsingel, vilket EMI inte
hade tänkt sig. Kate Bush skrev kontrakt med EMI 1975 när hon var 17 år,
efter att Pink Floyds David Gilmour
hade hört en demo som hon hade gjort
tillsammans med sina föräldrar. Gilmour spelade in några låtar med Bush
när hon spelade piano och sjöng i sitt
hem i Kent. Sedan spelade hon i Air
Studios i London med Geoff Emerick
som ljudtekniker. EMI skrev kontrakt
med Bush på Gilmours inrådan.Två år
senare tog hon kontakt med honom
igen. Det var 1978, precis innan hennes debutalbum The Kick Inside skulle
komma ut.
”Hon skickade Wuthering Heights
till mig och sa ’Jag funderar på att ha
den här som förstasingel’, minns Gilmour.” Jag sa: Det skulle inte jag göra
om jag var som du! ”Jag hade alltså helt

”Jag strävar inte efter perfektion.
Men jag vill försöka göra något som
är intressant.”
nya versionen. ”Det är väl en del av processen för alla
som tittar tillbaka på vad de gjort? Är det inte så?” Är
Director’s Cut ett försök att släta ut skrynklorna i den
gamla låtarna? ”Jag strävar inte efter perfektion”, kontrar hon med. ”Men jag vill försöka göra något som är
intressant.
I processen finns det både idéer som tycks fungera
snabbt och andra som är smärtsamt undanglidande.
Ibland är det väldigt tröttsamt. Men oftast får jag kraft
och energi att fortsätta efter en god natts sömn…”
Kate låter som en typisk stressad medelklassmamma som försöker hinna med barnen efter skolan och
sitt yrke, vilket i hennes fall är att göra skivor som hyllas som mästerverk, när hon hurtigt säger ”Jobbet är
klart, dags att gå vidare!” När vi pratas vid idag kan
man undra hur så mycket mystik och hemlighetsmakerier kan ha byggts up kring henne. Sen tittar man
på videon till Wuthering Heights, som hon skrev en
månskensnatt 1977 när hon var nitton år efter att ha
sett BBC:s filmatisering av Emily Brontës roman med
samma namn (Svindlande höjder). Det var först flera
år senare som hon läste boken.
När jag gick I skolan blev man upphissad i luften i
kalsongerna och fastbunden i ett räcke om man avslöjade att man gillade något annat än Specials och
Madness. Jag frågar min fru, som tillbringat sina första 18 år i en klosterskola och slapp den här tortyren,
hur Wuthering Heights har påverkat henne.
”Jag minns att jag tyckte att hon var den vackraste,
mest glamorösa människa jag någonsin sett”, säger
hon. Min fru, som växte upp i Cornwall och nu arbetar
med mode, säger att framförandet i Top of the Pops
fick henne att förstå att det fanns en annan värld än
jordbruksprogram och nöjesparker. ”Nästa dag i skolan höll alla på och dansade på skolgården och härmade hennes pipiga röst. Nunnorna jagade oss förtvivlat, de trodde att vi hade blivit besatta av en ond
ande. Det var väldigt romantiskt för oss unga flickor att
tänka oss Kate Bush som en fördömd hjältinna ute på
hedarna, och det spreds en massa rykten om henne,

fel och hon hade som vanligt helt rätt.”
Mellan 1975, då hon hade sin första spelning i Air Studios, till 1978 då
Wuthering Heights släpptes, avslutade Kate sin skolgång, skrev låtar och
använde en del av förskottet hon fått
från EMI till att ta tåget från sin våning
i Brockley i södra London till Dance
Centre i Covent Garden, där Kemp
undervisade grupper för 50 pence på
lördagsmorgnarna. Det var Kemp som
lärde Bowie grunderna i mimkonsten,
så han var självskriven som Kates instruktör för att utveckla ett nytt sätt att
uttrycka sig själv.
”1976 kom hon till en av mina lektioner”, säger Kemp, 70, som bor i Italien
och fortfarande är aktiv. ”Hon gjorde
inget speciellt intryck i början, hon var
så timid och älvlik. Jag hjälpte henne
att bli mer uttrycksfull, och när hon väl
kom igång med dansen var hon fantastisk; passionerad, observant och flitig.”
Jag sa att jag ville se hennes själ dansa,
orädd och djärv. Jag ville få henne att
visa det som fanns på insidan, och det
har hon sannerligen gjort sedan dess.
Kemp hade ingen aning om att Kate
hade kontrakt med EMI. Han trodde
att hon bara var en av alla panka konstnärliga människor som gick på hans
lektioner, och gav henne jobb i sin
ateljé. ”Hon sydde otaliga paljetter på
kläderna till vår produkton Salome på
Roundhouse”, säger Kemp som med
sin breda skotska dialekt ständigt låter
road och lätt förvånad.
”Hon var så tystlåten, jag hade inte
en aning om att hon tänkte bli popstjärna. Det var först senare, när jag kom

tillbaka efter en turné i Sydamerika och
hennes debutalbum låg under min ytterdörr, som jag förstod vad hon höll
på med. Jag trodde att hon fortfarande
sydde fast paljetter.”
Kemps inflytande kom till sin rätt under The Tour of Life, Kate Bush första –
och sista – turné i Storbritannien 1979.
Det var en blandning av experimentell
rock, modern dans och amatörteater
och för första gången användes mikrofon i headset (gjord av en ståltrådsgalge med en mikrofon i ena änden). Kate
Bush växlade mellan att klättra på en
muskulös dansares axlar klädd som en
ekorre på flykt och att agera i ett skottdrama i vilda västern. Hela tiden stannade hon i rollen och pratade inte med
publiken en enda gång.
Varför gjorde hon aldrig om det, eller
någon annan typ av turné? ”Det tog på
krafterna, och jag orkar inte med något
sådant igen”, sa Bush i en tv-intervju i
mitten av 1980-talet. Turnén förmörkades också av en tragedi; ljusdesignern
Bill Duffield föll ner från takställningarna och dog under genrepet i Poole.
Kate Bush utesluter inte möjligheten
att hon skulle uppträda live igen – ”Jag
skulle kunna tänka mig det innan jag
blir alltför lastgammal” – men The Tour
of Life var en engångshändelse som
några få fick uppleva.
Ett år efter The Tour of Life spelade
Kate Bush in sin tredje skiva, Never For
Ever, i Abbey Road Studios. Samtidigt
spelade Roy Harper, en folkrocksångare, i studion intill. De körade på varandras låtar och blev vänner på kuppen.
”Hon hade vuxit upp med min musik,
vilket jag inte visste när vi träffades”,
säger Harper. ”Vi träffades där, trivdes ihop och sedan dess har vi arbetat
tillsammans några gånger. Det är alltid roligt att jobba med henne. Hon är
både metodisk och vänlig, en mycket
behaglig kvinna. Hon är perfektionist,
men det är ju många artister som är
det. Man letar efter något ouppnåeligt,
så att säga. Jag kan tänka mig att hon
behövde gå tillbaka till de här albumen
(på Director’s Cut) innan hon kan gå
vidare.”
Eftersom Kate Bush har varit så tillbakadragen under långa perioder har
det ryktats om att hon skulle gömma
sig som ett plågat djur. Men när man
pratar med henne verkar hon vara en
jordnära person som är väldigt begåvad, men med ett stort behov av avskildhet och utrymme för att kunna arbeta. Men hon pratar gärna om hur det
var att göra Director’s Cut. Det var en
utmaning att spela in nya stämmor till
låtarna efter tjugo år. Hon beskriver det
sakligt: ”Mitt röstläge är lägre nu, men
när vi sänkte tonarten kunde jag hitta
en ingång”, säger hon. ”Jag vet inte om
de nya stämmorna är bättre, men de är
annorlunda.”
Hon säger också att arbetet med
nya skivan innebar mycket ”tråkigt tekniskt arbete, det var långa listor på tråkiga saker som måste göras. Tur att jag

”Jag har länge velat göra det här
projektet och trodde att det skulle bli
lätt. Men det var det inte.”
jobbar med människor som jag tycker
om, annars hade det varit rena döden.”
Varför tog det så lång tid innan det
blev klart? ”Jag har velat göra det här
projektet i några år och tänkte mig att
det skulle bli lätt. Men det var det inte.
Borde ha förstått det…” Var projektet
med Director’s Cut något som hade irriterat dig länge, som måste åtgärdas,
som Harper antyder? ”Det var mer som
en röst som tjatade på mig”, svarar hon,
och härmar den tjatiga rösten: ”Ska
du inte ta itu med de där spåren? Sätt
igång då, skynda dig!” ”Nu kan jag gå
vidare.” Att producera Lionheart 1979
var mycket frustrerande vilket ledde till
att hon fick vara medproducent på uppföljaren Never For Ever. Därefter har
Bush producerat sina skivor själv för att
behålla full kontroll över sitt arbete.
Men det blir inte alltid rätt. Hon beskriver sin kortfilm ”The Lion, the Cross
and the Curve” från 1993 som ”bara
skit”, vilket är lite orättvist, fast mest
sant. Hon har alltid försökt utveckla sin
musik och sin image på nya sätt.
Kate Bush stjärna lyser fortfarande
lika starkt, 33 år efter hennes förtrol-

lande makt över barnen i landet på Top
of the Pops. John Grant, den amerikanska artisten vars album Queen of Denmark dominerade topplistorna 2010,
skräder inte orden när han pratar om
Kates inflytande på honom.
”Hon förändrade mitt liv”, säger
Grant. ”Första gången jag hörde henne var 1985, det var ”Running Up That
Hill”. Jag var i Parker, Colorado, långt
ute på vischan. Det var det vackraste
jag någonsin hört. Jag åkte på långa
bilturer med en kille som jag trodde att
jag hade ett kärleksförhållande med
men det visade sig att han bara utnyttjade mig för att kunna resa hem gratis.
Jag tittade ut på Colorados platta fält
och drömde om denna sofistikerade
brittiska kvinna. Senare, när min mor
låg för döden och jag hjälpte henne att
borsta tänderna och såg henne tyna
bort, tänkte jag på hur Kate Bush kan
fånga stora känslor med vardagliga,
trista händelser. Jag önskar jag kunde
berätta för henne hur mycket hennes
musik har betytt för mig.
Det är inte bara Grant som önskar
att han kunde säga mer till Kate Bush.

Jag har flera hundra frågor som jag vill
fråga henne men endast några få av
alla de frågor jag har på min lista – från
hur det var att vara så ung när hon började till stolrullartävling med musikerna
i studion – besvaras. Intervjun avslutas med en kort sammanfattning av
Director’s Cut, lika rakt på sak som hon
är själv. ”Jag är nöjd med hur skivan låter nu.”
Med en känsla av frid säger hon “Jag
tycker att jag har uppnått det som jag
hade föresatt mig.” Director’s Cut av
Kate Bush släpps den 16 maj (Fish People). katebush.com
Trolsk, spröd, vild: bilden av Kate Bush
Bat for Lashes: Skulle du ha spelat in
en skiva om ditt alter ego från öknen
om du inte hade varit en lärjunge till
Kate Bush?
Florence and the Machine: De
böljande klänningarna, de bara
fötterna, de vilda gammaldags
romantiska lockarna och den häxlika
hedniska stämningen är tagen direkt
från ”Wuthering Heights”.
Goldfrapp: Hennes kärlek till Kate

syns i allt från skivans episka musikaliska världar
till hennes oberörda attityd i de överdådiga
scenkläderna.
Lady Gaga: Kate Bush ryckiga danssteg och
kultiverade outsider-status har ”Mother Monster”
tagit till sig. Titta på videon för Babooshka om ni
inte tror det.
PJ Harvey: Med sin tydliga brittiska stil, sin bleka,
storögda uppsyn och sina texter som flödar över av
udda sexuella metaforer står Polly Jean i stor skuld
till Kate Bush.
Beyoncé: Bush sjöng om hundar, men en ny film med
Mrs Jay-Z där hon slänger med sitt långa hår och
rider på en vit springare är samma sorts dramaturgi
som Kate Bush hade.
Noel Fielding: Den ena komikern i Mighty Boosh
uttryckte Kate Bush själ i dansen med svävande
armar till “Wuthering Heights” som komiskt inslag.
Will Hodgkinson
Översättning: Lotta Askaner Bergström
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I’m From Barcelona
Fråga: Hur intervjuar men ett band som, när de har full laguppställning,
består av lika många medlemmar som två fotbollslag inklusive tränare,
lagledare, avbytare och materialare?
Svar: Det gör man inte! Man lämnar het
enkelt walk over och låter dem intervjua sig själva. Här är bandet i full frihet
direkt, något decimerat, från Barcelona gymnastiksal utanför Nou Camp.
Emanuel: Så, min fråga går till Honken.
Ett av dina stora intressen är ju fiske,
vilket är ditt bästa fiskeminne?
Henrik: Mitt bästa fiskeminne är när
jag fick min första gädda på 5 kilo.
Jag var runt 12 år kanske, +/- 2 år
och hade cyklat från mormor och
morfar med min kusin ungefär 2 kilometer bort till ett litet vattenkraftverk i Ljungan. Där finns ett lugnområde vid sidan av strömmen där det
förr fanns relativt gott om gädda. Vi
hade stått och fiskat ett bra tag utan
att få något och som jag minns det så
tröttnade min kusin på att nöta, eller
om han bara gick iväg och kissade,
jag vet inte. Hur som helst så lånade
jag hans spö, ett ganska stort kraftigt spinnspö med pistolgrepp fast
med haspelrulle på. På tafsen satt
en brungulspräcklig swim whizz och
jag dängde ut den i strömmen och
vevade in den i lugnvattnet. Nästan
direkt small gäddan på, och trots att
jag var rätt liten och att det satt en 5
kilos arg strömgädda på kroken så
fick jag in den till stranden ganska
snabbt. Spöt var säkert designat för
laxfiske och det satt grov nylonlina
på spolen. Jag märkte ju att det var
ett personligt rekord som sprattlade
och blev såklart en smula uppspelt.
Detta undgick inte min kusin som
kom rusande och blev kanske än mer
uppspelt än vad jag var när han såg
vad som satt fast i wobblern. Ingen
av oss hade ju koll på gälgrepp och
håv hade vi ingen heller. Så istället för
att tänka på sveda och värk lyckades
Marcus, som min kusin heter få in
handen i en för mig okänd region av
munnen/gällocken på gäddan och
slita upp den på land. Jag vill minnas
att det förekom en hel del blod, och
att det inte kom från gäddan. Något vi
heller inte hade koll på var att om man
släpper i gäddan så kan den växa
och bli större och bli till glädje för någon annan galning, så vi bonkade
den grundligt och gick tillbaks med
cyklarna med gäddan hängandes på
styret och visade sen stolta som tuppar upp gäddan när vi kom tillbaks till
mormor och morfar. På sin höjd blev
den kattmat, mest troligt måsföda.
Men den glädjen både jag och min
kusin kände just då, gör det till en av
mina bästa dagar i livet.
Jag fortsätter på temat minnen,
och i egenskap av före detta fotbollsspelare så undrar jag vilket ditt
bästa fotbollsminne är, Johan!
Johan: Det är många fina minnen men
här är några. De tre fina seriesegrarna
med Jönköping Södra IF (Div4,3,2).
Alla spännande sommarmatcher. Särskilt den mot Aston Villa en härlig sommardag 2005. Efter en tids skada så
fick jag göra ett inhopp i 65 minuten. 8
minuter senare hade jag vunnit en tuff
nickduell och gett mig av utmed högerkanten och rundat min back. Slog sedan en hårt pressad passning till Jocke
Dahlström som tryckte upp bollen i

högra krysset. Målet betydde 1–1. Det var något visst
att möta dessa fullblodsproffs.
Tjusarn: Jag har alltid hoppats att du skulle dyka
upp i ”halv åtta hos mig”. Men då detta inte har hänt
så är min fråga. Hur skulle denna kväll se ut? Vilken
mat skulle serveras och vilken slags underhållning
skulle du bjuda på?
Mattias: Ojojoj, det skulle vara något det. Jag skulle
plocka upp några gamla favoriter. Förrätt: Baconlindad mozzarella med färsk vitlök och färsk basilika. Huvudrätt: Svamprisotto som serveras tillsammans med
väl vald del av ko. Efterrätt: Hemgjord chokladglass
med hallonsås. Underhållningen skulle vara Rikard
och Honken spelandes Whiskey Lullaby, så att vi sedan kunde bryta upp med en liten känsla av vemod.
Jonas, enligt uppgift har du vid upprepade tillfällen
slagit en av världens bästa längdskidåkare, Marcus
Hellner. Stämmer det? Kan du ge ditt bästa komigång-och-träna-tips till oss som behöver?
Jonas: Jo, detta stämmer ju. Marcus åkte på den
tiden för klubben Lerdala IF och jag själv för Hallby
SOK. Varken jag eller Marcus var några toppkandidater för att vinna några mästerskap. Vi placerade
oss kanske runt 4e, 5e plats. Vad som sedan hände är ju egentligen inte så viktigt.
Mitt bästa kom-i-håg-och-träna-tips är först och
främst att sätta upp ett mål för sig själv, i allmänhet Vasaloppet. För att sedan ge sig själv en extra
sporre kan man börja nynna på Carl Philips tid från
Öppet spår 2004. 6 timmar och 21 minuter.
Martin. Om du fick spendera ett dygn med Dr.
Robert Arthur Moog. Vad skulle du då hitta på?
Martin: Ohhh ... En dag med Dr. Moog skulle jag
spendera med att tjata till mig ett besök hemma hos
hans gode vän Wendy Carlos där vi tillsammans skulle avnjuta soundtracket till A Clockwork Orange spelat live. Efter det skulle vi knäcka några öl tillsammans
alla tre och han skulle få hjälpa mig sätta ihop det perfekta modulärsystemet.
Carlo: Vilket är egentligen världens bästa
cykelstall?
Marcus: Det är ju Euskaltel-Euskadi. Det baskiska
proffsstallet. Från Spanien.
R.Ljung: Vilket är världens bästa instrument?
Rikard: Världens bästa instrument? hm... det är en
svår fråga det. Jag kan nog inte begränsa mig till
ett enda, utan jag får ge er några av mina absoluta
favoriter:
Midi-saxofonen. Tänk vilka grejer; Tänk hur det
skulle kunna se ut om en icke namngiven saxofonist
fick ikläda sig denna! Finess, stil och lite av en överraskning i ett litet fint paket. Vilka härliga syntljud som
helst kan leta sig ut över nejderna Man kan spela saxofonljud på den också. Meta-saxofon liksom...
Sousaphonen. Ni vet den där stora tuban som liksom ringlar sig kring axlarna. Här snackar vi nycirkus!
Platsar i vilken parad som helst, och är dessutom ett
icke oävet klädesplagg. Tänk en sån halsduk alltså!
Geigermätaren. Här har vi ett instrument för den
världsvane mannen. Med ett distinkt klickljud tar man
sig fram var som helst med värdigheten i behåll. Funktion och flärd i ett litet paket. Detta är verkligen instrumentet för ”den där” kvällen.
Christofer, vilket är egentligen bästa spåret på Donald Fagens Nightfly? och varför?
Christofer: Det är sedan länge allmänt känt att Donald Fagens ”The Nightfly” från 1982 i flera hänseenden är ett veritabelt mästerverk. Såväl den skicklige
musikern som ljudnörden betraktar albumet som en
milstolpe i modern musikhistoria. Att sålla bland guldkornen är för de flesta en uppgift betraktad som övermäktigt. Detta till trots har jag ändå försökt mig på att
välja ut en favorit. Albumets förstaspår I.G.Y är i mina
ögon (läs: öron) den förnämsta av låtarna. Vackra
harmonier och fulländad instrumentering i kombination med en högintressant melodislinga ger lyssnaren en helhetstupplevelse som få andra låtar lever
upp till. Framförandet genomsyras av en spelglädje
som inte gör våld på det skickliga hantverket dylika
kompositioner fordrar.

I.G.Y får således betraktas som den
bästa utav låtar på Donald Fagens The
Nightfly.
Erik: Jag vill också svara på bästa
instrument frågan för jag tycker så
klart det är tuban. Dels för att den är
så himla bra, har massa olika former
och kan bli otroligt bucklad och där
med få ett eget ljud, men också för
denna vackra historia om en man på
Balkan som spelade tuba, han hade
en gammal sliverfärgad tuba som
hade blivit så där gråsvart ni vet, och
sen en dag blev han så himla lack på
den för den stämde inte och lät skit
och då kastade han den i en sjö och
svor och gick hem... sen massa decennier senare så kom det en liten
pojk och det var en helt sjukt varm
sommardag, och han hade varit och
klättrat träd och pallat plommon hela
dagen så han skulle ta sig ett dopp i
sjön han såg, när han dök ner i sjön
såg han ett gnistrande sliver skimmer och han fann det mest perfekta
ting han någonsin sett. Skrönan säger att denne pojke är Balkans genom tidernas bästa tuban....
Min fråga är till Frida... Vilken är din bästa Pokemon. min är
bladhoppa...
Frida: Erik jag har trots att jag vanligtvis
jobbar med saker för barn och ungdomar tyvärr dålig koll på Pokemon.
Men jag kan enkelt peka ut vilken påhittad figur som är min favorit. Hon är
liten hon är arg hon är cool. Nej det är
inte Anna för hon är i allra högsta grad
på riktigt utan the one and only Lilla My.
Anna, våren är på väg. Vilka är dina
bästa tips för att den ska blir så bra
som möjligt?
Anna: Hela hemligheten är att skaffa
sig ett bra nynn. ”vi gå över daggstänkta berg” eller någon annan livsbejakande visa passar bra. Nya skor
underlättar givetvis också.
Frida, du får tillbaka en fråga: senaste turnén fanns det tillfällen då
du var misstänkt lik Andy Warhol, är
han din cup of tea eller föredrar du
annan konst?
Frida: Ja du Anna. Jag väljer att ta Andy
W liknelsen som nån form av komplimang och väljer att bortse från att han
ofta såg blek, trött och tärd ut.
När det gäller mina konstfavoriter
så är den stora idolen för mig när det
gäller bild Tove Jansson. Hennes teckningar kan jag titta på hur länge som
helst. Med många små streck kan hon
bygga upp de mest fantastiska stämningar. Hon hade ett öga för detaljer
och en alldeles förträfflig fantasi.
Till andra konstfavoriter som jag har
kan nämnas min namne Frida Kahlo,
Glasgowbaserade konstnären David
Shrigley och klassikerna Marc Chagall
och Alexander Calder.
En favorit som tillkommit ganska nyligen är också fotografen Vivian Maier.
Hon var jobbade som barnflicka men
på sin fritid fotograferade hon människor och saker som hon såg. Inte förrän
efter hennes död blev den stora fotoskatten känd. En kille köpte en låda
med hennes negativ på en loppis och
insåg efter ett tag att han hade fått fatt
i något unikt. Fantastiska bilder och en
fantastisk historia. Mer om henne och

hennes bilder kan man läsa på http://
vivianmaier.blogspot.com/. En dokumentär film om hela historien är tänkt
att komma så småningom.
Jacob S, vad är enligt dig det ultimata mellanmålet?
Jacob S: Jag skulle vilja dela med
mig av två stycken; det ena för den
som har 3 minuter över samt en kniv
och skärbräda till hands. Det andra
är för den på språng. 1: Fruktsallad och keso. Valfria frukter, valfri
mängd, skärs i bitar och blandas
med 100–150 g keso. Mycket vitaminer, mineraler och protein. För den
på språng kan jag varmt rekommendera en proteinbar, helst en utan en
massa socker i, och en valfri handfrukt. Vatten rekommenderas som
dryck. (En handfrukt är en frukt som
man ledigt äter ur handen utan större
bestyr. En banan eller ett päron är
handfrukter; en apelsin är inte det.)
Cornelia! Det är alldeles strax
premiär för en ny individ i er familj.
Vilka tankar snurrar i huvudet just nu
kring detta?
Cornelia: Oj Jacob, stor fråga! Känns
svårt att skriva ner det i några meningar men samlingsordet är: Pepp!
Daniel: Jakob, ibland tänker jag att
du är en äldre herre, fast i en ung
mans kropp. (Alltså en bra herre, något utav en gentleman naturligtvis).
Hur ser du på detta? Och hur ser du
på dagens ungdom?
Jakob: Jo, den liknelsen är jag bekant
med sedan tidigare. Och jag tar den
som en komplimang. Äldre herrar,
gentlemän, har ju ofta en beundransvärd approach till livet. Livserfarenhet
och stil rimmar ju väl. Och det har jag
ju både och. Nu kan man ju tro att jag
hyser mindre respekt till dagens ungdom, men inte då! Jag vänder mig helt
emot uttryck som ”ungdomen är bara
patrask” eller ”det var bättre förr”. Tänk
bara vilken skön konventionstrots och
(om än lite naiv) möjlighetsiver som florerar i dagens ungdomsgeneration.
Begrepp som bordsskick, 25-års guldklocka och vårdad klädsel kommer att
vara fullkomligt obegripligt i framtiden.
Nej, jag tror på once-in-a-lifetime-attityden, med en äldre herres känsla för stil.
Emanuel, du gillar ju som bekant tröjor med djurmotiv. Vilket djur skulle du
själv vara om du fick välja? ...och motivera varför också såklart!
Emanuel: Ett lite tråkigt svar kan
tyckas, mag skulle nog bli katt. Det
beror på att jag har studerat dom i
många år. Ingen snobbig raskatt,
utan en helt vanlig bonnkatt. Då kan
man sova hur länge man vill och ägna
resten av dagen åt att titta ut genom
fönstret och bli klappad. När det blir
tråkigt kan man springa ut och jaga
gnagare. Man måste ju så klart ha tur
och hamna i en bra familj, men det
gäller ju även för oss människor.

Foto: Matt Hass

Martin

”En dag med Dr. Moog skulle jag spendera
med att tjata till mig ett besök hemma
hos hans gode vän Wendy Carlos där vi
tillsammans skulle avnjuta soundtracket
till A Clockwork Orange spelat live.”

I’m From Barcelona

Jacob

”Nej, jag tror på once-in-a-lifetime-attityden,
med en äldre herres känsla för stil.”
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Clare
Maguire
Hyllad av Jay-Z. Jämförd med Cher. 23 år gammal och arbetar nu på sitt
andra album. Clare Maguire är Englands nya popartist.
Med dålig täckning från London ringer
hon upp. Det sprakar, hon ropar ”hallå”
och samtalet bryts. Några försök senare skrattar hon och hävdar att tekniken
borde ha kommit längre. Den 23-åriga
artisten Clare Maguire sitter i skrivande stund i hennes studio och skapar
musik till det kommande albumet. Hon
berättar att hennes mål är att släppa
albumet i början av nästa år. Men vad
det kommer att handla om vill hon inte
avslöja.
Top secret, säger hon och skrattar.
Clare Maguire kan tyckas produktiv. Debutalbumet ”Light After Dark”
släpptes för cirka tre månader sedan
och hon har redan börjat arbeta på ett
andra. Hon anser att anledningen är
enkel. Hon känner inspiration och skriver mycket just nu att det vore dumt att
skjuta på det andra albumet.
Jag har väldigt fullt upp just nu men
jag njuter av varje sekund. Jag började sjunga och skriva musik redan
som sjuåring så det känns fantastiskt att det nu uppskattas av så
många. Min familj har alltid varit väldigt stolta och stöttande. Alla i familjen älskar musik, fast det är bara jag
som arbetar med det professionellt.
Clare berättar att hon hittar inspiration
till hennes skapande i vardagen, från
böcker, filmer, känslor och händelser
i hennes liv. Och influeras gör hon av

Johnny Cash, Bob Dylan, Madonna,
Michael Jackson och Marilyn Monroe.
En person jag verkligen skulle vilja
arbeta med är Kanye West. Han är
min drömperson för tillfället.
Hennes karriär har tagit fart och hon
har på kort tid slagit igenom stort i
hemlandet England. Hon har blivit hyllad av rapartisten Jay-Z och av musikproducenten Rick Rubin. Hennes röst
har jämförts med Cher och Bonnie Tyler och BBC listade henne som topp
femton av årets mest lovande artister.
Jag blev också utnämnd som ”The
next big thing” av musikgalan Qawards. Det var fantastiskt. Men det
viktigaste för mig är att jag är ärlig
mot mig själv och mina fans. Att inte
förvänta mig så mycket och att hålla
fötterna kvar på jorden.
Julia Wiberg

In Flames öppnar krog och släpper ny platta
Björn Gelotte och Peter Iwers i In Flames är stenhårda metalheads tillvardags. Björn är
gitarrist, låtskrivare och hängiven Gaissupporter, Peter tung basist, ordningsman och
radiopratare samt lillebror till Anders Iwers som även han är matkunnig och basist men
i Tiamat.
In Flames nya platta heter ”Sounds of
a playground fadeing” och är en hård
historia där Björn skrivit samtliga låtar.
Precis när du läser detta har bandet ett
sig ut på en två år lång världsturné som
kommer ta dem flera varv runt vårt klot.
Är inte det skittuft bara det så säg?
Tillsammans har då Peter och Björn
”2112” som är vad man kan kalla en
gastropub.
Varför har ni startat ”2112”?
Björn: Vi ville öppna ett ställe som
vi själva vill gå till när vi är lediga. Ett
ställe med bra mat och god öl.
Här kan man äta en bit mat och
ta en öl i baren. Vill man sitta ner
så finns det en restaurangdel med
vita dukar och intim stämning. Vill
man hänga i baren och umgås så
kan man göra det. Vi spelar inte hög
musik, vilket man lätt skulle kunna
tro, så man verkligen kan prata och
umgås utan att behöva skrika för att
höras.
”2112” är den kanadensiska powertrion Rush magnum opus. Deras fjärde
platta som var något av en temaskiva
om en dysterframtid. Dyster är dock
allt annat man blir av att besöka ”2112”
på Magasinsgatan 5 i centrala Göteborg. Björn och Peter är närvarande

när tiden så tillåter och de har varit med och byggt
puben.
Björn: Jag gillar god mat och dryck.
Vi försöker att ha ett ställe där alla kan trivas. Jag
tycker vi har lyckats med det.
Jag kan bara hålla med. Och visst finns det bilder på
Rush men även på Peter och Björns band. Men det
är inte huvudsaken här. ”2112” är inte Hardrock Café
utan här kan man rivas och vara sig själv för en stund
samt prova en öl man inte druckit förr. Så enkelt är
det.
Jerry Prütz
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NEJ, jag är inte med i boken
om kungen

Recensioner av Rotterdams
äppelpajer

Min mor såg besviken ut när jag berättade att middagen med kungen var
långbord med Naturskyddsföreningen. Minns ni ”Carl XVI Gustaf – Den
motvillige monarken” boken om vår
kungs hemliga liv? Denna bok slog
ned som en bomb. Hela första upplagan sålde slut på bara några få dagar
och väckte många frågor hos en del
av oss icke-svenskar som fortfarande är kvar i våra gamla föreställningar om kungarnas makt och diktatorns
envälde.
Vi började undra vad vi har för kung
som inte kan stoppa en bok som handlar om olika kvinnoaffärer han ska ha
haft och om vilt festande och andra
mindre trevliga sidor. Sen kom vi på att
det vi ser som Carl XVI Gustafs problem i själva verket är en frukt av demokratins sötma – yttrande friheten. Det
mänskliga Sverige hade plötsligt fått
en högst mänsklig konung med en förlåtande hustru som alltid står bergfast
vid sin makes sida och följer den gyllene regeln att kärlek är acceptans.
Jag och min kära mor satt nyligen
och diskuterade boken i hennes kök
i Rinkeby och mor frågade mig plötslig riktigt försiktigt om jag fanns med i
boken.
– Hur skulle iranierna reagera då?
Jag drabbades av ett skrattanfall och
undrade vad hon grundade sin fråga
på. Hon lyste upp:
– Ja ni var ju på middag där nyligen!
– Ja det stämmer, men vi var inte
ensamma. Vi var på Naturskyddsföreningens 100-årsjubileum, satt vid
samma långbord och pratade knappt
med varandra. Mor såg plötsligt lite besviken ut, då hon hade berättat för sina
väninnor att jag minsann hade ätit middag med självaste kungen, vilket på
sätt och viss stämde ganska bra. Jag
lugnade ner mor och sa:
– Nej jag är inte med i boken, så ta
det lugnt.

Hyra cyklar går utmärkt i Rotterdam.
Precis bredvid stationen kan man hyra
en för ett par euro per dygn. Hjälmar
hyr de dock inte ut, ingen har cykelhjälm på Rotterdams gator trots att det
finns en cykeltunnel under en kanal
där alla tar fart nerför som i värsta tour
de france och tränger sig förbi på den
spikraka men hårda asfalten. Efter timmar på cykeln sitter jag med åtta blad
mynta i genomskinligt glas och en äppelpaj på Kafé New York. Jag får också
en fin engångsburk Flower Honey, när
jag beställer men honungsburken sparar jag.
Äppelpaj med russin som gottat till
sig och återigen intagit sin ursprungliga form som druva och äpplen precis
lagom saftiga, lagom frasiga. Degen
är krämig och till det vispgrädde. Mer
fransk än svensk, tänker jag. Sedan
tänker jag på Sal Paradise i On the
Road som lever på nästan enbart äppelpaj på sin första resa till väst från
New York. Sedan lämnar vi båda New
York. Bara Sal ska komma tillbaka.
I närheten av Wester Paviljoen finns
ett vinylstråk. Vi köper en påse skivor
var (jag köper bland annat en gammal Harry Nilsson och en limiterad
10»dubbel med hiphopjazzduon The
neutral yoghurt band). På en lugn gata
äter vi en lugn lunch på vad jag i anteckningsboken kallar Zheng Shan,
Xiao Ziong. Det visar sig senare vara
namnet på ett te de serverade och inte
restaurangens namn. Därefter äter jag
en äppelpaj på Wester Paviljoen. Russin som gottat till sig och återigen intagit sin ursprungliga form som druva
och äpplen precis lagom saftiga, lagom frasiga. Degen är krämig och till
det vispgrädde. Mer fransk än svensk,
tänker jag. Sedan tänker jag på Sal
Paradise som åt äppelpaj på sin resa
genom USA igen. Jag inser att på resande fot smakar det mums med något
återkommande. En fast punkt i en annars rullande värld.
Vingliga lördagsfyllemopeder, trots
att morgontidningen utlovar söndag,
en och annan spårvagn; vi vaknar tidigt
och ger oss av på våra hyrda cyklar. Vi
passerar en park och ett par museum. Bijmans och Rotterdam Kunsthal
och stannar på Dudok kafé, som likt
Kafé New York är pampigt med högt
i tak. På Dudok kafés väggar hänger
fruktansvärda tavlor med änglar som
våldtar barn och bara kvinnobröst som
blir piskade. Jag äter en äppelpaj med
russin som gottat till sig och återigen
intagit sin ursprungliga form som druva
och äpplen precis lagom saftiga, lagom frasiga. Degen är krämig och till
det vispgrädde. Mer fransk än svensk,
tänker jag. Sedan tänker jag att det är
en dag imorgon också, då ska jag prova Amsterdams äppelpajer.

Dessutom skulle kungen aldrig ens
flörta med mig. Jag bryter och låter
som vackra Silvia så jag antar att jag är
den sista han skulle vara intresserad
av på det sättet. Mor blev arg på mig
och bad mig att lova att inte skoja om
kungaparet. Hon sa att vi måste visa
kungaparet vår innerliga respekt och
tacksamhet för att vi får bo i detta fridfulla land. Medan jag och mor gafflade
om kungen och hans påstådda affärer
berättade Carl XVI Gustaf själv i media
att han minsann har sett en del rubriker
som inte har varit så trevliga. Att han nu
har pratat med sin familj och drottningen, samt det berömda ”Vi vänder blad
och går vidare” Att gå vidare är aldrig
fel, men man bör nog först landa i nuet.
Zinat Pirzadeh

Jerker Kaj
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Tempel av alkohol

Blues på cykel

”Varför super Jeppe” frågade nån mig retoriskt och
uppgivet som att det vore någon sorts mystisk instiftad naturlag för stor för oss människor att omfatta.
Finns det verkligen folk som inte förstår varför människor dricker eller tar droger? Har dessa aldrig känt
ett behov av att stänga av sin vardag med räkningar, stökiga grannar, oro, chefer, rädslor, måsten? Att
transcendera sin egen person och vistas i ett lite lättare tillstånd om så bara för några timmar?
Det är inte längre än till närmsta systembolag
för den hägrande möjligheten av en stunds extas
och äventyr i en vardag där vi rationaliserat bort allt
sådant.
Det finns nu inget fint i att känna såhär och det gör
det givetvis till lite av ett bekymmer.
Fint är däremot att inte bara uthärda utan faktiskt
TYCKA OM hysteriska bollhav, måndagsmöten,
helgturer till IKEA, däcksbyten på bilen samt all annan outsägligt tråkig skit som vardagen oundvikligen
rymmer.
Vi bör vara kontrollerade, effektiva och helst lite lagom lättsamma.
Vi skjuter den berömda svenska duktigheten som
en gyllene trofé framför oss genom livet.
Den av utländska arbetsgivare ofta omtalade
anpassningsförmågan.
Man lär sig tidigt ljuga lite lagom mycket för att
framstå som en väl fungerande kugge i det sociala
maskineriet.
Det är något lätt omänskligt över alltihop och jag
vet inte när Sverige blev ett sådant under av präktighet och politisk korrekthet som vi upplever just nu.
Sen har vi dom ANDRA.
Dom som inte orkar.
Dom som istället tar sig en thailändsk flickvän.
Dom som vill ha nån att skylla allt på och röstar på
sverigedemokraterna.
Dom som knullar horor på konferensen eller
springer tre mil om dagen för att inte bli galna.
Det fina är att oavsett vilket lag du tillhör så kan alkoholen alltid bli din partner.
Den kan släta ut och mjukgöra ditt prestationsinriktade fyrkantiga liv eller hjälpa dig att dimma ner
ljuset över dina tillkortakommanden och slocknade
drömmar.
Den kan få losern att känna sig som kung för en
kväll och direktören som en lössläppt bohem med
slipsen i pannan.
Om du då behöver kliva in i denna alternativa verklighet ofta för att stå ut med tillvaron blir alkoholen givetvis snabbt en farlig älskarinna.
Som i alla relationer bör man dra sig ur om förhållandet tar mer än det ger.
Konsten är väl att inte hamna där och om man
gör det ha insikt och beslutsamhet att avsluta
förhållandet.
Det kan ju då givetvis visa sig vara lättare sagt än
gjort.
Skål.

Om det nu finns fyra miljoner cyklar i
Peking, som en kvinna med spröd röst
sjöng, så vet jag att det finns en i Maglehem, punkterad: punkt slut. En militär variant, grön med ballongdäck, en
växel men med en utmärkt pakethållare. Det finns olika uppgifter om hur
den kom dit och om vem som äger den,
men den står där lutad mot tegelväggen i det nedlagda bränneriet. Den
tycks vänta på att någon skall komma
och se till att den får luft i bakhjulet igen
så att den kan få komma ut på vägarna
och få träffa andra cyklar med smala
däck och 24 växlar – dock utan pakethållare. Antagligen låter följande påstående besynnerligt:
Men ibland längtar jag också efter
någon som kan få mig att känna mig
just så! Någon som kan ge mig ny luft,
ta mig ut på vägarna igen, någon som
uppskattar en stabil pakethållare och
som tillåter mig att måla över den där
militärgröna ramen med en djup, mycket djup blå färg. Någon som föredrar
munspel istället för ringklocka och som
föredrar tre ackord istället för 24 växlar.
Alla måste få lov att ha drömmar –
även om man riskerar att bli tagen för
att vara ute och cykla…

Mauro Scocco

Ronny Carlsson
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Mullah Omars flykt – ny bok av C-J Charpentier
på väg!
C-J:s senaste, som snart utkommer, slutar
samma dag som Obama lät döda terroristen bin
Laden. Och bakom pärmarna ryms en lärd och
halsbrytande roadmovie genom östra Tyskland –
med avstamp i snövintern på Österlen, talibanledaren Mullah Omar och trädgårdstomtar.
En hisnande läsupplevelse väntar, och den nyfikne kan redan nu tinga ett exemplar genom att
sätta in 120:- på pg 28 58 34 – 8; inklusive frakt.

Anställningsintervju
– Jaha, kliv in, välkommen, jag heter
alltså Sonja Streber och jag är personalchef på det här stället. Var så god
och sitt!
– Tack. Jag är glad att ni har kallat
hit mig.
– Har jag uppfattat det hela rätt om
jag tror att du heter Albert Brasved och
att du har jobbat som tunnelbaneförare
och turistguide?
– Ja just det. Det är alldeles riktigt.
– Och vad får dig att tro att du skulle
vara lämplig som trainee hos oss här
på Statens Livsverk?
– Dels att jag platsar juste i jobb som
börjar på T. Dels att jag har doktorerat
i ämnet ”Stora och små problem och
deras lösning”. Det gjorde jag år 2000.
– Och sen dess?
– Sen dess har jag sökt 430 jobb.

Två meter. Jag föddes 1960–1962.
Mor var artillerist i Kalmar läns artilleriregemente. Far var lärare i syslöjd
(inklusive knyppling) i Kalmars Högre
Allmänna Läroverk. Min bror, som var
notoriskt olaglig, hade när han var 18
suttit i fängelse i 25 år. Min syster såg
ut som Brigitte Bardot, fast tjockare.
Hon gjorde en spikrak karriär som först
fotomodell och sen psykoterapeut.
Pappa la ett franskt-svenskt lexikon på
middagsbordet och tvingade oss att
bara tala franska vid middagsätandet.
Det ledde till att vi blev fenomenala på
teckenspråk. Mormor var bergsbestigare och farmor var chef för hemliga
polisen i Moldavien. Det var ett liv och
ett kiv. När vi barn hade lämnat hemmet, hittade pappa en ny och mamma
en gammal. Plötsligt var vi 34 i familjen.

”Pappa la ett franskt-svenskt
lexikon på middagsbordet
och tvingade oss att bara tala
franska vid middagsätandet.
Det ledde till att vi blev
fenomenala på teckenspråk.”
Jag funderar på att doktorera i det
också: ”Hur man söker jobb utan att
förtröttas”. Har någon förresten sagt
till dig att du är väldigt vacker? Jag börjar verkligen tänka på erotik när jag ser
på dig.
– Är du medveten om att du håller
på att knäppa upp min blus? Jag får be
dig att omedelbart gå och sätta dig på
din stol igen. Annars blir jag tvungen
att ropa på min man, generaldirektören. Ligg inte där på golvet och flåsa!
Gå och sätt dig!
– Jag ber om ursäkt. Förlåt! Jag är
litet i obalans idag. Men du har väldigt
stark utstrålning. Var var vi?
– Vi talade om att du har sökt 480
jobb.
– 430.
– Whatever. Har du själv någon tanke om varför du alltid får nobben?
– Ibland får jag för mig att det beror
på att jag alltid stärker mig med två råa
klyftor vitlök innan jag går till ett viktigt
möte.
– Ja, jag märker det. Har du aldrig
tänkt på att det finns personalchefer
som inte älskar doften av vitlök?
– Jo det har jag. Men en personalchef som är så fördomsfull, vill inte jag
jobba hos.
– Aha. Du är inte bara omdömeslös,
du är också dum.
– Tack. Jag tycker om när kvinnor
är kritiska mot mig. Det betyder att jag
berör dem.
– Släpp min axel! Får jag be dig att
gå tillbaka till din stol igen? Dina erotiska drömmar får du försöka förverkliga
någon annanstans. Du ska få en sista
chans, Albert. Berätta om ditt liv från
födsel till denna dag!
– Som du ser är jag ganska lång.

Jag tror att jag kan säga att min barndom var lärorik. Sen dess har jag bara
utvecklats och blivit en bättre och bättre människa. Det enda har jag svårt
med är självkritik – den leder ingen
vart, tycker jag.
– Nähä nej. Ja du Albert, då tycker
jag vi ska tacka för idag. Tack ska du
ha! Nej, inga läppar mot min mun! Bort
med tassarna, är du söt. Så ja. Hej då,
lycka till med vitlöken!
Jonas Hallberg

Nu är högsäsongen över. Nu kommer
högsäsongen

Borde inte Byggare Bob
bygga?

Jag svettas över tangentbordet, denna sista vecka i
Thailand. Det regnar ibland, men framförallt så är det
varmt!
Högsäsongen lider mot sitt slut och det har varit
ett fantastiskt år.
”Jonas Jonassons”-Kaffe och internet, föddes i
november och jag vill tacka alla som har besökt oss
på Koh Chang. Nu är det dags att packa ihop, så det
känns lite vemodigt. Men å andra sidan så börjar ju
snart högsäsongen igen, om bara några veckor. Ja,
inte i Thailand; men på Österlen och på alla festivaler, som vi ska spela på i sommar. ”Jonas Jonassons”
kommer dessutom att återuppstå i ny form i Ystad.
Utställningen; ”Fritiden”, blir skådeplats. Det blir
god mat, god musik, goda vänner, goda råd och god
stämning. En slags kulturens buffébord.
Jag tycker ju om att kombinera mat och musik, det
är man bra på här i Thailand. Man äter ju hela tiden,
gärna med en akustisk gitarr och kanske lite Whisky.
Min ambition är att exportera lite av det här till Sverige
i sommar.
Jag gillar när det rör på sig och känns, så det ska
bli extra spännande att hoppa ur elden och in i elden
och helt skippa det där med askan. Resterna får vi ta
i höst istället.
Ett bra exempel på en härlig kväll, som jag anordnade här i Thailand, var: Eurovision song contestmaraton. 9 timmar Eurovision i sträck! Det var jag,
en Kambodjan, en handfull Thailändare, lika många
Engelsmän (ja, några var från Wales, men ändå), ett
Svenskt par och en spanjorska. Showen började
kl.15.00 och slutade vid midnatt.
Det mest intressanta var att ALLA, gillade någon
sång oavsett; ursprungsland.
Mannen från Kambodja; gillade Serbien (med motiveringen: Hon ser ju ut som din dotter, han menade
min dotter, och hon är ju så snygg, så därför gillar jag
den sången. Ja, det fick jag ju ta som ett nytt sätt att
bedöma Schlagerlåtar).
En av de Thailändska tjejerna; gillade Danmark
(men, rodnade nästan, när hon sa det, för jag tror att
även i detta fallet, så var det nog det yttre hos artisten,
som fällde avgörandet).
Engelsmännen tyckte till en början inte om något,
men efter ett tag blev deras låt; Moldavien ( i England, står inte Eurovision högt i kurs, men jag tror de
är omvända nu!).
Svenska paret gillade; Bosnien&Hercegovina (här
var det inget grannlandsröstande).
Och slutligen, Spanjorskan. Hon gillade; INTE
Spanien, utan Italien (ganska otippat).
Slutet blev som vanligt ett ivrigt diskuterande om,
varför Azerbadjan, kunde gå och vinna? Och framförallt, var ligger det? Och var det verkligen rätt att ett
svenskt par fick lov att skriva deras sång?
Jag ser fram emot den dagen, då det finns en
”World song contest”. Först deltävlingar i varje
världsdel. Sedan en mastodont-festival, där VÄRLDENS bästa låt koras. Det kommer ju inte att bli den
bästa, men den som kan tilltala flest människor. En
del tycker kanske att detta skulle bli missvisande, jag
tycker bara det skulle vara skoj!
Tänk en låt som både en Peruan, en Kenyan, en Japan, en Amerikan, en Kambodjan och Bellman gillar.
Vilken låt!

För att samla lite inspiration och få
nytt fräscht blod till hjärnan beslutade
jag mig för att ägna mig åt det som åtminstone halva mänskligheten njuter
av till fulla drag, främst män skulle jag
vilja påstå. Nämligen samlas i grupp
och skåda andra män arbeta. Med anledning härav iordningställde jag en
termos starkt kaffe bryggt på Zoegas
Hår-på-bröstet-rostning. Packade ner
en banan i innerfickan och slängde
mig upp på Crescenten för att styra
kosan mot första bästa kommunala
vägarbetsplats.
Tyvärr strulade fortfarande växlarna
på Crescenten då navet lät som om
det var tillbredden fyllt med grus. Så
jag slängde in cykelaset i ett taggbuskage, det blev således till att bruka
apostlahästarna under förflyttningen
mot vägarbetet vid rondellen. Väl där
noterade jag efter en timmes idogt väntande att manskapet i vanlig ordning
sannolikt tagit långfika. Inte en käft
iförd illsket orangea arbetskläder kunde skådas i eller omkring brummande
arbetsfordon. Inte utan att jag blev en
smula uppbragt, till vem skulle jag nu
ställa mina bra-att-ha-frågor rörande
vägarbeten med vilka jag beväpnat mig
till tänderna:
Begav mig istället till herrklubben för
kombinerad middag och biljardtävling.
Slutade på hedersam andra plats då
Ahlroths kärring ringde hem honom redan klockan 1900 och åt Skantze stod
inget att göra. Tog taxi hem, drog fram
cykelsaset ur buskaget och lade ut
faenskapet på Tradera. Resultat: Noll
skrivna sidor på memoarerna.
Dagens ljuspunkt är dock att jag
lyckades avyttra cykelaset för 875 kronor till någon småfifflare i Skara. Undrar hur många frimärken Posten AB
kräver för att skicka en skabbig hoj till
Skara. Kan de tänkas acceptera julfrimärken ännu?

Jonas ”Maträttlåt vann” Jonassons

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

OBAMA TILL GALÄRERNA!
Två saker har Usama bin Laden och Barack Hussein Obama II gemensamt:
båda är massmördare – den ene idéburen terrorist, den andre författningsenlig. Men ett människoliv är ett människoliv, och tragiken lika stor
oavsett vem som beordrat våldet.
Bin Ladens terrorhandlingar kan aldrig
rättfärdigas, och Obama bär som överbefälhavare det formella ansvaret för
dödandet av civila i Afghanistan, Iraq
och Pakistan.
Således bör de båda ställas inför
rätta och dömas för sina brottsliga
gärningar.
Men nu tog historien en annan vändning, när Obama rättsvidrigt sände sin
dödspatrull till Pakistan och lät döda
bin Laden – istället för att föra honom
till domstol.
I civiliserade stater grips misstänka,
häktas, anhålls och får åtalspunkterna
prövade; med rätt till försvar.
Så gjorde Israel när man kidnappade nazisten Adolf Eichmann i Argentina 1960, och även om själva bortföran-

att bin Laden och Mullah Omar & Co
uppehållit sig i västra Pakistan, beskyddade av Pakistans mäktiga underrättelsetjänst ISI.
Att USA valde att slå till just nu får
helt tillskrivas det faktum att Obamas
popularitet dalar i hemlandet.
– Rättvisa har skipats, dundrade den
folkvalde demokraten i början av maj.
Vilket också betyder att bin Laden
antagligen dödades för att förhindra
att obehagliga sanningar kom i dagen.
Fundamentalister bör alltid betraktas med stor skepsis. Obama är till exempel född muslim. 1988 lät han sig
döpas i Trinity United Church of Christ
som han lämnade tjugo år senare, för
att därefter ansluta sig till Evergreen
Chapel.

”När idrottsmän i efterhand
beslås med doping fråntas de
sina medaljer. Alltså borde
den norska Nobelkommittén
återkalla Obamas fredspris.”
det stred mot internationella lagar gavs
ändå Eichmann en rättegång; och
dömdes till döden.
På samma sätt borde man också ha
gjort med bin Laden.
Fast USA är ingen civiliserad stat,
och framförallt inget rättssamhälle,
ty här härskar någon sorts cowboymentalitet där reptilhjärnorna i statens
ledning – Clinton, Bush, Obama –
anser sig ha rätt att agera efter eget
gottfinnande.
Obama fick Nobels fredspris på
grund av de förväntningar man hade
kring hans person. Men Obama var
ingen fredsfurste – istället trappade
han upp kriget i Afghanistan, köper förbjudna klustervapen från Sverige, behåller sitt fångläger på Kuba, och låter
sina knektar döda civila.
När idrottsmän i efterhand beslås
med doping fråntas de sina medaljer.
Alltså borde den norska Nobelkommittén återkalla Obamas fredspris.
Det finns åtskilliga intressanta parametrar i terrorkomplexet: USA beväpnade en gång bin Laden i kampen
mot ockuperande Sovjetkommunism,
medverkade till att skapa taliban, stödde dem aktivt under flera år – tills den
internationella kritiken mot, bland annat, talibans kvinnosyn blev för stark.
Varefter man fortsatte att stödja dem i
det fördolda.
Det är således belagt bortom allt
rimligt tvivel att Obamaadministrationen fram till i varje fall september förra
året betalade två miljoner dollar i veckan till afghanska taliban. Så cyniskt är
detta spel!
Det har vidare hela tiden varit känt

Hans efternamn betyder ungefär
”skurkaktig” på luo, som var faderns
östafrikanska språk.
OCH SLUTLIGEN. Man vet var
man har de handfasta reaktionärerna
(läs: republikaner), medan fisliberalerna oberäkneligt glider mellan svart
och vitt.
Barack Hussein Obama II är just en
sådan. En opålitlig katastrof som ena
minuten spelar på empatiska strängar, för att i nästa ögonblick sälla sig till
krigsförbrytarnas skara. Vilket är det
ord man använder när andra militära ledare slaktar civila.
Eftersom jag till skillnad från fredspristagaren i Vita Huset inte förespråkar dödsstraff vore galärerna ett lämpligt alternativ.
C-J Charpentier

Sophie Calle
– När det privata blir offentligt och tvärtom
Ett konstnärskap som alltid följer mig,
liksom vakande inuti min blick mot omvärlden är Sophie Calles. Nyligen återbesökte jag hennes värld genom den
fascinerande textsamlingen ”Sophie
Calle: The Reader”(Whitechapel Gallery), där intervjuer med huvudpersonen kompletteras med renommerade
konstkritikers syn på Calles verk – från
genombrottet med ”The Sleepers”
(1979) till den senaste succén ”Berck”
(2008). Det som gör Calle till en ständigt aktuell (och i mångas ögon kontroversiell) konstnär är hennes strävan att
göra det allra mest privata till allmängods i en offentlig sfär. Hon plockar
isär livets minsta beståndsdelar. Flyttar
ut våra helgade platser, där vi gömmer
oss och inte vill bli sedda, i det starkaste av ljus.
I det omfattande verket ”Take Care
Of Yourself” (2007) låter hon ett kortfattat mail som bryter ett förhållande bli
analyserat in i minsta detalj. Lingvister,
psykologer, lärare, dansare och djur
(en papegoja) får fritt hitta innebörd
i den skattkarta som brevet visar sig
vara. Resultatet presenteras formellt –
i skarp kontrast till det känsliga privata
innehållet. Vi möter korrekta brevsvar,
djupgående videoanalyser och historiska utdrag kring ords etymologiska
rötter. Det finns en svart, existentiell
humor över verket. All den känslomässiga sårbarhet som exponeras ligger
aldrig långt ifrån en abstrakt ironi och
ren slapstick. Calle säger mer om samhället än de flesta, genom att utgå från
enbart ett kort, hårt och avpersonifierat meddelande.
Av mer filosofisk karaktär är genombrottsverket ”The Sleepers”. Här låter
Calle okända människor, upphämtade
från gatan utanför konstnärens lägenhet, tillbringa en tid i hennes sovrum.
Calle dokumenterar dessa fullkomligt
okända människor i det som för många
människor är privathetens högborg –
sovrummet. Vissa sover, vissa läser en
bok, viss röker en cigarett och pratar.
Calle låter gästens vilja styra fullt ut.
Hon vakar. Resultatet blir en exposé

över samhällets differentiering. Fotoserien fascinerar
fortfarande.
”The Address Book” (1983) ligger återigen på
gränsen mellan det lustfyllda och det ångestladdade.
En upphittad adressbok blir källan till verket. Calle
kontaktar alla personer i dess register och ber dem
exponera sin syn på adressbokens ägare. Resultatet publicerade Calle veckovis i en dagstidning. Det
privata blir en offentlig lek. Bilden av en människa, blir
bilden som formas av andra. Långsamt pusslar Calle
ihop ett liv som vi inte vet något om egentligen. Att
mannens om ägde adressboken regerade med kraftig bestörtning när han insåg att han var berättelsens
nav visar verkets emotionella styrka.
Kanske är det ändå i ”Pu pas paisir la mort
(Couldn’t Capture Death)” (2007) som Calle, för
mig, når perfektion i dikotomin mellan den privata och
den offentliga sfären. Här filmar hon sin mors sista
åttio levande timmar, långsamt och svepande. Calle
själv talar i en intervju med konsttidskriften Bing om
fascinationen för de 11 specifika minuter då hon inte
visste var modern befann sig – i livet, i döden, eller
mitt emellan. På bildskärmarna ser man hur Calle,
hennes familj och en sköterska försöker avgöra om
modern har lämnat livet eller inte. Det är på riktigt,
men blir i sin ärlighet konst. Döden blir något vi inte
kan ta avstånd ifrån, något reellt i tiden. Den är också
förslående vacker i sin långsamhet.
För mig är Sophie Calle en av den moderna tidens
allra bästa konceptuella konstnärer. På ett sätt en
konstant som följer världens framåtrörelse.
Petter Seander

Nya Upplagan

Juni 2011

Man vänjer sig
Titlar är viktiga. Titlar på böcker, på låtar och på målningar.
Till min förra utställning tog jag titlar
till målningarna nästan på måfå från
boken jag just hade läst, Igelkottens
elegans av Muriel Barbery. Det fungerade. Ett halvår senare råkade jag av
en slump få se filmen byggd på boken
och då hade jag lustigt nog samma
dag förklarat för en bekant var titlarna
kom ifrån. I en scen i filmen/boken uppstår en laddning mellan portvaktsfrun
och den japanske nyinflyttade mannen
när hon säger – ”alla lyckliga familjer är
varandra lika”, och han svarar – ”men
den olyckliga familjen är olycklig på
sitt speciella sätt”. Och därmed är vallen bruten, hon blir motvilligt avslöjad
som bildad och beläst. Citaten inleder
Leo Tolstojs roman Anna Karenina från
1877. Och jag fick impulsen att genast
läsa den. Det är inte gjort i en hast, då
den är på drygt 900 sidor.
Att läsa klassiker är en fröjd man bör
unna sig. Det finns en orsak till att de
blivit klassiker, de är nämligen så bra.
Enda nackdelen är tyngden och storleken, om man som jag vill läsa den på
spårvagnen till ateljén. Den vindlande
historien har 7–8 huvudgestalter som
läsaren totalt engagerar sig i. Scenerna berättas filmiskt men delas av med
långa inre monologer. Personerna är
mångbottnade, de tvivlar, svänger sig,
kastas mellan olika ståndpunkter. Greta Garbo har gjort huvudrollen i en av
många filmatiseringar.
Den gifta Anna blir besatt av kärlek
till officeren Vronskij, men hon går helt
vilse i drömmen om att bli förlöst genom passionen. Det är en tragisk skildring av hur kvinnans omyndiga ställning
i Tsarryssland förstör det sanna, äkta i
livet, hur individen stängs in i samhällsklassens tvångströja utan möjligheter
till utveckling och självförverkligande.
Men i bokens andra parförhållande
mellan Kitty och Levin överlever kärleken, kanske genom att de båda har
fötterna på jorden och kan hantera
sina konflikter på ett förbluffande klokt
sätt, genom att ge och ta. Det är inte
en slump att denna gripande roman
har satts upp som pjäs på Stockholms
Stadsteater just nu. Vi kan trots tidsgapet spegla oss i personerna och deras
öden. Deras olika sätt att förhålla sig till
kärleken – passionen som en besatthet eller den pliktmässiga trofastheten.
Friheten eller lyckan. Hur många gånger i livet har jag inte själv brottats med
dessa känslor, varit oförnuftigt galet
kär och vållat andra sorg och smärta
och sen blivit lika illa tilltygad själv av
kärlekens brutala baksida.
På Anna Kareninas tid fanns inte
skilsmässan som lösning, den innebar
skandal och undergång. Idag är vi fria
att göra om våra val livet ut och vi väljer
att skiljas gång på gång. Blir vi någonsin klokare?
Livet är ett äventyr i all sin ovisshet.
Varje minut uppstår nya val. Det enda
bestämda är döden. Det är dit vägen
går, där bortom horisonten slutar det,
sen blir det ingen repris, inget öppet
köp. Vart vill jag nu komma? Jag har
tappat tråden, men vad gör det. Mitt
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äventyr med att ha en hyrd ateljé i Berlin i vinter, börjar se sitt slut. Vintern är
över. Jag behöver inte kämpa längre
med den tunga koleldningen i kaminen, jag kan cykla som en glad fjäril genom gatorna, kan jobba här, vill knappt
vända hemåt igen.
Underligt ändå hur känslan av främlingskap i början av hösten, har förvandlats till en viss hemkänsla med
tiden, även om jag inte lyckats förkovra
mig särskilt i det tyska språket. Man
vänjer sig. Den där långa gatan i Weissensee som heter Gustav Adolf Strasse, det namnet tyckte jag var underligt
med tanke på hur vår svenska armé här
brände och slog ihjäl under 30-åriga kriget. Historien ligger alltid under
oss. Det är väl något som fascinerar så
starkt här: hur kan folk bara leva vidare
i ruinerna av ondskans diktaturer? Hur
kan man bara glömma, begrava sina
kära som bombats ihjäl och sen få nya
barn och nya barnbarn? Mänskligheten är bra gåtfull.
Djävulsberget heter ett av stadens
högsta berg. Det är inget riktigt berg,
det består av enorma mängder schaktmassor av det sönderbombade Berlin. Ovanpå denna konstgjorda ”kulle”,
som påminner lite om Stenshuvud,
brer ett djungelliknande underbart
fritidsområde med bokskog, fläder
och björkar ut sig och bofinkarna hyllar livet med ljuvlig sång. På stigarna
hittar man ibland små porslinsskärvor som tränger fram från underjorden
och som minner om ett vardagsliv med
kärlek och hoppfullhet före krigets fasor. Skärvorna av porslin är som hugg
i hjärtat.
Berget vilar dessutom på betonggrunden till ett nazistiskt universitet, ritat av Albert Speer. Man lyckades inte
spränga bort det efter kriget så man
gömde det under detta grönskande
berg. Och på toppen ståtar resterna
av en amerikansk radarstation, varifrån
väst avlyssnade verksamheter i DDR
under det kalla kriget.
Att jag gick vilse där, blev ”bergtagen” var inte så underligt.
Men så är det – livet tycks kunna besegra de mörkaste krafter.
Och när vi alla är borta, när nästa
istid har lagt sig över jorden eller när
jordbävningarna har sprängt alla atomkraftverken och släppt loss de begravda radioaktiva avfallen, när skymningen definitivt fallit över vårt solsystem,
då skulle det inte förvåna om ett litet
maskrosblad började gro i skreva.
Och en liten fågel började vissla.
Gittan Jönsson

Man vet att det inte är ett vanligt konferensrum man
knallar till när det plötsligt står en björn i en korridor
och glor på en. Jag borde kanske förstått att det inte
var en genomsnittlig stad jag hamnat i redan när jag
efter en hel serie flyg- och bilfärder checkade in på
hotellet, gick till rummet, drog undan gardinerna och
stirrade rätt in i ett ren-hägn. Men det tog liksom inte
skruv direkt då, Charlie Sheen på TV:n i lobbyn måste ha förvirrat mig. Att resan rakt norrut med flyg tog
en hel dag gjorde heller ingenting för känslan av att
vara på en speciell plats eftersom det faktiskt är som
beduinerna säger att själen bara kan röra sig med
hastigheten av en strosande kamel. Man fattar liksom
inte att man åker långt när resan går för fort. Men det
började så smått sjunka in när jag stod där, öga mot
öga med björnen.
Nordnorge är speciellt. Vädret är t.ex. fantastiskt
enligt min erfarenhet. Strålande solsken och säkert
fyra plusgrader hela tiden! Landskapet är stundtals fabulöst take-your-breath-away-mind-blowing
awesomelly beautiful, som väntat, men ibland också
ungefär som Ystad sandskog en sällsynt torr dag
i februari. Faktum är att det som märks mest för en
nybörjare är att området verkar tomt. Det påstås bo
2500 själar här, de flesta samer, men få av dem syntes till under dagarna jag smög omkring bland tallarna. De kan väl inte vara sydpå hela bunten tänkte jag
först men efter första middagen på hotellet förstod
jag varför det var så lite folk ute. Det är klart ingen har
tid att ränna runt på stan när en renfilé med brunsås
kostar 375 NOK, eller ungefär 4800 SEK. Alla är helt
enkelt ute och jagar ren.
Några kvällar åkte vi till Finland för att festa till det
lite, som man gör. En av dem satt jag med en renburgare på tallriken (billigare i EU tack och lov) och
snackade med en annan sörlänning som försökt köpa
snus i en av gränshandelsaffärerna i gatukorsningen
som i trakterna är mer känd som ”Finland”. Han hade
fått nobben totalt. Perkele, absolut inte, var beskedet.
Snus är helt enkelt verboten i landet som så sent som
häromdagen korades till det bästa landet i världen att
bo i (kolla Newsweek, Sverige 3:a, Norge 6:a, som
hockey-VM med undantag för att Schweiz är tvåa,
USA är 11:a, hahahahahahahaha). Vår påssnus-junkie fick något desperat i blicken ju mer det här hemska gränshandelsfaktumet sjönk in så vi satte telefonerna på att räkna ut var närmaste dosa snus kunde
score-as i Sverige. Det visades sig att om han körde
rakt söderut i ungefär sex timmar, till Pajala, skulle
han kunna få en någotsånär billig fix.

Nåväl, nåväl, folk är som folk är mest
även på tundran men nog är det lite
extra krut i nordbor som kurar ihop sig
med en utepils i tre plusgrader och
huttrande välkomnar våren. Och det
är nåt med den där björnen tänkte jag.
Och mycket riktigt, efter ett tag får jag
höra att björnen mött sin baneman på
fjället i närheten och att det finns en
klassisk jojk om björnbrottare. Naturligtvis! Man anar det men ser det inte
direkt, uppmärksamhetsförvirrad som
man är av alldagliga saker som laptops, smartphones, facebook och snöscooters, men det lurar noaider och
govlar, shamaner, bakom fasaderna
trots allt. Jag hade hört att trummor
var centralt i det hela men inte såg jag
till någon trumma så länge jag var där.
Charlie Sheen och Hockey-VM såg
jag, på tv, men inga trummor.
Men så! När jag satte mig på planet
hem igen kom en uppenbar medicinman och slog sig ner bredvid mig. Han
hade en gigantisk ryggsäck på sig,
som om han bar ombord ett bildäck på
det lilla propellerplanet. Han tryckte in
den så gott det gick under sätet framför och jag var tvungen att fråga ”Vafasen har du i ryggsäcken människa!?”.
Han tittade på mig med plirig blick
och sa ”En trumme!” och somnade
tvärt. Drömde antagligen upp nya jojks
om frågvisa svenskar. Själv satt jag
med fågelholk ända till Tromsö och
glodde ut över fjällen. Magiskt det också, herrn, magiskt.
Den där björnbrottarjojken ja,
den heter ”Normo Jovnna” kan höras med Angelin tytöt (Annel Nieiddat) här: http://www.youtube.com/
watch?v=UQ0zPP7hV2I
Fridens!
Abe

Nya Upplagan
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Aggro…

Lika mycket värda?

Redan på dagis var jag känd som dagdrömmaren.
Med en tom blick satt jag kvar sist med min kal�la spenatsoppa och funderade på mitt alternativa liv
som Ariel i Lilla Sjöjungfrun. ”Ett djupt inre liv” tror
jag mamma förlåtande kallade det, och det blev inte
bättre med åren.  I tonåren var dagdrömmarna sockersöta Hollywoodklyschor. Ariel lade fenan på hyllan
för gott och fick två ben. Annars var temat ungefär
samma: drömprinsar, revansch och äventyr. Ungefär
så har det sett ut sedan dess med viss modifikation.
Ariel klippte sig och skaffade ett jobb, och allt det där.
Det senaste året har en helt annan kategori av dagdrömmar fått allt större utrymme: aggrodrömmarna.
I aggrodrömmarna är jag totalt skoningslös och utan
hämningar. Aggro-Linnea lever utan konsekvenstänkande och acceptans. Allt som existerar är upprättelse på olika nivåer.
Den enklaste och mest förkastliga formen är när
jag ger mig på oskyldiga människor. På kvällarna sitter jag och hoppas på att den stackars finniga telefonförsäljaren ska ringa och få sig en ordentlig känga.
På stan drömmer jag om att ge påflugna välgörenhetsmakare en situp. Allt jag önskar är att flaxa vilt
med armarna och väsa: ”Ta era jävla namnunderskrifter och postgironummer, och stoppa upp dem på
olämpliga ställen, och försvinn ur min åsyn!!”.
De mer komplexa drömmarna handlar om att ställa
till en riktig scen hemma, på jobbet eller annan viktig
plats. Kanske stjärta kopiatorn eller ta min fjäderlätta
macbook pro, öppna fönstret och kasta.
Allra mest vill jag mucka. Vara en störig mutherfucka. ”Vem har ställt en fil på min hylla i kylen?!! Va?!
Hallå jobbet, hur FAN tror ni att det känns?? En FIL
på MIN hylla i JOBBkylen. Vad säger du nu då Bengt
när jag häller fil på ditt JOBBskrivbord?? Känns det
bra eller? Visst känner du dig lite kränkt, som om jag
inkräktar på din privata sfär??!!!” Aggrodrömmarna
är inte snygga eller smarta. Där är det bara slag under
bältet som ger poäng. Helst ska ursinnet frustas fram
i form av snorstänk och avgrundsvrål. I verkligheten
har jag bara varit riktigt arg två gånger på 25 år. Den
ena gången förstörde jag ett danskt klinkergolv med
ett glas, och den andra gången kastade jag vedträn i
en hög (så hårt jag kunde). Jag vet, det är fjuttigt, men
jag är högst medveten om problemet.
Andra har det i blodet, ilskan. Det är avundsvärt.
Min favorit på Youtube är en inspelning från en telefonsvarar på en P4-redaktion någonstans i Sverige.
Klockan är 02.04 och kvinnan som ringer in är ursinnig över att hon inte kan ratta in nattradion. Det är ett
jävla helvetes skit ALLT: tekniken, sms och internethelveten. Två minuters skrikande monolog avslutas med: ”Laga till den här radion jävla omgående!
Jag ska höra nattradion och jag ska höra den i fred!
FÖRBANNAT!!!”.
Kanske har hon inte alla hästar hemma, men för
mig är hon Gud. Ge mig ytterligare 40 år av aggrodrömmar och lite demens på det.
Jag kommer bli den farligaste tantajäveln walking
the earth. Och hör sen!!

Imorse vaknade jag klockan tre och
var förbannad. Ni har väl hört att höjdhopparen Patrik Sjöberg ger ut en
bok” Det du inte såg”: om sitt liv med
styvpappan och likaledes tränare Viljo
Nousiainen och dennes övergrepp.
Jag tycker att det är strongt – jag tycker det är bra att fler och fler ”celebriteter” vågar träda fram och berätta
om sina helveten. Samtidigt blir jag så
brydd över medias plötsliga intresse i
ämnet. Att det liksom ska behövas en
kändis för att media överhuvudtaget
debatterar det… Plötsligt är alla emot
sexuella övergrepp. Man ska lagändra om ditten och datten för att få till en
förändring (vilket jag absolut tycker är
bra… vi ska rädda de som räddasbör
och sätta hårt åt de jävla pedofilerna)
– men det här klyver mig en smula…

Linnea Uddenmyr

Krönika

ENERGITJUVAR
svar över sina handlingar. Visst gör
pedofilen, torteraren fel: Absolut! Men
se på lagen och politikernas totala
ointresse när det gäller sexuella övergrepp, ofredande mot barn och liknande. Ni vet ju att sexualbrott mot barn
ligger under en balk som heter ”Störande av ordning”.
Nog tycker jag att om man förgriper
sig på barn så borde man dömas på
annat sätt än som om jag stört stadens
ordning. De har ju för fan förstört en
människans hela liv!
En man, eller kvinna för den delen,
som förgripit sig på ett barn får tre fyra
år på en specialanpassad anstalt medan kostymnissen som ändrat lite på
ett par siffror i bokföringen och flyttat
över vinst till ett skatteparadis får långa
dryga straff.

”Ni vet ju att sexualbrott mot
barn ligger under en balk som
heter ’Störande av ordning’...
De har ju för fan förstört en
människans hela liv!”
för alla de barn som genom århundraden lidit verkar inte ha betytt något. Är
Patrik Sjöberg mera värd än okända
lilla Stina, som växer upp i en lågprislägenhet? Deras lidande är väl på samma sätt. Deras privata helveten borde
väga lika tungt.
Lilla Stina anmäler att grannens
pappa gör otrevliga saker med henne,
men eftersom det inte finns några bevis får grannens pappa fortsätta att
vara barnvakt åt lilla Stina. Jag menar,
vad ska Stinas mamma göra när hon är
ensamstående och jobbar skift? Patrik
har också sitt helvete men ingen ifrågasätter honom. I hans rättegång kanske
inte lika starka bevis kommer behövas
som i fallet med Stina.
Sexuella övergrepp har ju alltid funnits och många barn lider varje dag
och timme av det men det är inte förrän
de här stora svenska namnen berättar att det faktiskt hänt och att det kan
hända vem som helst (även elitidrottsmän) som media med sina stora brydda ögon vill skriva om det.
Det skulle vara lögn och säga att de
plötsligt förstår – de förstår inte alls för
om några dagar när det hänt något annat som att till exempel någon politiker
varit otrogen eller fuskat med sin deklaration, då kommer de att släppa det här
tabubelagda ämnet. För ingen vill vare
sej prata om sexuella övergrepp eller
skriva om det. Man blundar och låtsas
att om man inte ser, så finns det inte.
Och de där utsatta barnen som befinner sig i sina fruktansvärda hemligheter, de kommer att fortsätta lida i det
tysta tills de dör eller växer upp som
trasiga blödanden individer.
Vem bär egentligen ansvar för att
det här fortgår?
Vem kan vi skylla på?
Visst är det förövaren som bär an-
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Det är också en sak jag tycker är
konstigt i vårt sätt att värdera barn. Eller rättare sagt vår avsaknad av att värdera barn – varför sätter sig inte politikerna ner och lagstiftar om det? Vi har
ju skrivit på barnkonventionen men vi
sätter inte – aldrig barnen och barnens
behov först.
Pedofilens behandling, gärningsmannens terapi, förövarens barndom… men aldrig offret. Offret har ett
telefonnummer hon eller han kan ringa
som visserligen är gratis men vad kan
BRIS göra när en själ är i skärvor?
Intet ont om BRIS, BRIS är bra – jag
menar bara att man lägger resurserna
på gärningsmannen inte offret. Man fokuserar mer på att lösa problemen när
det uppstått istället för att förhindra att
det uppstår.
En gång övergreppad alltid övergreppad. Man kan inte få tillbaka sin oskuld
– hur mycket man än önskar.
Sofia Rapp Johansson

”Rensa bland energitjuvar” är ett vanligt tips för hur man ska må bättre och
bli lyckligare, enligt hälsomagasin.
Med energitjuvar menas allt sådant
som tar mer energi än vad det ger, och
inte tillåter en att må som man förtjänar
(bäst). Bland exemplen på energitjuvar nämns inte bara slötittande på TV
och timmars onödigt facebookanvändande utan också vänner och relationer som är alltför energikrävande. Man
uppmanas att se över sina relationer
och fundera på vilka man verkligen får
ut någonting av.
Människor ses som någonting man
konsumerar. En människa är en produkt, som likt vilken annan kan slängas
bort och bytas ut då den inte längre
passar. ”Är det rätt så är det lätt” heter
det, och när relationer blir för jobbiga
är det dags att byta ut dem. Glöm inte
ditt eget värde, du är värd det bästa!! &
att vara värd det bästa innebär förstås
inte att ha komplicerade relationer där
kampen utgör vardagen.
Tänker för ett ögonblick på min gammelmormor- och morfar och på den tidens relationer. I relativt ung ålder gifte
man sig, i nöd och lust, för att älska
varandra livet ut – vilket många troligtvis gjorde. Men femtioåriga äktenskap
innebar troligtvis veckor, månader och
år av gemensamma motgångar och
komplikationer. Å andra sidan gav troligtvis de femtio åren tid för kärleken att
växa och utvecklas och bli till någonting starkt och orubbligt.
Idag hinner vi aldrig nå dit. Mentaliteten bakom dagens kapitalistiska konsumtionssamhälle har rotat sig långt
in i vår själ och i våra tankar. Kan vi någonsin nå till den djupa kärleken eller
ger vi vika för de kraftiga orkanerna på
vägen – och ger upp långt innan? Säger tack, hej och nej. Du är för jobbig.
Detta är för jobbigt.
En vän konstaterade häromdagen
att ett förhållande nuförtiden inkluderar hela lära-känna-varandra-fasen. Att
bli tillsammans med någon ska gå fort.
Ett möte. Facebookvänförfrågan. Sms.
Telefonsamtal. Fler sms. Fler samtal.
Man ses. Dejtar. Ändrar relationsstatus på Facebook och grattis här är ett
förhållande. För varför ta det långsamt när det finns så mycket att hinna
med? Varför oroa sig, när det ändå går
snabbt och lätt att byta ut en relation
mot en annan?
En dag hörde jag allt för högt hälsomagasinens rop om energitjuvar skrika
i mitt huvud. Samma dag stod jag på
ett berg med en fin vän och sa hejdå.
Farväl. Adjö. Försvinn. Snart insåg jag
att människor inte är till för att konsumeras. Människor är inte energitjuvar
utan utmaningar och relationer är aldrig, och kan aldrig vara enkla.
Isadora Bennet
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Ditte Lundberg

Thomas Millroth

Valfrihetens välfärd

Så var det en politiker som
nämnde ordet kultur…

När alliansen presenterade sin vårbudget stod det klart att ytterligare skattesänkningar ska genomföras. Om statsfinanserna tillåter blir ett femte jobbskattevadrag
verklighet redan vid årsskiftet. Även höjd gräns för att betala statlig inkomstskatt
kommer fullföljas.
Statsminister Reinfeldt har som ambition att sänka skatten för de som arbetar med ytterliga steg. ”För mig är detta
helt centralt. Det måste för deltidsarbetande och kvinnor som sliter i sjukvården och äldreomsorgen bli mer lönsamt att arbeta.”(DN 12/4)
Politisk retorik är dock inte alltid politisk praktik. Hittills har jobbskatteavdraget kostat 70 miljarder kronor. Det
femte steget beräknas kosta 12 miljarder och höjd gräns för statlig inkomstskatt 3 miljarder. Pengar som måste
tas någonstans ifrån.
Med arbetslinjen har de som arbetar
belönats med mer i plånboken men nivåerna på till exempel socialbidrag, föräldraförsäkring och pension har stått
still. Därtill har det offentliga trygghetssystemet försvagats bland annat genom hårdare krav för olika försäkringar
såsom A-kassan och sjukförsäkringen.
I en text på Moderaternas hemsida
förklaras syftet med jobbskatteavdragen ”Alla de som går från bidragsberoende eller utanförskap till arbete ska
känna en verklig skillnad i disponibel
inkomst när de tar ett arbete. Det ska
inte handla om enstaka kronor. Det ska
handla om hundralappar.” Den ökande
klyftan mellan de som arbetar och de
som står utanför arbetsmarknaden är
med andra ord en del av avsikten med
arbetslinjen.
Enligt Tapio Salonen, professor i
socialt arbete vid Linnéuniversitetet
och Malmö högskola, bidrar denna
politik till att ”en del av befolkningen
fattiggjorts”. Saknar man förankring
på arbetsmarknaden saknar man även
tillhörighet i det offentliga trygghetssystemet vilket i sin tur förstärker stigmatisering och utanförskap.
De som har tjänat mest på regeringens politik är den rikaste tredjedelen av
befolkningen. Finansminister Anders
Borg menar att låginkomsttagarna blir
de långsiktiga vinnarna eftersom fler
arbeten kommer skapas. Tidigare i år
betonade han å andra sidan en forskningsrapport som föreslår lägre lägstalöner. Lägstalönen inom omsorgen,
vars personal Reinfeldt i sitt uttalande
prioriterar, ligger på 16 200 före skatt.
Många är dessutom timanställda via
bemanningsföretag eller anställda på
deltid. Om deras lön skulle sänkas går
den helt enkelt inte att leva på oavsett
om de premieras med ett femte eller
sjätte jobbskatteavdrag.
Förutom att oroas över för höga lägstalöner uppmanade Anders Borg på
ett möte med Sveriges ledande kom-

mun och landstings politiker att se över sina löneavtal. Han vill inte se för höga ingångslöner. ”Bli inte
övermodiga när ekonomin förbättras, så att pengarna
tillåts flyta iväg åt olika håll! Lägg ökad vikt på kostnadskontroll och effektivitet, så att produktiviteten i
verksamheterna kan höjas!”(DN 31/3)
Inom äldreomsorgen har denna kostnadseffektivitet fått en märkbar känning för våra äldre. Personal
inom hemtjänsten vittnar om en allt mer pressad arbetssituation, tidsschemat för de äldre krymper i rasande tempo, det blir vanligare med ny personal varje
dag dessutom väljer ungdomar bort yrket. På 30
år har antalet sökande till gymnasiets vård och omsorgsutbildning minskat med drygt 15 000. En oroande utveckling med tanke på att personalen inom
välfärdssektorn behöver bli fler i och med att befolkningen blir allt äldre. Lägre ingångslöner och lägstalön lär varken reparera de ökade samhällsklyftorna
eller höja statusen för vård och omsorgsyrken. Från liberalt håll hävdas ofta att en del av lösningen på framtidens välfärdsfinansiering är fler privata alternativ.
Om välfärden enbart ska betalas med skattesedeln
kommer var och en inte ha mycket kvar i plånboken.
Skattebetalarnas pengar måste värnas, heter det.
Enligt socialminister Göran Hägglund är vinst en
drivkraft som underlättar för entreprenörers långsiktighet. ”Vinst inom vården är inget problem så länge
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huvudsakliga ägare då var riskkapitalbolaget 3i, kunde ägarna glatt dela på
530 miljoner kronor.
Till Svenska Dagbladet säger Tomas Ekman, Nordenchef för 3i: ”Vi
gick från att vara en svensk aktör till
en stor nordisk. Vi överförde Caremamodellen i hela organisationen. Den

”Lägre ingångslöner och lägstalön
lär varken reparera de ökade
samhällsklyftorna eller höja statusen
för vård och omsorgsyrken.”
de följer lagen”, skrev han i en debattartikel då regeringen avskaffade den stopplag som gick ut på att de
skattefinansierade bolagens vinster skulle återinvesteras i verksamheten. I dag är Sverige nordens generösaste land vad gäller aktieutdelning inom offentlig
sektor. Det är upp till den privata ägaren hur stor del
av vinsten som ska återinvesteras och hur stor aktieutdelningen ska bli.
Avskaffandet av stopplagen och införandet av lagen om valfrihet 2009 har haft en tydlig effekt på
marknadens inflytande inom offentlig verksamhet. I
Stockholm hade de privata hemtjänstföretagen 2010
ökat med 40 %. På senare år har drygt hälften av den
privata äldrevården tagits över av tre riskkapitalägda
vårdbolag, Aleris, Carema och Attendo Care. Sveriges välfinansierade offentliga sektor ses som en lukrativ marknad för ett riskkapitalbolag vars affärsidé
går ut på att köpa upp företag, effektivisera verksamheten med syfte att sälja vidare med god vinstmarginal. Nyligen publicerade Svenska Dagbladet en
granskning av hur skattefinansierade privata bolag
inom vård och omsorg ägnar sig åt avancerad skatteplanering till exempel betalar de flesta koncerner
inte en krona i svensk bolagsskatt. När vårdkoncernen Ambea såldes, där svenska Carema ingår, vars

handlar bland annat om effektivare användning av personalen, att se till att
de finns till hands när de behövs”.
Sammanlagt blev vinsten på 3,4 miljarder eller 350 %. Vd:n till finska Mehiläinen, en av storägarna kunde glädjas åt 165 miljoner mer i plånboken.
Dess Styrelseordförande, Peter Weiderman, 100 miljoner. Vd:n för dotterbolaget Carema Omsorg, Bengt Markusson, 15 miljoner. Ambeas vd Rolph
Riber som avgick några månader efter
försäljningen fick en aktieutdelning på
75 miljoner kronor. (Svd 9/3)
Kommunen har lika stor skyldighet
till företagen som ägs av riskkapitalbolag som till de kommunala. Precis som
skolpengen följer pengarna dit brukaren väljer att vända sig. Enligt regeringen för att öka valfriheten. Eftersom de
privatdrivna bolagen tillåts ta ut vinst
medan de kommunalas ska gå tillbaka
till verksamheten sker det i praktiken
neddragningar i den kommunala offentliga sektorn samtidigt som privata

bolag, finansierade med skattemedel,
tillåts ta ut miljardvinster. Pengar som
skulle kunna användas till att göra hemtjänsten till en attraktiv arbetsplats. En
plats som sätter behov i främsta rum
både personalens och de äldres. Man
kan fråga sig vad Anders Borg menar
med att ”värna skattebetalarnas pengar” när ohämmade vinstuttag inom
vård och omsorg inte anses vara riskabelt för Sveriges offentliga finanser däremot lägstalönen.
Jan Dahlqvist som äger förskolekoncernen Pysslingen och är delägare i det danska riskkapitalbolaget
Polaris säger till Svenska Dagbladet att han tycker det är märkligt ”att
man får tjäna pengar på att sälja läroböcker, städa, leverera IT tjänster eller hyra ut fastigheter till skolor, men
det anses fult att göra det på själva
läroprocessen.”(Svd 9/3)
Ett lästips till Jan Dahlqvist och våra
politiker är Ragnar Thoursie som avslutade sin karriär som poet med diktsamlingen Sånger från äldreomsorgen tillägnad ”äldreomsorgens tappra
personal”, utgiven 2009. Nedan följer
en av dikterna ur samlingen som han
skrev, vid 90 års ålder, från det äldreboende han tillbringade sista åren i sitt liv.
”Vi gamla är föremål för omsorg.
Visst är det underbart!
Bara vi inte blir till föremål
i omsorgen.”
Olof Palme bidrog till att göra Ragnar
Thoursies Sundbybergsprolog, från
1951, känd då han citerade raderna:
”En öppen stad,/ ej en befästad, bygger vi gemensamt”
Ditte Lundberg

Kultur.
Jaha!?
Jag minns, då jag flyttade till Simrishamns kommun.
På somrarna var det teaterfestivaler. I galleri Valfisken visades konst.
Det fanns till och med ett professionellt konstgalleri. Och snart hade vi en
Kulturbank, en inspirerande mötesplats, där man kunde byta erfarenheter, tjänster eller bara fika och skvallra.
Det var inte klokt vad det hände saker i
denna lilla kommun.
Sommaren 1996 var det konst- och
trädgårdssommar, en jättestor kultursatsning, där både Simrishamn och
Ystad var med.
Kring Valfisken växte en märklig utställning fram i de mest udda format.
Installationer, bilder, reklampelare.
I Hammenhög tog konstnärerna upp
den gamla traditionen att konst och
växtlighet kan förenas. Området fylldes av hemliga rum, märkliga skulpturer, trocklade former. Jag bläddrar i
den lilla katalogboken, där jag skrev :
”På väg till posten med detta manuskript skall jag ta en sväng förbi mitt vägoch årstidsmärke i Hammenhög, Ulla
Viottis Gröna väg, som just nu är brunmelerad; men spirande gulgröna strån
lyste på skulten häromdagen.” När jag
bläddrar minns jag klot, speglar, labyrinter… allt grönt.
Naturligtvis kom en liten skandalunge också, när Simrishamns kommun
avvisade (läs: censurerade) Ronald Jones rekonstruktion av trädgården i koncentrationslägret Auschwitz. Men den
fick ju desto större uppmärksamhet, då
den omsorgsfullt planterades i Ystad i
stället av stadsträdgårdsmästaren. Där
stod den och växte med sina taggiga,
banala, enkla växter som påminde om
denna märkliga anläggning, som uppenbarligen var det sista fångarna såg
innan de gick in i gaskammaren – anlagd och odlad av dem själva.
Tyvärr revs den efter denna
kultursommar.
Överallt såg jag folk gå omkring
med Helene Billgrens specialgjorda
tygväska. Jag har en kvar. Då jag tänker på kultur och politiker blir jag ofta
förtvivlad, då kan det hända att jag tar
fram den gamla tygkassen och suckar
sentimentalt.
Så kan kultur vara.
Nu tror jag knappt det är sant.
Kultur?
Nähä!

Valfisken är i princip stängd. Vi ska inte tala om
resten.
Vad vi ska tala om är kulturpolitik. När kulturen blir
politik.
Det har inte saknats idéer. För några år sedan samlades vi, ett gäng kulturintresserade, kring möjligheten
att använda hamnmagasinet Skeppet. Vi tänkte och
drömde om att Österlens museum, turistbyrån, en utställningslokal och mycket mer skulle kunna rymmas i
dessa tomma, övergivna lokaler, som ingen intresserade sig för. Detta vore ju mumma för kommunen.
Vi pratade med politiker, ordnade diskussioner för
fyllda salonger. De kulturansvariga inspirerades och
lovade mycket. Gittan Jönsson lanserade begreppet
Kulturhamn, att Simrishamn kunde bli en kulturhamn,
de gamla magasinslokalerna skulle vara en kulturell
mötesplats. Vi fantiserade om Östersjöområdet. Det
var realistiska planer, och några arkitekturelever gjorde en skiss över magasinen, hur de kunde te sig, då
Kulturhamnen blivit verklighet. Kulturhuset Skeppet.
Och i dag? Vår idé togs om hand av politikerna
utan att där blev många millimeter över till kulturen.
Så går det. Ibland har vi kulturintresserade alldeles
för bra idéer.
Så kan kulturpolitik se ut.
Kulturpolitik, det är också politiker, som pratar om
kultur.
Men de gör ju inte det.
Kommer ni ihåg hur pinsamt det blev, när Carl Johan de Geer och Marianne Lindberg de Geer intervjuade Mona Sahlin inför valet och försökte få henne
nämna tre kvinnliga favoritkonstnärer? Hon kom inte
på någon och först efter mycket hjälp och teaterviskningar från Marianne gick det. Motvilligt.
Jag vet inte hur mycket som var taktik eller äkta ointresse. Det är nämligen i vårt land, särskilt inom politiken, en spridd missuppfattning att kunskap om till exempel klassisk musik, litteratur, bildkonst är ett slags
snobbism. Man kan bli misstänkt att vara elit och det
är det värsta som kan hända i lagompolitiken.
Nej, politiker ska säga att de gillar Bruce Springsteen, Ulf Lundell och Stieg Larsson. Även om Mona
Sahlin hade dyrkat säg Louise Bourgeois, Yoko Ono
och Marina Abramovic hade hon knappast vågat
säga det av rädsla för att verka elitistisk. Det är fult
det, nämligen.
Tänk på väljarna. Det är ju val! Ett resonemang som
jag ogillar. Uppvuxen i förort, en av dem som skaffat
sig sin bildning på biblioteket, som var generöst öppet. I vuxen ålder har jag besökt många arbetsplatser.
I bilindustrin har jag träffat några av de mest hängivna samlarna av konstnärsgjorda böcker. Och jag var
god vän med den gamle folkbildaren och galleristen
Astley Nyhlén, skapare av ett konstmuseum utan like;
men också diggare av avancerad elektronmusik. Han
saknade en elektronmusikfestival utomhus i dessa
trakter utanför Uttersberg. Omöjligt, sade alla, ingen
kommer. Det gjorde de, år efter år.
Det är långt ifrån alla som är lika rädda för att ta svår
(=ovan) kultur i sin mun eller sina öron som de flesta
politiker verkar vara.

Det är knappt ens vår kulturminister
vågar göra det. Jo, hon har faktiskt sagt
vad som inte är konst och kultur, nämligen konstnären NUGs dataanimation,
där det ser ut som om han dyker genom ett fönster och spraybombar en
tunnelbanevagn. Det är inte konst det
är kriminellt. Fast det inte var på riktigt.
Riktig konst var det i alla fall inte.
Och rädslan för elitism avspeglar sig
också i regeringens beslut att avskaffa
konstnärslönerna. Dessa lågt garanterade årsinkomster för högst 150 förtjänstfulla kulturarbetare. Bara en liten
del av dem tog ut dessa pengar. Besparingen var alltså högst marginell.
Men ingen skapare av kultur får vara så
förtjänstfull att regering och riksdag
å landets befolknings vägnar belönar
dem för en utomordentlig kulturgärning. Det är nämligen orättvist! Alltså:
stryk bort!
Ibland kan jag nostalgiskt drömma
mig bort till Tyskland eller Frankrike,
som inte är några föredömen, men
ändå är litet malliga över sina kulturskapare. Att vara en ”kulturperson” är här
menat som beröm inte som att misstänkliggöra någon.
Och Olof Palme, jag har just läst
Henrik Berggrens monografi. En bildad karl, som kunde snacka litteratur
med Norman Mailer. Det var en gång…
Så kommer då Håkan Juholt och

börjar prata om kultur. En politiker som
inte ens är kulturpolitiker citerar poeten Marie Silkebergs varningsord, att
det aldrig är bra när ”människor som
arbetar med kultur blir rädda, när det
blir allt svårare att få pengar nog för att
kunna tänka och arbeta i längre perioder.” Jag trodde inte mina öron. Juholt
menade att kultur hörde till de basala
rättigheterna, en självklar del av demokratin. Det var inte plånboken som
skulle avgöra.
Visserligen blev det storm i bloggosfären, men vad gjorde det. Här blev
det rabalder för att en politiker talade
om kultur.
Mer sånt!
Jag vill läsa glödande inlägg om
hur viktigt det är att kulturen finns till
för alla, för vem som helst, att plånboken inte får sätta hinder. Nu i dagarna har en av landets största författare
gått bort, ett språk har tystnat, Birgitta
Trotzig.
Många har skrivit.
Inte en enda politiker har yttrat sig.
Jag väntar.
Hoppas inte jag väntar förgäves.
Kom igen Håkan!
Thomas Millroth
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Internationell attack
mot arbetare
I större delen av världen firas första maj som den internationella arbetardagen, som minner om de
bittra striderna på 1800-talet då de amerikanska arbetarna kämpade för att få åtta timmars arbetsdag. Den första maj som nyligen varit stämmer till dyster eftertanke.
För tio år sedan myntade italienska aktivister ett användbart ord för att hedra
första maj: prekaritet. Det var först ett
ord för att besrkriva den mer och mer
prekära tillvaron för arbetande människor ”i marginalen” – kvinnor, ungdomar,
invandrare. Sedan utvidgades begreppet för att också täcka det allt större
”prekariat” som de flesta arbetare, det
”prekära proletariatet”, hamnar i när de
drabbas av den internationella attacken mot arbetarna: svagare fackföreningar, flexibilitet och avregleringar.
Också i Europa hade man vid denna
tid en stigande oro för det som Ronaldo Munck, forskare i arbetsrättsfrågor,
kallar för ”brasilifieringen (lånat från
den tyske sociologen Ulrich Beck) av
västvärlden – fler och fler tillfälliga och
otrygga anställningsformer, diskontinuitet och informella förhållanden i västerländska samhällen, som tidigare har varit starka fästen för full sysselsättning.”
Statens och bolagens krig mot fackföreningarna har också börjat omfatta
den offentliga sektorn, i form av lagstiftning mot kollektiva avtalsförhandlingar och andra grundläggande rättigheter. Till och med i det arbetarvänliga
Massachusetts röstade representanthuset precis före första maj för en strikt
begränsning i polisers, lärares och andra offentliganställdas rättigheter att
förhandla om sjukvårdsförmåner, vilket
är en livsviktig rättighet i USA med sitt
dysfunktionella och synnerligen ineffektiva privatiserade sjukvårdssystem.
Resten av världen kanske förknippar
första maj med de amerikanska arbetarnas kamp för grundläggande rättigheter, men i USA har den solidariteten tryckts ner till förmån för en helg för
krigshetsare. Första maj är ”Lojalitetsdagen”. Den amerikanska kongressen
beslöt 1958 att den skulle ägnas åt att
”på nytt bekräfta lojalitet med Amerikas förenta stater och erkännandet av
det amerikanska frihetsarvet.”
President Eisenhower utropade
dessutom att Lojalitetsdagen också
skulle vara Lagstiftningsdagen, som
ska firas varje år med USA:s flagga
och hyllandet av motton som ”Rättvisa åt alla”, ”Frihetens grundvalar” och
”Kampen för rättvisa”.

I den amerikanska kalendern infaller
Labor Day i september. Man firar återgången till arbetet efter den semester som är mycket kortare än i andra
industriländer.
Att Washington har misslyckats med
att ratificera den viktigaste principen i
internationell arbetsrätt, den som garanterar föreningsfrihet, är ett tydligt exempel på den amerikanska affärsvärldens våldsamma attack mot arbetarna.
Rättsanalytikern Steve Charnovitz kal�lar föreningsfriheten för ”det oantastbara fördraget i amerikansk politik” och
observerar att det aldrig varit någon
diskussion om dess existens tidigare.
Att de styrande i Washington ogiltigförklarar Internationella arbetsorganisationens konventioner är en skarp
kontrast till deras försök att förstärka

Journal Gerard Baker, bara några månader innan
hela systemet brakade ihop. Och då rasade också
hela strukturen av ekonomisk teologi som systemet
baserades på. Ekonomin i hela världen stod närmast
inför en katastrof.
Efter kraschen hade USA en reell arbetslöshet
som kunde jämföras med depressionen på 1930-talet. På många sätt var den till och med värre eftersom
nu skulle inte jobben komma tillbaka, eftersom den
politik som dagens ledare utövar gjorde det omöjligt.
På 30-talet däremot, gick regeringen in med massiva
stimuleringsåtgärder under andra världskriget och
de följande decennierna. Det var statskapitalismens
”guldålder”.
Under Den stora moderationen hade amerikanska
arbetare fått vänja sig vid en osäker tillvaro. Uppkomsten av ett amerikanskt prekariat hälsades stolt som
en viktig del av Den stora moderationen som innebar
långsammare ekonomisk tillväxt och i praktiken stagnation av realinkomsterna för de flesta medborgare –

”Obamas räddningsaktioner var ’en
present till cheferna på Wall Street’
och ett slag i solar plexus på deras
försvarslösa offer.”
rättigheterna till monopolistisk prissättning för företagen. Men det hela
pågår under täckmanteln ”fri handel”,
en av vår tids Orwellismer.
2004 rapporterade Internationella
arbetsorganisationen ILO att ”ekonomisk och social otrygghet ökar dramatiskt i takt med globaliseringen och
den politik som drivs för att uppnå globalisering, eftersom de globala ekonomiska systemen har blivit mer instabila.
Arbetarna får till exempel allt oftare
bära riskansvaret, genom pensionsoch sjukvårdsreformer.”
Ekonomerna kallar denna period för
Den stora moderationen; den hyllas
som ”en av de stora förändringarna i
modern historia”, anförd av USA, och
grundar sig på ”marknadens frigörelse” och i synnerhet ”avregleringen av
de finansiella marknaderna.”
Den lovsången till det amerikanska
sättet att ha fria marknader kom i januari 2007, från redaktören på Wall Street

och samtidigt rikedomar som vida överträffade drömmen om girighet för en liten sektor, en fraktion av en
procent som mest bestod av direktörer, förvaltare av
hedgefonder och andra toppar i affärsvärlden.
Översteprästen i denna magnifika ekonomi var Alan
Greenspan, före detta ordförande i USA:s centralbank. Han beskrevs i media som ”helgonlik” på grund
av sitt utmärkta ledarskap. Han stoltserade med sina
prestationer och vittnade i kongressen om att framgångarna delvis berodde på ”otypisk begränsning av
löneökningar (som) synes vara det viktigaste resultatet av den ökade osäkerheten för arbetarna.”
Katastrofen efter Den stora moderationen avhjälptes av hjältemodiga statliga ingripanden för att belöna dem som var ansvariga. När Neil Barofsky trädde
tillbaka den 30 mars som chef för granskningen av
räddningspaketet för bankerna, skrev han en avslöjande artikel i New York Times om hur räddningsaktionen fungerade.
Teoretiskt sett var det lagstiftande beslutet som
godkände räddningsaktionen en överenskommelse:
de finansiella institutionerna skulle räddas av skattebetalaren, och offren för deras missdåd skulle få viss
kompensation genom åtgärder för att skydda fastig-

hetsvärdet och bevara möjligheten att
äga sin bostad.
En del av överenskommelsen hölls:
de finansiella institutionerna blev rikt
belönade för att ha orsakat krisen, och
förläts för sina rent kriminella handlingar. Men den andra delen av planen hakade upp sig.
Barofsky skriver: ”Antalet utmätningar fortsätter att stiga; man beräknar att
mellan 8 och 13 miljoner fall kommer
att registreras under hela räddningsplanen” medan ”de största bankerna
är 20 procent större jämfört med vad
de var före krisen och de kontrollerar
en större del av vår ekonomi än någonsin. De har anledning att vänta sig att
staten kommer att rädda dem igen om
det skulle behövas. Kreditvärderingsföretag räknar faktiskt numera in framtida statliga räddningsaktioner i sina
utvärderingar av de största bankerna.
De överdriver de snedvridningar på
marknaden som ger dem ett orättvist
försprång framför mindre institutioner
som har det fortsatt svårt att klara sig.”
Kort sagt; president Obamas räddningsaktioner var ”en present till cheferna på Wall Street” och ett slag i solar plexus på deras försvarslösa offer.
Resultatet borde inte komma som
någon överraskning utom för dem som
framhärdar i sin hopplösa naivitet i
fråga om politikens avsikter och verkställande, i synnerhet då den ekonomiska makten är så koncentrerad och
statskapitalismen har gått in i en ny fas,
”kreativ förstörelse”, för att låna nationalekonomen Joseph Schumpeters
kända uttryck, fast med en ny vinkel:
kreativ när de rika och mäktiga ska bli
rikare och mäktigare medan resten får
klara sig bäst de kan, och fira Lojalitetsdagen och Rättsdagen.
© 2011 Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times
Syndicate

Proggiga barnböcker:
Horst Tuuloskorpi och den
oförfalskade verkligheten
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.
Inget par förkroppsligar proggigheten – ett ord jag inte kan förklara men
som de flesta förstår – som Frances
Vestin och Horst Tuuloskorpi. Hon
skrev en gång diktboken ”Min vän trottoar” (1966), debattboken ”Handbok i barnindoktrinering” (1970) och
sexualupplysningsboken om Mummel
(1970), där inga förlossningsdetaljer
besparas den unge läsaren ”utdrivningsvärkarna kallas krystvärkar, därför att det känns ungefär som när man
är hård i magen och måste krysta ut en
hård bajskorv”.
Idag är Frances Vestin-Tuuloskorpi
stridbar fackklubbsordförande, känd
från dokumentären ”Fackklubb 459”
(2004). Exakt vad Horst Tuuloskorpi
gör vet jag inte, men i Vestins gamla barnindoktrineringsbok får vi veta
att han är ”leg. dagbarnvårdare”. I det
offentliga har han främst verkat som
fotograf.
På egen hand gjorde Tuuloskorpi en
serie ”fotoberättelser från barn”. De består alla av vackra men dystra svartvita
fotografier och skildrar trålfiske ”Trålfiskarna”, industriarbete ”Varför arbetar
mamma” eller gamla bönders vardag
”Ville och djuren”. Samtliga böcker utmärks av sin tydlighet. Det är tydligt
både vad som händer på bilderna och
vad författaren/fotografen anser.
Tuuloskorpis mest extrema bok är
utan tvekan ”De goda djuren” (1982),
enligt en uppgift en bok som ofta används som studiematerial och skräckpropaganda i vegankretsar. Kanske är
det därför boken faktiskt är stulen från
åtskilliga bibliotek i Öresundsregionen
(om nu militanta veganer skulle kunna
tänka sig att göra något brottsligt).

Men då ska vi komma ihåg att boken absolut inte har ett veganskt budskap; djuren i titeln är goda i dubbel bemärkelse (ett sällsynt fall av
Tuuloskorpi-humor).
Bokens avsikt är alldeles tydligt att
visa hur djur och människa lever i ekologisk förening och hur bacon och
pressylta egentligen blir till. I vanlig
ordning skyggar inte Tuuloskorpi ett
ögonblick för vad andra hade kallat
”ruskigheter”.

När jag lade upp några av de mest naturalistiska bilderna ur boken på min blogg (En man med ett
skägg) menade en man i kommentarfältet att detta
inte var särskilt kontroversiellt: Vadå, det är ju sådär
djurslakt går till? Vad är det märkliga?
Jag håller både med och inte. Ja, visst är det så här
slakt går till. Men inte fanken brukar det exponeras
på det viset i en barnbok? Om du funderar en vända
till på saken och går igenom alla barnböcker du nånsin läst och nånsin kommer att läsa – inte visar väl en
enda av dem upp en jättelik bedövningspicka placerad mellan ögonen på Mamma Mu? Inte ser man väl

”Kanske är det därför boken faktiskt
är stulen från åtskilliga bibliotek i
Öresundsregionen”
Tvärtom visar han obekymrat upp
hur det ser ut när bror Duktig, bror Hurtig och bror Lustig hängs i takkrokar,
hur Prillan och de andra hönsen på
Pettsons gård slutar sina dagar som
Mussolini och hur Kalle och Kajsa, Klarabella och Klasse, Bambi och Babe
till slut blir leverpastej.
Den omtumlade, närmast övernaturliga, känslan av läsningen förstärks
förstås ytterligare av det raktpåsakiga
tonfallet: ”Om vi ska kunna äta en gris,
måste den dödas och delas i mindre
bitar. Det jobbet gör arbetarna på slakteriet.” ”Djuret bedövas med ett skott
i huvudet och töms på blod. Därefter
kapas hornen, benen och svansen.”
”Mage, tarmar, hjärta, lever och andra
organ tas ut. Sedan sågas kroppen
mitt itu.” ”Julskinka är grisens stjärt i
december.”

Pippi stycka och döda en gris? Inte hänger Alfons
upp en flådd höna på en galge?
Man kanske kan anklaga Horst Tuuloskorpi för
smaklöshet (lägger man till hans förlossningsfoton
från ”Mummel”-boken får anklagelsen rentav ännu
mer tyngd). Men förljugen är han då rakt inte. Hos
Tuuloskorpi får man veta hur det verkligen går till. Han
är kungen av hyperrealism, proggmentaliteten förkroppsligad. Jag lyfter min inkaluva i respekt.
Kalle Lind
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Metamorfos
Flodmusslorna pumpar och husmaskarna kryper bland stenarna,
kamouflerade bäcksländelarver i Pärlälvens svarta bakvatten, hör du –
bruset av bussarna när de anländer till slussen,
ser du – stadsgårdsljuset glittra i vattnet,
kylan svider mellan kragen och mösskanten
fingrarna sluter sig kallt och hårt runt handtaget och tidningen
du har inte fattat något beslut ännu, men det går
inte att skjuta på längre
springet i trapporna, dörrarna öppnas och stängs,
spärrarna släpper in och släpper ut
de orangea budskapen lyser på panelen
samma brådska och obeslutsamhet
en öl efter jobbet på restaurang Gondolen
vi måste bestämma oss
någon väntar på det
vi är sländor i kvällsljusets sneda strålar högt över staden
vid älvkrökens strandgräs kalla dimma som stiger
de sparkande hästhovarna barbacka längs brinken
väntar vi vid virvlande bakvattens öringars ögon sökande
trollsländans larv som klättrar längs strået, upp över ytan.

Norman Paris’ gamla lp ”The Perfect Background Music For Your Home Movies” i all
ära, liksom idéer om varierande Mozart-effekter och hur klassisk musik får människor
att bli mer kreativa, växter att trivas bättre och fångar att lida mer under strafftiden,
men det tokigaste, på sitt sätt, jag stött på på sistone var notisen om hur Kungl.
filharmonin i London under Benjamin Pope spelade Mozarts Eine kleine Nachtmusik
och en av de sista symfonierna för en publik av hundratalet plantor av varierande slag
som en happening hos internetaffären QVC.
Blommorna lär ha gungat i takt, eller
var det månne bara draget från blåssektionen? Ladda själv ner konserten
från http://www.qvcuk.com/ukqic/
qvcapp.aspx/view.2/app.html/params.file.|musictogrowto.html och se
om penséerna blir mer punkiga, om din
rhododendron rockar eller om maskrosorna går en ny vår till mötes. Själv
brukar jag spela Billy Bolero & Thomas
Widestrands ”Musik För Sex” för att få
pelargonerna att rodna ytterligare.
I dessa tider när Cecilia Bartoli under sin skandinaviska turné visade hur
fullkomligt perfekt musik kan framföras (nåja, blåset kom alltid in för sent,
men de var åtminstone konsekventa:
de kom in för sent varje gång!) kan man
önska att alla kritstrecksrandiga kostymer och Prada-dräkter som fanns i
salongen också kunde göra sig besväret att t.ex. ta sig en och annan söndag
till Klosterkyrkan i Lund för att där höra
Förening Lundabarocks konserter eller ta stadsjeepen till någon annan
kyrka där det regelbundet arrangeras
konserter för en spottstyver med fantastiska ensembler och/eller solister.
Prova, det kan vara vanebildande.
Redan nu, trots att sommaren
knappt börjat, åtminstone om man får
tro almanackan, vill jag göra oförblommerad reklam för Monica Zetterlundsällskapets konsert den 20 september
på Konserthuset i Stockholm, på just
Monica Z födelsedag, då hon i år skulle
fyllt 75 år. Bli inte förvånad om stora
delar av den svenska jazzeliten finns
på plats.
Men skivorna nu. Först ut är ett
gammalt tips, en skiva jag tycker är
bedrövligt bortglömd och knappt ens
recenserad när den utkom 2006: Ensemble La Monicas debutrecital (SFZ
Records) då kvartetten fortfarande var
en trio med paret Sönstevold (jomen,
Knut, känd för en lysande Stockhausen-skiva när det begav sig) och Suzanne Persson på teorb och barockgitarr. Det här är en spännande skiva på
många sätt, inte minst för att flertalet
tonsättare (La Barre, Gaillard, Merci,
Durant de la Bergerie) inte är de vi ramlar över varje dag, dels är sättningen
klangmässigt intressant, fagott och
flöjt till gitarren, örat närmast söker efter en cembalo och men blir positivt
överraskad. En skiva att leta upp.
Vi är bortskämda i dessa dagar. Om
man är intresserad av renässansens
körmusik, finns det många möjligheter att lyssna till ensembler som både
ger sina professionella och geografiskt laddade tolkningar, med ljudbilder som förstummar och engagemang

som omöjligen kan göra oss till passiva lyssnare.
Skivbolag som Hyperion, Chandos och Linn har varit
konsekventa i sin utgivning och vi skördar frukterna
av detta.
Jordbävningen i Lissabon 1755 förstörde mycket
av våra möjligheter att lyssna till Philippe Rogiers
(1561–1596) musik, men tack och lov hade en del,
säg en femtedel, hunnit spridas över klotet, både i
tryckt och i manuskriptform. Född i det vi idag kal�lar Frankrike, död i Madrid, hans sakrala musik traditionstyngd och ytterst devot, emedan hans sekulära
ansågs modern och framsynt. Redan som elvaåring
hamnade han som körsångare vid hovet i Madrid och
eftermälet som tonsättare var gott under hans samtid
och under flera årtionden efter hans död.
Ensemblen Magnificat (på skivan från tid till annan förstärkta med instrumentala inslag av His Majestys Sagbutts and Cornetts) har tidigare gett oss
fantastiska tolkningar av Victoria, Tallis och andra
mästare från renässansen och därför är det med stor
tillfredsställelse att notera att föreliggande sacd blir
en smältdegel av mässor, två stycken, och annat med
besättningar av varierande numerär (inkl. en motett
av Palestrina). Rösterna slingrar sig igenom varandra
och bildar en svävande väv, ett väldigt attraktivt sätt
att låta linjerna smälta i stället för att bryta. Det här blir
rena introduktionsskivan, ett tvärsnitt genom ett liv
med 250 verk, en inkänd genomgång som lockar till

Poem/Dikt
tare vars skivor springer ner en, direkt.
På finska Alba finns Ballo della Battalias samling ”Una Sera Siciliana” där
Annamari Pölhö finlemmat tar sig an
cembloverken bland ensembleditona.
Ett exempel av få, därför ytterst trevligt
när Naxos bjuder på ett ursnitt ur samlingen Selva di varie compositioni med
Naoko Akutagawa, japansk cembalist som också tagit sig an Le Roux och
Graupner för skivbolagets räkning, van
vid småvägarna bortom allfarvägarna,
cembalon låter musiken tala, 1664 publicerades samlingen och här kan vi
verkligen tala om en innovationslåda

”Rösterna slingrar sig igenom
varandra och bildar en svävande
väv, ett väldigt attraktivt sätt att låta
linjerna smälta i stället för att bryta.”
fler besök i Rogiers musikaliska landskap.
Skivbolaget Linn har tagit det faktum att det är 450
år sedan Rogier föddes som intäkt för att utge denna
spännande översiktsskiva (som vanligt när det gäller
Linn: ypperligt ljud!) och oavsett skäl, är jag tacksam
att den finns, för det vimlar inte av cd dokumenterande
Rogiers gärning. Sedan tidigare har Linn utgett den
stora mässan Missa ego sum qui sum som också Londons King’s College-kör under David Trendell släppte
på skiva förra våren, en rekommendabel skiva, även
den. Erik van Nevel har gett oss en körsamling på lilla
Eufoda, men i övrigt, under cd-eran, finns Rogier mestadels som en av flera tonsättare på samlingar.
För precis ett år sedan spelade kören Musica Contexta in Le Divin Arcadelt (Chandos) med trenne
tonsättaren från ett Rom som svunnit hän: Arcadelt,
Palestrina och de Silva. Ensemblen är förstärkt med
trogna The English Cornett and Sackbut Ensemble
(igen!) och programmet är intressant sammansatt
som en vandring genom Rom mot slutet av 1500-talet, fyrtio dagar efter Kristi födelse, vi är i februari,
med stopp i olika kyrkor för att få lyssna till en varierad, renässansbaserad musikmix, från Silva via Palestrina till Arcadelt, tidsmässigt, och just Arcadelt
hör jag som ett fynd, flyhänt, vackert. Slå gärna följe.
Bernardo Storace (1637–1707) är inte en tonsät-

med inspiration från många håll, ändå
sammahållet, rikt pekande framåt, modernt i sin uppfinningsrikedom, det
vore svårt att inte rekommendera denna skiva, om inte annat så enbart för
repertoaren, men med Naoko bakom
tastaturen kommer inte framförandet
på skam, det heller. Köp.
DG låter ännu en av sina skyddslingar ta sig an Mozart, den här gången
Ildebrando d’Arcangelo, baryton, som
ikläder sig de röstmässiga roller han
byggt sin karriär på sedan 1994, operorna radar upp sig, även ett par konsertarior, likt sammet brder musiken ut
sig som ett tjockt, inbjudande täcke,
men det tar också bort konturerna,
skärpan. Noseda dirigerar Orchestra
del Teatro Regio di Torino med klädsam bravur, men kanske skulle täcket
dragits bort, mer själ lagts i tolkningarna – kanske hade detta varit ett ämne
för en liveinspelning i stället för att få
fram nerven?
Minor masters eller favoriter från
samtiden som inte alla lagt märke till

än? Vi tar två. Kamran Ince, amerikan
som tillbringade uppväxten i Turkiet,
jag kom först i kontakt med honom
med en gammal Argo-cd, ”Fall of Constantinople” betitlad efter hans andra
symfoni, sedan dess har både den
tredje och fjärde utgetts och nu är det
dags för femman som står i centrum
på ”Galatasaray” (Naxos), en hyllning
till den grekiska fotbollsklubben med
samma namn, där också tre andra verk
ramar in symfonin, det här är postminimalism, det är en lättare form av John
Adams, både vad gäller tonspråk och
inspirationskällor, det är inte utmanande men det är lätt att tycka om.
Så ock med Michael Daugherty som
tagit amerikanska ikoner som Stålmannen och annat ultraamerikanskt
som utgångspunkt för sitt skapande,
framgångsrikt eftersom han är bland
de mest spelade samtida tonsättarna
i USA (kanske t.o.m. #1?) som förankrar hans luftiga musik likt sandsäckar.
Det är Naxos som slår till igen, på två
cd. På Rutgers blåsensembles recital bidrar han med två verk med N.Y.C.
som självklar bas, ”Raise the Roof”
som hyllar skyskraporna däruppe och
”Brooklyn Bridge” som ger ett mer
jordnära perspektiv på staden; Marin
Alsops cd har både Sunset Strip och
Route 66 med på programmet och den
som inte tar till sig denna sprittande,
bruksmusik i klassiska kläder får väl
fortsätta höra på atonalt, improviserat
saxofonbröl från norra Tyskland eller
motsvarande, Daughertys lättflygande pastejer spelar i den mittfåra Reich
och grabbarna lämnade fri, en sorts
postminimalism med stora, technicolor-gester, mycket amerikansk blåbärspaj och en stor dos humor.
Jan-Erik Zandersson

Bengt Berg

Björklöv
Begravningarna duggar tätt
och det hjälper inte med paraply.
Doften av nejlikor börjar bli övermäktig,
man börjar tröttna på smörgårdstårta.
Men man träffar avlägsna släktingar som man säger
”Det är synd att vi träffas så sällan” till.
Man vill så väl och man lovar för mycket:
Om du kommer på min så kommer jag på din!
Jorden stiger i försommarregnet, så välkomnande
– möter doften av nyss utslagna björklöv!

Sophie Zelmani

I Skåne
vid kusten
bryr jag mig inte om några dieter
längs havet
behövs inga lurar med musik
här tar jag inte tid
på mina promenader
här talar hjärtat
som om jag vore fri
här tror jag sannerligen på livet
på allt som finns omkring
överallt annars jag våndas
och tror på ingenting
här i Skåne, vid kusten
blir alkohol endast en dryck
jag önskar jag fick stanna
och leva mer av vikt
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3 x Neil Young International Harvest CD + Blueray + vinylalbum?
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Text: Pidde Andersson

DVD-recension
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Kryssa med förstånd och skicka in rätt svar på det gulmarkerade fältet. Mejla in rätt svar och adress. De tre först dragna rätta svaren blir
de lyckliga vinnarna. Keep on kryssing in the free world.
Vinnarnas namn + kryss presenteras i kommande nummer

LAKOTALEDARE
& N.Y:S
BAND

PÅ DEN
HÖRS
LOTTA
LOVE

KAN GÖRA
ETT HELT
FOLK
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KOLLEGOR

FÖRA
BAKOM
LJUSET

HÅLLER
BEATET
I CRAZY
HORSE

VEDERVÄRDIG
LITEN
FRANSOS

Battle of Los Angeles (Ccv)

Season of The Witch
(Nordisk Film)

The Hit List (Sony Pictures)

Polisstyrka x7 (Studio S
Entertainment)

N.Y:S
EN-LÅTSPLATTA
ÄR
OFTA
GATLOPP
VAPEN
STRANDDÖPT
ALBUM

Bild:lARS YNGVE HITTAR EN BILD PÅ

MANCHEGO

B
U
K
T

EDNA
RASSY
VAR N.Y:S

DE KAN
SES PÅ
STRECKET

DÄRI SES
SOHO
SAGOKUNG

SAMLADE
RÖN

PETRÉN

NEIL YOUNG

RÖTA
PÅ DEN
HÖRS
STRAY
GATORS

”World Invasion: Battle Los Angeles”
är en riktigt usel, närmast osebar film gjord med en fullkomligt gigantisk budget. Men det här är inte den biofilmen.
Detta är en låg-lågbudgetfilm från
ökända bolaget The Asylum, snabbt
gjord för att casha in på storfilmen med
snarlik titel och handling.
”Mäktig sci-fi-action” står det på
omslagets baksida. Tro dem inte. Däremot är filmen mycket roligare och
mer underhållande än originalet, och
trots att det här egentligen är skitdåligt, är faktiskt handlingen bättre, även
om det dröjer innan den uppenbarar
sig. 40 minuter in i filmen presenteras
vi för hjältinnan, som hör och häpna
spelas av Nia Peeples från TV-serien
Fame! Hon skänker lite klass. Men det
blir ändå en etta i slutbetyg – men den
är stark!
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HONDJUR

SANDEL VOKALER
I BOKFÖRE
HYLLAN SIN TID

SES ENTRÄGNA

TEOSOFCLOWN SVIKTADE
Kanske i knäna när CSNY
gjorde sitt andra gig på
en omstuvning

HISS
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GRUNGEMUSIKER
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N.Y:S
MUSIKALISKE

NICARAGUA
SNYTING
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Kryss av Hans Christian Nygård och Stina Berg

Mellansvårt kryss

Lätt sudoku

Lodrätt:
Inte frisk
Stor katt

Fyll i valfri siffra:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Vågrätt:
Litet hus
Mjölkproducent

Malmöbon Anders Banke följde upp
vampyrfilmen ”Frostbiten” med den
här ryska actionfilmen, delvis gjord för
svenska pengar. Den engelska titeln
är ”Newsmakers” och det här är en nyinspelning av Johnnie Tos ”Breaking
News”, ett hongkongraffel från 2004.
Tos film visades i Cannes, men var inget vidare.
I ”Polisstyrka X7” har handlingen
flyttats till Moskva. En snygg, kvinnlig polis får för sig att göra direktsänd
dokusåpa på TV av poliskårens jakt på
grova brottslingar, allt för att framställa
polisen i bättre dager efter en tidigare
fiaskoartad insats. Projektet spårar förstås snart ur.
Mediamanipulation är visst vanligt i
Ryssland och den här remaken är betydligt bättre än originalet. Actionscenerna är kanske inte så virtuosa, men
många och hårda – så här mycket har
det inte pangats i en svenskproducerad film sedan ”The Ninja Mission”.
Dock är skådespelarna lite för charmlösa och jag hade ibland problem med
att hålla isär poliser och bovar; alla är
grova, bistra män. Loa Falkman har en
biroll och medverkar alldeles för lite.
De ibland dystra moskvamiljöerna
får emellanåt filmen att se ut som en av
Steven Seagals öststatsproduktioner.

DOKTOR

BRYNOLFSSON
BYRÅ

MEDTÄVLARE
GILLAR
KRÄFTOR

På 1990-talet försågs Cuba Gooding
Junior med en Oscar och var uppe i
smöret. Sedan dess har hans karriär
inte gått som planerat och han verkar
vara fast i direkt-på-DVD-träsket.
Thrillern The Hit List är en ganska
märklig film. Gooding spelar en mystisk hitman med dunkelt förflutet. Cole
Hauser är en man som sitter i en bar
och krökar eftersom han är förbannad
på arbetskamrater och vänner. De två
träffas och Gooding ber Hauser göra
en lista på fem personer han vill se
döda. Den berusade Hauser klottrar
ner fem namn – och fögar anar han att
den skumme främlingen faktiskt beger
sig ut och börjar mörda dem. Nu måste
han stoppas...
The Hit List öppnar med fräsiga förtexter och musik som hämtade från
en Bondfilm. Därefter blir det otroligt
ojämnt. Filmen svajar osäkert mellan
händelsefattiga, avslagna, direkt tråkiga scener och explosiv action. En ganska intressant story slarvas bort.

FARTYG
TIDIG
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MED

I Spit on Your Grave
(Atlantic Film)

N.Y:S TURNÉKUMSERVITRISPANER MED JAM
ROLL I
HUMAN SAMLADE RÄKNAS
HIGHWAY ARKITEKTER I BILEN

KLEOPATRAS
NÅL

S
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R
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Crash and Burn (Warner
Home Video)

HUSERADE I
LUBJANKA

LAKTATIONSENHET !

DET ÄR INGAS
MODERSMÅL
DÄR FINNS LEJONMAN
ZUMA
BEACH

PERRYMASONRAYMOND

Stort, påkostat medeltidsraffel med
Nicolas Cage, som dumpas direkt på
DVD i Sverige. Cage och Ron Perlman
är två framstående riddare och krigshjältar som deserterar efter en massaker på oskyldiga kvinnor och barn.
De arresteras men anlitas senare för
att frakta en påstådd häxa till en rättegång. De råkar ut för äventyr och tänk
om tösabiten är en häxa på riktigt...
Alla pratar amerikanska, Cage övertygar knappast som riddare, och mot
slutet dyker det upp en fånig demon
som gör sitt bästa för att sabba vad
som dessförinnan var en rätt hygglig
film trots allt. Christopher Lee har en
liten roll, han spelar pestsmittad och är
fullkomligt oigenkännlig. Dansken Ulrich Thomsen har en annan biroll.

Russell Mulcahy gjorde en gång i tiden succéer som ”Highlander” och
”Ricochet” – men sedan dess har karriären vacklat betänkligt med alldeles
för många, usla direkt-på-video-filmer
– även om han ju gjorde bioreleasen
”Resident Evil: Extinction”. ”Crash and
Burn” från 2008 visar sig vara en TVfilm, fast den här DVD:n är en tilltuffad
”Unrated”-version.
Handlingen är oerhört förvirrad. Två
killar jobbar åt en skurk spelad av Michael Madsen. De snor bilar. Folk jagar varandra. Det körs bil. Vem är vem?
Vad händer? När ska bilarna krascha
och brinna?
Men efter halva filmen tar det sig något, när den ene killen visar sig jobba
för FBI och det blir mer action och ordning på storyn. Detta, samt det faktum
att Madsen har en hyfsat stor roll, gör
att jag kan sätta en tvåa.

Nyinspelning av den kontroversiella
och chockerande rape & revenge-thrillern från 1978. Den här gången blev
inte bara kritiker och moralister förbannade och/eller upprörda; nej även
skräckfilmsfans gjorde tummen ner.
Fast själv tycker jag att den här är rätt
okej ändå.
Sarah Butler spelar författarinnan
som ensam flyttar in i ett hus vid en sjö
och misshandlas och våldtas i en evighet av ett gäng lokala råskinn. En tid
senare återvänder hon och hämnas på
extremt utstuderade sätt.
Budgeten är fortfarande låg, men
nyinspelningen är mer slickad än originalet. Den är långt ifrån lika effektiv
som 1978 års version, men våldet är
mer detaljerat, groteskt och sadistiskt,
vilket gör att detta är en film endast för
härdade.

Illustration av Malin Biller
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Bokrecension

Underjorden
Malte Persson
Albert Bonniers Förlag

Bli med sommarstuga
Ulrika Hjalmarson Neiderman & Stina Näslund
Norstedts

Min Kamp, del 2
Karl-Ove Knausgård
Norstedts

Kom nurå!
Göran Everdahl
Max Ström

Att välja sonettformen när man skriver
en diktsamling, är i dagens postmodernism verkligen imponerande. Sonetten, med sin strikta form, måste vara ett
svårt format att anpassa sig till. Som
modern läsare är jag också mer ovan
vid att läsa rimmade dikter – åtminstone sådana som är skrivna just i modern
tid. Min uppfattning är åtminstone att
allt färre poeter väljer det friare formatet framför det rimmade. Att dessutom
ha Stockholms tunnelbana som tema
när man skriver i sonettform är en intressant kombination – det mycket moderna och det anrika samsas. Och det
funkar faktiskt bra.
Underjorden cirklar alltså hela tiden
kring tunnelbanan i Stockholm. Diktjaget beskriver personer som sitter i
samma vagn, varvat med att tunnelbanan liknas vid helvetet. Ett modern
Hades i mörker där människor befinner
sig i någon sorts pseudovärld. Tunnelbanan finns ju till enbart som färdmedel, och ändå kan så mycket hända i
den. När jag väl vant mig vid sonettformatet, så markerar jag en hel del stycken som jag uppskattar extra mycket.
Som det här till exempel: ”Tillsammans med all smuts man har i sinnet /
har slask och smuts som följt med skor
och pjäxor / nu fläckat ned det nysnövita minnet […]”. Eller vad sägs om det
här: ”[…] och alla varelser som går ombord / på detta spökskepp för att här
beblandas / med allt som mina döda
verser vävs av / sprider ett rädslans
stoff som drömmar kvävs av.”
Liknelsen vid Hades är egentligen
ganska logisk, då tunnelbanan för det
första går under jorden och för det andra gör människor ganska nakna. Det
går att dölja sig bakom en tidning men
man syns ändå, på något vis, mer än
när man är gömd i en folkmassa på en
tätbefolkad stadsgata. Ibland känns
formatet en aning tillgjort, men när
Malte Persson håller sig till det absolut
vardagliga så tycker jag att kombinationen format plus tema funkar och att det
ofta är riktigt bra poesi.

Visst minns vi alla våra barndomssomrar då vi sprang
barfota på en sommaräng, trädde smultron på strå,
lekte och hörde Turistens klagan från den läderklädda radioapparaten som stod i fönsterkarmen vid
sidan av tyllgardinens svagt vajande sommarvind.
Framför stugan låg familjefadern i hängmattan och
puffade långsamt med sin pipa medan familjemodern läste Hemmets Journal. Inuti den fantastiska
sommarstugan, som enkom innehöll Uppsala Ekebyporslin och allmogemöbler, stod grytan på långkok
och puttrade. Jasså? Inte? Nej, för som alla vet så var
somrarna somrigare när vi var små! Och allting var
bättre förr – även på den gamla goda tiden! Det jag
minns från något av mina få sommarstugebesök som
barn var att sommarstugan luktade som en korsning
av ovädrad pelargonveranda och fuktig labrador. För
ingenting är någonsin så vackert, perfekt och tillrättalagt som i alla dessa hustidningar med homestaging, vackra bildvinklar och objektbeskrivningar som
gör anspråk på att bli uppfattat som poesi! Och alla
rostpatinerade trädgårdsredskap och detaljer är
sååååå vackra, tryckta på glansigt papper, när det i
själva verkligheten handlar om underhåll och ett behov av nyinvestering av redskap, bara så ni vet. Att bli
med sommarstuga innehåller dock flera bra tips som
kan visa sig vara ovärderliga att komma ihåg, som till
exempel om någonting verkar vara för bra för att vara
sant – då är det förmodligen det också! Ifrågasätt
varför objektet är till salu för ett pris som ligger under
värdet? Scanna av grannarna, kanske bor det en folkilsken gubbtjyv runt knuten som har som livsuppgift
att förpesta tillvaron för sin granne, eller någon slingrig sak som envisas med att snoka runt benen eller
bor det kanske rentav en aggressiv hackspett i något
närliggande träd som bara väntar på att någon familjemedlem plötsligt ska knalla ut en runda i skogen
utan huvudbonad! Blir ni förvirrade, känns det som
om ni har myror i huvudet? Låt mig då påpeka att det
är betydligt billigare och mindre jobb med myror i huvudet än ett sommartorp fullt av myror.
Det är, åtminstone enligt denna bok, så oerhört
många saker att tänka på att jag själv tappar intresset
för en eventuell framtida sommarstuga. Och ärligt talat är jag, hör och häpna, inte speciellt överdrivet förtjust i själva tanken på att tvingas uträtta mina behov
i ett flugsurrande skithål i högsommarvärmen. Men
det är ju som sagt jag det, och det finns ju folk som
värderar detta och njuter av det. Så innan du köper
första bästa ruckel som du har höga ambitioner för,
men istället förvandlar till ett kursiverat museum av
misstag, och därefter tvingas spendera semestern i
och skämmas över när alla vänner kommer på besök
och okänsliga som de är: skrattar åt det du åstadkommit, så kan boken vara en stor hjälp om du tar dig
tid till att gå igenom den, sida upp och sida ner. Är du
en gör-det-självare så kan ni lägga tiden på att renovera fastigheten istället för att läsa. Själv väljer jag att
lägga min dyrbara tid på betydligt trevligare saker än
att slå mig på tummen och upptäcka fel och brister
som akut måste åtgärdas. Avslutningsvis: gärna sommarstuga, men då nybyggd och mitt inne i stan!

Karl Ove Knausgårds Min Kamp del 2
dök upp på svenska precis före deadline för det här numret av Nya Upplagan
så jag måste här deklarera att jag praktiserat en hemmasnickrad variant high
speed reading för det här. Det är nu
inte så slarvigt som det låter, del 1 av
den här romanserien var en sådan fenomenal upplevelse att läsarknarkaren
i mig gick direkt på del 2 på originalspråket utan att bläddertummen hann
torka. Jag hade alltså redan läst del 2
på norska när den nu dök upp igen
och det mer än en gång skrämmande
nog. Det är inte riktigt så knäppt som
det låter, det är inte så att jag läser precis vadsomhelst flera gånger eller på
norska eller överhuvudtaget, det får
det vara något över det vanliga, vilket
Kanusgårds romansvit utan tvivel är.
Att sjunka in i Knausgårds värld
del 2 på svenska är inte heller något
straff precis. Översättningen har
samma feeling som det norska originalet tycker jag och i min bok är det
att betrakta som lyckat. I del 2 av
Min Kamp ångar Knausgård vidare
med romanen om hans liv med sitt
kristallklara, intelligenta, inspirerande
och liksom flytande berättande. Det
handlar väl egentligen i stora drag
om hur han själv kom till Sverige, först
Stockholm och sedan Malmö, och om
hur familjen blir till men barn kompisar,
äktenskap och livet i största allmänhet
varvas med avsnitt om det ena och det
andra, t.ex. utforskande av jaget och
varför man blir som man blir, skrivande,
helvetet (barngympa), Jante och plötsligt om varför Dostojevskij och Tolstoy
är så bra som de är i en rapp snutt som
får litteraturvetardraget i mig att både
smajla och bli lätt avundsjuk. Allt sker
i en stil som på något vis andas klass
utan ansträngning. Som om inte det
räckte med allt det här sticker Knausgård in flera skildringar av Stockholm
som gör att det känns som att röra sig
i staden själv. Alltihop avslutas med en
kort bild av hur hela romansviten drogs
igång. Vad säger man? Knock igen.

Det räcker med att kasta en blick på
bokens omslag för att gå i barndom
och förvandlas till den lille pågabläran
som låg framför tv:n och väntade på
att få se den tecknade solens upp- och
nedgång, som efter en dags lysande
arbete gäspande gosar in sig bland
de duntäckiga molnen. Med den stora
skillnaden att jag på den tiden inte visste vad ett duntäcke var utan blev omstoppad och inbäddad av min mormor
med ett malkuledoftande täcke, tungt
som en sovande ko, och insvept som
en kåldolme somnade jag varje kväll till
det tickande ljudet av väggpendylen.
Mormor och morfar hade en tv med
skjutdörrar framför rutan, en kanal,
senare två med hjälp av en dosa som
stod ovanpå tv:n och som morfar då
och då, efter sned bild och svordom,
riktade ett välplacerat slag på, vilket
gjorde att bilden plötsligt blev sebar
igen! Sånt sitter kvar. Det märkliga är
dock att min dator inte lagas med liknande handpåläggning då den inte vill
riktigt som jag vill? Nåväl: Jag misstog gerillakrig för gorillakrig och väntade vid varje nyhetssändning på att få
se ilskna apor med bössor (detta var
alltså innan Apornas planet). Vi talar
om en period då min morfar placerade
en femöring på telefonluren när vi åkte
bort. Om femöringen låg på golvet när
vi kom hem så hade någon ringt, vem
eller när var inte så viktigt, det var konstaterandet. Ville jag leka med någon
fick jag snällt ta cykeln och cykla dit
och se om kompisen var hemma, det
kunde handla om 8 km och var han inte
hemma, ja, då fick jag helt enkelt cykla
hem igen (vilket jag naturligtvis ändå
skulle ha gjort förr eller senare!). Det
var en tid då allt tycktes mindre komplicerat, vilket det också var. Man behövde inte tänka på att deklarera, betala
lån och andra tråkiga vuxensaker. Det
var en lycklig tid. Jag har fortfarande
kvar min filtklädda John Blund, tillsammans med en minnestallrik med Ingemar Stenmark, och för inte speciellt
länge sedan köpte jag alla avsnitt av
Tårtan på dvd. Jag känner mig oroväckande ofta som Farbrorn som inte vill va´
stor, befinner mig ständigt i Fablernas
värld, kallar telefonen för ett ”speakingbone”, och jag hoppas fortfarande på
att hitta guldbyxorna, och så vidare.
Professor Balthazars universalmaskin
må vara mindre komplicerad än dagens espressomaskiner men jag undrar om hans moppe inte är föregångare till dagens EU-mopeder? Detta är
alltså ABSOLUTE barndom i bokform
för väldigt många. De flesta har ju varit
barn – det är själva poängen, ju! Texten
i boken är av underordnad betydelse.
Det är alla bilderna som genererar en
regelrätt just det-upplevelse, och alla
bär på egna texter och minnen att skriva in på bladen över barndoms-tv. Men
då var där, och här är nu, och här har
man ju som bekant alltid med sig!

Jessica Johansson

Lars Yngve

Fredrik Hellström

Lars Yngve

Östberga Komvux – matte för
vuxna med särskilda behov
Ebrahim Isaacs & Joel Uhr
Bonnier Fakta

”Du kan höra en stulen bil i 6 timmar
innan den blir het. Du kör med en snitthastighet av 145 km/h. Hur långt kommer du innan du måste dumpa bilen
och sno en ny?” Så lyder ett av 77 räkneexempel i denna bok. Detta nya ”läromedel” är ett absolut måste för alla
krim… kreativa entrepenörer! Här får
du lära dig att räkna ut allt om taluppfattning till statistik och sannolikhet.
Ett lysande exempel är att lära sig hur
mycket man kan tjäna genom att sälja
sina icke helt lagligt överkomna varor
genom hälare, pantbank eller blocket.
Skämt åsido är detta en mycket underhållande bok som mer än en gång per
sida får en att dra på smilbanden. Fantastiskt bildligt språk och roliga teckningar av Olle Ljungström. Rekommenderas varmt åt alla som anser sig
behöva lite hjärngympa tillsammans
med ett gott skratt! Facit längst bak i
boken!
Tord Johnsson
Lilla fälthandboken Insekter
Norstedts

Är du som jag intresserad av allt som
surrar och kryper i vår natur? Då har
vi den här lilla behändiga boken lätt
till hands. 180 av våra vanligaste
insektsarter i ett ypperligt behändigt
format, ryms i en vanlig liten ficka, av
plånboksstorlek. Dessutom i ett tåligt
plastomslag som verkar klara det
mesta. Insekterna är snyggt ordnade
i sina respektive grupper och är lätta
att hitta och tydligt avtecknade. För
snabb överblick finns även en liten
översiktsplansch instoppad i ena
plastfickan, så när du plötsligt får syn
på en Musca domesticata *, Vespula
vulgaris** eller en Culex pipiens** *så
kan du lätt känna igen dessa och sedan läsa mer om dessa i den informativa texten. En ytterst trevlig liten bok
för stor som liten, gammal som ung, att
bära med sig nu när man har möjlighet att vistas ute i det fria när det surrar
runt öronen.
*Husfluga, **Vanlig geting, ***Vanlig
stickmygga
Tord Johnsson

Figure out
Denise Grünstein
Arena

Eternal
Nathalie Edenmont
Arena

Vampyrernas historia
Katarina Harrison Lindbergh
Norstedts

Konstböcker har genomgått en påtaglig förvandling senaste decenniet.
För det första har tryckkostnaderna
sjunkit rejält och för det andra har kvaliteten stigit lika mycket. Numera är flerfärgstryck legio, kvalitetstryckerierna
förfogar över både femfärgstryck och
mer. Ett av de ledande inom utvecklingen av kvalitetstryck har varit och
är Fälth & Hässler i Värnamo. Bläddra
i era vackra konsttrycksaker och jag
lovar att många producerats i detta
tryckeri. De har kort och gott stått för
kvalitet, vilket förstås samtidigt utmärker det dem närstående bokförlaget
Arena.
När tidigare konstböcker kunde vara
en exklusivitet och dyrbarhet har de
alltmer blivit standard. Det har i sin tur
lett till en explosionsartad utveckling
av utställningskataloger. Inte sällan klär
dessa ut sig till böcker. Det är långtifrån alltid bra, men om vi jämför med
tidigare utsökta trycksaker är dagens
alster maximerade på alla vis. Långt
ifrån alltid på formens sida, som ju nu
är utslagsgivande. Själva boken, trycksaken, får inte bara vara ett glassigt
konversationsstycke, som liknar ett
tjockt månadsmagasin. Den bör vara
mer bok, dvs innehållet, bilderna, texten måste funka ihop med formgivningen. För att ta ett fantastiskt exempel
ur det förflutna är väl John Melins/Anders Österlins gestaltning av Moderna
Museets i Stockholm tidiga affischer
och kataloger något som placerar dem
i världstopp. Men ingen av dessa kan
jämföras med reproduktionskvaliteten i en vanlig katalog i dag. Vilket är då
bäst? Jag håller nog på den genomkomponerade boken.
Nu finns det ju förlag som är mycket
medvetna om detta. Tidskriften OEI är
inte bara ledande i sin introduktionsgärning (ett banbrytande häfte var den
senaste presentationen av den svenska idébaserade konsten, som ju väckte
stor uppmärksamhet) den har också
en snäv och radikal form; hur olika de
än är finns också bokförlag som Arena
i samma hage. Vackra, inbjudande
och överskådliga trycksaker, som tar
stor hänsyn till den grafiska formens
nödvändighet.
Det ser faktiskt lovande ut för trycksakernas framtid.
Få saker ägnar sig så väl åt bok-katalogformen som fotografiet. Jag har personligen sällan lika roligt i fotoutställningar som då jag kan studera samma
bilder i en väl gjord fotobok.
Både Nathalie Edenmont och Denise Grünstein är två av de mest uppmärksammade fotograferna. De har en
stor publik. Edenmonts halvt surreala
bilder, där hon om och om igen återvänder till olika kvinnliga attribut blir
som en berättelse om en roll, där det
enskilt privata glider övre i det samhälleliga. Vad är jag och vad är förväntning? Men mest känd har hon blivit för
bilderna av dödade djur. Här har jag
svårare att se nödvändigheten. För
mycket kring bildernas tillkomst skymmer själva bilderna.

Denise Grünstein är skapare av flera
fantastiska fotografier, där olika händelser utspelar sig, som jag inte har
inblick i. Utanför fotot. Före och efter.
Inte sällan observerar eller skapar hon
en liten detalj som välter omkull hela
den konventionella upplevelsen. Det är
stor bildpoesi, som fastnar i minnet. I
bild efter bild.
Böckerna har ett stort format, där
fotografierna får det utrymme de behöver, ibland sticks utviksbilder in.
Alltså, boken hävdar sig mer än väl i
fotografiska sammanhang, om det nu
var en nyhet, men med dagens avancerade tryck kan fotografiet spridas på
ett förstklassigt vis. Inte bara ett komplement till dagens populära fotografiska utställningar – dessa böcker finns
där med exakt samma rätt.
De klassiska fotoböckerna har breddats från exklusivitet till stapelvara.

Jag har gillat vampyrer sedan jag var barn, då jag
främst utsattes för sådana i diverse serietidningar,
eftersom TV i princip aldrig visade något i skräckväg.
En och annan bok blev det väl också. Jag tyckte att
det var något genuint obehagligt med vampyrer; de
såg nästan – men bara nästan – ut som vi människor,
och de var helt och hållet onda. Deras enda mål var
att döda de levande och härska över världen.
Det har väl knappast undgått någon att vampyrer är
otroligt populära idag, de är precis överallt, i alla möjliga former, och antagligen kommer bubblan snart att
brista. Jag, som ju egentligen gillar denna vandöda
varelse, har tröttnat, men inte bara beroende på överexponeringen. Nej, dagens vampyrfiktion vänder sig
oftast till ungdomar och då främst till unga tjejer. Det
jag gillade med genren är nästan som bortblåst. Publiken vill inte ha skräck, den vill ha romantik och allegorier för utanförskap. Blodsugarna har gjorts blodfattiga. Faktaböcker om vampyrer har det också kommit
en hel del de senaste åren, tyvärr vänder sig de flesta
av dessa även de till tonåringar. Men ny i boklådorna är
Vampyrernas historia av Katarina Harrison Lindbergh,
en rejäl volym på drygt 400 sidor, riktad till genuint intresserade. På det hela taget är Harrison Lindberghs
bok en alldeles utmärkt, detaljerad översikt av vampyrer i mytologi och fiktion, och fattas bara annat när jag
i förordet konstaterar att författarinnans välbekanta efternamn beror på att hon är gift med historikern, författaren och Tintinfantasten Dick Harrison.
Boken är indelad i tre delar, och tar upp vampyrtrons ursprung i olika länder världen över, även våra
nordiska varianter, för att därefter kasta sig över
vandöda i litteraturen, på scen och på film. Även vampyrer i dagens moderna samhälle avhandlas; vampyrsekter och folk som tror sig vara vampyrer. Här finns
mycket matnyttig fakta och i det förhållandevis långa
avsnittet om Draculaförfattaren Bram Stoker får jag
veta en del jag inte kände till tidigare, då Harrison
Lindbergh avfärdar uppgifter i andra böcker om Stoker och hans skapelse.
Men går vi in på mitt specialområde, film, måste jag
komma med invändningar. Vi är överens om att den
svenska Vampyrer (2008) är den sämsta vampyrfilm
som gjorts, men Harrison Lindbergh har märkligt nog
inte mycket till övers för brittiska Hammer Films klassiska filmer – och de skäl hon räknar upp är förstås
orsakerna till att jag och många med mig gillar de filmerna. Hon verkar mer förtjust i tjejigare grejor, som
Anne Rice-filmatiseringarna, och hon har inga större
invändningar mot Coppolas rätt usla Bram Stokers
Dracula. En del mindre, obetydliga filmtitlar nämns,
men av någon märklig anledning glöms 1980-talets
bästa och viktigaste vampyrfilm bort helt och hållet;
Kathryn Bigelows Near Dark (”Natten har sitt pris” på
svenska) från 1987. Även tecknade serier glöms nästan bort fullständigt, här finns inte ett ord om Marvel
Comics inflytelserika 70-talstidning Tomb of Dracula
(som bara hette Dracula i Sverige), och den ikoniska
Vampirella från Warren Publishing nämns bara som
hastigast i förbifarten. Kanske beror det på att Harrison Lindbergh, som är drygt tio år yngre än jag, är för
ung för att ha ett naturligt förhållande till dessa? Hon
läste kanske aldrig serier? Stilmässigt svajar boken
lite, språket är kanske aningen torrt och opersonligt,
och texten lider ibland av anglicismer – det engelska substantivet ”character” ska självklart översättas
med roman-(novell-, roll-)figur, inte med ”karaktär”!
Däremot bör förstår denna figur besitta karaktär. Och
visst säger man ”huvudperson” och inte ”huvudkaraktär”; ett märkligt ord som skär in i min ryggmärg.
Men dessa invändningar till trots, är Vampyrernas historia en klart rekommendabel och mycket givande bok, som säkert kan komma att bli något av ett
svenskt standardverk i ämnet.

Thomas Millroth

Pidde Andersson
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Filip Jers / Spiro (Fojablue
Records)

Thurston Moore / Demolished
Thoughts (Matador)

Status Quo / Quid pro Quo (Ear
Music-Playground)

Wobbler / Rites of Dawn (Termo
Records)

Calle & the Undervalleys / Valley
Rally (Gain Music Entertainment)

Lasakungen/ Kompis
(Lasakungen)

Allt gott kommer från Höör. Hilding Rosenberg. Ola Hanssons favoritsemesterort. Sommaroperor under ledning
av Nihlén och Edén. Nils Ludvig . Platsen där racinglegenden Ronnie Peterson vann D-klassen den 3 juni 1963.
De första invandrarna när istidens is
drog sig tillbaka norrut.
Och nu Filip Jers.
Fast det är ingen nyhet, Filip har
förgyllt mången konsert med sitt spelande, inte minst när han och Svante Sjöblom spelade på bluesfestivalen i Eslöv för redan många år sedan,
världsmästare på munspel redan
2005, nu först ut från Musikhögskolan
i Stockholm som munspelare.
Ack vad detta kunde blivit en själlös
uppvisning i teknisk briljans, om inte
Filip haft ett gott omdöme. I stället blir
det en skiva som andas, ömsom jazz,
ömsom blå toner som slår över i folkton, där en väl genomtänkt ljudbild, ibland påträngande, ibland backar den
ett par steg, förstärker närvaron.
Vad månde det bliva av detta unga
geni?
Köp.

Sånger, det här är sånger. Moore har
föresatt sig att töja banden åt ett annat håll än vanligt. Han är ju bra på att
vidga gränserna men på ett sätt så att
det inte är svårt att känna var kängorna
bottnar. Nu sträcker han sig tillsammans med producenten Beck Hansen
mot en ljudbild som blandar americana och mjukare rock parad med klassisk musik. Nog påminner det om viss
70-talsmusik, även om jag inte är helt
hemma i den hagen, Neil Young t.ex.
I centrum är Moores akustiska gitarr
med samma bitande malande intensitet som en vass egg även i de mjukaste låtar. Han omger sig med Samara
Lubelski på fiol och Mary Lattimore
på harpa. Svåra instrument att väva
ihop med rock, men eftersom Moore
är en bildad karl, som också känner
sin musikhistoria kan han fylla på med
litet grusiga reminiscenser från samtida konstmusik för att undfly harpans
luddiga moln och fiolens eteriska
drömstråk. Han gör stundtals en minimalistiskt snurrande musik som blandar ett stänk av Reich eller LaMonte
Young i den gamla romantiska ljudbilden. Och han vågar vara snudd på patetiskt sentimental. Han ror hem det.
Så är det hans röst, hans rätt smala
och klanglösa stämma, som ändå är
så speciell, som om han talade just till
mig, drömmande, inåtvänt, resonerande. Alldeles uppriktigt. Direkt. Med
en enkelhet som är svår att nå, där de
mest banala eller kitschiga rader glimmar som åtminstone kattguld. Och hur
han för ett stycke som Blood Never
Lies sakta sakta mot sin svävande upplösning. Kvar är den vemodiga melodin
och Lubelskis sordinerade fiolspel..
Det är inte idyll, det är besvärjelse. Det
finns långa gitarrpassager som är taggiga och böljande, så som man känner
igen honom från tidigare. Efter ett tag
inser jag vilket genialt jobb han gjort för
att fläta samman en spretig musik med
många viljor till stadiga rytmiska melodislingor. Då och då kränger det, men
aldrig så mycket att grundstämningen
brister. Det är en skiva som vill berätta
och som generöst späckar berättelsen
med en massa associationer, bara för
att ge allt en klingande scenografi som
får oss att uppleva desto mer. Vi får inte
slappa av, Orchard Street sväller tills
det brister i ljudrummet, ändå hör jag
hela tiden den puls, som är skivans liv;
dissonant och skärande, orolig och
sökande mitt i all säkerhet. För säker
är han Thurston Moore. Inte vad man
väntat, men mer än väntat, ett album
som inte lämnar en i sticket, men ändå
utmanar.

Okej, ska villigt erkänna att det var ett
bra tag sedan jag stod och fånade mig
i Piledriver-pose till Status, men det har
mest att göra med att det var ett bra
tag sedan Status gav mig någon anledning till att göra det – och inte att jag
blivit mindre förtjust i att fåna mig! För
i sina bästa stunder, och när man är på
det humöret, är Parfitt och Rossis siamesiska Telecastergung helt oemotståndligt – de som påstår något annat
behöver ni inte bry er om, låt dem istället fortsätta att i lugn och ro springa
och handla sina lågpriskläder till tonerna av Stones i tron att dessa kläder,
khakifärgade chinos för 198 kronor
(som ju i själva verket är den totala motsatsen till rock’n’roll) blir lite ”tuffare”
om de bara knallar omkring med en
kass med en tunga på. Eller ännu värre: har tidvattenjeans med hög midja,
mobilhölster av läder i livremmen och
en tunga på t-shirten! Status har, enligt mitt sätt att se på saken, dessvärre under många år valt att skruva ner
gitarrerna (!) och därmed också tagit
själva udden av det som varit bandets
styrka. Men nu, plötsligt, har de hittat
volymknappen igen och låter gitarrerna ligga framme i ljudbilden. Och inte
bara det; de har blivit riff- och spelsugna igen. Quid pro Quo är inget mästerverk, långt därifrån, men skivan indikerar något av en nytändning även om de
borde ha låtit Bolland och Bolland vila
i frid. Just det, nu ska jag registrera in
min Lee Rider-jacka.

Att det finns en livaktig scen för progressiv musik i Norge kände jag inte
till, men det var självfallet inget helt
otroligt antagande. Wobbler från vårt
nordvästra grannland kommer nu med
sin tredje cd, och om förra, ”Afterglow”
från 2009, antydde att influenserna
tillåts vara mer framträdande än nyskapande omtag i genren, är ”Rites of
Dawn” en oförblommerad hyllning till i
första hand Yes (som de lät i begynnelsen), i andra hand den progressiva musiken/artrocken som sådan, inspirationskällorna blir närmast en provkarta
på hur neoprog kan te sig när hjärtat
vinner.
Ömsom vidsträckta, närmast pastorala avsnitt, avlösta av taktartsbyten
fast förankrade i sjuttiotalet, melodier
som skulle få Jon Anderson att nynna
med spontant. Lars Fredrik Frøislie
styr och ställer bakom en uppsjö keyboards (visst finns det många analoga
inslag?) och skapar dynamiken i banden, upplever jag det som, rätt eller fel.
Kanske är det också så att jag blir mer
nyfiken på nästa skiva än på denna, för
det finns onekligen ett embryo till något helt eget inom den bakåttittande
progressiva musiken.
Men vi är här och nu. Därför:
rekommenderas.

Kristianstads store Idol(tvåa) Calle
Kristiansson har äntligen lämnat (Idol-)
karaokevärlden och släpper en platta
med bara nyskrivet eget material tillsammans med sitt gamla kompisband.
Bandet har verkligen lagt sig vinn om
att inte låta modernt och fräscht. Här
är det halvdistade gitarrer, Hammondorgel, blås och stråksektioner som
gäller. Referenser hittar du i sent 60och 70-talsrock. Organisk musik med
starka soulinfluenser kopplade till engelsk och amerikansk sydstatsrock. Låtarna är väl genomarbetade och producenten Acke Bengtsson har gjort
ett fantastiskt jobb med att ge varje låt
en egen karaktär. Det finns nya grejer
att upptäcka i låtarna hela tiden. Låtar
som Beginning at the end, Back in the
fast lane och Too good to be true låter
redan som tidlösa rockklassiker i mina
öron! Och Calles hesa rockröst är fullkomligt fantastisk rakt igenom! Han
har en fängslande närvaro i sången
som gör att man lyssnar.

Går ju inte att betygsätta en skiva från
Klippan!

Jan-Erik Zandersson
Rolf Wikström / Istället för
tystnad (Black Light Records/
Border)

Herr Blues hälsar på. Wikström har
gjort en resa genom sitt liv, och likt en
blå revisor har han lagt till och dragit
av, och det som blivit kvar är ett bokslut
över ett liv som bjudit på såväl medsom motgångar. Men när allt är summerat så är Wikström oerhört glad över
att han fortfarande finns kvar och därmed alltså ligger på plus. Detta, flickor
och pojkar, är allvar, och ett allvar som
man bara kan få efter mer än 60-års
livserfarenhet. Istället för tystnad är
en skiva som berör på djupet med
personliga reflektioner och konstateranden. ”Arton nätter, nitton dagar” är
berättelsen om då han sitter och vakar
vid sin vid sin moders sida, som befinner sig i livets slutskede: ”Det finns inte
mycket man kan göra, finnas där mest
som ett stöd. Hur än hårt man slåss för
livet, kan ingen besegra sin död”. Två
människors samförstånd och en stor
ödmjukhet inför gåvan att ha fått ett liv
att leva. Jag vill tro att fler än den här
texten vuxit fram under just dessa dagar och nätter. Jag hade mer än gärna
hört mer av hans blå gitarrtoner, men
de starka texterna bidrar till ”Nog står
han ut med livet, trots skavsår i sin själ”,
det är inte allomgivet att få vandra på
utstakad väg. Men ibland måste man
ta fel väg för att komma in på rätt spår,
ändå: Herrens vägar äro outgrundliga.
Lars Yngve

Thomas Millroth

Lars Yngve

Tord Johnsson
The Wombats proudly present
/ This Modern Glich (14th Floor
Records)

Jan-Erik Zandersson
Baby Woodrose / Mindblowing
seeds & disconnected flowers
(Bad Afro Records)

John Butler Trio / April Rising
(Because/Warner)

Den australiensiske multiinstrumentalisten är tillbaka med ny platta efter
två år. Den förra, Grand National , sålde trippel platina och uppskattades
varmt av undertecknad. Till denna nya
skiva har John sökt sina genetiska rötter och reflekterar över detta i texterna.
Singeln ”One Way Road” har stora
möjligheter att bli en riktig radioplåga.
Tunga ”Take Me” och suggestiva ”Too
Look Like You” är också stora favoriter. Liksom på förra plattan rör han sig
i världsmusikens alla vrår för att sedan
blanda upp det med den västerländska rock- och bluestraditionen kryddat med lite röd het chilipeppar. Och
den distade banjon dyker upp när man
minsta anar det. Bara det…!
Tord Johnsson

Jag kan inte sluta ösa superlativer över
detta fenomenala band. Når någon frågar mig om jag kan rekommendera ett
nytt band, så svarar jag automatiskt:
Baby Woodrose!! Detta Köpenhamnsband är inne på sitt 8:e album, och det
finns inte en tråkig låt i deras repertoar.
Kan tilläggas att medlemmarna även
gjort soloplattor (Aron, Anders) och
ingår i banden On Trial, Dragontears,
Spids Nögenhat. Mindblowing seeds
innehåller demoinspelningar av gamla
låtar med Lorenzo på alla instrument
och en 4-kanals mixer. Låtar som senare gjordes om i studio och hamnade på
första LPn. Det är ett opolerat, distat
och mycket ruffigare ljud, vilket blåser
nytt liv i låtarna. Här finns även historien om bandet och Lorenzo Woodrose äventyr med den hallucigena växten
Hawaiian woodrose som gav födsel
till låtarna och bandets namn. Här får
vi också äntligen en förklaring till vem
den magiska kvinnan är på alla omslagen. Musiken då? Jo, här har vi garagerock av högsta klass. Lorenzo är
en låtsnickrare som är klart jämförbar
med hans egna förebilder Fred Cole &
Dead Moon.

Liverpoolbandet The Wombats tredje
platta framstår vid en första genomlyssning vara en tämligen överproducerad historia, MEN låt sig inte luras av
det glittriga yttret, under ytan lurar ett
knippe svängiga och catchiga poplåtar. Visserligen låter det väldigt mycket
för att vara en trio med stråkar och allt
men det kan man ha viss förståelse,
och förlåtelse, för när man slänger ur
sig låtar som håller hela vägen, som
Last Night I Dreamt…, Walking Disasters och öppningsspåret Our Perfect
Disease. Undertecknad som är svag
för grymma basljud får också sitt lystmäte stillat. Kan bli spännande att föra
över till en livescen men förmodligen
kommer man att lyckas. Något att se
fram emot!
Tord Johnsson

Klippan är tillbaka på tronen!
Förlåt, det är lätt att bli lyrisk när man
läser tidningar från fel sida av Klippan
och helt missat att Mats Pettersson, legendar inom Klippan-popen och en av
hörnstenarna i Svenska Popfabriken,
om man får kalla honom för det, haft
bandet Lasakungen i fyra år nu när debutskivan släppts, äntligen. Innan dess
höll han i Dolkenihåsan, ett gammalt favoritband vars ”Halvtiokaffedags” och
”Ängagängasväng” snurrat i spelaren
sedan debut-mp:n ”Resor utan mål”
som påminde om att Dolken var mer
Torsson än Torsson, mer genuint Klippan, på något sätt – och i begynnelsen var Kriminella gitarrer där Mats P
spelade gitarr och fick ta ett steg fram
och börja sjunga också när Stry drog
vidare.
Mats Pettersson borde få en staty
på torget i Klippan.
Fast varför gradera himmelriket?
Är Bo & Holgers ”Ambulansen kommer” bättre eller sämre än något Thomas Holst skrev till Kommissarie Roy?
”Köra grus” månne den ultimata coversingeln? Är ”Svensk Pop” den bästa
samlings-lp som utgetts i Sverige,
någonsin? Är inte Klippans julkassett
långt bättre än Phil Spectors variant på
samma tema?
Är inte ”Glöm inte mej” den bästa poplåt som någonsin skrivits i
Sverige?
Men jag har nästan lämnat ämnet.
Ursäkta.
Mats Pettersson har nya och gamla
kamrater i Lasakungen, bl.a. en annan
Klippan-legendar, Olle Bop, från The
Push, så det blir en blandning av Mats
P:s vardagsbetraktelser över popsnöremelodier och Mats P:s vardagsbetraktelser över reggaerytm. Det är så
enormt skönt att bara gnugga i sig den
här opretentiösa, anspråkslösa men
ack så kärleksfulla skivan, känna de
historiska vingslagen och förnöjt nicka,
jomen, Klippan-popen lever, den finns
kvar – även om det är med nostalgisk
sorg jag konstaterar att det här är den
sista skiva som spelats in i legendariska Studio Bombadill i Klippan, finns
det tydligen en ny, bättre att tillgå, så
den strida strömmen, nåja, det försiktiga droppandet Klippan-pop kan
fortsätta.
Tänk, i fyra år har Lasakungen spelat
runt om i Klippan utan att vi märkt det.
Kan man nu, i cd:ns framgångsefterdyningar, åtminstone hoppas på en spelning långt bort från huvudorten, i, typ,
Röstånga eller rent av i Stockamöllan?
Köp skivan, för höge farao!

Illustration av Lisa Ewald

Onödigt vetande: Bandet Lasakungen har fått sitt namn efter en gammal
Klippanprofil, Sven Johansson, som
arbetade på Klippans Pappersbruk i
början av 1900-talet. Johansson var
förman för avdelningen som tog hand
om lump, alltså gamla kläder och andra
textilier, även kallat ”lasor”.
Jan-Erik Zandersson

Johan Stenström
Illustration av Gunnar Lundkvist
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Dagens Harri är Susanna Alakoskis barnboksdebut.
Möt författaren på Galleri Max, Per Helsas gård i Ystad
den 29 juli mellan kl. 15 och 17 då den stora tavlan
”Tiia och Harri” av Jennifer Saxell avtäcks och boken släpps.
Galleri Max, Per Helsas Gård,
Besökaregränd 3, Ystad.
Tel 0411-12025

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

ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING

RUTH. Illustration Chrissie Abbott
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Berlin, Prag, London, Stockholm,
Beirut, Norrköping, Ystad,
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personligt om improvisation, jazz,
experiment, konst, performance,
människor, motstånd.

d

våga

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

EXPRESSEN

Divka
k rytmu
zrozenà

sorg

AFTONBLADET

män

NU PÅ DVD!
ANAGRAM PRODUKTION AB

Man får förlora sig

Glemmingebro/Ingelstorp
UTGÅNGSPRIS: 1 375 000 kr
BOYTA: 90 m²/5 rok
ADRESS: Knappsdalavägen 95
MÄKLARE: Kristina Bertilsson 0708-288 210
www.maklarhuset.se/o2007

MÄKLARENS BESKRIVNING: 40-talsvilla som varsamt renoverats i en stämningsfull och välbevarad 40-talsanda. Ljusa
färg val, lantligt originalkök, fina trägolv samt kamin. Trädäck i söderläge. Lummig trädgårdstomt 1000 m². Milslång
vid utsikt över öppet landskap.

SÅJ.
Lisa Strömbeck.
Rüdiger Carl.

Mellanrad den sanna historien om
Nina Hagen

Självklokhet kan drabba alla. I Berlin
under 1970-talet berusades jag precis som
David Bowie och Iggy Pop av staden och
dess historia, som var så fysiskt närvarande.
Euforin blandades ihop med kunskap och
insikt. ”Jag var där” stod som i neonskrift
för mina ögon. En av mina musikaliska
förälskelser från DDR hette Nina Hagen.
Den sista Amiga-singeln visar henne sockersöt på omslaget, men hon sträcker ut
tungan, där något som liknar en uppkastning ligger. Finns det en bättre bild för mod?
Naturligtvis åkte hon ut ur landet. Hagens
röst förtrollade mig lika mycket i Väst. Nu
var hon friare, vackrare och intensivare
än någonsin. Anarkistisk brandstiftning i
operahuset. Hela jag längtade efter att träffa
henne. Sveriges Radio gav mig uppdraget
att göra en intervju. Hjärtat bankade hårt,
när jag med en Nagra i rem över axeln sökte
upp henne. Huvudet snurrade av tankar
kring Berlin, DDR, den synbara historien,
ruinerna, de intellektuellas roll, ja, den

Storgatan 17, Simrishamn • www.maklarhuset.se
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Mellanrad den sanna historien om Nina Hagen

Text Thomas Millroth

kloka listan kunde göras oändlig och hade
nog föga med sångerskan att skaffa. Jag blev
mottagen av något slags manager, så kom
Nina Hagen själv, och jag kastade mig upp
i ordtrapetserna, visade mina konster och
kunskaper. Hon vände och gick direkt. Vad
jag mindes var mitt bultande hjärta, hennes
röda sockor och min bestämda övertygelse
att lösa situationen genom att skriva en
kärleksberättelse till Nina. Det var nog mitt
klokaste beslut den dagen.
Euforin närs av kunskap; annars torkar
den som en orkidé i vas. Bessernissens
värld är trång. Jag har lärt mig att mina
egna omdömen inte alltid är så viktiga. Det
visar sig i den vardag där alltmer av kärlek,
vänskap, musik, konst, möten vävs till en
oupplöslig trasselsudd, där varje liten del
binder samman några hittills helt okända
snörstumpar i mitt liv. Sådant sker bortom
mina omdömen.
En dag på Fichtestrasse tar Sven-Åke
Johansson fram en bunt fotografier över
Potsdamer Platz. Han tog dem 1976 i kalla
krigets ödeland. Jag ser sockeln till den
Karl Liebknecht-staty som aldrig restes,
nergången till U-Bahn strax intill är ett svart
gap. Gränsområde. Denna blick över epoker
ger mig plötslig svindel.
Fast jag har ännu inte lyckats träffa Nina
Hagen.
Det skulle jag vilja göra, och då skulle jag
först lyssna på henne och sedan berätta om
Sven-Åkes märkliga fotografier.
Hon skulle vilja se dem.
Och det skulle jag kunna ordna!
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Nu återutges tre av Björn Ranelids tidiga böcker i vackert
formgivna kartonnageutgåvor: Synden, som utkom 1994, Till
alla människor på jorden och i himlen från 1997 och Tusen
kvinnor och en sorg från 1998.
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Adi S. analysieren.

Jack-Åke, ständig praktikant

Historia:
Två gamla kompisar som inte hade
setts på ett bra tag möttes på stan:
– Vad har du gjort sen sist?
– Jag jobbade två år på en
dörrfabrik.
– Varför slutade du?
– Den slog igen.

Rio

Analys:
Es müßen en väldig dålig Dürr Fabreich vara daß inte
kan hålla zin eigene Dürr geöffnet. Im feiene Deutschneyland können mann alltid vara sicher på att man
har feine Dürröffnungsmechanismüßen der immer
fungieren gehabt!
Auf wienerschnitzel wünschen ihren A.
Schicklgrüber

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

Kära Kära Hjärtanes.

Irene-Gren
Du Irene!
Jag har hört ryktesvägen att du har börjat designa
krukväxter av dina håliga strumpbyxor och dessutom
prydnadskuddar av kläder du ”hittat” i UFF-containers! Finns det verkligen en marknad för dessa något omoderna produkter, tror du? Och vad talar för
att det blir en ny trend även utanför servicecentrets
väggar?
Hallå Yngve.
Vem fan tror du att jag är? Nån jävra modebloggare? Jag skiter väl i trender men vad jag vet så
är de är mycket uppskattade på hemmet iallafall.
I och för sig så hör man ju inte alltid vad de säger
när de protesterar, de äldre, men jag har en regel
att när jag inte hör vad som kommer ur strupen så
tar jag det som ett ja. Jag menar alltså när jag pyntar inne på rummen, och än så länge är det faktiskt
bara en, Kurt Hansson, som kastat den (kaktusen jag gjorde av mina strumpbyxor och en ölburk)
rätt på mig. Annars smyger de oftast ner dom i
blöjhinken. Men då tar jag bara opp om och ställer
tillbaka dom på samma ställe. Jag älskar kaktusar.
Det är den vackraste form av växtlighet. Tålig och
tuff. Som jag. Och när dom dricker så dricker dom
ordentligt. Som jag. Kanske lite taggig men med
ett köttigt innanmäte. Som jag. Och dom har saker
gemensamt! Alltså våra gamla och plantorna. När
dom står på fönsterbrädet får dom ju bara ljus på
en sida, vilket ju trots allt är ganska onaturligt, då
är det bra att vända dem 180° en eller två gånger i
veckan – precis som de boende!
Kuddarna du nämner är inga prydnadskuddar,
de har jag gjort speciellt för Yvonne, med hål i mitten så att hon kan sitta med sina hemorrojder. Men
du kan få köpa en om du vill ha som prydnad, för
dom är rätt tuffa om jag får säg det själv. Särskilt
dom i latex.
Hej då.
Mode-Irene.

Semestersabotören?
Kära Semestersabotören? För det första så börjar ni i
helt fel ända när ni planerar. Gemensamma semestrar är alltid kompromisser, där man kompromissar
så mycket att till slut blir ingen nöjd. Sätt er ner och
fråga er vad ni egentligen vill. Sen bokar ni en resa
till Mallorca åt frun, en öl-, whisky- och fiskeresa till
Skottland åt far, ungarna parkerar ni hos tacksamma
mor- eller farföräldrar. Sen när ni träffas igen så har ni
nyladdade batterier, det blir ett kärt återseende, och
ni har så mycket att berätta för varandra. Vem vet, det
varar kanske ett helt år, till nästa semester. Lycka till!

K ära H järtanes!

Nya Upplagan

Juni 2011
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Asså denna fimlen hannlar om en blå pappegåja såm
ente kan flyga. Han bor i usa men hamnar i braselien
med en grann fjälla-pappegåja.
Sen händer de en massa skit å sånt typ papppegåjnappningar men bler räddade å en massa annra jur å
koooolast å alla e dom små gangster aperna.
Dom e helgrymma. Sen kåmmer dåm från usa ner
å ska rädda peppegåjerna.
Å sen kan han flya! Den va allså skit roli!

Kära Hjärtanes!

Jag är en man som har ett litet problem. Hur får man ihop det med familjen så här i semestertider? De
senaste åren har vi planerat och sett
fram emot en lång, skön, avkopplande semester i husvagn där alla ska
vara glada och lyckliga. Men… det
kraschar alltid efter nån dag, när ungarna blir gnälliga, frun blir gnällig, jag blir gnällig, hunden blir gnällig… Känns det igen? Efter tre dagar går vi alla på
vars ett håll och surar, och så håller det på i tre veckor
till. Hur fixar man detta?
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S. Kald

Midsommarepos
Midsommarkrans i lillans hår
Ramlar på näsan, fäller en tår
Mamma rusar fram till liten tös
Pappa av snapsen ligger
medvetslös
Hördu du din late drull
Klockan är två, du är redan full
Ta det lugnt lilla gumman
Ska vi ta ett …
Ilsket hon till bilen drar
Svärande åt ungens far
Likt alla år har man det på känn
Jaha, då var det midsommar igen
S. Kald

Dr Evil

Juni månads horoskop

Gotte

Tillbaka till medeltiden?

Vattumannen 20 jan – 18 feb
Precis när värmen äntligen kommer, kommer även hösnuvan som ett brev på posten och som vanligt är du
lika oförberedd på detta som alltid. Dessutom är allergimedicinen, som vanligt vid den här tiden på året,
slut på alla apotek!

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

Nej, vill bara understryka att jag inte ätit
taggtråd till middag idag. Har inte ätit
middag än heller för den delen. Lunch
har jag haft, men inte ätit. Den bestod
av en kopp kaffe. Som snabbt följdes
av ännu en kopp kaffe. Kaffe är gott.
Blodkorv är det inte. Typ så.
Anyway, det har skett nåt massivt
fuck up på ??IT-avdelningen?? idag
och inget enda av alla datorsystem
på jobbet funkar. Dock funkar internetuppkopplingen för tillfället! Vad fan
är det här?! Hela västvärlden hänger
på att e-posten och datorsystemen
fungerar. Alltid! Jag tar det igen och
understryker alltid. För säkerhets skull
tar jag och skriver alltid med feta stora
understrukna bokstäver. ALLTID! Inte
ibland, då och då, oftast, i stort sett
hela tiden eller pö om pö utan ALLTID! Bra då fick jag det sagt. Så folket
på ??IT-avdelningen?? kan sluta gå
runt och skratta, flamsa, fnittra nu. Jag
hör er! Vad är det som är så roligt med
datorhaverier?
Fixa istället problemet och förtjäna
de feta lönerna ni har! Bitter? Va, vem?
Jag? Nejdå! Heja ??IT-avdelningen??!
Jag vill bara ha igång mina skitsystem
och speciellt e-posten, sen är jag lugn
och fin igen. Tills nästa massiva datafuck up inträffar i morgon och sänker alla kommunikationsförsök med
omvärlden
För flaskpost är ju inte heller något
alternativ längre då man inte får kasta
glasflaskor i vattendrag utan endast i
glasigloor. Föresten så tänker jag kal�la mitt nästa husdjur för Igloor. Coolt
namn. Som en mix mellan Ior och Igor.
Supernajs!
Btw så skulle kanske funka att
knacka ner de viktigaste mailen
på en bautasten som de gjorde på
stenåldern och skicka med budfirma.
Fast jag vet inte om DHL/UPS/FEDEX har någon gräns gällande maxvikt
på paket. Förövrigt tror jag att själva
inhamrandet av meddelandet på stenen skulle kunna klassificeras som ett
arbetsmiljöproblem med tanke på hur
farligt stendamm är. Stenlunga och
åtal för arbetsmiljöbrott klarar jag mig
extremt bra utan.  
Dr Evil

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Värme och torka är det värsta du vet. Du sitter inne och
längtar efter strand, hav och vatten. Tyvärr är det bara
tolv grader i vattnet och algblomningen är i antågande.
Men snart kommer regnet, blåsten och kylan igen, och
ordningen och den svenska sommaren blir återställd!
Väduren 21 mars – 19 april
Om du säger v-ä-d-u-r väldigt långsamt låter det som
om Tomas DiLeva skulle säga ”väder”. Kul, va!?!?
Oxen 20 april – 20 maj
Det blir som vanligt ingen semester får dig i år heller.
Men du har börjat gilla att arbeta stenhårt för minimal
skitlön, utan uppskattning från dina överordnade.
Dessutom har du börjat bocka djupt för dessa och tilltala dem ”Massa”!
Tvillingarna 21 maj – 20 juni
Dina schizofrena drag blir allt tydligare på sommaren.
Pälsjacka – Linne, Snökängor – Sandaler, Thermooverall – shorts, valet är ditt men som det ser ut idag
går allt att kombinera!
Kräftan 21 juni – 22 juli
Du är de ende som kan backa in i framtiden utan att bli
kallad bakåtsträvare. Det är väl en bedrift om något!?
Lejonet 23 juli – 22 augusti
Allvarligt talat har din stil inte varit modern sedan
80-talet, men om du håller ut blir du säkert hur hipp
som helst igen. Typ, hippast på ålderdomshemmet!
Jungfrun 23 augusti – 22 september
Sommaren är flirtens och den fria kärlekens tid. Det
finns alla chanser och möjligheter för dig att hitta någon. Några tips: Du borde annonsera på ”Efterlyst”,
låta tillverka gigantiska posters som du sätter upp
på alla billboards eller åka lättklädd med stora plakat
på cruisingar. Glöm inte att signera dessa aktiviteter
med ”Desperat”!
Vågen 23 september – 22 oktober
Det står och väger mellan om du ska åka till din moster
i Skövde eller faster i Trelleborg på din semester. Välj
Skövde om du har råd annars strunta i alltihop, förresten. Be om att få jobba istället. Pest och kolera, du vet..!
Skorpionen 23 oktober – 21 november
Just nu trivs du väldigt bra och läget ser gynnsamt ut
för din del framöver, men undvik att beblanda dig med
folksamlingar på fler än två personer då din folkilskna ådra lätt kan flamma upp så här i sommarvärmen.
Stay cool och du undviker att bli trampad på!
Skytten 22 november – 21 december
Lagom till sommaren har du siktat in dig på nya mål,
byta jobb t.ex. Som rådande konjunktur ser ut kan
detta leda till en gynnsam utvecklingskurva för din
del. I latrintömningsbranschen, som exempel, skulle
du snabbt kunna avancera till förste kloakdykare. Det
är inga dåliga framtidsutsikter!
Stenbocken 22 december – 19 januari
Du kämpar på i din anspråkslöshet, utan att så mycket som röna ens den ringaste uppmärksamhet eller
uppskattning från din omgivning. Den är så upptagen av sitt egen självupptagenhet att de inte ens har
förmågan att ens lägga märke till vilken underbar,
fantastisk och begåvad människa du är. Men din ödmjukhet inför detta faktum har inga gränser. Du har
ett tålamod som övergår allt förstånd. Om alla i hela
världen vore som du hade den varit en såååå mycket
bättre plats att leva i!
O. Rakel

Jag hade ritat ett kinesiskt tecken på
white-boarden.
”Vet du vad det här betyder,
Stefan?”
Nej, det visste inte Stefan. På bordet
framför sig hade han en inkassofaktura
på 49 900 kronor från företaget Horny
Webcam Sluts dot com. Det var där
jag träffade Stormy, kärleken i mitt liv.
Jag längtade efter att träffa henne
igen. Men dessförinnan hade jag ett
antal nya utmaningar att ta tag i. En var
att kostnaderna för mina timmar med
Stormy, livestreamad över Internet,
hade betalats med Stefans kreditkort.
Utan hans vetskap. En annan att jag officiellt var försvunnen och efterlyst av
polisen. I nästan två månader hade jag
hållit mig gömd i kontorslandskapet
innan Stefan hittade mig.
”Wei-ji”, förklarade jag och pekade
på white-boarden. "Det är det kinesiska tecknet för kris. Samtidigt som det
är tecknet för win-win situation. Förstår
du, Stefan? Kris är lika med möjlighet.
Du är skyldig Baltic Inkasso 50 lakan.
Du befinner dig i kris. Men det är också
en situation som innebär också nya
spännande utmaningar."
Men Stefan ville inte lyssna.
”Du har stulit pengar av mig. Du bedriver olaga intrång på din före detta
arbetsplats. Du är för fan kriminell”, surade han.
"Vi befinner oss alltså i en kris slash
möjlighet Stefan. Jag väljer att fokusera på möjlighetsaspekten. Du drömmer om att plastikoperera ditt ansikte?
Låta en kirurg mejsla fram den verklige
Stefan med hjälp av fettsugar och botox. Jag kan ge dig den möjligheten".
Nu lutade sig den fåfänge Stefan
fram och lyssnade intresserat.
”Vad jag kan erbjuda dig är ett joint
venture i en bransch med lysande
framtidsutsikter.”
”Trots krisen”, undrade Stefan.

”Trots krisen”, försäkrade jag innan
jag fortsatte:
”Rädslan för att förlora en nära anhörig finns hos målgruppen oavsett
läge i konjunkturcykeln. Vad jag talar
om är naturligtvis kidnappning. Den
paketlösning jag kan erbjuda dig är
helt enkelt att du tar mig som gisslan
och sedan delar vi på lösensumman.
Det vi har är en win win-situation.”
”Wei-Ji”, sade Stefan med knuten
näve.
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –1.2
Dow Jones: –1.3
Nasdaq: –2,1
(Gotte är en av karaktärerna från humorprogrammet Mammas nya kille i
Sveriges Radios P3. Fler går att hitta
på sverigesradio.se/p3.)
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Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.
NU4.indd 1

11-05-25 17.23.27

