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I ett svagt ögonblick lovade jag att
börja träna boxning. Jag har ju alla
förutsättningar, eller som någon sa:
”Det kan bara bli bättre!” Väl på plats
i lokalen scannade jag efter tränande
människor i min egen storlek, men det
fanns inga sådana – min storlek var
hopplöst omodern och hade tydligen
utgått för länge sedan! Som uppvärmning skulle man hoppa rep i tre minuter,
inga problem, i skolan hoppade töserna rep dag in och dag ut. Men tre minuter blev verkligen TRE minuter! Redan
efter två minuters hoppande upphörde tid och rum att existera för mig, och
jag började uppfatta lysrör och övriga
tränande som streck, likt stjärnorna
när Spock och kapten Kirk i Star Trek
beslutar sig att frångå frihjul... eller nåt,
och drar i spaken på Enterprise så att
kärran far i väg i ljusets hastighet.
Enligt min närmaste och tveksamt
avvaktande omgivning – som, för att
inte riskera att dras in i tromben Yngve,
tog skydd likt soldater i skyttevärn när
skott och bomber haglar – såg jag ut
som en skadeskjuten kråka som trasslat in sig i en lina. Efter tre minuters
hopprepande stirrade jag bara vindögt
rakt ut i den vibrerande luften.
Mentalt hann jag under dessa minuter transporteras i en stigande och
mycket lång och mycket mörk tunnel,
och passerade på vägen, mot ljuset
som tycktes brandgult och påminde
om en morot (?) allt jag tycker om att
äta: skaldjursplatå, marängsviss, lösgodis, rögad ål, spettkaka, you name it.
Men J. D. Salingers kända boktitel var
närmare än vad jag räknat med – trodde jag. Plötsligt skulle vi lägga oss på
golvet, och just själva momentet med
att lägga mig ned har jag aldrig haft
några större bekymmer med. Värre var
det med de tio armhävningarna och tio
snabba sit-upsen, som blev orsaken till

att jag fastnade i ett läge, som om ni tänker er en ostbåge på högkant.
Efter tre tre minuter försökte jag inbilla mig själv att
allt kanske bara var en ond dröm som jag snart skulle
vakna upp ur. Det var det inte. Armand blåste i visselpipan och sa att vi skulle ”gå och handla”. Då blev jag
glad innan jag fick klart för mig att han i själva verket
sa att vi skulle gå och hämta hantlar…
Däremot gick det betydligt lättare när vi skulle boxa
på säckar, eftersom jag låtsades att det var tomtens
säck, innehållande alla de klappar jag önskade som
liten gosse men inte fick, som jag pucklade på.
När jag kom ut i den mörka kvällsluften insåg jag
att det, trots sommarmånaden, var så blåsigt och
kallt ute att måsarna i hamnkvarteren mer eller mindre
skulle kunnat skita isbitar om de bara velat, brr. Hemma rotade jag fram ett paket nyinköpta sviskon.
Boxning handlar nämligen inte bara om att träna,
om nu någon trodde det, nej nej, kosten är minst lika
viktig, och numera går min frukost under temat ägg:
skramlade, kokta, lösa, rullade, pickade och opickade. På kuppen har jag dessutom blivit ”müslim”, ja,
jag äter müsli dagligen.
Dagen efter första passet försökte jag dock få min
husläkare – samma läkare som jag vid tidigare tillfällen,
utan framgång, försökt övertala till att skriva ut en rejäl
månadslön på recept – till att skriva ut en stödstrumpa
till hela kroppen så att jag åtminstone skulle kunna ligga rakt och utan käppar. Men det var inte att tänka på.
Istället rekommenderade han – hör och häpna – regelbunden träning! Detta har man ju hört i alla tider. Att
sjukvården inte har kommit längre än så här år 2011?
Är det verkligen bara jag? Okej då, det är väl bara
jag – då – som längtar efter att få se ett helt vanligt
tv-program med folk som, och det här är viktigt, inte
tävlar mot varandra. Visst är det underhållande med
tävlingar, men... ja, det är mycket nu! Om det nu tvunget måste tävlas i alla program så varför inte göra ett
program där de medverkande tävlar om att inte tävla
mot varandra, där de helt enkelt bara får lov att berätta
spännande, roliga och intressanta saker för tittarna?
Jag besökte apoteket och skulle ha en receptbelagd
salva för att... för att... det har ni inte med att göra, men
okej då: droppa i ena örat. Inget konstigt med det, och
det gjorde absolut ingenting att omgivningen lätt kunde
höra vad som sades över disk. Men, tänk om det vore
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en salva som jag hade varit tvungen att
använda på mer intima delar av kroppen,
då hade informationen inte varit riktigt
lika kul att dela med sig av till alla andra
väntande. Det hade ju inte varit särskilt
kul om jag, låt säga, skulle haft en salva
mot exempelvis hemorrojder, och personalen först hade basunerat ut mitt namn
för att därefter med hög röst försökt att
tuta i mig VAR och HUR jag skulle knåda in salvan! För visst är det så att man i
sammanbiten tystnad tar sin kölapp och
därefter sätter sig ner och studerar personalen och håller tummarna för att man
ska bli expedierad av den som är mest
diskret. Under tiden jag satt och väntade
funderade jag på när någon får för sig att
göra tv-tävling av apoteksbesök: ”Apodoku”? Tänk er gaphals-tv där personalen först flabbar så högt de kan för att
verkligen INGEN ska kunna undgå vad
som sägs, och därefter lämnar över besökarens recept till någon vars uppgift
enbart består i att vara oförskämd och att
dessutom peta in personens diagnos,
lön, familjeförhållande och andra ”intressanta uppgifter” i direktsändning med
ironiskt himlande ögon. Därefter kunde
ju en illa sammansatt jury bestående av
en person från ett läkemedelsföretag, en
läkare som lyckats bota åtminstone en
eller två, och en uttråkad veterinär, sitta
och dela ut betyg och medicin och själva
bli kändisar på kuppen.
Jag vet, det låter inte speciellt troligt,
men man bör ha i minnet att många av
de program som numera är stora tittarframgångar förmodligen inte heller lät
speciellt troliga på idéstadiet för några
år sedan...
Skit samma, nu ska jag leta fram
Algesalsalvan och knock myself out
genom att gnida in mina ömmande
boxarmuskler.
Lars Yngve
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I september ger Jan Lundgren och Bengt Hallberg ut dubbelalbumet ”Back to back”. Lite
eget kombinerat med improvisationer på gamla
klassiker.
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Foto av Lars Yngve

Efter ett tio års långt uppehåll är den legendariske jazznestorn och
tillika improvisationsmagikern Bengt Hallberg tillbaka på scenen igen.
Beskedet slog ner som en G-klav i jazzpublikens öron och glädjen över
att få tillfälle att uppleva denna gigant på scenen igen spred sig som
en löpeld. Mycket riktigt säljer Bengt ut alla ställen som föräras med
ett besök. Gösta Ekman har alltid haft Bengt som sin idol, så jag beslöt
mig för att sammanföra dem.
Jag utrustade mig för en kritstrecksrandig jazzexpedition till Uppsala, och av
någon outgrundlig anledning så klaffar hela resan med flyg och tåg, vilket
gör att jag är ute i någonting så ovanligt
som mycket god tid. Jag slår mig därför
ner på en vågig bänk i solen för att slå
ihjäl lite tid, men tröttnar ganska snabbt
på att lyssna på ankorna och vill dessutom inte riskera att sitta och bli solblekt
på kuppen. Jag beslutar mig för att promenera upp till Bengt tio minuter före
avtalad tid, och precis som Charles
Ingvar Jönsson, så har jag en plan!
Efter att jag pling-plingeplongat på
dörren öppnar Bengt och hälsar mig
hjärtligt välkommen med sitt berömda
och jazziga leende. Bengt Hallberg har
under hela sitt liv kallats för jazzens elegant, på samma sätt som Bryan Ferry
ofta kallas för rockens elegant. Båda
två alltid oklanderligt klädda och alltid
med diskret och ödmjuk framtoning.
Tio minuter senare låter det plingplingeplong i hallen igen, och in kommer Gösta, in kommer Gösta, in kommer Gösta, för att citera Philemon
Arthur and the Dung (det var just detta
som var min plan, att få tillfälle att kunna citera Philemons gamla textrad!).
Vad trevligt att få träffas! utbrister
Bengt, och Gösta kontrar med: ”Jag
glömmer det aldrig – redan!”. Gösta
har med sig en plastpåse som han
inte ska glömma att ta med sig när vi
går därifrån.
Det var egentligen inte meningen
att Bengt skulle börja spela igen efter
sin tio års långa frånvaro från scenen,
men efter ett framträdande till minne av
Arne Domnerus blev det ett sådant bifall från publiken att lusten att uppträda
igen kom tillbaka.
Mitt framträdande, som från början
var planerat till ett par låtar, växte till
en hel timmes soloframträdande.

Det blev ett sådant genomslag att
det kändes rätt att ta upp musicerandet igen. Men det var verkligen
ingenting som jag planerat. Det var
inte alls meningen. Jag har ju vårdat
min hustru under min frånvaro.
Har du under din frånvaro saknat
publikkontakten?
Nej, egentligen inte. Jag vande mig
vid pensionärslivet och min hustrus
svåra sjukdom gjorde att jag fick vara
till hands och ta hand om henne. Det
fanns ingen tanke på att återigen ta
upp spelandet, jag hade vant mig och
vantrivdes inte alls med tanken på något sätt. Men när jag väl tog upp spelandet igen så märkte jag att det var
en hälsofaktor i spelandet, jag kände
mig piggare och friskare. Visserligen
har jag suttit vid flygeln och spelat lite
hemma men enbart i den mån som
det fanns tid till att göra det.
Har du komponerat något nytt?
Små stycken, en och annan låt. 1939
började jag som vilken pianoelev
som helst, och var måttligt intresserad, men så lärde jag mig Clementis
Sonatin i C-dur, och den väckte musikinresset, en riktig aha-upplevelse,
faktiskt. Man kan säga att det var den
som väckte pianisten inom mig.
Efter det då?
Ett par år senare hörde jag Charlie
Norman spela boogie woogie på radion. Jag blev eld och lågor över hans
rytmiska sätt att framföra musik på,
det slog ner som en bomb inom mig.
Gösta, du hängde mycket på Nalen på
50-talet.
Jag blir så glad bara jag ser dig, säger Gösta och tittar vördnadsfullt på
Bengt. Jag kan inte med ord uttrycka
vad du har betytt för mig, du var absolut min första jätteidol och jag kan faktiskt inte säga att någon har passerat
dig. Visst har jag haft mina Bill Evans

och Keith Jarret-perioder, men du har hållit mig på
fötterna hela mitt liv, säger Gösta och lägger sin
hand försiktigt ovanpå Bengts, och fortsätter:
Och det ödmjuka sätt som du alltid har pratat
gott om andra musiker, som till exempel Teddy Wilson, är ett föredöme.
Ja, Teddy Wilson var inte oäven han heller. En av
mina verkliga idoler, säger Bengt.
Jag minns din första platta med Tore Johnsons
fina bild som omslag. Jag var 19 år, du fanns ju, jazzen var min revolt, det var den jag flög iväg hemifrån
med. Jerry Mulligan och Chet Baker, pianolösa förvisso, men älskvärda musiker, ljuvliga musiker. Det
var min revolt. Det var det enda jag kunde lyssna på
som mina föräldrar inte förstod. Min mor sade: ”Det
finns ju de som spelar en riktig melodi, varför ska du
lyssna på det där!”. Ens ungdomsrevolt går liksom
aldrig riktigt över. Bengt betyder, och har alltid betytt, mycket. Och ditt förhållande till din egen genialitet har alltid varit så oerhört ödmjuk. Det finns ju tyvärr en del som blir malliga över att de är suveräna.
Jag har inga höga tankar om mig själv, flikar
Bengt in.
Men då är det ju bra att vi är så oerhört många
andra som har det. Det är kanske ännu mer vanligt i
mitt jobb med folk som på något sätt tycker att de är
bra och dessutom själva anser sig vara ännu bättre
än vad jag tycker de är, säger Gösta, och fortsätter:
Det är få giganter som är så ödmjuka som Bengt
är. Jag har ju varit svärson till Karl Gerhard en gång
i tiden. Han gjorde ett radioprogram på 60-talet,
och berättade för mig: ”Jag har en ackompanjatör
som är förtjusande, Hallgren eller Hallström”. Är
det Bengt Hallberg? frågade jag. ”Javisst” utbrast
Karl Gerhard. Men herregud, att man säger att
man har Bengt som ackompanjatör, suckar Gösta!
Men Karl Gerhard berömde dig otroligt mycket när
han väl förstod vad han begåvats med.
Jag gjorde en parafras på Jazzgossen som han
var oerhört förtjust i, minns Bengt.
Du har ett melodiöst förhållande till låtarna och
du grumlar inte till musiken för någon generation,
påpekar Gösta.
Hade du då Bengt någon musik som symboliserade
din ungdoms uppror?
Nej, inte direkt. Mina föräldrar uppskattade musi-

ken, de motarbetade mig inte alls
eller så! De var inga musiker men
pappa spelade munspel och jag
minns framför allt att han spelade
Björneborgarnas marsch på ett alldeles eget sätt. Där han inte kom
ihåg melodin hittade han på en egen
själv. Kanske är det från honom jag
fått förmågan till att improvisera.
Även min mor spelade lite piano till
husbehov.
Musikalitet behöver nödvändigtvis inte
gå i arv?
Jag fick veta av Bengt Forslund, som
forskat och skrivit om min släkt, att
min far Hasse var den förste som inte
trakterade något instrument på generationer. Min farfar var däremot en
duktig amatörmusiker som spelade
fiol och åkte omkring och tjänade
pengar på att uppträda. Dessvärre
blev han vid ett tillfälle överkörd av
en spårvagn och hans vänsterben
gick av. Läkarna lyckades som tur var
sätta ihop benet igen, men i samma
ögonblick som han blev överkörd förlorade han förmågan att spela fiol.
Du skrev själv musiken till Papphammar, Gösta?
Nej, jag skrev ingen musik. Jag kan
inte läsa noter alls. Det var Mats
Arehn som hade hört mig sitta och
klinka som sade: ”Du kan väl göra
musiken så behöver vi inte betala
något för den.” Och så blev det. Vi
spelade in idiotier fort som fan, hals
över huvud. Gunnar Svensson och
jag spelade visserligen fyrhändigt
på tv, men det byggde helt enkelt på
att jag skulle spela fel, säger Gösta
och skrattar.
Din musik till Papphammar var
jävligt bra och härligt knasig, flikar
Bengt in.
Bengt, om du kort skulle beskriva
Gösta.

Gösta är en jazzmusiker som är skådespelare, jag tycker jag ser en likhet i sättet att agera.
Det var länge sedan jag skådespelade nu, säger Gösta, men blir jag
kallad för jazzmusiker så blir jag oerhört glad. Jag har dessvärre drabbats
av artrosgrejor, båtbenet (har inget
samband med filmen Att angöra en
brygga), så tyvärr blir det inte mycket
spelande längre vilket är synd eftersom det fungerar som en sorts meditation. Att spela och skriva gör mig
numera deprimerad. När jag var ung
och glad och hade sämre omdöme
kunde jag hålla på länge, men det gör
jag inte längre för då hinner jag ju inte
lyssna på folk som kan det.
Finns det något samband mellan spontant skådespelande och
improvisationsmusik?
Det kan finnas, säger Gösta; att förbereda sig så att man vågar släppa
sig, förbereda sig så mycket att
man vågar göra det som faller en in.
Många saker är du så väl förberedd
i att du ger fan i att spänna dig så att
koncentrationen inte hämmar dig,
du vågar vara i nuet. Förberedelserna kan vara att man känner igen. Antagligen finns det en massa färdiga
modeller som jag inte själv är medveten om som jag plockar fram i rätt
ögonblick. De är din identitet. Även
om jag lyssnar på dig i någonting jag
aldrig tidigare hört så säger jag alltid
att det måste vara du. Alla stora musiker har ett eget språk och en egen
personlighet.
Du ser en jazzmusiker i Gösta, finns
det en skådespelare inom dig Bengt?
Då skulle folk bli väldigt förvånade.
Den tanken är totalt främmande.
Man har liksom inte direkt varit framfusig direkt!
Vad tycker ni om frijazz?

Jag är så okunnig så jag kan egentligen inte yttra mig om den typen av
musik. Jag har varit med om att spela
på det sättet, men för egen del var
det bara tröttsamt. För min personliga del så kändes det som jag ljög,
det var liksom inte alls mitt språk,
menar Bengt.
Bengt ”Frippe” Nordström brukade alltid dyka upp, minns Gösta.
Han var fri i sin utövning och vid flera
tillfällen frågade man sig själv: spelar han sådär för att han inte kan eller
raserar han staket? Ornette Cole-

Är det samma sak när du gör roller Gösta, Papphammaravsnitten var de regisserade?
I Karin och Gunnar Papphammar improviserade
jag. Jag visste ungefär vad jag skulle göra. Vi spelade in 30 små avsnitt på fem dagar, tänkta som
pausprogram. Ingen visste vad jag skulle göra, inte
ens jag! Jag gav vissa antydningar om vad jag nog
skulle komma att göra. Oftast gjorde jag det bara
en gång till. Jag hade det i huvudet. Manuskripten var väldigt korta och det kunde till exempel stå:
Papphammar provar rullskridskor. De visste inte
vad jag skulle göra. Det hände att fotografen fick
gå in i rummet bredvid för att skratta. Hasse har
gjort improviserade framträdanden till en konst i

”Det var Mats Arehn som hade hört
mig sitta och klinka som sade: ’Du
kan väl göra musiken så behöver vi
inte betala något för den.’ Och så
blev det. Vi spelade in idiotier fort
som fan, hals över huvud.”
man for iväg och Thelonious Monk
och Charles Mingus sprängde gränser, nya gränser, men till sist är det
frågan om vad det är man spränger.
Finns det inga gränser kan man göra
vad fan som helst. Det roliga är ju när
det finns ett mönster och ramar som
man måste hålla sig inom, och att
man improviserar i en låt som vi kan,
då hör man vad Bengt gör med det vi
redan vet, det finns ett gemensamt
rum, vi går in i en tolkning av det.
Man måste ha en relation till musiken, annars är det ingen mening.
Man ska vara försiktig med att spela
in egna låtar för folk vet inte vad de
ska förhålla sig till, menar Bengt.

världsklass. Vi öppnade med Grådorna och improviserade runt detta på varje föreställning.
Bengt, såg du Hasse å Tage och Gösta?
O ja. Jag älskade dem. Alla jazzmusiker älskade
dem, deras humor hade precis samma känsloläge.
Kan man säga att de gjorde musikerhumor?
Det skulle man kanske kunna. Men att förklara varför en del humor är så rolig medan annan humor
inte känns kul alls, är lika komplicerat som att säga
att en del musiker svänger, men andra svänger inte
alls! Det är väldigt svårt att förklara vad det beror
på. Men ofta – inte alltid – kan skrattretande personer vara ganska rytmiska, och lite svängiga och
det är mycket vanligt att musiker har humor. Vi hade
ju alltid lysande musiker med oss i Svenska Ordproduktionerna. Filmmusiken var alltid bra. Jag kan
tänka mig att det finns paralleller där, mellan vad det

är som är så svårt att uttrycka och
vad som är svängigt och roligt. Det
är ofta tajming och rytm, det kan man
dela och känna. Jag har alltid haft förmånen av att få ha stora fina musiker
involverade i det mesta jag varit med
i. Jag kommer att tänka på Gunnar
Svensson som var med oss i decennier, när vi pratar om personer med
tajming och sväng. Han berättade
alltid roliga historier, ofta sådana
som man inte visste om de var roliga
eller ej! Han älskade att testa humorns gräns, och kunde mycket väl
efter ett skämt man inte förstod eller
inte tyckte var kul säga: ”Ja, jag vet
inte... fan, det är just det, det var det
inte!”. Och häromdagen sprang jag
på Bosse Skoglund som jag inte har
sett sedan Gula Hund, 47 år sedan!
Bengt, du har också skrivit filmmusik.
De roligaste uppdragen har varit
tillsammans med Göran Graffman,
Madicken och Den vita stenen. Jag
måste nog erkänna att jag inte förrän
då insåg vad man kunde göra med
filmmusik och hur ton och bild kunde
sammanfogas på ett oväntat sätt.
Jag fick sitta själv med ljudbild och
filmkopia och prova olika lösningar.
Innan Gösta kom så antydde du att du
hade ett frö till en ny komposition, som
du skrivit under de åren du varit hemma, som skulle kunna utvecklas.
Nej, jag har inte varit på humör för
att hitta på någon ny musik... Bengt
tittar på oss båda och säger sedan:
Nu ljuger jag, det märker jag, och
skrattar. Det finns faktiskt ett stycke
som jag höll på med, skrivet för en
stråkorkester. Jag tror att det skrevs
som en sorts flykt, för att skingra
tankarna och kunna syssla med något som upptog hela ens tillvaro och
som samtidigt hjälpte till att avlasta
pressen från varTexten fortsätter –›
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dagen en stund. Jag har skrivit ett
färdigt partitur till det, men det kvarstår fortfarande en del arbete på det
med att skriva ut stämmor och liknande. Jag har inte spelat in det och
inte visat det för någon, jag har inte
ens döpt den än.
Det vore roligt om du gjorde något av
det. Det ligger bara i notpapper än så
länge?
Jag tror inte att det är något som är
lätt att få ut. Det är inte något som
skiljer sig från den romantiska musik
som gjordes på 50-talet.
Du måste lämna det ifrån dig, så länge
du själv ifrågasätter blir det liggande.
Vad är det som hindrar dig från at ta
steget och ge det till någon?
Ja... jag vet inte, jag kan faktiskt inte
förklara det ens för mig själv! Jag har
gett upp tanken på att producera
musik på det viset. Kanske man tycker att man gjort sitt och att det får
vara bra med det som har varit!
Hur mycket spelar du dagligen, undrar
Gösta?
Mycket mindre än man tror, jag har
en metod som är effektiv. Jag klarar
mig med en halvtimme dagligen för
att hålla mig i form.
Du är obehindrad trots din ålder och
fysik? Det är hoppingivande, att du inte
upplever ålder eller fysik som ett hinder
för vad du vill åstadkomma. Fantastiskt.
Har inte reflekterat över det, det tar
inte emot att spela alls, jag trivs med
mina händer. Åldern motarbetar mig
inte på det viset. Men det är klart att
åldern ändå på något vis reducerat
mitt spelande. När man var ung var
man förmodligen mera flink än vad
man borde, nu använder jag nog min
kapacitet på ett annat sätt. Men det
beror också på vad det är jag spelar:
det är ju en skillnad som mellan himmel och jord på att spela solo eller
med trio. Med en trio i ryggen så kan
man luta sig tillbaka och låta dem
sköta rytmen, men är man ensam
måste man producera rytm och använda sig av andra stilistiska medel.
Har du följt med hur de amerikanska
kollegorna som du spelat tillsammans
med har utvecklats med åren, ta en sådan som Quincy Jones till exempel?
Nej, jag har inte lyssnat på hans
musik över huvud taget, men Arne
(Domnerus) talade ofta om honom
och om hur han utvecklades. Utöver
att han var en fenomenal musiker så
hade han dessutom det goda omdömet att omge sig med folk som var
mer eller mindre snillen.
1948 spelade jag in min första
stenkaka som först spelades in på
vax, det var med Thore Jederbys
septett. Då fick man inte lyssna på
tagningarna, det var producenten
som bestämde vilken tagning som
skulle ges ut. Och så skulle vaxen
värmas mellan tagningarna.
Skulle du Gösta ha kunnat ha valt jazzen framför skådespelandet?
Jag har aldrig valt skådespelandet
och jag tycker inte att jag är skådespelare. Jag ville skriva och jag ville
spela, och det där gjorde jag för mig
själv, men Oscar Hedlund sa en
gång, och han citerade dig Bengt:
Skillnaden mellan amatör och proffs
är att amatörer måste känna för det
de ska göra och vänta på att inspirationen ska infinna sig, medan ett
proffs gör det de ska närhelst de
måste göra det. Jag är på det sättet i
högsta grad en amatör, jag kan dessutom inte läsa noter även om jag gick
på pianolektioner. Men så fort jag
skulle försöka härma någon blev jag
i det närmaste paralyserad, jag ville
liksom göra det på mitt eget sätt som
någon sorts terapi, och jag vågade
bara göra det i min ensamhet. Jag
gjorde allt möjligt hela tiden och väntar fortfarande, trots min ålder, på vad
jag egentligen ska bli. Vad jag däremot vet med absolut bestämdhet är
att jag inte kommer att bli musiker.
Har du varit disciplinerad Bengt?
Ja, jag tror att man måste ha en viss
disciplin om man ska vara musiker
och komponera. Det är bara att sätta
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igång och se vart det leder, det är ett
ständigt pågående arbete att musicera. Varje ny låt är en ny oförutbestämd resa.
Hade din hustru förståelse för detta?
Hon var min impressario och vi arbetade under alla åren tillsammans
sida vid sida. Hon hade ju företaget
Improkomp, så min hustru var i allra
högsta grad delaktig.
Du jobbar också tillsammans med din
hustru Gösta.
O ja. Vi har känt varandra sedan
60-talet och har alltid kommunicerat med varandra. Jag träffade Carl
Johan De Geer och henne tillsammans när de var ett nytt par i mitten
på 60-talet. Sedan jobbade jag med
Johan Bergenstråhle i tio år innan
han träffade Marie-Louise och gifte
sig med henne, så när de var ett par
kände Johan och jag redan varandra. När jag och Marie-Louise träffades så att säga i modern tid, så var
det genom arbetet 1988-89. Då var
hon singel precis som jag – jag har
alltid följt henne, och tyckt att hon
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det, eller snarare vänjer sig, det är bara att acceptera att man är sådan och gå vidare.
När du har gjort ett framträdande, har du då varit nöjd
och befriad med vad du gjorde?
Det har hänt faktiskt att jag har varit glad över det
hela och speciellt när förhållandena är perfekta
och man har bra musiker. Men sedan vet jag också
av erfarenhet att det inte nödvändigtvis är det, bara
för att man känner det så själv. Det är en gåva att
man inte lever i ambitionen att det måste bli bra, att
man inte hänger efter och måste komma kapp utan
att man är i det absoluta nuet, då lättar det, man lyfter nästan, som om det nästan sköter sig självt.
Du har spelat under pseudonuymen Bengt Hall.
Ja det var under tiden då jag hade kontrakt med
Philips när jag spelade med Povel Ramel. Det var
enbart för att undvika att komma i klammeri. Men
min pseudonym var ju ganska genomskinlig.
Hur var det att jobba med Povel?
Det var en fantastisk upplevelse. Man märkte ju hur
hans texter växte mer och mer, det blev ju liksom
att man läste dem lika mycket som musiken jag
arrangerade.
Hur var Povel som arbetsledare?
Oerhört snäll.
Du har också jobbat med Povel, Gösta!
Ja, men mycket kort, men jag blev väldigt mallig

”Fattar du vad vi har fått vara med om
Lars, säger Gösta och tittar på mig.”
var intressant – som skapande människa och jäkligt läcker och ovanligt
spännande som människa, hon är så
mycket på en gång,
Så vi hade väldigt lätt för att
snacka och sådär och så gjorde vi en
film som hette Den hemliga vännen,
och då upptäckte jag för mig själv
att jag var förälskad i henne, men jag
höll det för mig själv och ville inte ge
mig in i något riskabelt här (skratt).
Men, det visade sig ändå att det hade
nog Marie-Louise också råkat ut för.
Vi jobbade ihop med Margaretha
Krook, Ernst-Hugo Järegård och Carl
Billquist. Jag spelade och Marie-Louise hade skrivit och regisserat, så att
det bar sig inte bättre. Men jag tror att
det är jobbet som gjorde att vi verkligen hittade varandra. Och nu har ju
jag lagt av sedan länge, jag har inte
varit på scen sedan på snart 14 år.
Varför har du lagt av med
skådespelandet?
Varför inte?
Vi är många som saknar dig?
Haha, ja där ser du. Jag vågar inte
göra mer för då slutar folk att sakna
mig. Nej, det var så att skådespelande blev mer ambition än lust. Och jag
tappade helt enkelt lusten kan man
säga och så blev jag pensionär. Jag
hade tänkt väldigt länge att jag skulle
göra allt det där när jag blev penisionär som jag inte hade hunnit med att
göra tidigare. Egentligen har jag alltid skyllt på arbetet, att jag inte hunnit
med det. Jag har visserligen inte varit skådespelare och synts offentligt
på sju år, men jag har läst in en hel
del och har arbetat som professor
på Teaterhögskolan där jag hade en
master class i ett år, så jag håller mig
igång ändå. Och jag har regisserat
ett par uppsättningar på Dramaten
som ska reprisåteruppsättas nu, så
man kan säga att jag duttar lite här
och lite där. Jag har alltid att göra och
läser och antecknar dagligen.
Hur var det för dig Bengt att nu återigen
möta publiken?
Det var nervöst måste jag erkänna,
första gången. När jag spelade så
märkte jag att jag höll på att svimma
vid ett par tillfällen. Och vid ett par
tillfällen så kändes det faktiskt som
jag skulle svimma. Rädsla för att
uppträda över huvud taget, lite prestationer, jag har ju höga ambitioner.
Era värsta kritiker är alltså ni själva?
Ja det tror jag verkligen, vi lägger
krokben för oss själva. Det spelar liksom ingen roll vad andra människor
säger, man är alltid snålast mot sig
själv, menar Gösta och Bengt håller med.
Har du kommit över det nu Bengt, frågar Gösta?
Ja, jag tror nog att man kommer över

när Povel gav mig en samling med hans skivor som
man kunde knäppa ihop med varandra, på vilka han
hade skrivit en väldigt trevlig text till mig. Han jobbade väldigt mycket ihop med min far. De skrev ihop
och farsan regisserade, så jag besökte honom ofta
och tittade på deras produktioner. Vi kände varandra väldigt bra. Jag träffade Hasse och Tage redan
1962 och i och med att vi började jobba ihop redan
då, så det blev inte så mycket arbete tillsammans
med Povel. Men vi pratade väldigt mycket om att
göra det. Povel tillhör ju mitt liv, ungefär som Bengt.
Vid ett tillfälle sade jag faktiskt att vi alla krupit fram
mellan Povels framtänder, åtminstone vi som sysslade med det där med skrattreteriet. Men han var ju
genuint musikalisk också. Det var märkligt. De flesta som skriver humortexter använder ju ofta redan
befintliga melodier men Povel gjorde text och musik
på löpande band, det är väldigt sällsynt.
Ni har ju även arbetat tillsammans med Monica Zetterlund båda två, hur uppfattade ni henne?
Hon var enastående på sitt sätt. Ett av de mest intensiva tillfällen på estraden har jag upplevt tillsammans med henne. Vi spelade Underbart är kort.
Det var en otrolig närhet som man inte fattade att
det kunde ske. Man var inte ackompanjatör och
sångerska; man var två som samtalande vänslades
helt enkelt, minns Bengt.
Och Gösta fortsätter, Monica var en ytterligt
känslig person som, och nu utgår jag ifrån att alla
numera vet, brottades med sitt förhållande till alkohol. Det är ju en brottning, och det visste de flesta
som jobbade med henne och kände ju liksom.. går
det åt pipan, går det bra eller håller det? När hon
var labil så... jag ska inte säga att det lade en extra kvalitet till det, men det gav åtminstone en extra närvaro i ögonblicket. Hon var på det sättet en
ovanlig människa och pratade ofta om att hon inte
ansåg sig själv vara speciellt märkvärdig. Hon var
ju alltid rädd att misslyckas. Och jag kan tänka mig
att hon ibland behövde ta sig en vad Yngve Gamlin
kallade för ”enträsprit” (uttalas: en-träsprit) att hon
behövde en så att hon liksom lyfte sig i ögonblicket. Men då gällde det också att det inte fick vara
mer än just det! Jag vet att hon, när hon hållit på i
många år, lyssnade på sina tidiga inspelningar från
då hon var ung och led väldigt mycket av att hon
tyckte att hon var bättre då, och kunde säga: ”Fan,
hör du vad bra jag var?”. Och om man upplever sig
själv på det sättet, att man själv lyssnar och tänker
på vad bra jag var förr, då brottas man med djävulen. Och då ska det till väldigt mycket för att orka
hålla på. Vi var väldigt goda vänner och träffades
redan på Nalen i unga år.
Just inom jazzen på den tiden går det ju rykten och
skrönor om jazzmusikernas hårda leverne med drogerna. Upplevde du detta någon gång?
Nej, inte personligen. Men när Stan Getz kom första gången 1951 så visste man ju att han hade
problem. Man kände ju till sådana där saker väldigt
lite så man förstod aldrig om han var påverkad eller
nykter, men han påstod själv att han lagt av.
Lars Gullin var ju en av de svenska musiker som
hade problem med droger, men den typen av problem finns ju överallt. Jag tror dock att drogproblemen och alkoholvanorna var mycket större förr
än vad de är i dag. Jag känner nästan inte till något
missbruk inom teatern idag! Det snackas ju om
popbranschen, som i det närmaste är oskyldig
jämfört med gammal hederlig narkomani inom jazz-
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kretsarna, men jag tror också att det
väldigt ofta blir skrönor. Ta en sådan
som Charlie Parker. Det var ju en trasig människa och det finns förstås
ofta orsaker bakom missbruk. Dessvärre är det de stora missbrukarna
som skrönorna handlar om och som
det läggs ett sorts filter över och då
gärna med ett romantisk skimmer
över alltihop.
Jag plockar upp kameran.
Gösta skrattar när jag påpekar at jag
måste ta nånna bilder och börjar prata
med skånska diftonger så det står härliga till.
Jag bodde ju i Limhamn ett tag under min uppväxt och har använt dina
uttryck, jag har dessutom haft gård
i Tomelilla i nästan 15 år så jag har
ju slitits mellan Simrishamns- och
Ystadsdialekten och inte vetat riktigt
vad jag ska jag säga och vilken dialekt ska jag ha, skrattar Gösta.
Bengt sätter sig ner och gör en handpåläggning på tangenterna och det
låter precis så bra som han skämt bort
oss med. Gösta och jag tittar på varandra och nickar gillande. När låten är
slut frågar Gösta.
Vad var det för en låt?
Min egen låt. Den är så pass färsk
att jag faktiskt inte spelat den offentligt tidigare.
Vad heter den, frågar Gösta?
Lucky Corner, svarar Bengt.
Fattar du vad vi har fått vara med
om Lars, säger Gösta och tittar på
mig.
Jag nickar fattande. Efter två timmar tar
Gösta och jag farväl av Bengt.
Tre trappor ner säger plötsligt Gösta: ”Plastpåsen!”.
Vi slår följe genom Uppsala och pratar om humor och musik tills vi kommer
fram till ett av stadens antikvariat där
Gösta ska in. Vi tar farväl av varandra och när jag ser Gösta försvinna in
bland alla bokryggar kommer jag osökt
att tänka på Frank Zappa som en gång
i tiden ställde frågan: ”Does humor belong in music?”
Och ja, vad tror ni egentligen själva?
Lars Yngve
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Lövbrand

Hon har gjort musik med demonproducenten David Foster och Cheirons före detta hitmakare Jörgen Elofsson, skådespelat med actionhjältar som Wesley Snipes och Steven Seagal samt exklusivt fått chansen att hylla Japanske superstjärnan Keisuke Kuwata i tillplattad form.
Ändå är Lisa Lövbrands svenska CV
nästan bara baserad på några badbilder med Monacos Prins Albert och
en fabricerad romans med Robbie
Williams.
Ja, det är en paradox, konstaterar
sångerskan. Jag gillar inte uppmärksamhet. Samtidigt vill jag jobba med
de största, och då måste man vara
så känd som möjligt. Men lite läskigt
är det allt med sådant där. Fast jag
tror ändå på att människan är god i
grunden, så det är okej.
Lisa ser dock realistiskt på tillvaron. Hon vet att folk är intresserade
av skvaller och att kvällstidningarna
skriver även om de förvägras svar på
sina frågor. Men i bästa fall kanske
somliga kan bli nyfikna på musiken på
köpet, spekulerar hon. Vilket är fullt
förståeligt. Särskilt nu. Vokalissan är
nämligen aktuell med sprillans nya
albumet Let Me Love You, verket som
följer upp den fyra år gamla debuten
Embraceable. Nu som då handlar det
om jazz i den melodiösa andan, men
den här gången har hon tagit betydligt
mer tag i låtskrivandet än tidigare.
Det var en av anledningarna till att
jag gjorde den här skivan. Det var
inget medvetet val att skriva mina
egna texter, men den har ändå sju låtar som jag antingen skrivit själv eller
med andra. Det känns stort för mig
för nu måste jag stå för vad jag gör.
Det går inte att gömma sig bakom
Gershwin längre.
Men din cover på Katy Perrys Hot `n
Cold står onekligen ut?
Ja, det är roligt. Jag och mamma
lyssnade på radio när den spelades en gång. Hon tyckte jag skulle

”stänga av den där skiten”, men jag
tyckte inte den var så dålig, så jag
spelade in den på slutet.
Stilmässigt har norrländskan gått från
den softa jazzen på debuten via den
exklusiva Japanrelasen Darling och det
nu aktuella albumet, som fått en tydligt
westcoastkänsla. Det romantiska och
softa finns kvar, men helheten lutar lite
mer åt pop den här gången, deklarerar
hon och betonar att vägen till Let Me
Love You gick via den ovanämnda japanska ”tvåan”.
Kuwatas band är ett av de absolut
största i Japan, och det är bara till mig
och Ray Charles han gett välsignelse
till att spela in deras låtar. Jag blev ditflugen till en av deras fantastiska konserter, och blev tillfrågad om jag ville
tolka honom. Det var en ära, men jag
var samtidigt rädd att ”fuck it up”.

David Foster verkar vara något av en mentor för dig.
Vad har han betytt för din musikaliska utveckling?
Allt. När jag var liten satt jag och lyssnade på Chicago, Celine Dion, Kenny Rogers och en massa
andra. Sedan när jag träffade honom och kom in
i hans studio hängde alla platina- och guldalbum
som jag lyssnat på på väggen. Jag var lite mobbad
och utstött som liten, men hans musik hjälpte mig
igenom det.
Men musiken i all ära, du gör film också och den
största rollen verkar ha varit i Steven Seagalrafflet Attack Force?
Steven är så knäpp, men det var jättekul att arbeta
med honom. Det var fantastiskt att sparka, slåss
och spela agent. Överlag var det skitkul. Jag har
strävat efter en huvudroll, och jag fick bra betalt.
Sedan ska jag inte säga något om Steven, han är
superduktig på vad han gör. Men han är lite blasé
och vill helst hålla på med musik nuförtiden.
Musiken är nummer ett även på Lisas egen agenda. Men det var showbiz i dess helhet som sög tag i

skärpa mig och gå på Handels istället. Men jag släppte aldrig det här.
Jag var som Carl Lewis när jag var
fyra. Jag ville antingen bli sprinter eller sångerska.
Du håller uppenbarligen fötterna på
jorden, men jag får samtidigt intrycket
att du inte har något emot lite glamour?
Jag är nog ganska kontrastfylld. Jag
gillar det som är bekvämt, typ sidentyg och att flyga första klass. Men
det som berör mig mest är kontakten
med folk. Jag sitter hellre i en lappkåta än sitter på en flott fest med dryga
människor.
Peter Eliasson

”Jag har försökt mörka det där, säger Lisa Lövbrand
om sin gamla Fröken Lapplandtitel. Det har aldrig gett
mig någon fördel. Då jag gjorde det trodde jag det
handlade om att representera mitt län, men det handlade mer om att sälja produkter genom Veckorevyn.”
Vad jag förstår är Japan din bästa
marknad?
Ja, precis. Tidigare var det så att mina
skivor nästan bara släpptes där, och
nu har många fler hängt på. Fast jag
jobbar inte särskilt vetenskapligt och
spelar inte så mycket live. Jag är perfektionist och arbetar helst i studion.

henne redan vid mycket ung ålder. En tidig musicalroll gav mersmak innan knäna ”sabbades” på balettakademin. Som nittonåring tog hon pick och pack
till New York och en teaterskola där innan flytten gick
vidare till Los Angeles några år senare. Idag delas tiden mellan “änglarnas stad” och Stockholm, alltmedan karriären fortsätter gå framåt.
Det var några år i början då folk tyckte jag borde
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Serenades

Nyligen Sweden Rockaktuelle Rob Zombie är ute
med albumet Hellbilly Deluxe 2, den senkomna
uppföljaren till 1998 års framgångsrika solodebut Hellbilly Deluxe.
På nya albumet fortsätter sångaren utveckla och
förfina samma skräckorienterade industrirock han
en gång påbörjade med sitt band White Zombie.
Rob Zombies album Hellbilly Deluxe 2 är ute nu.
Och I höst påbörjas inspelningen av hans nya film
The Lords Of Salem.

Rob Zombie
Rockstjärna, sångare, producent, filmregissör, manusförfattare och
skräckmästare i största allmänhet. Kärt barn har många namn, och det
med rätta. För det råder ingen tvekan om att Rob Zombie har många
strängar på sin lyra. Mannen bakom industrirockande bandet White
Zombie och gastkramande rullar som House Of 1000 Corpses, The
Devil´S Rejects och nyinspelningen av Halloween.
Rockstjärna, sångare, producent, filmregissör, manusförfattare och skräckmästare i största allmänhet.
Kärt barn har många namn, och det med rätta. För
det råder ingen tvekan om att nyligen Sweden Rockaktuelle Rob Zombie har många strängar på sin lyra.
Mannen bakom industrirockande White Zombie och
våldsamt blodbesudlade rullar som The Devil´s Rejects och nyinspelingen av Halloween räds inga kreativa utmaningar, men det betyder inte att han är direkt
övertygad om sin egen förträfflighet om nu någon till
äventyrs trodde det.
Nej, men jag vill gärna pröva allting en gång, erkänner mångsysslaren. Jag kan göra saker bara för sakens skull eller för att döda tid. Fast jag vet inte om
jag kan göra något bra för det. Ibland misslyckas jag
och hatar grejen i sig. Då ser jag aldrig bakåt igen.
Särskilt långt bak i Robs meritlista behöver man dock
inte gå för att hitta hans senaste verk Hellbilly Deluxe 2.
Albumet ifråga släpptes i fjol dussinet år efter ”ettan”
med samma titel, men de båda skivorna skiljer sig inte
nämnvärt trots all tid som förflutit. Det är alltjämt industrimetal med skräckorienterade förtecken som gäller.
Ja, jag känner inte alls till vad som händer där ute,
så jag lever i en bubbla vad gäller musik. Jag slutade köpa skivor 1976. Många band försöker hänga
med i trenderna, men de håller aldrig särskilt länge.
Med tanke på detta förvånas man inte direkt över
Robs ovilja att nämna akter som han känner samhörighet med bland samtida band. För även om hans
alster kan ge associationer till både Marilyn Manson
och Rammstein är Buck Owens den ende han vill ge
viss credit till. Countrylegenden kan ta åt sig äran
för den hillbillyimage han anammade redan på ett tidigt stadium.
Jag har alltid älskat Buck Owens för det är en av få
grejor jag minns från när jag var barn. Min far gillade inte någonting, och då menar jag inte bara vad

gäller musik, utan någonting alls.
Men han verkade gilla Buck Owens.
Därför såg vi alltid på honom (i countryprogrammet) Hee Haw, så på ett
visst stadum betydde han mycket

och säger att legala nedladdningar
inte på långa vägar kompenserar för
cd-skivans nedgång eftersom folk
”stjäler det mesta” av musiken.
Jag har fått frågan många gånger på

”Vid något tillfälle skulle House
Of 1000 Corpses förvandlas
till en musical, avslöjar Rob
Zombie när hans blodbestäkta
skräckfilmer kommer på tal.
I slutänden blev det inget,
men idén var så galen att det
faktiskt hade kunnat fungera.”
för mig.
Fast musik i alla ära. Rob sticker inte
under stol med att den framtida rockkarriären är ett osäkert kort. För närvarande säger han sig förvisso prioritera
turnerandet framför filmskapandet, i
vilken form han kommer att släppa en
eventuell kommande platta är höjt i
dunkel. Sångaren ser mörkt på framtiden och förutspår både cd-skivans
död och skivbolagens frånfälle. Han
betecknar digitalmusik som ”trist skit”,

sistone, men jag har aldrig sagt jag
ska sluta göra musik. Däremot måste det finnas ett annat sätt att få ut
den nästa gång. Men något kommer
i vilket fall som helst att saknas, för
folk kan inte bara komma fram till en
och säga ”Oh, kan du signera min
nedladdning”.
Men det är ju inne just nu bland artister
att utöka verksamhetsområdet med
annat, typ ett eget klädmärke. Du har
aldrig funderat på något sådant?

Jag kan inte prata för någon annan,
men jag vill bara göra musik. Jag
motiveras inte av pengar och har
inga problem med att betala mina
räkningar. Samtidigt är musik inget
säkert sätt att försörja sig på längre.
För övrigt vet inte om jag vill hålla på
med det när jag är äldre, då gör jag
nog film istället. Jag är inte så säker
på jag kan rocka när jag är åttio.
På tal om det. Du ska snart påbörja din
femte skräckis The Lords Of Salem?
Ja, vi börjar spela in i September.
Den här filmen blir mer psykologisk
jämfört med det jag gjort tidigare.
Den kommer att bli lite åt Polanskihållet och släpps förmodligen i slutet av 2012.
Peter Eliasson

I stället för att dricka öl, skrev de musik. Markus Krunegård
är aktuell i bandet Serenades tillsammans med Adam
Olenius. Musik han beskriver som ”högkonjunktursmusik”.
Markus Krunegård står vid bardisken inne på Urban Deli vid Nytorget i
Stockholm. Klockan är 14.00 en torsdag i juli och han är hungrig. Timmarna
innan han blivit fotograferad av en bestämd fotograf:
Fotografen ville jag skulle se kåt ut.
Vilket var svårt, för jag känner mig
inte det, säger han och granskar menyn. Jag är sugen på kött. Det är lite
konstigt, mumlar han.
Han beställer sin mat och ett glas
rosévin, dricker lite vatten och lutar
sig tillbaka. Markus har tillsammans
med Adam Olenius, sångare i bandet
Shout Out Louds, bildat duon Serenades. I april tidigare i år släppte de EP:n
”Birds” och i höst släpps bandets första album. Markus beskriver samarbetet med Adam som något som har
vuxit fram.
Vi skrev lite låtar tillsammans för tre
år sedan i stället för att dricka öl. Du
vet, vi träffades på krogen och sedan träffades vi i nyktert tillstånd och
då tror jag att vi inte riktigt visste vad
vi skulle göra och då började vi skriva musik. Vi blev väl nervösa. Sedan
har vi väl mer eller mindre råkat få

ihop tio låtar och kände att de passade tidsmässigt och att det var lite
för bra för att låta vara.
Markus anser att det roligaste med att
samarbeta med Adam är att han kan
dela det med någon. Att någon annan

gjorde det halvdant just för att det kändes mindre
intressant att kämpa när jag var själv, på något vis,
säger han och tar en klunk vin.
I en del tidningar florerar de under ”bäst just nu”
och att Markus + Adam = Sant. Markus ler, nickar
lite fundersamt och säger ”se där”. Han berättar att

”Du vet, vi träffades på krogen och
sedan träffades vi i nyktert tillstånd
och då tror jag att vi inte riktigt visste
vad vi skulle göra och då började vi
skriva musik. ”
också tycker det är roligt. Att det blir
mer innehåll än om han arbetar själv.
Han berättar att han alltid har tyckt om
lagsporter och grupparbeten i skolan.
Angående solokarriären ser han det
som att han hade ett behov av att göra
allt själv just då. Att hans ego slapp
kompromissa med någon annan.
Men det kanske är det negativa med
det också. Vissa lägen kanske jag

de har blivit välbemött men att han med detta projekt inte tycker det känns viktigt vad folk tycker. Han
anser att det bara känns kul att de fått chansen att
genomföra det.
Han berättar att texterna inte ligger i fokus i Serenades låtar. Han beskriver det som högkonjunktursmusik. En härlig känsla. Markus började skriva musik
som nykläckt tonåring. Han slutade med sport, fick en
synth i konfirmationspresent (precis som låten i Galenskaparna handlar om) och började skriva musik.

Båten Estonia gick under och då
skrev jag en låt om det. Man kan
säga att på den vägen är det.
På frågan om solokarriären ligger på is
skakar han på huvudet.
Det är där mitt tvångsmässiga skrivande tar mest uttryck. Det är det roligaste jag vet. Jag mår väldigt bra av
det. Andra blir väl hooked på meditation eller yoga. Jag har musiken.
Julia Wiberg
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Iben Hjejle

Iben Hjejle har är utan tvekan Danmarks mest uppmärksammade, påpassade och populära skådespelerska. Hon
har haft många roller i Hollywoodproduktioner och en av hennes mest uppmärksammade är som Robs flickvän
Laura, i filmatiseringen av Nick Hornbys bok Hi-Fidelity, en roll som gjorde Iben till en internationell stjärna. I
oktober är hon aktuell med filmen Stockholm Östra där hon spelar mot Mikael Persbrandt. Filmen har dessutom
fått den stora äran att inleda kritikerveckan på filmfestivalen i Venedig i slutet av augusti.
Vad handlar filmen om?
Den handlar om ett par som förlorar
sina barn i en olycka. Den handlar
också om hur sorg förändrar människor och att kärlek helar och läker.
Var det en svår roll att gå in i?
Jag tror att de flesta som har barn
inte ens vill tänka på hur det skulle
vara att förlora dem ... Att drabbas av
värsta av allt, att förlora sitt barn. Det
var svårt att försöka att tänka sig in i
den situationen eftersom det liksom
är tabu, barn som dör… det får helt
enkelt inte hända!
Har du lärt dig någonting rent personligt av denna rollgestaltning?
Jag kanske har fått bekräftat att man
alltid ska följa sitt hjärta, gå dit där
kärleken är istället för att försöka
förtränga och förneka den. Och när
döden stirrar oss i ansiktet blir vi extremt medvetna om vad som egentligen är viktigt i livet och vad som är
oviktigt. Du lär dig att prioritera.
Var du tveksam till att tacka ja till rollen,
eller tackade ja du direkt?
Projektet har tagit tid och vägen har
varit lång. Jag läste manuset första
gången för nästan 4 år sedan, och
fastnade för den direkt. Tyckte den
var viktigt ... och vacker ...
Är skådespelande en rotlös tillvaro?
Inte när man, som jag, omges av
människor som jag älskar och har
som trygghet och som jag återvänder hem till efter det att jag varit ute
och arbetat. Jag har en större hemlängtan till människor än till någon
speciell plats.
Hur viktigt är det att ha trygghet i sig
själv som skådespelare?
För mig är det oerhört viktigt. Det
kostar på att dela med sig av själv
och sina känslomässiga upplevelser
och just därför måste man sannerligen ta hand om sig själv och inte
alltid vara alltför självkritisk. Men det

är min erfarenhet att allt det där kommer med åldern, tryggheten alltså.
Vad får dig att tacka ja till en filmroll?
Alltid att filmen har en historia som är
värd att berätta. Men, i vissa fall kan
det faktiskt även räcka om jag får ett
manus som är späckat med action,
så länge det är på ett underhållande
vis. Det är ju trots allt underhållning
jag arbetar med.
Din prestation blir alltid bedömd av kritiker, är det svårt att släppa den tanken
när du arbetar?
I början av min karriär tyckte jag att
det var hemskt! Nu bryr jag mig inte

roligt tillsammans med dem. Och
dessutom har jag börjat sjunga i ett
band. Det är riktigt kul och bra för
mig eftersom är en helt annan grej
att sjunga än att skådespela.
Tär det på dig inombords med alla skriverier i skvallerpressen?
Självklart gör det det, det är hemskt...
Men jag försöker att undvika att läsa
vad som skrivs om mig helt och hållet.
En gång surfade jag runt och läste
om allt skvaller som skrevs om mig,
jag blev helt paranoid och mådde dåligt i flera dagar. Det är helt enkelt inte
värt det! Dessutom finns det ingen

”Jag kanske har fått bekräftat
att man alltid ska följa sitt
hjärta, gå dit där kärleken är
istället för att försöka förtränga
och förneka den.”
längre. Jag vet att jag alltid har gör
mitt bästa och vet även att det inte
går att påverka hur andra uppfattar
det jag gjort.
Reagerar du fortfarande om någon Ropar på Laura?
Nej, det är nog lite för länge sedan
jag gjorde Hi-Fidelity! Men jag får email i bland som är mycket rörande.
Nyligen fick jag ett från en man som
faktiskt friade till sin hustru efter det
att hon hade sagt att Hi-Fidelity var
hennes favoritfilm.
Du är en av Danmarks mest omskrivna
och mest igenkända personer hur gör
du när du vill vara ifred?
Jag har familj och vänner som lever
helt andra liv än mitt. Jag gömmer
mig hos dem, dricker vin och har

sanning i vad som skrivs.
Har det gått så långt någon gång att du
funderat på att sluta med skådespelandet bara för att få vara ifred?
Nej, aldrig ... Skådespelande är det
enda jag är riktigt bra på. Hm… Eller
så skulle jag kanske trivas med att
vara expedit i en butik! Men det hade
nog blivit problem, jag är nämligen
inte så bra på att räkna och hade förmodligen lämnat tillbaka fel belopp
när folk betalat!
Som offentlig person är man också en
förebild för många, är det något funderar du på?
Ja, särskilt nu när mina barn är vuxna. De ägnar en hel del tid och kraft
till att påpeka för mig att jag ska bete
mig ordentligt och påpekar om jag

säger något som är pinsamt eller fel. Jag försöker
att tänka på vad jag säger när jag uppträder i offentligheten så att de inte blir besvikna!
Hur ser din närmsta framtid ut nu?
Jag ska uppträda på en 40-årsdag med bandet
och så ska jag göra en pilot för en ny dansk och
mycket spännande TV-serie. Och så ska jag städa
upp min källare efter den stora översvämningen i
Köpenhamn. Jag har lyckats torka de flesta av mina
personliga papper med en hårtork, men jag har
mycket kvar att städa.
Du tackade ju nej till medverka i Sagan om ringen, om
du fick ett liknande erbjudande från Hollywood igen,
hade du tackat ja?
Jag tackade ju i princip bara nej till att komma på
casting till Eowyn-rollen. Men när filmerna var ute
köpte jag alla DVD-skivorna, och efter att ha tittat på allt extramaterial var jag faktiskt väldigt glad
över att jag inte tackade ja till att stiga upp klockan
fyra varje morgonen för att få klibbiga Alvöron påklistrade, för att därefter tvingas till att krypa runt
i leran och slåss mot Orcher hela dagarna. Men
visst, hade de frågade mig idag, hade jag naturligtvis sagt ja, dummare än så är jag naturligtvis inte.
Lars Yngve

Blåbärsminnen

Mitt liv som slickepott

På minuten

Mobilutkast

Vi har nyligen flyttat och bor numera så
nära skogen att jag ser rådjuren som
strövar i skogen utanför köksfönstret.
Hackspettar hackar på gamla träd och
små harar hoppar runt. Mitt hjärta blir
fyllt av tacksamhet och mitt sinne blir
upprymt av glädje över vårt nya hem.
Jag har aldrig tagit för givet att ha ett
tak över huvudet. Jag har levt under
krig och under flykt och under utvisningshot och under fattigdom, så det
är svårt att ta trygghet för givet.
Nyligen tog jag och min lille son en
promenad och utforskade vårt nya
hems omgivning. Till lillens förtjusning
hittade vi massor med blåbärsris. Inga
blåbär i sikte än, men prospekten såg
lovande ut. Vårt hems egen lille kock
började genast att planera.
Mamma: När blåbären kommer och
blir mogna då måste plocka hem massor och baka blåbärspaj. Farmor har
redan lärt mig det.
Full av beundran tittade jag stolt på
honom och sa: ”JA det ska vi göra”.
Att se hans glada min och hans lilla
gestalt bland blåbärsriset väckte minnet av min äldste son och mig själv i
Norrlands mörka skogar i början av
nittiotalet. Långt innan min lille son
föddes. På den tiden levde jag och
min förstfödde undangömda, utan socialt nätverk och utanför samhällets
skyddsnät. På den tiden handlade att
hitta blåbär inte om att baka blåbärspaj, utan bara om att få något i magen.
Vi gick upp tidigt och började jakten
efter blåbär, för att sälja dem till Vivo
och köpa mat för pengarna. Men Vivoaffären i Boliden hade förutom mat
även leksaker.
En gång fick min son en egen hink
att plocka blåbär i, för att kunna köpa
den lilla röda bilen som han hade trånat efter i veckor. Visserligen kostade
den bara 45 kronor, men på den tiden
var 45 kronor mycket mer än vi hade
råd med. Värst av allt var att han var så
hungrig att han åt upp det mesta som
han hann plocka. Han satt bland blåbärsriset och var blå runt hela munnen
och tittade besviken i sin hink och började gråta. Mamma jag kan inte köpa
min bil! Jag tröstade honom och hällde
över massor med blåbär från min hink
i hans. Han sken upp som en sol. Lite
senare på Vivo fick vi hela 95 kronor för
dagens körd. Lyckan var stor när han
fick sin bil och jag kunde köpa ett paket
mjölk, mjöl och lite annat gott. Och ja,
vi kunde till och med baka blåbärspaj
till kvällen.
Jag blev påmind ännu en gång att
naturen är så generös, den gör tydligen ingen skillnad mellan utvisningshotade flyktfåglar och dem som har det
gott ställt.

”Smärta är en av kroppens naturliga reaktioner som
talar om för oss när någonting i kroppen inte fungerar
som det ska eller när vi skadas av något utifrån. Akut
smärta (eller kortvarig smärta) är i allmänhet en varningssignal som kan vara livsviktig och skydda oss
mot till exempel brännskador eller signalera sår och
infektioner. Akut smärta har samband med en skada
och försvinner när den läks, vilket vanligtvis tar mindre
än en månad. Om smärtan fortsätter länge efter att
den ursprungliga skadan har reparerats eller läkts, talar man i stället om långvarig smärta och sådan smärta
kan bli ett problem som är mycket svårt att leva med.”
Jag har RA. Alltså: Reumatoid artrit /
ledgångreumastism.
Jag lever med kronisk smärta. Jag löper stor risk
att bli benskör, få anemi och att sola för min del tjänar
inget till eftersom vi RAáre har blekgul hy. Forever liksom... glöm solarier och bikini på stranden. Glöm solsemestrar och solkräm. Blekgul hy. Det står i FASS
så det är ingen idé att ifrågasätta.
Det vilar en ständig tung trötthet över oss. Vi har
dålig kondition, knotiga händer och en lätt hälta. Om
några år sitter jag troligtvis i en special tillverkad rullstol med ratt och extra plats för min lilla kortisonburk.
Kortison är himmelen för mej.
Hjärta och lungorna ligger omslutna av vävnad som kallas hjärt- respektive lungsäck. Säckarna är byggda av ett material som RA-inflammationen gärna ger sig på. Vid aktiv sjukdom är det
därför inte ovanligt att man drabbas framför allt
lungsäcksinflammation.
Jag har redan börjat hosta och andas trögt. Om
nätterna piper det i bröstet och på morgonen är jag
sur och trött. Ingen kommer med en kaffebricka, ingen vattnar mina blommor när jag själv inte orkar.
Det finns inget botemedel. Det finns ingen bra
medicin, utan biverkningar eller miljöpåverkan. Det
står i FASS.
Vet ni vad som mer står? Jo att mitt lyckotal är 4. Att
jag ska få nya vänner och att om jag spelar på hästar
så kommer jag garanterat vinna… men det stod inte i
FASS. Nej, det läste jag i Horoskopet, och symtomen
på detta ska visst vara smärta vid andning eller rörelse. Inte de nya vännerna kanske, men det där med
trav. Jag är emot trav. Hjärtsäcksinflammationen leder också till viss smärta, men vanligare är en allmän
trötthet och hjärtklappningar.
En annan följd av reumatoid artrit är lungfibros.
Bindväv lagras in i lungan och gör den tätare och stelare. Det leder till att de små lungblåsorna där syret
från luften tas in i kroppen, inte kan vidga sig som de
borde. Syreupptaget blir sämre och för patienten
innebär det att det helt enkelt blir tyngre att andas.
Andfåddhet och sämre kondition är första tecknen.
Sedan följer Vaskulit, blodkärlsinflammation, Sjögrens syndrom Njurinflammation. När detta är uppnått inträder en så kallad nefrit, nervpåverkan och sist
men inte minst karpaltunnelsyndrom. Fast för min del
kom det i begynnelsen, min sjukdom är fortskridande
och ond.
Men jag har lärt mej leva med det också. Att ha en
till person inom sej som liksom gör allt för att man ska
få det så jävligt som möjligt – hur dum kan kroppen
vara som ger sej på sej själv? Det bord finas regler
för sånt – bit gärna din kusin i örat men ge dej inte på
dina egna leder!
Inte för att jag vill verka deppig men enligt FASS så är
mitt liv över. Enligt FASS kommer mitt liv bestå av höftoperationer, blindhet och en jävla massa mediciner.
Men vet ni... det FASS glömde skriva var; att
om man redan varit i helvetet och vänt, om man haft
det så ont som det bara går att ha och om man dessutom bor i Hudiksvall och har en svartvit hund, tränar
på friskis och kör Saab, så finns det en viss risk för att
man blir frisk. Enligt FASS är mitt liv över men jag, jag
känner på mej ett och annat jag...

Vad kan man göra på en minut?
Man kan sätta på kaffe. Man kan
Steka en blodig biff. Man kan tömma
soporna. Man kan titta på väderleksprognosen. Man kan berätta en rolig
historia. Man kan duscha eller borsta
tänderna, om man slarvar lite. Man kan
kolla sina mail. Man kan uppdatera sin
facebookstatus. Man kan lyssna på introt till en poplåt. Man kan pussa sina
barn godnatt. Man kan ge katterna
mat. Man hinner kanske med en snabbis, med sin fru eller man. Man kan få
en bra idé. Man kan ge ett gott råd.
Man kan besluta sig eller börja tveka.
Man kan fria till någon. Man kan bli inbytt eller utbytt. Man kan vänta. Man
kan hoppa bungyjump. Man kan stiga
med ett flygplan. Man kan bli full, men
knappast nykter. Man kan födas.
Man kan läsa den här texten fram till
ungefär NU.
Man kan skjuta ihjäl nästan hundra
ungdomar på en ö utanför Oslo.
Man kan vara tyst i en minut.
Här är min tysta minut, till deras
minne:
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
_____________________.

9/8* ni vet när man möter någon på gatan sådär direkt framifrån? Ingen vet
åt vilket håll den ska gå och det slutar
med att båda står framför varandra och
gör någon slags fågeldans. Försöker
välja riktning och komma förbi varandra men det blir svårt. Bestämmer man
sig för åt vilket håll man ska gå slipper
man den tidsödande dansen och tar
sig enkelt förbi. Enklare när folk ser att
du vet vart du ska och har det klart för
dig? Mål. 17/8* Tjocka människor som
röker. Som om de valt självdestruktiviteten som livsstil. Eller har de bara
bestämt sig för att bryta mot samhällets normer. Kanske skrattar de åt de
förfärade blickarna de möter? Det gäller att ta kontroll över sitt liv. Kontrollera
livet innan det kontrollerar dig. Ingen
vet vart man befinner sig mentalt. Allt
som syns är den fysiska aspekten.
18/8* Himalaya. 5/9* Våldtäktsoffer
anmäler inte för att de inte vill gå igenom en andra våldtäkt. Förståeligt.
Försäkringsbolagen. Vidriga kapitalister. ”Ja vi får se om det verkligen har
hänt något”. En flicka på sjutton år blir
nästan mördad i Spanien och ska klara
sig ensam hem. Mamma borde inte
åkt dit. Hejdå. 11/9* Blåbär kiwi russin
aprikos 18/9* Ladda ner ebba grön,
thåström, ted gärdestad, köp vaniljstång, citron, gångstavar. Baka chokladmuffins. 24/9* Kpg fack 32 nqo
7/10* islamisterna mot piraterna. Global handel. Världssamfundet. Konsekvenser. Ingen mat, ingen utbildning.
16/10* Det är bättre att vilja ha det man
får än att få det man vill ha. Våga darra.
Vi har allt och det är allt vi har. 19/10*
sola, nagellack, ögonbryn. 4/11 * Yttre
som representerar inre på ett rättfärdigt sätt. 11/11* Castigo, Abusadora,
Luis Fonso, Ayer la vi. 9/12* Tiden och
lyckan. Mycket relativt. Vi lever delvis,
fast alltid, i framtiden. Gymnasiet och
högskolan. Betygen syftar ständigt till
en bättre framtid. Utbildning. Utbildning till ett välavlönat jobb. Så att du
blir rik och lycklig i framtiden. Glömmer att känna efter idag. Här och nu.
Hur blir jag lycklig idag? För lyckan är
inte ett faktiskt tillstånd som finns där
någonstans i framtiden. Lika lite som
tiden är faktisk eller precis. 12/12* Me
pregunto. Sacar una fotografia. Me da
rabia. Injusto. Arriba, abajo, pa centro,
pa dentro. 14/12* Plattan från kulturhuset. 14/12* Till det som är vackert.
16/12* T.I 20/12* en dag komer jag
och du, verkligen bli gamla, men jag
älskar dig nu.
Meningslösa utkast i en vit Sony Ericsson telefon med röda blommor på.
Fastän ingenting egentligen saknar
mening.

Vid Pennan,
Zinat Pirzadeh

Sofia Rapp Johansson

Det tar bara en minut att förstöra något. Det behövs bara en människa för
att förgöra.
Det behövs mer tid och fler människor för att bygga upp något. Det krävs
två för att föda någon. Men det tar bara
en minut för att bestämma sig.
Jag har använt min minut!
Jonas Jonasson

Isadora Bennet
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Foto: Peter Knutson

vykort från Rumänien

Satt för ett tag sen på Kastrup med
ännu en 300 DKK dubbel svindleriespresso i näven. Skulle till Rumänien,
av alla ställen.
Bukarest, låter det inte som Greve
Dracûl med entourage, horder av föräldralösa ungar och från övriga Europa
utslängda romer springandes runt det
groteska huset där i mitten av stan viftande med Barcelonatröjor där det
står Haji på ryggen?
Visst gör det, men istället för jagad
av vampyrer var jag otippat på väg att
bli crisi-medveten.
På väg in till stan, jag var försedd
med en Dacia och chaffis, såg jag inte
en enda eländig unge och ingen blodtörstig Nosferatu heller. Istället hamnade jag oväntat i en massiv svensk
propagandaoffensiv. Jättelika reklamaffischer för Husqvarna, Volvo och,
märkligt nog, Atlas Copco. Sen jätteplanscher med IKEA, naturligtvis,
och direkt på den en megabillboard för
Hennes & Mauritz. Och, överallt förvånande reklam för Saab. Det var inte
utan att man undra vad som stod på.
Handelskammardeals med återköpskrav med fantastiska outdoorrabbater?
Man undrar i det här läget också om
den här sortens affischerande verkligen biter på rumäner, har de inte filter
för affischbullshit numera? Med tanke
på det förflutna?
Närmare stans centrum kom det
allra mest självklara i jätteaffischernas
värld 2011; Roxette on tour!
Radion i Dacian spelade inte Roxette,
tyvärr, däremot marschdiskomaratons.
Nästa dag satt jag och försökte
göra nytta med infödingarna medans
hundar skällde utan avbrott på tomten
bredvid. Precis som Egnahem i Ystad
tänkte jag. Hundarna rände runt ett
övergivet husbygge till vänster från
balkongen sett från huset jag satt i.
Till höger låg en parkering fullproppad
med återkallade leasingbilar. När jag
en smula undrande stod och glodde ut
över detta sceneri lärde jag mitt första
och hittills enda ord på rumänska; crisi.
Efter förrättat dagsverke blev det en
tur runt stan med Dacian. Man skulle
kunna säga att stället har den hängande elkabelns charm. Men, med lite
spackel skulle man kunna komma
långt. Chaffisen körde förbi det berömda Caucescohuset, det ligger på en
kulle mitt i smeten och är... stort.
IBukarest säger ALLA säger man stöter på samma sak om bygget: ”Second
biggest world! Pentagon number one!”

Dr Hal öppnar sommarlåda Sverige snurrar

Att ge är det nya ta

Visst, men borde ni inte riva skiten? föreslog jag lite
försiktigt. NO! sa ALLA, och tittade på en som vore
det synd om en.
But isn’t it a symbol of the sick communist dictatorship that terrorized you people back in the day?
Don’t remind us! Sa de och sätta igång att berätta
om kommunisteländet. I timmavis (den andra gången
rumänerna säger ”Don’t Remind us” är när VM 94
kommer på tal, ingen kan inte förstå att de torskade
mot Sverige).
Men huset skall stå kvar. Man tänker på bilderna på
den chockade och knäckte diktatorn. Och på att Roxette snart ska lira i stan. Tiderna förändras.
Apropå fotboll. Vi körde förbi vad som visade sig
vara Steua Bukarest-ägarens palats. En guldpläderad historia med en egen arme på vakt.
Det måste löna sig att spela kvartsfinal i UEFA-cupen vart fjärde år, sa jag till min chaufför men han glömde plötsligt all sin tyska. Istället sa han med en glad
gest att det finns hus salu längs gatan. 1 miljon euro!
Buy one! sa jag på skoj. Chaffisen skakade på huvudet, såg på mig med sorgsna ögon och sa, crizi.
En eftermiddag snackade jag av en slump med en
snubbe som visade sig vara Rumäniens Fatboy Slim.
Han hade precis en ny singel ute (marschdisko, naturligtvis, med suggestiva porralluderingar).
Jag frågade hur det ligger till med spackeltillgången i landet, varför i helvete det ränner hundar överallt,
om armeringsjärnen som spretar från huset bredvid
och EU. Man måste ju bryta isen med någonting. Fatboy Slim chockade mig och sa att läget är hopplöst
och att landet är befolkat av hjärndöda slöfockar och
att de som har nåt i pallet redan stuckit och de som är
kvar bara sitter och funderar på hur de kan slappa eller lura EU.
Det kan du fan inte mena, sa jag. Du måste ha blivit
tokig av all marschdisko!
Men han stod på sig. One word, my northern
friend; crisis.
Jag blev dyster. Salim försökte pigga upp mig med
nya demos och några espresso och sa att om 10–15
år, med en ny generation, då kan det bli ändring. Innan dess, inte en chans.
Ok, sa jag uppgivet. May your new single be the
next Dragosta din tei. Gotta go.
Dacian tog mig tillslut till Bucharest OTP. Jag satte
mig och kolla Charlie Sheen på Twitter och undrade
om man kanske skulle kunna öppna en spackelagentur i landet. Fast det är väl det Atlas Copco redan
håller på med tänkte jag och bordlade frågan. I baren
körde radion The Look. Svensk musikalisk stormtrupp
i den smygande invasionen, tänkte jag, vänta bara tills
crisin går över. Hela Rumänien kommer köra Saab
och Husqvarna, handla möbler på Ikea och kläder på
H&M. Atlas Copco kommer smeta spackel över hela
stan, eller vad det nu är de sysslar med. Om saker och
ting går riktigt bra kanske det tom kan bli Swedish
House Mafia istället för all jvla marschdisko. För det
vet ju alla, att crisi föder utveckling.
The Abe

– Jag tycker om att ge, sa en artistkollega till mig för ett tag sen. En välbärgad
artist flitigt närvarande vid välgörenhetsevenemang av alla de slag. Vad är
det du säger? Tvätta munnen med tvål
o vatten tänkte jag. Vad är det som du
gillar med det? Att dela med dig? Att bli
av med något? Eller kanske den snabba
tillfredställelsen av tacksamhetsskulden hos den som ”får”? Nyfiken på min
egen reaktion av illamående började
jag funderade för mig själv vad motsatsen till ordet ”ge” kunde vara får nåt. Är
inte helt övertygad om att det är ordet
”få”. I alla fall inte om det handlar om
välgörenhet. Ett mycket populärt fenomen i dessa dagar. En abstrakt form av
ondska som i princip går ut på att stjäla
självkänslan av den utsatte och använda för egen mental fåfänga. Ett delikat
brott långt utanför radarn av juridiska
och moraliska lagar.
Kommer ihåg en historia om artisten
o konstnären David Byrne för ett tag
sen. Vid konstmässan Valencia Biennial för några år sedan hade han skrivit
boken The New Sins som han placerade ut vid nattduksborden på hotell i
staden. En satir där Byrne parodierar
bibeln. Den första av dom nya dödssynderna är just ”välgörenhet”. ”Charity is a means of exerting ’not-so-subtle
control over another party”etc skriver
Byrne. Kanske sätter han fingret lite
grann på kraften i fenomenet välgörenhet. Finns det t ex något liknande
dundermedel som raderar kritiska argument lika effektivt som välgörenhet?
Ett behändigt universalverktyg som
låser den utsatte i en tacksamhetsskuld och effektivt lägger en rökridå på
mindre ädla intressen. Ett perfekt sätt
att polera gravstenen efter en halvkriminell industrikarriär a la Percy Barnevik. En klädsam syssla för en lyxfru
till en skrupelfri affärsman. I vissa fall
kan man som Bengt Westerberg slå
två flugor i en smäll som välbetald styrelseraggare i Röda Korset. Victoria
Silvstedt har en egen förfinad snabbvariant som uttryckte det som att ” jag
har matat hemlösa med mina bara händer”. Vi har säkert inte sett mer än början på denna libertinska nöjes form.

Ibland kan man fascineras av att
det fanns en tid med fri fart på svenska
vägar, man fick slå barn och att man
kunde röka på flygplan. Kanske kommer man i framtiden tänka på att det
fortfarande så sent som på 2010-talet
fortfarande var lagligt att cyniskt exploatera fattiga människor och utsatta
barn i marknadsföringskampanjer för
vinstintresserad industri och popularitets-boosta artistkarriärer. Så sent
som på 20-talet hade Lisebergs tivoli
en ”dvärgby” där man kunde studera
den lustiga arten som bodde där 24/7.
Fick man mata dem med popcorn eller
sockervadd?
Min hjärna gör automatiskt en koppling till detta när Carola & Co kramar
fattiga o smutsiga barn i 3e världens
länder.
När jag gick i mellanstadiet så läste
vi om avlatsbreven förr i tiden och skrattade skakandes på huvudet hur folk
kunde vara så korkade på medeltiden.
Men fenomenet kvarstår, om än i en
upp-pumpad TV4 gala-glittrig förpackning. Symboler som tänt mina varningslampor har som barn bl a varit hakkors,
upp-och-nedvända kors och radioaktivitet. Numera är det tyvärr den svenska
flaggan, miljö svanar och leende, givmilda TV-kändisar. När fan blir gammal blir
han generös.
Men hur ska man göra om man vill
påverka då? Jag kom att tänka på en
annan historia som jag inte vet om den
är 100% sann, men den värmde dock
själen lite grann. Tydligen så hade det
framkommit efter komikern Benny Hills
död att han hade testameterat en stor
summa till hem för ensamma gamla kvinnor. Tydligen hade han också i
hemlighet spenderat mycket tid att ta
hand om och göra dessa kvinnor sällskap när han levde. Benny fucking Hill.
Wow.
Can the real Karl-Bertil Jonsson
please stand up?
Niclas Frisk

Det är Dr Hal som talar (skriver).
Jag vet att många av er har suttit i
sommar, kanske på verandan, kanske i husvagnen, kanske på stranden, kanske i Kivik, och ställt ett antal
frågor utan att få svar. Jag vill hjälpa
er. Jag kan svara. Nu öppnar jag åter
min populära sommarlåda, dit ni kan
skicka frågor om stort och smått, om
sant och falskt, om Lotta Engberg
och Horace Engdahl. Välkomna! Oj,
det har redan – ungefär som Kävlinge
å eller Niagara – forsat in brev, mails
och twitter och fnitter. Jag ska öppna
dagens första brev:

Dyra Dr Hal,
Jag tittade på ”Lotta på Liseberg”
i TV4 häromveckan, och då skojade de och kallade det hela för
Liseberghagen eftersom Lars
”Lasse” Berghagen var med. Och
då sa Lotta Engberg: ”Ja du Lasse,
du är väldigt väldigt lång. Och då
kunde man ju tro att du har en väldigt lång... fot också. Har du stort
skonummer?” Och så skrattade
12.600 göteborgare. Varför skrattade de?

Fantastiska Dr Hal!
Jag beundrar dig. Du vet allt. Du har
sådan utstrålning. Vilken är din hemliga egenskap?
Britta i Borrby

Kära Osäker,
Det beror nog på att Lotta Engberg på ett fryntligt och tokroligt
sätt antydde, att Lasse Berghagens alla kroppsdelar också skulle
vara uppseendeväckande långa.
Och det är de nog inte. Och då
blev det en sådan rolig krock mellan påstående och verklighet. Publiken skrek av skratt. Berghagen
skrek, men inte av skratt.
Tjena mors,

Hejsan, Britta.
Jag är ännu mera ödmjuk än Björn
Ranelid. Simma lugnt (och långt),
Dr Hal
Käre Dr Hal,
Jag har en rätt så klar och rak fråga
till dig: Vad är meningen med livet?
Yngve i Yngsjö
Hurså?
Dr Hal
Hallå Dr Hal,
Vi har resonerat om ordspråk i sommar. Jag hävdar att de kan vara rättesnören och ledfyrar på livets mörka
farled. Min man (min förra mans lillebror) påstår att de representerar en
sorts lågprisfilosofi, som man absolut inte kan ta på allvar, ty då kan man
hamna alldeles snett. Vem har rätt?
Stina, Falsterbo
Hej Stina!
Det finns ETT ordspråk som är alldeles lysande. Det är: ”Man märker
inte kon förrän båset är tomt.” Det är
granskogens svar på ”Carpe Diem!”
(”Fånga Dagen!”). I övrigt är det
medelmåttigt på ordspråksfronten.
”Man ska inte ropa hej förrän man
har kommit över bäcken.” Nähä nä,
men ”Friskt vågat är hälften vunnet!”.
Hur ska de ha det? Ska man vara
försiktig eller modig? (Till den som
nu gapar, att man kan vara både försiktig och modig på en gång, vill jag
ropa: ”Den som gapar över mycket,
mister ofta hela stycket.”) ”I mörker
är alla katter grå.” Hur vet de det?
”Liten tuva stjälper ofta stort lass.”
Jaha, men det är väl sannolikare
att en STOR tuva stjälper lasset?
”Skrattar bäst, som skrattar sist.”
Nja, den som skrattar sist sitter nog
längst bort, eller har inte samma referensram som de andra. Jag ger dig
rådet att strunta i alla ordspråk. Den
råd lyder är vis!
Dr Hal

Osäker, Glimmingehus

Dr Hal
Tack för idag! Hav en varm
augusti!
Er egen Dr Hal.
Jonas Hallberg

Jag, en moralens väktare?

På samma våglängd

Ursäkta mig i denna arla morgonstund då
författandet av detta inlägg sker innan kaffebryggaren ännu tagits i bruk. Jag skulle vilja taga bladet från munnen, stämma i
bäcken såväl som bäckenet, skåda given
katt i munnen, sluta vandra runt tallriken
med munnen full av het gröt, tala ut, reda ut,
sjunga ut rörande gårdagseftermiddagens
massageäventyr.
Vad kan man säga? Att ge sig på och prova
på nyheter likt geografisk massage vid min ålder kan aldrig sluta på ett bra sätt. Hittade ett
företag som enligt egen utsago erbjöd en palett massagetjänster baserat på ett geografiskt tema. Spännande och innovativ affärsidé
var min tanke då konceptet flyktigt förklarades för mig via telefon.
Som jag förstod saken skulle man välja ett
landstypiskt tema och priset varierade på ett
oklart sätt med landets BNP eller något sådant. Tag Australien exempelvis. Låt säga att
man önskar massage på ett australiensiskt
tema. Ja då kanske massösen hoppar upp
med fötterna på ryggen i nåt känt kängurumönster eller täcker klienten med eukalyptusblad som därefter sveps in i gladplast medan
massösen genomför ett trumsolo på klientens inplastade rygg med två stekspadar på
aboriginiskt tema. Trodde jag. Det, skulle jag
kunna tänka mig att lätta på lädret för. Men
nejdå. Allting måste perverteras och sexualiseras nuförtiden. Sällan trodde jag väl att jag
sent omsider skulle blifva en moralens väktare. Men är det inte nog med f örfall snart?
Där valde jag helt oförhappandes att prova
på franskmassage igår. Är nämligen inte så
tilltalad av att låta totala främlingar ogenerat
pilla på min lekamen. Därav den begränsade
erfarenheten av massagebranschen trots
min ålder.
Fick onda aningar redan när jag klev in i receptionen. Mängden kvinnor i övre medelåldern som innehaft tunga arbeten och ofta är i
behov av massage var alarmerande låg. Noll
faktiskt. Populationsfördelningen var starkt
polariserad. Klienterna bestod främst av
äldre män, massöserna var yngre kvinnor av
utländsk härkomst.
Med anledning härav stegade jag fram till
kassan och frågade vad det var för ett ställe
egentligen. Min direkta uppmaning till receptionisten att uppvisa utbildningsintyg och
certifikat från massörernas riksförbund möttes med kalla handen. Icke så trefvligt på en
massagesalong förövrigt. En biffig vakt tillkallades och ombads eskortera mig ut. När jag
slet upp min mobiltelefon för att dokumentera denna skymf duckade hela väntrummet
unisont. Vakten lyckades avväpna mig och
slängde mobilen hårt i asfalten utanför så att
den gingo i tusenden bitar som Evert Taube
säkert skulle ha diktat om denne tonsatt min
eftermiddag och framfört den på Skansen.
Nåja, polisanmälan är upprättad. Låt oss
hoppas att rättvisa skipas där rättvisa bör
skipas. Fast med tanke på hur svenskt polisväsende fungerar lär det vara undertecknad
som tvingas betala mångåriga psykoterapiräkningar för den mentala skada jag orsakat
vakten. Som om det inte föreligger ett diametralt motsatsförhållande i vakt och mentalt
lidande. Kan man lida i eller av något i något
man saknar? I så fall är det jag som har PMS
resten av dagen!

”Inte ett Sommarprogram utan en olycklig barndom”,
sa min kompis Peter lite raljerande till mig häromdagen. Jag lyssnar på i princip alla Sommar i P1, varje
år. Och det är sannerligen en hel del sorgligheter
man får höra. Men när jag rannsakar mig själv så märker jag att det är just de programmen jag tycker allra
mest om. Och det blir ännu tydligare efter att jag,
som häromdagen, lyssnade på ett Sommar som till
stor del var just det motsatta. ”Vi har nu varit gifta i 42
år. Vi har fem barn och nio barnbarn. Det är underbart”. Musik. Okej, tänker jag. Det här var nog bara
upptakten. Snart händer det något i den här historien. Någon hake, något som inte går som han tänkt
sig. ”Vi beslöt att, vid sidan av jordbruket, också ta in
konstnärer till våra ägor. Den första vi bjöd in var den
världsberömda Yoko Ono. Hon kom och succén var
ett faktum”. Musik. Okej, tänker jag lite irriterat. Men
jordbruket med alla kor. Gick de i konkurs kanske?
”Idag har vi ett av Sveriges helt ekologiska jordbruk
och det går fantastiskt bra”. Okej, tänker jag. Och sen
tänker jag inte mer. I alla fall inte på programmet. Med
all respekt käre sommarpratare, men jag tror ”you lost
me at Yoko Ono”. Jag kan bara gratulera till ett lyckat
liv. Visst, det kanske kom några bitar som inte enbart
berättade hur bra allt gått, men på det hela taget verkade livet gått varsamt, friskt och ekonomiskt oberoende fram med dig. Grattis och hatten av.
Det kanske är mig det är fel på. Har jag en fetisch
för olyckan? Jag sitter som klistrad vid radion när en
av våra folkkära artister berätta om sin minst sagt
tuffa barndom, i ekonomisk misär och med drogmissbrukande föräldrar. Och när hon sjunger sin sång om
sina dubbla känslor inför en mamma som svikit så
många gånger, då är mina tårar inte långt borta. Jag
blir stående orörlig, mitt i diskandet, när en av våra
allra största fotbollsspelare talar om sin brors tragiska död och hur respektlöst hans familj behandlats av
kvällspressen. När han sedan, i programmet, vänder
sig direkt till tidningarna och säger vad han tycker
och tänker om dem, rakt ur hjärtat, då är det med sån
tyngd att jag nästan vill applådera där jag står, med
diskborsten i handen.
Det är som att historier inte blir historier förrän något
inte går vägen. Jag lyssnade en gång på en radiopjäs
där allt bara var bra. Lyckan lyste med sin närvaro hela
tiden hos familjen Solros. Det blev oerhört komiskt
men efter en stund också outhärdligt att lyssna på.
Som ett slags ickeliv. Det fanns ingen historia.
Jag hoppas förstås inte att människor ska gå omkring och uppleva massa hemskheter och olyckor.
Men till min kompis Peter får jag nog säga: ”Ja, faktiskt, det behövs nog en dos trauman, tragiska barndomar och ett gäng misslyckanden för ett riktigt intressant Sommar. Så en stilla förhoppning är väl att
programmet en dag måste läggas ner”.
Petra Mede

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre
Illustration av Patrik Evereus
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SKRYTET – MOBBADE BARNS
AUTOMATVAPEN

Tolv kilo på tre veckor

Det kommer liksom så plötsligt, vi promenerar med
min cykel som låter så mycket när jag trampar, men
inte när jag bara leder den. Det kommer så fort, och
liksom slår mig i ansiktet.
”Det var liksom som att du skröt om det.” Det är min
kille som säger det, han säger det högt och tydligt,
mitt på gatan, några meter från vår uppgång. Han tittar knappt på mig när han säger det, för vi promenerar ju.
Vi tar hissen upp sex våningar, men det är som att
allt står still, när vi kommer in sätter jag mig på det
låga bordet i hallen. Jag sitter där håglös. Nu har jag
gjort det igen. Skrutit.
Orden han säger har gjort ont i mig på ett sätt jag
knappt kan minnas, det går rakt in i hjärtat, eller kanske är det själen, eller bara hjärnan, men det ligger
där, och växer sig gigantiska på några sekunder. Det
går inte att resa sig upp igen, så jag sitter kvar på bordet i hallen. Och försöker tänka.
Det slår mig sen, senare, när jag badat, sittande i
fosterställning, när jag insvept i en handduk lagt mig i
sängen, när min kille låter mig ligga på hans arm, trots
att jag blivit så fly förbannad över en formulering han
inte tänkt över. När vi ligger där och jag öppnar munnen slår det mig. Vad det var som hände. Det tog mig
tillbaka till barndomen. Till tiden då jag önskade att
varje dag var helg så att jag slapp gå till skolan, då jag
stannade inne och vattnade blommorna för att slippa
vara ute på rasten. Tiden då det enklaste och enda
sättet att få någon att lyssna var att berätta något fantastiskt. Ibland kanske påhittat, varje gång överdrivet.
När ingen lyssnar i vanliga fall finns det få medel
att ta sig till, det är lättare att skryta, att överdriva, att
överdriva om kända vänner, häftiga helger, roliga filmer, galna upptåg, underliga uttal. Då lyssnar någon
i alla fall, kanske fascineras, kanske tror på det. Kanske köper hela baletten, och så har en skaffat sig lite
tid, köpt sig lite tid.
Jag skröt om ditten och datten när jag var liten,
om mina vänner på landet, om dammen och salamandrarna vi hade där, om fotbollsplanen och de runt
den som visslade på mig, om killarna som sprang efter mig, om nätterna vi tältade, om alkoholen vi drack.
Det var knappt något som var sant, men det var skönt,
att få säga det, att säga saker som de andra var med
om varje dag. Saker jag allra mest bara drömde om.
”Det var liksom som att du skröt om det” tar mig
som ett slag i ansiktet, en öppen handflata, svingar
mig tillbaka till 90-talet och tegelskolans skolgård. Till
då jag inte fick en syl i vädret om jag inte överdrev, om
jag inte berättade om saker som aldrig hänt mig, om
jag inte skröt. Då jag var tvungen att hitta på för att få
prata, då jag sa saker jag inte hade en aning om, men
så gärna ville veta allt om. Saker jag läst på internet,
historier i tidningen som jag gjorde till mina egna.
Jag gråter när jag minns det, för det gör ont, det
får mig att tänka på hur sorglig jag var. På hur liten
och vilsen jag kände mig. Och hur jobbigt det var de
gånger någon kom på mig. Kom på att historierna
inte var sanna, ibland på längsta avstånd ifrån den,
sanningen.
Och visst, jag kan erkänna, ibland händer det att
jag glider dit igen, att jag överdriver, att jag kryddar,
en rolig historia, en bekant blir en vän, ett minijobb blir
ett vanligt jobb. Mest för att det ibland är skönt, ibland
kanske nödvändigt.
Men mest av allt: det finns ingenting att skryta om i
mitt liv. Men saker att vara stolt över.
Emerentia Leifsdotter Lund

En stunds ensamhet och ro.
Farmor har annars huset fullt. I hallen långa rader av små och mellanstora
skor, sandaler, gympaskor och stövlar.
Sonen och hans kvinna har fem barn
tillsammans plus en extra barnkompis.
De tillbringar fyra veckor hos mig. ”Für
Elise” klinkas på pianot från morgon till
kväll, barnen spelar på olika duktighetsnivåer. Ett somrigt soundtrack, som
genom öppna dörrar och fönster mixas
med havsbrus och svalornas svisch,
koltrastens flöjtsolon och hämplingens
drillar. Beethoven smälter ihop med tärnans skrin såsom i en film.
Hushållet är långt större än vanligt.
Paket med mjölk, vispgrädde och Bregott stuvas dagligen in i kylen i stora
mängder. Det har nog gått åt 12 kg Bregott på tre veckor! Var tar det vägen?
Borta är snöskottning, vinterdäck
och halka. Dunjackor, styv kuling, dimma. Frusna fingrar, torra läppar, bleka
kinder.
Nu glöder rosorna. Lavendeln. Jasminerna. Nu kan man spela sitt dragspel på verandan under blåregnet.
Sannerligen bor vi i kontrasternas land.

Krönika

Med stillad håg och se, att solen
lyser
.
Ja, solen lyser.
Och Karin Boye, mångas ledstjärna,
är alltid aktuell. Somliga dikter passar i
tonåren, andra när man blivit äldre. Dikter att växa med. Dikter för tröst. Ingen
har som hon formulerat mysteriet med
kärleken och livet. Mitt 12 åriga barnbarn läste sin favorit-Boye för mig. Det
var fint.
Familjen gjorde en utflykt till Kivik
Art häromdagen. Alla barnen hade
kul, särskilt när de klättrade i Lundells
hatobjekt Tornet. Årets nya konstverk
i skogen var starkt. Jag liksom sögs in
i det ljudverk som kompositören Kim
Hedås gjort till Petra Gipps paviljong
Refugium, innanför och utanför. Verkliga instrument mixade i lager med syntetiska ljud kom ur sex högtalare. Det
var meditativt. Det vackra rena rummet.
Grönskan genom glasväggen. Jag
måste återvända dit ensam. Konstgjorda ljud ringlade sig ut och blandades
med de verkliga fåglarnas sång. Naturen, musiken och mitt inre rum smälte

”Ingen har som hon formulerat
mysteriet med kärleken och
livet. Mitt 12 åriga barnbarn
läste sin favorit-Boye för mig.
Det var fint.”
Ryska Sofia Gubaidulina, en av de
största nutida kompositörerna, hade
jag glädjen att möta förra veckan under Båstads kammarmusikfestival.
För svenskar är hon kanske mest känd
för att hon fick Polarpriset 2002. Hon
är ännu produktiv, får beställningar av
ensembler runtom i världen. Är influerad av rituell musik från orientaliska
kulturer och skriver för alla instrument
men gärna för bajan, ett ryskt knappdragspel. Det är en kraftfull musik, hon
får instrumentet att skifta från det tunnaste ljusa väsande till det mörkaste
brakande brusande. Det är kyrkorgel,
lidande och skogsmörker, det är viskning, tröstflöjt och andetag. Det är världen i ett svep av ljud.
Vi satt längst fram i kyrkan uppfyllda av musiken, av nuet, av intensiv
närvaro. Intill på bänken satt – Sofia
själv och lyssnade koncentrerat, liten,
rundkindad, varm blick, rak i sin svarta
långa kavaj. Hon fyller åttio i år. Hög ålder är inget negativt för konsten. Tvärtom, konstnärlig mognad och fördjupning kommer med åren.
Jag bad en gång om glädje utan
gränser,
Jag bad en gång om sorg, som rymden ändlös.
Månn blygsamheten växer till med
åren?
Skön, skön är glädjen, skön är också
sorgen.
Men skönast är att stå på smärtans
valplats

ihop och gränserna löstes upp i något
större. En intensiv nukänsla. Verkligheten, vad är den?
Karin Boyes diktning kretsar ofta
kring längtan att uppgå i något större.
Att bli ett med det sanna. Se världen i
ett förklarat svep av ljus. Så känns också en klar stark musikupplevelse. Sommaren erbjuder många sådana napp i
en uppsjö av kulturevenemang.
En annan konstnär med stora visioner var dansken Poul Gernes (1925 –
1996) som visas på Lunds konsthall i
sommar. Det är något helt annat. Han
gjorde konst som i sann 60-talsanda ville ut i något större, ut i samhället
för att användas av alla – i vardagen.
Han gjorde stora offentliga målningar
i fantastiska färger på skolor, fabriker,
kontor och sjukhus. Experimentellt,
lekfullt. Denne upplyftande konstnär,
en ”autodidakt separatist ” är knappast
alls känd i Sverige, men han är värd att
lära känna. Hans starka tro på konsten
och vad den betyder för människan. Vi
behöver visionärer. Jag bara undrar:
var hittar vi dem i dag?
– Och nu kom barnen och pappan
hem från en båttur på havet med sex
granna torskar. Som ska stekas och
ätas till middag...
Vi är lyckligt lottade, livet är mysterium och torskfilé.
Och sommaren är ännu lång.
Gittan Jönsson
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In it for life

PÅ KINEMATOGRAFEN

ATT ÄTA TILL NYÅR

Kom just hem från en vecka i Turkiet.
Tillsammans med min fru var jag en
vecka i den både vackra, intressanta
och trevliga kuststaden Side. Vattnet
var varmt, i alla fall efter vad det sades
mig, då jag själv inte har den hudtyp
som tål alltför mycket sol. En erfarenhet
som nog de flesta rödlätta personer tillsammans med mig drag på sig. Att blir
rödare än en nykokt kräfta och sedan
flaga hud i flera veckor efter det är inget
man ens önskar sin värsta ovän.
Istället fick jag hålla mig inomhus,
dricka öl och läsa böcker. Ett otroligt
avkopplande semester om du frågar
mig. Totalt nedkopplad, avkopplad och
avstängd. Nu är inte Turkiet något land
som inte har tillgång till Internet, tv eller annat som är att räkna som givna
och livsavgörande saker, tvärtom. Nej,
isoleringen var helt självvald. Men att
inte höra någon vettig musik utan att få
hörselgångarna saboterade av Lady
GaGa:s ”Pokerface” (Letar ni på ”Tuben” kan ni hitta Fate No More´s version av samma låt. En nästan overklig
sådan) till frukost, middag och kvällsmat är väl att betrakta som ett ordentligt övergrepp. När detta sedan blandas upp med Chris Rea, ”One of us”
och annat som man hört till leda så
känns det inte längre semester. Fan,
jag är ju metal, jag klär mig metal även
om jag är på semester och då vill jag
ha lite respekt tillbaka – eller åtminstone en låt med Whitesnake som tröst.
Men det finns hårdrock i Turkiet. Det
har jag vetat länge. Nyligen var Göteborgs bästa exportvara In Flames där
och spelade. I höst ska Opeth, Arch
Enemy, Hammerfall och ett gäng andra band spela på något som heter
”Unirock Open Air Festival IV” i Istanbul. En snabb goggling ger också besked om att det finns många inhemska
band som lurar i vassen. Jag träffade
ett av dem härom året då jag jobbade
på Sweden Rock Festival. Black Tooth
hette bandet och att de var inspirerade av Pantera säger inte bara namnet
utan deras musik låter väldigt mycket
som helveteskopojkarnas. De lirade
på förra årets Sonisphere i Turkiet. Så
att Ankarabandet är på gång kan man
lugnt säga. Jag minns dem som galna,
trevliga och när väl nivån var satt, riktigt
roliga. Musiken var helt okey den med.
En annan som har erfarenhet av Turkiet
och dess hårda scen är Anders Iwers,
basist i Tiamat.
– Jag gillar Turkiet. Det är ett trevligt
land och skitkul att spela där vilket vi
gjort flera gånger med Tiamat. Fansen
är helt galna där och en gång höll de på
att tända eld på scenen när vi spelade.
Tur att det inte hände. För Tiamat är
ännu ett band som jag gärna hör och
ser igen och med spänd förväntan inväntar jag deras nästa platta. Och till
Turkietåker jag dessutom igen. Men
kanske inte när det är + 45 grader
varmt i skuggan...

Ålderman Twärvigg har under maj och juni månad legat inlagd på sanatorium då han känt sig överhängande krank. ”Efraim är ännu inte helt kurant.
Det måste vara något som går, t.ex. Bostons Promenadorkester”, låter
hr. Twärviggs transkribent hälsa. Följande krönika har Efraim dikterat för
syster Signe på sanatoriet.

Under franska nyårshelger äter man, bland mycket
annat, ofta en Roquefortterrine till vilken vanligtvis
dricks Sauternes.
Viner från detta lätt kuperade distrikt med grusig
lerjord har en angenäm men inte störande sötma. De
tillverkas med stor omsorg i fem kommuner – belägna
som en enklav i Graves nära Bordeaux – där floden
Ciron rinner in i den varmare Garonne.
Just flodernas olika vattentemperaturer och höstens
växlingar mellan fukt och värme – med svepande morgondimmor – skapar ett särpräglat mikroklimat idealiskt för botrytis, eller ädelröta.
Vinodlingen har gamla anor i regionen och introducerades redan av romarna. Under senmedeltiden
och ett par hundra år framåt framställdes huvudsakligen söta muskatviner, följt av en övergång till
semillon.
Ett av slotten, Château d´Yquem, stack ut redan på
1590-talet, och prisades längre fram för sina vita viner av såväl George Washington som den dåvarande
Parisambassadören Thomas Jefferson. Men det tillhör kuriosans värld.
1847 skördade Yquem sina druvor senare än vanligt och de var kraftigt angripna av just ädelröta, och
ur detta naturens fenomen föddes den unika nektar vi
förknippar med trakten.
I dagens Sauternes, med ett trettiotal förnäma
vinslott, odlas druvor på omkring tvåtusen hektar. Varav cirka hundra tillhör Château d´Yquem.
Château d´Yquem hyllar ett prestigeladdat hantverk. Druvorna skördas klase för klase och ger ungefär sex hektoliter must per hektar, eller ett glas per
stock. Det åtgår alltså mer än tio gånger så mycket
druvor till en flaska i jämförelse med andra viner, vilket
också avspeglar sig i priset: de tio senaste årgångarna kostar mellan tvåtusen och femtusen kronor per
butelj – om man köper dem i Frankrike.
Fast vissa år framställs inte en centliter. För om
druvorna inte möter kraven kasseras hela skörden.
Prisutvecklingen på Yquem har parentetiskt varit
explosionsartad. Här kan nämnas att under 1960-talet, då ordinära bordsviner kostade runt en femma i
Sverige, var Château d´Yquem Systemets dyraste vin;
med ett pris som länge låg fast på hundratrettiofem
kronor. Samma dryck kunde då köpas i Frankrike för
sjuttiofem.
Förhållandet är ungefär likartat idag. Den som tänker sig att inhandla två-tre flaskor högklassigt franskt
vin kan flyga till Paris. Det blir, inklusive biljetten, billigare än att promenera till bolaget. Se där, ett spartips
så gott som något i finanskrisens tider!
Många undrar naturligtvis om dropparna är värda
sitt pris. Det är en omöjlig fråga. Men liknelsen mellan
oxfilet och hakkebiff ger en fingervisning.

Jerry Prütz

Under min ljuva barndom och ungdom
innehade jag ett ofantligt filmintresse
och gladdes mycket åt att gå på bio.
Redan som liten ansåg jag det väldigt
högtidligt att besöka kinematografen
och klädde vid varje tillfälle upp mig i
min bästa – och därtill enda – kostym.
För att få mig att besöka söndagsskolan däremot blev far tvungen att motvilligt muta mig med biobiljetter. Capitol,
Alcazar, Plaza, Rio, Scala och Mignon,
jag besökte förväntansfullt dem alla.

Då besökarna svek gick nämnda film
ner redan efter första spelveckan. Föd
upp korpar och de hackar ögonen ur
dig, som spanjorerna säger.
Vid premiärer av större filmer tvingades vi maskinister att presentera filmen. Publiken bestod till merparten av
osnutna slynglar iförda mössor med
skärmen riktad åt alla håll utom framåt
samt byxorna på halv stång. Min enda
tröst var att dessa imbecilla, bortskämda, ouppfostrade ynglingar var de som

”Min enda tröst var att dessa
imbecilla, bortskämda,
ouppfostrade ynglingar var de
som finansierade visningen av
mera kvalitativ film.”
För att senare i ungdomen kunna
gå på bio gratis, sökte jag till en början plats som biljettpojke och senare
som biografmaskinist. I det yrket blev
jag kvar länge och även på senare år
har jag hjälpt till lite nere på vår lilla
landsortsbiograf.
Men det är med sorg jag ser på dagens filmutbud; åtta av tio filmer som
visas är våldsamma s.k. ”actions”, vilka
enbart kan tjäna till att föda och underhålla besökarna under tolv år och dem
vars mentala ålder är likvärdig desammas. Det enda som tycks utvecklats
inom denna del av det cinematiska
forumet är de s.k. special-effekterna.
Numera ska det till och med se ut som
om vore man på plats i filmens krig och
elände. Vore det då inte bättre att återinföra värnplikten och låta dessa förvuxna spolingar leka av sig i en skyddad och kontrollerad miljö – istället för
att de ska se film som de tror sig leva
inuti och sedan sprida detta våld på
våra gator och torg?
Utöver det redan sorgliga filmutbudet har det dessutom hänt att vi fått film
där inte bara akterna varit feluppmärkta, utan därtill scenerna varit i omkastad ordning. Ett sådant extremfall var
titulerat Pump Fiktion, eller något i den
stilen. Det var ett tidsödande arbete att
rätta till filmens tidslinje och lägga scenerna i rätt ordning, dock fick vi allt rätt
till slut och filmen kunde ha premiär på
utsatt tid med handlingen i lättförståeligt skick. Vi sände brev till filmbolaget
där vi förklarade deras fadäs så att fler
biografer inte skulle behöva genomgå
samma tidskrävande monteringsarbete. Brevet måste dock ha förskingrats
med postgången, ty något svar mottog
vi aldrig. Ens det blygsammaste tackkort hade varit tillräckligt, efter en halv
dags extraarbete tycker man inte att
det vore för mycket begärt.

finansierade visningen av mera kvalitativ film. För att stå ut med att stå inför
denna idisslande folkmassa, arbetade
jag fram en egen presentation, vilken
jag ansåg mer adekvat. Mottagandet
av denna voro dock inte alltid det bästa, emedan ärligheten åtminstone här
var närvarande. Denna min presentation löd på ett ungefär:
”Kära biljettköpare samt kioskkunder, det är med glädje man skåda en
så stor massa konsumenter samlade i
en salong. Välkomna till denna månads
pengahäst och tack å det ödmjukaste för att ni införskaffat popcorn och
läsk i en så stor kvantitet att ni enbart
kommer att kunna förtära hälften av
denna, på det att vi sedan kunna sälja
resterande mängd – tillsammans med
vad vi må sopa upp från golvet – till
efterföljande biljettköpare. Tack vare
eder hava vi möjlighet att visa även intelligent film. Tack! Slå på gasen... Jag
menar filmen! ha ha ha... (PLATS FÖR
UTEBLIVNA APPLÅDER)”
Sist jag besökte min biograf satt det
enbart gangsters i salongen. Solglasögon hade de på sig och den nonchalante maskinisten måste ha somnat på
sin post för bilden var alldeles suddig.
Det var visst del 3d av någon film, uppenbarligen gör de ingenting annat än
urvattnade uppföljare längre.
Som väl är går många gamla kvalitetsfilmer i repris på nya Alcazar;
Spegeln.
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Nu behöver man naturligtvis inte
snobba med det mest kostsamma till
nyårsmaten. Det duger gott med Sauternes från de andra slotten. För en tiondel av priset. Det ger ändå en smaksensation värd namnet.
Jag passerade Château d´Yquem
för ett par år sedan men blev givetvis
inte insläppt. Eftersom man till skillnad
från åtskilliga andra franska vinslott ej
tar emot besökare – provsmakningen
skulle antagligen bli för dyrbar. Och så
många spontaninköp kan man nog inte
räkna med heller.
Men det gick bra att vandra runt utanför. Och nypa sig ett par druvor från
stockarna.
En Roquefortterrine är lätt att laga.
Man mosar bara samman en del rumstempererat smör med tre delar likaså
rumstempererad Roquefort, fyller på
med en näve hackade valnötter och finklippt dill, varefter man spetsar med en
matsked eau de vie. Sedan bearbetar
man blandningen till någorlunda släthet och kyler den – och äter med vitt
bröd eller rågkex. De senare får gärna
komma från Bornholm.
Enklare kan det inte bli, när året byter siffror i almanackan.
I Sverige benämner många den grönmögliga osten Rockford, och det är en
språklig styggelse. Eftersom Rockford
är en stad i Illinois där en gång åtskilliga
svenskar slog ner sina bopålar.
En terrine är slutligen en sorts pâté
men man får vara noga med stavningen.
Skrivet med två finala e – pâtée – betyder ordet nämligen slörp och hundmat.
Château d´Yquem ägs idag till stor
del av väskedängaren Vuitton. Han
vars handväskor skapade debatt för
en tid sedan. Ity de kostar lika mycket
som några hekto guld. Eller en tiopack
från slottet.
Smaklig spis och god helg!
C-J Charpentier
(Château d´Yquem i Sauternes. Här
tillverkas världens dyraste vita vin.)

Eder
Efraim Twärvigg,
Ett käpprapp åt den allmänna smaken!

Illustration av Tanja Metelitsa
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Thomas Millroth

Tankar i korsstygn
Den som kan ska berätta. Det är mars 1980. Jag är hos Stig Claesson i hans ateljé i Malongen på Söder i Stockholm. Han sitter tillbakalutad bakom bordet, utanför fönstret anar jag bussarna på Nytorgsgatan. Den som såg
oss sitta där skulle tro att framför allt Stig var trött. Det kanske han var. Och det fanns en anledning, för hans
gamle vän Lage Lindell hade just avlidit i leukemi. Nu hade Stig inte träffat Lage på länge, han var rädd för både
sjukhus och sjukdomar, det hade en nära släkting berättat för mig. Om det var sant, vet jag inte. Men det var sant,
att de inte hade träffats på mycket länge. För det sade Stig och i samma andetag undrade han vad han skulle säga
om Lage? Det verkade gräma honom. Och han satt tyst, medan han tänkte på sin bortgångne vän.

Om ljuset tar oss
Blackmetal-kulturen har varit föremål
för ett otal skildringar av varierande
kvalitet inom konst, litteratur och film.
Viljan att förstå hur något som från
början betraktades som ett vildsint
tonårsuppror genom åren utvecklats
till en kultur med social och politisk
sprängkraft, med Norge som epicentrum, har varit drivkraft. De mer sensationslystna fokuserar på de kyrkbränningar som tillskrivs norska anhängare
av blackmetal liksom det antikristna budskapet samt de dödsfall som
drabbade ett av de mest tongivande
banden i genren, Mayhem. Andra har
velat utforska kulturen ur ett sociokulturellt perspektiv och ställt frågorna
varför just Norge kom att bli skådeplatsen för de mest extrema uttrycken och
handlingarna och varför det skedde
just under det sena åttiotalet och tidiga nittiotalet. Ytterligare andra har
fascinerats av den symbolik och estetik som karaktäriserar framförallt den
musikaliska scenkonsten.
På Gävle konstcentrum pågår just
nu utställningen ”Om ljuset tar oss”,
18 juni–28 augusti, som på olika sätt
utforskar den norska blackmetal-kulturens bildspråk och koder. Titeln är
lånad från ett Burzum-album från 1994
och Burzum är ett enmansprojekt av
Varg Vikernes som 1993 dömdes till
21-års fängelse för mordet på Mayhems grundare Øystein Aarseth med
artistnamnet Euronymous. Utmärkande för norsk black är det flitiga användandet av förkristna symboler och

fornnordiska referenser vilket resulterat i att företrädare för genren ibland felaktigt tillskrivits nazistiska
sympatier. Vid en ytlig snabbtitt tycks också krig, våld
och satanism utan djupare mening dominera scenen och den sortens blackmetal finns också. Men,
om man gräver djupare hittar man många gånger
ett starkt engagemang för konst och historia och ett
skarpt ifrågasättande av dagens samhällsordning
parat med en vilja att utforska de mindre tilltalande
mänskliga särdragen. Och det är där konstnärerna i
utställningen ”om ljuset tar oss” gjort avstamp.
Vid ingången till själva utställningslokalen hänger
två gråvita pälsrockar från andra världskriget tillsammans med en jättestor Mayhem –logga i stål. På den
ena av rockarna syns två rödaktiga fläckar som jag
givetvis genast tror är kulhål och medelbart börjar
jag fantisera om den okände soldat som mött döden
iklädd den. I rummet precis innanför står en videoprojicering av en brinnande byggnad. Vänder man ryggen till den har man ett av Petr Davydchenkos verk i
fokus. En video med titeln ”Run Paint Run, Run”. Petr
Davydchenko är uppvuxen i Sankt Petersburg men
numera bosatt i Stockholm och han har tyckt sig hitta
likheter mellan den ryska nynazismen och black-metal då han i båda sammanhangen fann att symboler från nordisk mytologi förekommer flitigt. I videon smetar han in sin halvnakna, spensliga lekamen
med svart färg och släpar sedan Mayhem-loggan
i kedjor efter sig på en snöklädd skogstig. Det ser
så erbarmligt tungt och hemskt ut när han utmattad
kryper på alla fyra i sin ensamma Golgatavandring.
Den här videon är störande och jag både äcklas och
fascineras över tomheten och det till synes meningslösa i företaget där den centrala frågan för mig blir
vad som är den osynliga, outtalade drivkraften. Den
återkommer ofta i mina tankar. På ett annat av hans
verk, ett fotografi, har han låtit korsfästa sig själv på
en kyrkogård i Sankt Petersburg. Just korsfästelse

är ett återkommande tema inom blackmetal och bandet Gorgoroth har till
exempel ofta använt människor iförda
svarta huvor upphängda på kors i sina
uppträdanden.
Öppningen till nästa rum är en söndersparkad vägg och den är i sig en
del av utställningen och ett verk av
Viktor Rosdahl som därigenom velat illustrera symbiosen mellan mörker och
ljus. Det är ingen reflektion som automatiskt kommer till mig utan det har
jag läst i programbladet, men väl inne i
hans utställningsdel möts man av myllrande och detaljrika verk där det mest
anslående är en omarbetning av det
norska bandet Darkthrones omslag till
”Panzerfaust” från 1995. För mig blir
hans konst mer refererande än tankeväckande men det kan bero på att jag
är väl förtrogen med det mörka och
snirkliga tecknandet och måleriet som
är gemensamt för så många skivomslag. Men det är ett remarkabelt hantverk även om tematiken känns vardaglig ur mitt perspektiv.
I nästa rum har Monica Winther
och Kjersti Vetterstad, som kallar sig
”Daughters of Valhalla”, placerat videoverket ”The Giants of Yore” i vilken
de gestaltar två jättar som vandrar omkring i en vinterskog. Iförda de rockar
som hängde på väggen utanför, lusekoftor och corpse-paint pulsar de omkring i en vinterskog, slafsar i sig kyckling i äckligt, smetiga närbilder, slåss
och gräver upp ett kadaver ur snön.
Allt till ett soundtrack av Burzum. Jät-

tar förekommer som gudar med övermänsklig styrka i fornnordisk mytologi
och genom att använda vald rekvisita
och Burzums musik skapas ömsom en
suggestiv stämning, ömsom nästan löjeväckande scener som den då de två
hugger ner en liten ungtall.
Det sista verket får man med sig vid
utgången i form av ett vykort, ”The Arrival of Fenrir”. ”Daughters of Valhalla”
besökte platsen Helvete i Espedalen i
Norge och förevigade där en knäböjande kvinnogestalt, naken sånär som
på några pälstrasor, i en stenig grotta.
Det är ju rätt coolt att kunna skicka vidare en hälsning från Helvete och det
är först när jag kommer ut i eftermiddagssolen igen som jag till fullo förstår
att uppskatta det mörker som den här
utställningen visade. Inget ljus utan
mörker.
Eva Grahn

Vi skulle prata om Lage, som vi båda
känt. I bästa fall skulle det bli ett
radioprogram.
Just nu pågår en utställning i Stockholms kulturhus, som nog är ett försök
att berätta om Stig Claesson. Det är
mycket svårt, för så många verkar veta
så mycket om vem han var. Jag tycker
utställningen är ganska bra. På en liten
vägg finner jag verk från 50-talet, som
jag gillar. På en vägg hemma hänger en
affisch från den här tiden, som jag fick
en gång för länge sedan. Det är Stig
Claesson och Svenolle Ehrén som
uppmanar de unga att organisera sig
i Demokratisk Ungdom. Affischen är
gjord på det gamla stentryckeriet Banbrinken 2 vid Högbergsgatans viadukt
över Södergatan. Affischen är nonchalant tuff. Färgerna laddade. I Stig
Claessons 50-talsbilder finns samma
otåliga kast mellan stilar som hos Lage
Lindell. På Kulturhuset hänger till och
med en liten målning i dåtidens förhärskande konkreta stil. Sånt gjorde
också Lage, fast han var mer intresserad av människor än konkret konst.
Men, som han sade, ”jag kan ju alltid
sitta in och lira”.
Den som kan ska berätta, det var
så Stig slutligen satte rubriken på det
som faktiskt blev ett radioprogram om
Lage Lindell den där marsdagen 1980.
Varje gång jag tänker på Stig Claesson och läser om hans böcker går tankarna som korsstygn. Då jag skriver de
här raderna sitter jag i Simris, som nog
inte många av er vet var det ligger. Men
då har ni nog inte förstått den svenska
landsbygdens möjligheter. Det gjorde
Stig Claesson. Att han var riktig stockholmare gjorde att han verkligen också såg det som var långt bortom.
Jag sitter alltså på ett kafé i ett galleri i den lilla byn Simris utanför Simrishamn. Galleristen Thomas Wallner har
öppnat vad som nog måste kallas för
en liten konsthall. Wallner hör till dem
som kan. Med flit, envishet, kunnande
har han under flera årtionden visat viktig konst. Nu sitter jag i hans nya galleri. Det ligger där två vägar möts och
kyrkan reser sig bredvid. Vägen mot
Ystad, Simrishamn, Tomelilla susar
förbi en bit därifrån. Det är en ovanlig
satsning. Han flyttade från Malmö hit

ut. Och han säger, att han aldrig haft så
många besökare. Alla de i Malmö som
aldrig kom till hans galleri kommer nu.
Att det är mycket folk på utställningarna
vill ju gallerister alltid få oss att tro. Men
jag tror Thomas Wallner, för när jag sitter här tittar än den ena än den andra
in för att se vad som visas. Just när det
här skrivs är det Anna Ekman. Ska jag
döma efter alla besökare så måste det
här vara hennes publika genombrott.
Hon gör stora fotografier i klärobskyr.
Spelet mellan ljus och mörker liknar
dramatiskt barockmåleri. Men ingenting är manipulerat, allt har hon ”målat”
direkt i kameran. Det betyder, att varje
bild, varje detalj i bilderna, är beroende
av den balans som ögat lyckas uppnå;
mellan ljus och mörker, mellan former
och format. Anna Ekman kan, och hon
berättar. Hon är skicklig och skapar

Claessons, Lage Lindells lika väl som
Anna Ekmans – befinner sig någonstans i en blandning av socialt, psykologiskt, samtida rum som vi i grund och
botten inte vet så mycket om. Vad vi
ser är någon som just stannat upp, är
på väg, har varit på väg. Konstnärerna
har beskrivit dem så, för att de inte vill
låtsas att de vet så värst mycket mer än
vad vi gör, men att de ändå skriver, tecknar, fotar, målar för att få reda på mer.
Den som kan ska berätta.
Det kan ju i det här fallet också gälla
gallerister. Det handlar om något så
gammaldags som ”plikt” och ”flit”. Att
passionerat förhålla sig till något men
inte låta sig styras av tillfälliga nycker
och kast. Så här skriver Niklas Rådström i ”Stig.”, en minnesbok, men
också en av de få som skapar lika starka vibrationer som Stig Claesson själv:

”Det är bara det att de här
gestalterna ... befinner sig
någonstans i en blandning av
socialt, psykologiskt, samtida
rum som vi i grund och botten
inte vet så mycket om.”
ett ovanligt sug i bilderna. Men det är
inte av det virtuosa slag som resulterar
i största formaten och värsta gesterna.
Det särskilda hos henne vill jag beskriva som en tunn hinna i hennes bilder, en
vag gräns mellan att finnas till och inte
finnas till så som det formas i en plastisk bilduppfattning. Många av hennes
foton liknar reliefer och stiger fram samtidigt som de drar sig undan.
I rad hänger fotona i den stora salen
som ett slags aningar om något annat.
Och där är alla dessa människor.
Det slår mig att det är samma sorts
människor som Stig Claesson eller
Lage Lindell berättade om i sina bilder.
Det har talats om dem som reduktioner
och förenklingar. Det är skitprat. Det är
bara det att de här gestalterna – Stig

”Men vad gällde arbetet så leddes han
av en gammaldags pliktkänsla som vi
nu för tiden allt mer sällan ser trovärdiga bevis på. Han drevs också av samma nödvändighet som tvingade den
fria bonden att stiga upp tidigt var morgon för att mjölka, mocka, plöja och
tröska då ingen annan stod beredd att
göra det.” Så kan jag tänka mig Thomas Wallners galleriverksamhet, en
man som vet att han måste för att ingen
annan gör det.
Åter till Kulturhusets salar i Stockholm. Figurerna med de trådsmala benen och linjer som likt Matisses teckningar skapar ständiga rörelser. Så var
det också hos Lage och jag ser större
gemenskap mellan dem båda än förut.
Deras bilder var ett slags snack, ett sätt

att beskriva världen samtidigt som man som sagt inte
riktigt visste vad som skedde. Att umgås med Stig
Claesson eller Lage Lindell är som att värja sig mot
alla som dyker upp med stora anspråk och vill flagga
med sin talang och betydelse. ”Det man lärt sig och
förstått skulle man bära inom sig och göra bruk av, menade Stig, inte klä sig i som vore det gradbeteckningar på en tamburmajors uniform,” skriver Rådström.
Tankarna far i kors, och jag tänker åter på Anna Ekmans bilder. I dag finns det vissa norska konstnärer,
som håller upp det förflutnas ljusdunkel för att blända
oss. Också Ekman kan stava de gamla klärobskyrmålarnas namn, men hon gör precis tvärtom. Betraktar,
väntar, prövar. Och lämnar mig undrande. Utan stora
ämnen och antikiserande mytologi. Det är bara något
så otidsenligt som – människan. Konsten består också i att respektfullt kunna dra sig undan. Det är som
med den där berömda synkopen. Man kan lyckas
fånga den genom att knäppa med fingrarna, men sedan är den borta.
Så var det galleristerna. Det finns de som vill flagga
sin närvaro på rätt adresser i huvudstaden eller någon annan tätort som tror sig vara viktig. Det finns
också de som är någon annan stans för att de litar på
vad de vill visa.
Den som vågar prata utan att vara inbjuden kanske
till slut hörs bäst.
Jag har förresten hört att Stig Claessons utställning på Kulturhuset kommer att visas på konstmuseet
i Ystad så småningom. Bra. Då får folk se själva.
Thomas Millroth
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in Crisis är skriven tillsammans med Ilan Pappe.

Tsunamivarning i Israel

Proggiga barnböcker:
Vilse i moderkakan

I maj, på ett slutet möte med flera av Israels företagsledare, sade Idan
Ofer, styrelseordförande i ett holdingbolag: ”Vi håller plötsligt på att förvandlas till Sydafrika. De ekonomiska konsekvenserna av sanktionerna
kommer att bli kännbara för varje familj i Israel.”

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.

Företagsledarna var särskilt oroliga över FN:s möte i
Generalförsamlingen i september i år, då den Palestinska myndigheten planerar att kräva ett erkännande
av den palestinska staten.
Dan Gillerman, Israels förre ambassadör i USA,
varnade mötesdeltagarna för att det ”kommer att inledas en plågsam och dramatisk process av sydafrikanisering, dagen efter det förväntade erkännandet av
en palestinsk stat”, alltså att Israel skulle bli en pariastat som drabbas av internationella sanktioner.
I detta och följande möten försökte oligarkerna att
få regeringen att starta åtgärder enligt Saudiarabiens
(Arabförbundets) förslag och det inofficiella Genèveinitiativet från 2003, där högt uppsatta palestinier och israeler i detalj beskrev en tvåstatslösning som
de flesta i världen välkomnade, men Israel avfärdade
och USA ignorerade.
I mars beskrev Israels försvarsminister Ehud Barak det väntade erkännandet av en palestinsk stat i
FN som en ”tsunami”. Det man befarar är att världen
kommer att fördöma Israel, inte bara för att bryta mot
internationell lagstiftning, utan också för brott som
begåtts i en ockuperad stat som erkänts av FN.
USA och Israel driver intensiva diplomatiska kampanjer för att förhindra tsunamin. Om de misslyckas,
blir troligen staten Palestina erkänd.
Fler än hundra stater erkänner redan staten Palestina. Storbritannien, Frankrike och andra europeiska
länder har uppgraderat den Palestinska Generaldelegationen till ”diplomatiska beskickningar och ambassader – en status som annars bara reserveras för
stater”, observerar Victor Kattan i tidskriften American Journal of International Law.
Palestina har också fått tillträde till FN-organisationerna, förutom UNESCO och Världshälsoorganisationen WHO, som båda undvikit frågan av rädsla för
att USA ska dra tillbaka sitt ekonomiska stöd – och
det är inte något tomt hot.
I juni antog nämligen den amerkanska senaten
en resolution som hotar att dra tillbaka stödet för
den Palestinska myndigheten om den fortsätter att
försöka få Palestina erkänt som stat i FN. USA:s
FN-ambassadör Susan Rice varnade för att det inte
fanns ”något värre hot” mot amerikanskt ekonomiskt
stöd till FN ”än utsikterna att Palestinas status som
självständig stat godkänns av FN:s medlemsstater”,
enligt den brittiska dagstidningen Daily Telegraph.
Israels nya FN-ambassadör Ron Prosor sa till israelisk press att ett erkännande i FN ”skulle leda till
våld och krig”.
FN kommer förmodligen att erkänna Palestina
inom de internationellt erkända gränserna, inklusive
Västbanken och Gaza, och kräva att Golanhöjderna

återlämnas till Syrien. Golanhöjderna annekterades av Israel i december
1981, i strid mot FN:s Säkerhetsråd.
I Västbanken är bosättningarna, och
stödaktionerna för att bevara dem, ett
tydligt brott mot internationell lagstiftning som fastställts av Världsdomstolen och Säkerhetsrådet.
I februari 2006 belägrade USA
och Israel Gaza när ”fel sida” – Hamas – hade vunnit valet i Palestina, ett
fritt val som bedömdes ha gått rätt till.
Belägringen förvärrades avsevärt i juni
2007 sedan en USA-stödd militärkupp misslyckats med att störta den
valda regeringen.

Gaza från Västbanken.
Ett mer näraliggande hot mot USA:s
och Israels avvisningspolitik är Ship to
Gaza som utmanar blockaden av Gaza
genom att transportera brev och förnödenheter. I maj 2010 ledde det förra
försöket till att israeliska kommandosoldater attackerade konvojen på internationellt farvatten, vilket är ett grovt
brott bara det, och nio passagerare
dödades. Aktionen fördömdes skarpt
utanför USA.
I Israel sade man sig att kommandosoldaterna var de oskyldiga offren som
attackerades av passagerarna. Ännu
ett tecken på det självdestruktiva oför-

”Diplomatiska initiativ som
det att få Palestina erkänt som
stat, och fredliga aktioner i
största allmänhet, hotar dem
som i praktiken har monopol på
våldsamhet.”
I juni 2010 fördömdes belägringen av Gaza i Internationella rödakorskommittén – det är inte ofta som de
gör sådana uttalanden – som ”kollektiv bestraffning påtvingad helt i strid”
mot internationell humanitär lagstiftning. BBC rapporterade att Internationella rödakorskommittén ”målar upp
en dyster bild av förhållandena i Gaza:
sjukhusens brist på utrustning, strömavbrott flera timmar varje dag, otjänligt
dricksvatten”, och naturligtvis ett inspärrat folk.
Den olagliga belägringen är en fortsättning på USA:s och Israels politik
sedan 1991 att separera Gaza från
Västbanken och på så sätt se till att
en eventuell palestinsk stat effektivt
hålls innanför fientliga makter; Israel
och den jordanska diktaturen. Osloavtalen som Israel och PLO skrev
på 1993, förbjuder en separation av

nuft som härskar i samhället.
Nu försöker USA och Israel att på
alla sätt blockera konvojen. Utrikesminister Hillary Clinton godkände praktiskt taget våldsamma metoder när hon
sa att ”israelerna har rätt att försvara
sig” om konvojer ”försöker provocera
fram reaktioner genom att inkräkta på
israeliskt farvatten”, det vill säga Gazaområdets farvatten, som om Gaza
skulle tillhöra Israel.
Grekland gick med på att hindra
båtarna från att lämna grekiskt territorialvatten (det vill säga de båtar som
inte redan utsatts för sabotage) – men
till skillnad från Clinton använder grekerna det korrekta namnet Gazas
territorialvatten”.
I januari 2009 hade Grekland utmärkt sig genom att vägra tillåta att
amerikanska vapen skeppades till Israel från grekiska hamnar under den

våldsamma amerikanska och israeliska attacken på Gaza. Nu när Grekland
inte är lika självständigt, på grund av
sina ekonomiska svårigheter, kan man
tydligen inte riskera att uppvisa den typen av sällan sedd integritet.
Chis Gunness, FN:s talesman för
biståndsorganet UNRWA, den största
hjälporganisationen för Gaza, fick frågan om huruvida Ship to Gaza är en
”provokation”. Han svarade att situationen är akut: ”Om det inte hade varit en
humanitär kris, om det inte hade varit
krisläge på nästan alla viktiga områden i Gaza, skulle inte konvojen behövas. 95 procent av allt vatten i Gaza är
otjänligt, 40 procent av alla sjukdomsfall överförs via vatten ... 45,2 procent
av alla arbetsföra är arbetslösa, 80 procent är beroende av bistånd, och antalet som lever i yttersta fattigdom har tredubblats sedan blockaden inleddes.
Om vi bara kan häva blockaden skulle
det inte behövas någon konvoj.”
Diplomatiska initiativ som det att få
Palestina erkänt som stat, och fredliga aktioner i största allmänhet, hotar
dem som i praktiken har monopol på
våldsamhet. USA och Israel försöker
behålla sina oförsvarliga positioner:
ockupationen och det ockupationen
medför: att en diplomatisk överenskommelse som en överväldigande majoritet haft ett långvarigt samförstånd
kring har underminerats.
© 2011 Noam Chomsky
Distribuerad av The New York Times
Syndicate

”Vilse i pannkakan” föll utanför ramarna för boken ”Proggiga barnböcker”
av uppenbara skäl. Det var ett teveprogram – och en lp! – men aldrig någon
bok. Samtidigt kan man inte skriva om
sjuttiotalets barnkultur utan att nånstans nämna Staffan Westerberg –
mannen bakom barnteveprogram med
titlar som ”Ångest-Gunnar, Ankan och
Långe mannen” och ”Utslagne Åberg
och hans mamma” (ingick bägge i
serien ”Utebänkens sagor” 1978).
Främst förstås ihågkommen för serien
”Vilse i pannkakan” (1975) om den lille
pannkaksbon Vilse och den otäcke
Storpotäten med sitt karaktäristiska
”putt-putt-putt!”
Den lågmälde norrlänningen som
lät näsdukar och vedträn tala blev som
bekant en Symbol när sextio- och sjuttiotalisterna fick tillgång till media och
kunde börja gnälla om sin barndom.
”Det är ditt fel, Staffan Westerberg!”
lär det ha stått på ett plakat på Hultsfredsfestivalens tältområde på det illusionslösa nittitalet, och i en studie
bland Stockholmsstudenter vid samma tid sägs han ha slagit både Hitler
och Stalin i omröstningen om världshistoriens värsta människa.
Till skillnad från många andra teveprogram från samma tid var inte ”Vilse i
pannkakan” särskilt kontroversiellt när
det gick, det vill säga att vuxna inte blev
särskilt upprörda. Det blev de över Villes, Valles och Viktors politiska indoktrinering eller över de degiga lösnäsorna i Carl Johan De Geers och Håkan
Alexanderssons anarkistiska ”Tårtan”
(1973). ”Vilse i pannkakan” verkar mer
ha varit nåt som smög sig in som ett
långsamt verkande gift i Polarn & Pyret-ungarna och fick sin effekt först två
decennier senare.
När SVT 2006 gjorde ett program
om sjuttiotalets barnsändningar fick
det naturligtvis rubriken ”Inte bara
Vilse i pannkakan”. Programledaren
Fredrik Sahlin frågade sin panel om
de fick ångest av ”Vilse i pannkakan”.
Ingrid Edström – som en gång var den
som beställt programmet i egenskap
av barnchef på TV2 – svarade: ”Om

jag får ångest så är det för att Staffan
blivit attackerad”.
Attackerna var väl i hög grad ett
skämt som gick för långt. Hur ångestskapande Westerbergs program än
må ha varit så var det trots allt bara några program med en man med en docka
på pekfingret. Få sjuttiotalister har på
allvar lidit av fingerfobi som vuxna.
Dockmakaren själv blev så småningom varse om hur laddade hans
program varit och gjorde 2002 en pjäs
kring samma figurer, avsedd för samma, nu någorlunda vuxna, publik. 2009
spelade han den fortfarande när andan
föll på. I inledningsmonologen vände
han sej direkt till publiken:
”Är ni för eller mot? Jag menar – har
jag förstört er barndom ska jag fanimej
förstöra er ungdom, medelålder och
begynnande ålderdom! Här ska det bli
ångestterapi – putt putt putt!”
När serien sändes 1975 var jag fortfarande under jäsning. Jag har inga
egna minnesbilder från då. Jag ser
den på dvd för första gången 2010
och märker att jag dras in i Westerbergs hallucinatoriska världsbild. Jag
ser Thomas Wiehe – bror till Mikael – i
en virkad väst och väl synlig mikrofonmygga sjunga en sång om att ”nu dillar han med maten”. Jag ser en vuxen
Staffan Westerberg påstå att han är
5½ år gammal. Han blir uppmanad av
sina två pappföräldrar att äta upp hela
pannkakan för ”annars är du ett riktigt
rötägg”. ”Men pannkakan är för stor!”
försöker Staffan. ”Det är du som är för
liten!” knipsar pappa av. Jag ser Staffan vända pannkakan upp och ner och
fly in i en låtsasvärld av fingerdockor,
garnkycklingar, brandstationskyrkor
och Trashankar.
Jag ser för all del vad som bör ha
skrämt men som vuxen ser jag främst
en man med ett mycket rikt inre liv.
Ryktet har delvis talat om en politisk
serie, men hos Westerberg är det samhällsanknutna underordnat det freudianska. Westerberg rör sig inte gärna i
så futtiga miljöer som Verkligheten.
Visst finns här kommentarer till makten. I pannkakans miniatyrvärld leder

den otäcke Storpotäten kommunstyrelsen och klubbar igenom sina egna förslag oavsett vad församlingen anser, och i Rävinge sparbank sitter den ondsinte
rävkamrern som absolut kan tolkas som en kapitalistsymbol. Samtidigt är kritiken inte konkretare än i Disneys porträtt av Joakim von Anka, som ytterst få har
anklagat för att vara vänstervridet.
För mycket mer än politiska schabloner är Storpotäten och räven representanter för De Vuxna, en
högst opålitlig grupp som Westerberg ogärna identifierar sig med. De Vuxna består av maktmissbrukare
och otäcka mammor och pappor som säger ”din vilja
finns i skogen” och tvingar barn att gå och lägga sig.
Här finns många ironier: å ena sidan identifierar sig
Westerberg reservationslöst med det utsatta barnet
(på samma sätt som han identifierar sig med näsdukar och vantar) – å andra sidan gör programmets abstraktioner att främst vuxna tar det till sig. Å ena sidan
tar Westerberg barnens parti – å andra sidan gav han
av allt att döma de tittande ungarna ångest.
För hur mycket jag än kan uppskatta den associationsrika fantasivärlden så kommer man inte ifrån
känslan av att den jättelika pannkakan är Westerbergs offentliga terapeutschäslong. Och kanske kan man diskutera om det verkligen var en hoper dagiskids som skulle bearbeta en farbrors
barndomstrauman.
Kalle Lind
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Poem/Dikt

De varma dagarna
knastrar under våra sårbara fötter
när timglaset vänds allt rämnar
hur länge denna gång
glider kanar
tvingas
ner
i det som var
sanden klistrar mellan
tårna under naglarna i munnen
försöker ta spjärn mot glaskroppen
kaninhålets obönhörligt trånga mörker

Poem/Dikt
Musik som inte bara ett handtag för
själslig eskapism, utan också en intresseväckande form av organiserat
ljud, vilken reaktion ska förväntas?
John Zorn som växlar från fyrtiotalsinspirerad jazz till ett osaligt brölande,
Annea Lockwood som gör en ljudresa
i form av ”A Sound Map Of The Hudson River” där vi flyter med (ursäkta)
från källorna ut i havet och omärkligt
blir ljudet av det strömmande vattnet
djupare, både i ton och fysiskt. Skiljer
sig femtiotalets bandmusik sig från
dagens elektroakustiska, bortsett från
att då handlade det om skalpellsnitt på
exakt rätt ställe, loopar som snurrade
på spolar runt om i studion, nu är det
bara en knapptryckning och en mjukvara sköter resten? Är det då konstigt
att man blir suggererad i en tidig gryning när medvetandet är på väg att helt
slockna av den genom hela karriären
lovande holländske formel 1-föraren
Jos Verstappen och en cd med hans
dialog med depån under tävling, med
rytande/spinnande motorljud i bakgrunden – det blir som en upptagning
från en spännande, obegriplig civilisation på Mars, död sedan årtusenden,
på ett språk som inte ger mig ledtrådar.
Men ibland skäms man. Som när
Kungliga Filharmonikerna i Stockholm
har förmånen att delta i Proms och
ge konsert i ärevördiga Royal Albert
Hall i London – och väljer ett program
bestående av Sibelius, Grieg och
Nielsen. Hur tänker man då? Kungliga Filharmonikerna, från Stockholm,
Sverige. Finns det ingen orkestermusik av svenska tonsättare att tillgå och
låta ljuda i London? Ingen alls? Ingen?
Knäppgökar. Vem ska förvalta vårt
stora, kvalitetstyngda musikarv om inte
ens våra egna orkestrar vill torgföra det
när chansen ges?
En pendang till förra numrets barockopera-på-dvd-genomgång är en
Jean-Baptiste Lully-opera från William
Christies hand, ett framförande i Paris 2008 av ”Armide” (Fra) och med
sedvanlig skicklighet har han det musikaliska klart för sig, precis som i de
många Rameau-operor jag skrev om
då, Robert Carsens färgmässigt enkla
scenografi fungerar väl och sångarna
med Stéphanie d’Oustrac som Armida
och stensäkre Paul Agnew som Rinaldo i denna den n:te versionen av Tassos poem, baletten är inte fullt ut den
distraktion den är i i på tok för många
moderniserade barockuppsätningar.
Det här är ett stillsamt fyrverkeri i närmare tre timmar av Lullys sista mästerverk, ännu en i det närmaste perfekt

Christie-produktion av hans favoritgenre – hur lyckas han?
Så en samtida opera. John Adams
och Philip Glass har gett oss tolkningar av moderna och inte alls så moderna
ämnen, men det finns ännu mer som är
ännu mer samtida, där kanske objektet
är viktigare än musiken, dekoren och
”the inevitable smartness” viktigare än
sången. Dagens moderna operor om
Jerry Springer eller om Anne Nicole
Smith delar åtminstone en sak med en
svensk klassisker, Bengt-Arne Wallins
”Röde Orm från Kullen”: där finns inga
melodier man kan vissla. Poul Ruders
tolkning av von Triers film ”Dancer In

spänstigare, utförd på olika cembali, är ett tvärsnitt
ur Thomas Tomkins’ ”Lessons of Worthe” som var
hans samling av dåtidens (slutet av 1500-, början
av 1600-talet) krämdelakräm i klavermusikväg, Bertrand Cuiller tar sig an musik av Tomkins själv (visst
vore han dum om han inte ansåg sin egen musik värd
att spara!?), William Byrd och John Bull på en varierad, förträfflig skiva (Mirare). Ny är också både
ensemblen Serikon från Göteborg (och med namn
som utmärkta Anna Jobrant känd(a) från Göteborg
Baroque) och debut-cd:n ”Along Uncharted Routes”
(Footprint) som mixar högt och lågt från 1500-talets
Europa, Azzaiolo och Striggio tillhör mina personliga
favoriter här, ensemblen försöker vara än mer tidstrogna och uppmuntra det improviserade.
Krigshästar? London Baroques ledare och cem-

”Vem ska förvalta vårt stora,
kvalitetstyngda musikarv om inte
ens våra egna orkestrar vill torgföra
det när chansen ges?”
The Dark” från 2000, betitlad ”Selma
Jezková” (Dacapo, dvd) är under sin
dryga timme långt ifrån de moderna
uppsättningarna i London men delar
ovisslingsbarheten med dem, här en
oresonligt deprimerande historia deprimerande berättad men med en intensitet som skapar svärtan. Ruders är
tveklöst en av Danmarks mest intressanta kompositörer, här ställer han stora krav på tittaren.
Väl inne på sångligt, har Colin Davis
än en gång tagit sig an Haydns oratorium ”Årstiderna” på LSO:s egen etikett (sedan tidigare har jag en inspelning från 1968 där han har ett smärre
haydnskt dragrace med moderna instrument och pigga tempi), Miah Persson lyser lika klart som vi vant oss vid
och Londonsymfonikerna är långt ifrån
rumptunga i den här konsertupptagningen; ibland, precis som LSO:s förra del i sin Haydn-serie, ”Skapelsen”,
går det litet för fort och det missas en
del, men det finns en upptäckarglädje
och spontanitet som uppväger, långt
från von Karajans metronomtickande DG-utgåvor – och jag säger bara:
Miah Persson!
Värda att nämna: Naxos har släppt
en kul cd döpt till ”At the Opera” med
Johann Nepomuks pianovariationer
på egna och andras operor, givetvis
ett smalt nöje och inget att rekommendera framför ursprungsverken, men
Madoka Inui tar dem på allvar och det
tjänar de på. Mer allvarlig och långt

balist har gett oss en femtioelfte version av Bachs
Goldbergvariationer (Chandos), en av de mest direkta och rent ut sagt stompiga på senare tid (och
det kommer flera varje år, Nicholas Angelich kom
med en försiktigare version på Virgin häromveckan)
och tveksamt är det om den ryske ambassadören,
Keyserlingk, som beställde denna insomningsmusik,
inte hållit sig vaken rakt genom hela framförandet. Legendariske oboeisten Heinz Holliger går baklänges
och tar de konserter och sinfonior från Bachs sakrala
verk där Johann Sebastian sedermera bytte ut oboen
mot cembalo och andra instrument och byter tillbaka,
precis som Alexei Ogrintchouk gjorde på en Bis-skiva för inte så länge sedan, skillnaden är nog den intensitet och rena skönhet Holliger har i sin oboes ton,
inte minst i inledningen från kantat 21, ”Ich hatte viel
Bekümmernis”, som också ger namn till cd:n (ECM).
Vacker, intensiv och fullkomligt inkännande är också
den femte volymen (Sterling) i genomgången av den
musik Lars Sellergren spelade in för Sveriges radio.
Här är det, på två cd, sex pianosonater som framförs
på estraden, det är säkert, enkelt, lämpligt och utan
åthävor, inga konstigheter, bara ett gestaltande av
det Sellergren ser genom Beethovens partitur, med
teknik och finess, likt den melodirikedom han hittade
i Bachs WTC (finns också på Sterling). Avslutningsvis en dvd där Friedrich Gulda ger oss en egensinnig ”Hammerklavier”-sonat av Beethoven från Bonns
Beethovenfest 1970 (Euroarts), inramad av en engelsk svit av Bach och Beethoven Eroica-variationer
– Gulda är avspänd, lekfull men oerhört intensiv,
rekommenderas.
Tillbaka till samtiden. Bengt Hambræus’ skriver i
sin oumbärliga bok ”Om notskrifter” (1970) ”men vi
bör samtidigt vara medvetna om, att det ofta endast
är en gradskillnad mellan de spelare som utför exempelvis ett orgelverk av Bach eller en Beethovensonat

och den som utför musik av Cage eller
Bussotti. I båda fallen är interpreten
medskapare – det är ofta endast konventionen som avgör ifall hans prestation skall anses vara mer eller mindre
självständig.” Jag nämner det eftersom
tonsättaren Steve Reich själv skriver
att Kristjan Järvis nya cd (Chandos)
med ”The Desert Music” och ”Three
Movements” är enastående, ja, han går
så långt att han säger att det senare
verket ”is the best I have ever heard” –
vad finns det då att lägga till mer än en
rekommendation, när Reich, likt sina
minimalistiska årgångskamrater, vanligen får låta en egen ensemble framföra verken för att säkerställa kvalitet
och höjd. Kan man tänka sig att vi nu
nått det stadium där de främsta, traditionella orkestrarna är mogna att ta sig
an Nyman, Bryars, Riley, Andriessen,
Gordon på samma sätt som de gjort
med Adams och Glass?
Bis avslutar nu sin långsamma cykel
av Gösta Nystroems symfonier med
Malmö symfoniorkester med ”Sinfonia
del Mare” (hans första) och ”Sinfonia
Breve” (hans tredje), Christoph König
dirigerar och i den tredje symfoni, ett
av många verk med hav och kust som
tema, briljerar Malena Ernman i Ebba
Lindqvists poesi som Nystroem smakfullt lagt in, en symfoni som kontrasterar med den första, rappa, runt tjugo
minuter långa post-Parisåren. Kan man
hoppas på att Bis nu tar sig an t.ex.
Sten Bromans orkesterverk?
Jan-Erik Zandersson
Det finns alltid en längre version av den
här spalten på nyaupplagan.se

Kåge Klang

Här kommer depressionen stövlande och Gumman Höst har att göra
inför Gubben
Vinters ankomst.
Han kräver ju så välstädat.
Ändå är det Fröken Vår som får smaka frukten av städningen och
gravida Adam och Eva som får fälla
dess nederbörd, under det som ska
vara en
solig sommar.

Olle Ljungström

Livet
”Så länge skutan kan gå behöver vi inte vare sig
samhälle ell subkulturer. Vi tar allt vi vii ha. Vi är
enkla, rationella och via genarv rättigenom onda,
och som straffpålägg för våra offer, helt oemotståndeliga. Innovativa som gulag-fångar. Vi kan
knepen och ser ständigt nya möjligheter. Inte direkt fega men mycket vältrimmade och försiktiga.
Ständigt skapande. Vi krymper syretillförseln och
släcker ljus, för att sänka fiendens prestationsförmåga. Lekfulla totalproffs som gärna undviker
överaskningar som till exempel den oförktsägbara slumpen. Vi väljer den trygga tillvaron, för
spänning ligger vi troligen ganska långt över de
adrenalintörstande amatörer som vi med snille
och smak oftast väljer ut. Även om vi som omväxling dåochdå utgår från de oslagbara medeltida
iscentsäytningar ger det krydda och tillfred åt den
sentimentala nostalgi som är en ständig följeslagare inom vårt affekterade skrå. Ett exempel på
vår enkla och mycket effektiva metod ger vi prov
en tänkbar men rolig och Strategi: förklädd stoppar du bil med heavy metal diciplar, fylla o likasinnade är deras bränsle och din sköna samhällsfarliga metalkarisma autostyr både bil och hejdukar
– du frestar med välkända Urha Heep-poser, inställsamma ozzy- citat och rappa licks på luftgitarren, Ping. Trivsel-remi. pixlas jag, som fr intet
upp, i ninja-dress m granatgeväret Carl-Gustaf
o påbyltad m napalm, cyklon b och skön machocharm – du drar ner blixtlåset och är helt plötsligt
den livsfarliga Antiwallander, fimpar en Hobsoncigarett i ett av U.H-fansen öra och tänder på en
nysignerad Mikael Rickfors-poster åtföljd av ett
monsunregn av kinapuffar som åtminstonde dövar ljudet av andras smärta men inuti har den accelererat till ett mångfasseterat crecendo och då
med vältajmad dramatik tuttar jag på min spraydeo och försöker nå varje liten plätt i den U.H.fans-stinna bilen. Sen lunch för att planera nästa
illdåd och hämta kreativ näring till ”den gudomliga finalen”. Förenade i det smärtsamma brödraskap som endast de riktigt onda förmår att
avnjuta. För att inte drunkna den plågsamma romantikens sjö för de livströtta skjuter vi prick på
allt vi anser dyrt och rörligt.»
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Arkiv B
The Trip från 1967 — en redan tunn historia utspädd med aldrig förut skådade mängder kalejdoskopiska effekter
och psykedeliakitsch. Den bäddar in lättköpta, halvsmälta insikter i lager på lager av hallucinogent fluff. Den är
obligatoriskt kursmaterial i grundkursen i trippologi och hippiekultur. Och alldeles, alldeles... mindblowing!
Hollywoods b-maestro Roger Corman, mannen bakom åtskilliga billiga
scifi-, skräck-, kult- och mc-filmer men
även en hoper hyllade Poe-filmatiseringar, ligger bakom denna produktion,
som är trogen exploitation-genrens
kardinalregler genom att den i förtexterna varnar för något som den sedan
ägnar hela filmen åt att frossa i och
glorifiera. I bakgrunden lurar förstås
legendariska epa-bolaget American
International (AIP), och allt kunde ha
varit upplagt för en fullständigt medelmåttig massprodukt, en habil men
långtråkig drive-in-rulle i mängden, om
det inte vore för två detaljer: ett manus av Jack Nicholson, skådespelarinsatser av Peter Fonda och Dennis
Hopper – två år före Easy Rider, vars
snabba-klipp-teknik denna film faktiskt
förebådade.
Paul (Peter Fonda), reklamfilmare
i svartbågade glasögon och skilsmässa, blir körd till LSD-gurun Johns
(Bruce Dern) imposanta hemman – på
utsidan en moriskt inspirerad jättevilla,
inuti en psykedelisk labyrint. Väggarna är fantasifullt bemålade från golv till
tak, rummen avgränsade av glittriga
jalusier, varje yta tycks upptagen av
föremål i böljande färger, varje bord
fullt av statyetter med diffus symbolisk
innebörd. Stället uppfyller alla oss för
sent födda 60-talsromantikers heta

drömmar om the summer of love; tillfixat groovy och bara alltför subkulturellt korrekt och perfekt. Som om Sköna hem skulle göra ett temanummer
om psykedelia. Allt är blommigt och
technicolor-spräckligt, inget lämnat åt
slumpen. Har någon någonsin bott såhär? Kan man det utan att bli knäpp?
Paul tar sin jungfrutripp under Johns
faderliga överinseende, och här blir det
uppenbart att det inte är vilka Hollywood-daglönare som helst som ligger
bakom filmen – man har verkligen gått
in för att så autentiskt och pedagogiskt
som möjligt skildra LSD-rusets alla faser och ge en introduktionskurs till hippiekulturen. Så har Paul inte med sig
vilken bok som helst att läsa under trippen, utan Allen Ginsbergs Howl.
Så mycket mer finns inte att säga om
handlingen, då denna knappt existerar.
Den resterande filmen är en dramatiserad beskrivning av Pauls rus och hur
han törnar in i olika visioner.
Trippen mjukstartar. Paul upplever
kalejdoskopiska hallucinationer. Han
känner hur en apelsin utstrålar energi
som flödar genom hans kropp. Smekt
av mångskiftande hypnotiska ljuseffekter har han fantasisex till hypnotisk
drone-musik. Han travar ut i skogen,
där han möter ryttare i svarta kåpor
samt dvärgskådespelaren Angelo Rossitto, välkänd i kultkretsar från bl.a. Tod

Brownings Freaks och Al Adamsons kalkonklassiker
Dracula vs. Frankenstein. Musiken är klämmig och
stämningen jovialiskt bisarr – men så plötsligt övergår
Monty Python i Bröderna Lejonhjärta, vibrationerna
blir dåliga och vår naive sökare befinner sig ensam i
ett disigt kråkslott, ensam på en enorm sanddyn. Han
hamnar i en tortyrkammare, han bärs ut i svepning på
en bergkam av bistra vitsminkade män i läderstövlar,
han dör ett dussin dödar, överlastade med diffus symbolik – men nu är detta ett manus av Jack Nicholson,
inte av Föräldraföreningen mot narkotika. Läget stabiliseras när Paul lystrar till de hippa citat John strösslar runt sig som subkulturella markörer. ”Turn off your
mind, relax, and float downstream” (J. Lennon). ”Float
to the center” (T. Leary). Filmens epicentrum infinner
sig när Paul ställs inför rätta, anklagad av ett psykedeliskt spöke, snurrandes i en sned, överlastad kitschkarusell. Han tvingas rannsaka sig själv och emotta
den krassa men rättvisa domen: hans liv är förljuget,
småborgerligt och saknar kontakt med den universella kärleken, man.
”... angelheaded hipsters burning for the ancient
heavenly connection to the riches of AIP’s props department ...”
Sargen är släppt. Nu förirrar sig Paul ut på stan och
möts av ett stroboskop av reklamskyltar. I en tvättomat förundras han över tvättmaskinens vattenspolande. Han har liksom lösgjorts från normaliteten och
vanan, upplever allt som vore det första gången. Sinnesintrycken störtar emot honom helt ofiltrerat och
tolkas barnsligt och psykotiskt.
”Filmen beskriver ett crescendo, där de sista minuterna består av ett fyrverkeri, en skottsalva av minnesbilder från Pauls tripp. Ni kan kalla det återvinning,

jag kallar det en vacker sammanfattning. Vid det här laget känner man sig
drogad även som åskådare. Det må
vara kitschigt och spekulativt alltihop,
men det är samtidigt helt uppriktigt,
ambitiöst och välgjort. Se det som att
Corman- respektive Nicholson-faktorn
förenas i en unik, stark legering. Motsatser möts och skapar en veritabel
tulipanaros — en kommersiell undergroundsuccé. Drogromantiskt – javisst. Att filmmakarna gjort sin handgripliga research är tydligt. När Pauls
ansikte krossas i en splittereffekt i sista
scenen, är det uppenbart att det bara
är en eftergift åt censorerna. Men å andra sidan, när föll en tänkande människa för skräckpropaganda senast? Dra
era egna slutsatser, för sjutton gubbar.
Robert K Huselius

Illustration av Lars Sjunnersson
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Text: Pidde Andersson

Source Code

Green Lantern

Source Code öppnar med tjusiga flygbilder och framrusande tåg, och Chris
Bacons filmmusik för tankarna till en
Hitchcockthriller. Vilket detta till en
viss del kan liknas vid. Men mest känns
filmen som ett 93 minuter långt avsnitt
av The Twilight Zone.
Jake Gyllenhaal är kapten Colter
Stevens, som vaknar upp på ett tåg,
där han finner sig sittande mitt emot en
ung kvinna han kommer att få veta heter
Christina (Michelle Monaghan). Han
har ingen aning vem hon är, medan hon
verkar känna honom och tycker att han
beter sig underligt. dessutom kallar
hon honom Sean. När han går på toaletten och tittar sig i spegeln tror han
inte sina ögon, när han i spegeln ser en
annan man titta tillbaka på honom. Läraren Sean Fentress. Samme man vars
ID-kort Stevens har i sin plånbok.
Plötsligt exploderar tåget och alla dör!
...Och Stevens vaknar upp, instängd
i ett litet, mörkt, metalliskt rum. Via en
bildskärm kommunicerar han med en
officer som heter Goodwin (Vera Farmiga) och en mystisk herre vid namn dr
Rutledge (Jeffrey Wright). Rutledge är
mannen bakom något som fått namnet
Source Code. Detta förklaras väldigt
flyktigt med hjälp av kvantfysik och påhittad teknisk jargong och annat som
förstås inte behöver läggas fram i detalj. Rutledge har kommit på ett sätt att
låta människor uppleva det förflutna.
Det är ingen tidsmaskin, men man får
uppleva dåtid i en annan människas
kropp – i något slags parallellvärld.
Och bara under åtta minuter.
Varför just åtta? Hur ska jag kunna
veta det?
Kapten Steven har ett uppdrag: han
måste hitta den ansvarige för bomdådet
och avslöja denne för Goodwin. På så
sätt kan tusentals – eller var det miljoner? – liv sparas; då kan man gripa gärningsmannen innan katastrofen sker.
Därför skickas Stevens tillbaka i tiden åter och åter igen, och hela tiden
upptäcker han nya detaljer som tar
honom allt närmare bombaren. Och
varje gång sprängs han i luften efter
åtta minuter. Samtidigt börjar han inse
att det är något som inte stämmer med
Source Code och hans situation i den
mörka kammaren.
På det hela taget är Source Code en
bra och intressant thriller. Fast särskilt
spännande är den inte. Direkta spänningsmoment saknas. Men det är en
välgjord film och rollbesättningen är
utmärkt, med Gyllenhaal och Monaghan i täten.
Logiken i Source Code haltar en del,
och om man tänker efter lite för mycket,
i synnerhet slutet – så man gör bäst i
att inte göra det. Tänka efter för mycket, alltså. Analysera handlingen. Men
annars kan man ha betydligt sämre saker för sig än att se Source Code.
Eftersom filmen utspelar sig i trakten
av Chicago, har man självklart spelat in
den i Montreal.

När jag var liten påg gick Gröna Lyktan
i tidningen Gigant, en färgtidning med
superhjälteserier från DC, och som
jag då tyckte var väldigt tjock – hela
68 sidor. Dyr var den också, så pass
dyr att jag bara köpte den begagnad
på Fyndshopen, där den kostade lika
mycket som alla andra tidningar.
I Gigant huserade Lagens Väktare,
Blixten, Höken och lite annat löst folk,
som alla dök upp i den typ av ryckiga,
ibland svårbegripliga äventyr, som
DC producerade på 70-talet. Och här
återfanns även Gröna Lyktan.
Jag gillade nog aldrig riktigt Gröna
Lyktan när jag var grabb. Jag tyckte
att det var lite fusk med den där ringen
som innehåller en stor, grön Barbapapa som kan fixa precis allting. Och Hal
Jordan, som den här hjälten heter i det
civila, var väl ingen större personlighet.
Ibland publicerades dock de numera
klassiska avsnitten av Denny O’Neil
och Neal Adams i vilka Gröna Lyktan
jobbade i team med Gröna Pilen (som
tidigare hetat Röda Pilen i Sverige, antagligen för att inte blandas ihop med
Gröna Lyktan. Det här funkade väl så
länge Gigant publicerades i svartvitt),
och ibland dök den raffiga Svarta Fågeln upp i sina nätstrumpor. Jag tyckte
att de här avsnitten var skithäftiga. Idag
tycker jag att det är grymt snyggt tecknade – förstås – men liksom så mycket
annat från den tiden, är avsnitten ofta
mer än lovligt förvirrade. Än värre blev
det när Gröna Lyktan begav sig ut i
rymden och ägnade sig åt kosmiska resonemang med märkliga varelser.
Figuren dök upp för första gången
redan 1940 och då var det en viss Alan
Scott som fick ägera grön superhjälte.
Sedan dess har rollen innehafts av en
hel rad olika typer. Men jag minns honom fortfarande som Hal Jordan.
När filmen börjar får man allt sitta
med block och penna och anteckna för
att hänga med. Vi färdas genom rymden och till främmande världar, medan
en högtravande brittisk röst berättar allt om den smaragdgröna kraften
som förvaras i ringar, hur den intergalaktiska poliskåren The Green Lantern
Corps bildas, hur en ondskefull varelse slipper lös och bär sig åt, och allt
detta kryddas med fullkomligt omöjliga
namn på planeter och varelser – och
Basil Exposition håller på att babbla
om detta alldeles för länge.
En medlem av Green Lantern Corps
attackeras och flyr i ett rymdskepp,
och kraschlandar på Jorden. Han är
döende och skickar iväg den gröna
kraften för att leta upp en värdig ersättare – en person som är duglig, modig
och fullkomligt orädd.
Kraften hittar stridspiloten Hal Jordan, en slarvig typ som har ett stökigt
privatliv och plågas av minnen av en
olycka som dödade hans flyghjälte till
far. Hal förses med en ring och ett slags
lykta han kan ladda ringen med, och
poff, så iförs han en superhjältedräkt,
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och en fjollig mask dyker upp över hans ögon. Masken
dyker visst upp av sig själv när hans identitet måste
skyddas. Och så sugs han upp i rymden och hamnar
på en planet där the Corps har sitt högkvarter.
Där utbildas Hal; han måste slåss mot en biffig typ
och han får lära sig att kraften i ringen formar sig till
det han tänker på. Allt för att han ska kunna bekämpa brott på så långsökta sätt som möjligt, för att filmen ska bli intressant att titta på (och serierna kul att
läsa). Det hade ju varit för enkelt att bara låta ringen
bygga ett grönt fängelse runt bovarna.
På en här planeten sitter även en massa visa män
högt, högt upp på vad som liknar obelisker, klädda i
röda dräkter som är så långa att de när ända ner till
marken. Varför sitter de där uppe? Vad gör de hela
dagarna?
Nere på Jorden får vi träffa den illasinnade senatorn Hammond (Tim Robbins), och vi får veta att en
hemlig organisation som jobbar åt regeringen har hittat liket av den andre Gröna Lyktan från inledningen.
Hammond har en misslyckad son med mustasch,
Hector (Peter Sarsgaard), som dessutom är lika
misslyckad rymdforskare. Hector hämtas för att tillsammans med en doktor spelad av Angela Bassett ta
reda på så mycket som möjligt om rymdgubben.
Tyvärr innehåller liket partiklar av den onda varelsen från inledningen och Hector smittas och börjar
förvandlas till något slags ond elefantman.
Hal Jordan suktar förresten efter sin pilotkollega
Carol (Blake Lively), som han varit ihop med tidigare, och under en helikopterolycka rycker Hal in som
Gröna Lyktan för första gången och räddar både
Carol och senator Hammond. Fast senare känner
Carol igen Gröna Lyktan trots den lilla ögonmasken.
Så klart hon gör! Det vore ju skitkonstigt om hon inte
kände igen honom.
Ja, och så attackerar den onda varelsen från rymden och det ser ut som om det väller ut gigantiskt
bajs i staden och slukar skyskraporna, och det blir fajting, och man har uppfunnit en gul ring med gul kraft,
som visst inte är bra, och den vresige grönlyktan Sinestro förstår att Hal Jordan allt är en hyvens grabb,
och under eftertexterna dyker det upp en extrascen
som hintar om en uppföljare.
Problemet med Green Lantern är handlingen. Allt
som har med det kosmiska och the Green Lantern
Corps att göra, är precis som i serierna alldeles för
förvirande – vilket alltså främst beror på att allt och
alla heter saker som Abin Sur och Tomar-Re. Men det
kan man ta. Värre är det att skurkarna är så trista och
ointressanta. Och vad är de ute efter? Mer än att vara
skurkaktiga, alltså? När Hector blir skurk gör han inte
mycket anat än att ... halta omkring och vara ful. Fast
det är ju klart, eftersom ursprungshistorien ju måste
berättas, återstår det inte så mycket tid att lägga på
ett regelrätt äventyr under de två timmar filmen varar.
Tekniskt sett är det förstås imponerande, och till
och med 3D:n funkar hyfsat. Ryan Reynolds är en
sympatisk hjälte. Carol är en ganska trist roll (det går
inte att göra så mycket med den), men även Blake
Lively är sympatisk. De humoristiska inslagen är rätt
kul ibland. Lustigt nog innehåller filmen inte speciellt
många bombastiska superslagsmål.
Jag är fortfarande ingen fan av Gröna Lyktan, hjälten är lite för menlös, men jag skulle inte ha något
emot att se en uppföljare till den här filmen. Och då
kan ju Gröna Pilen få dyka upp, så att denne kan få ta
med sin flickvän Svarta Fågeln. Eller, skit i Gröna Pilen. Gröna Lyktan kan väl få samarbeta med Svarta
Fågeln utan hennes snubbe?

2

3

4

Nya Upplagan

5

Augusti 2011

DVD-recension

Bridesmaides

Tropa De Elite 2

Faster (Sony)

Jag hade väldigt höga förväntningar på
Bridesmaides. Filmen, som blev en riktigt fläskig sleeper i USA, har rykte om
sig att vara något alldeles otroligt rolig. Om mina förväntningar infriades?
Snacka om det! Det här är tammefan
det roligaste jag sett i år. Möjligtvis det
roligaste jag sett på flera år! Frågan är
om inte Bridesmaides är roligare än
Baksmällan?
Är Bridesmaides en kvinnlig variant
av Baksmällan? Tja, på sätt och vis. Åtminstone på så sätt att det är ett gäng
kvinnor i huvudrollerna. Annie har blivit utsedd till Bride of Honor, och hon
klumpas ihop med ett omaka gäng
brudtärnor som ska försöka arrangera världens bästa bröllop, med lysning
och möhippa och hela rasket.
Annie har ett struligt kärleksliv; hon
dejtar ett riktigt asshole, och hon delar
lägenhet med två riktigt oerhört bisarra
britter; ett syskonpar spelat av Matt Lucas från Little Britain och Rebel Wilson.
För att göra det hela värre, har Annie
tvingats lägga ner sitt lilla kondis och
jobbar i en smyckebutik där hon vantrivs.
Att vägen till bröllopet kommer att bli
problematisk står klart när en viss Helen (Rose Byrne) tillhör tärnorna; hon
är vacker, stenrik, tillgjord och inte alls
som vare sig Annie eller Lillian – eller
de övriga. Och problem blir det. Vad
som följer är fullkomligt sanslöst. Inte
nog med att jag skrattade högt när jag
såg filmen – jag skrattade ofta.
Rollfigurerna är fantastiska, det är
ingen hejd på någonting, och starkast
av alla lyser Kristen Wiig – hon borde
fan få en Oscar för både sin roll och
manuset! Hon är extremt rolig!
Det är inte lönt att försöka beskriva
de oräkneliga grejor som är hysteriskt
kul här, men den billiga tatueringen
med mexikanskt motiv är en höjdare,
liksom när Annie och Helen tävlar om
att hålla bäst tal till Lillians ära.
Grejen med Kristen Wiig är att hon
bara försöker vara rolig – som i ROLIG.
Och verkligen lyckas! Bridesmaides är
inte ”kvinnlig humor”, det är stor humor!
Jag är på vippen att dela ut en femma i betyg till den här filmen. Så varför
gör jag inte det? Jo, därför att den varar två timmar och fem minuter. Den
är aningen för lång, den borde trimmats med en kvart, tjugo minuter. Men
detta är min enda invändning mot
Bridesmaides.
Annies morsa, som målar porträtt av
kändisar (som Burt Reynolds), spelas
av Jill Clayburgh, som gick bort i november förra året. Hon var ju även med
i Love And Other Drugs, som hade
premiär i januari i år. Det är ju minst
sagt ovanligt att få medverka i två filmer
som båda har premiär efter att man har
dött. Det handlar ju inte om gammalt
arkivmaterial som klippts in Ed Woodstyle. David Carradine slår dock dessa
två filmer med bred marginal. Han har
fortfarande filmer i post-production,
två år efter att han dog.

Tropa De Elite 2 öppnar med att människorättsaktivisten Diago Fraga
(Irandhir Santos) håller ett föredrag
om hur fel det är att sätta brottslingar
i fängelse, där de kriminella bara blir
ännu värre – medan Nascimentos berättarröst klagar på alla naiva vänsterintellektuella (dvs Fraga), som inte förstår att de grova brottslingarna måste
utrotas. Detta parallellklipps med ett
upplopp på ett fängelse, som slutar
med ett blodbad. Matias degraderas,
medan Nascimento görs till hjälte och
för en topposition inom underrättelsetjänsten. I en osedvanligt kriminell del
av staden börjar ett gäng före detta poliser att styra och ställa. Dessa enormt
korrumperade män bildar en milis med
maffiametoder, och de stöttas av politiker och andra med maktposition.
Milisen är lika farlig som de ursprungliga bovarna; de drar fram och slaktar
allt och alla i sin väg. Nascimento är
plötsligt omringad av fiender, alla verkar vara mer eller mindre korrumperade. Översten får även se gamla vänner
bli fiender och han måste samarbeta
med Fraga.
Jag tycker nog att Tropa De Elite 2 är
bättre än den första filmen. Antagligen
beroende på att man inte behövt lämna
stort utrymme för en bakgrundshistoria, utan ägnar hela filmen åt kampen
mot de korrumperade. Men det är inte
alltid helt lätt att hänga med i svängarna, att veta vem som är vem och vilka
grupper de tillhör. Jag hade först svårt
att skilja på BOPA och milisen, och de
övriga, ”vanliga” poliserna. Berättartekniskt är det lite ryckigt, lika ryckigt
som den handhållna kameran under de
många eldstriderna. Skådespelarna är
utmärkta, Wagner Moura är sympatisk
som den ibland tvivlande och motvillig hjälte. Det är kul att han ifrågasätter naiva vänsteråsikter. De kriminella
i den här filmen är värre än värst, vidrigare avskum är svårt att hitta, och det
verkar finnas miljoner av dem. Den del
av staden där de flesta striderna sker
skildras nästan som en vilda västernstad. En rollfigur jag gillade, är en gapig programledare för en talkshow;
stor som ett hus, och han är förstås lierad med det skumma anhanget.

Det är trångt på de svenska biograferna. Blockbusters lägger beslag på många dukar under långa perioder. Massor av filmer står på kö för att biovisas.
Ännu mer får stå över biovisning och dumpas direkt
på DVD och Blu-ray. Filmer som bedöms vara kommersiellt riskabla. I många fall förstår jag beslutet –
som med Season of the Witch härförleden. Men Faster, i regi av George Tillman Jr kunde gott fått gå en
runda i filmstäderna.
Dwayne Johnson är en namnlös hårding som kör
flyktbilar. Faster öppnar med att han släpps ut ur
fängelse, där han suttit sedan en stöt gick fel – och
någon lät avrätta hela rånargänget, vilket inkluderade
huvudpersonens bror. Det första vår chaufför (som
överlevde en kula i huvudet) gör, är att söka upp alla
som var inblandade i avrättningen för att döda dem.
Carla Gugino är polisen som sätts på att jaga tag
på den rasande mannen som far runt och skjuter till
synes oskyldiga människor. Hon tvingas samarbeta
med en namnlös snut, som spelas av Billy Bob Thornton. Det gillar hon inte. Ingen gillar denne snut, med
drogproblem och andra problem. Till på köpet jagas
chauffören av en egocentrisk hitman.
Faster är verkligen en stenhård film med föredömligt enkel historia. Men filmen lyfts av Guginos och
Thorntons insatser i intressanta roller, och filmen är
inte den vanliga actionrulle man kan tro den är. Förvisso listade jag tidigt ut den överraskande twisten på
slutet, men det kan jag leva med.
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Text: Pidde Andersson

Elephant White (Noble
Entertainment)

År 2004, tror jag det var, hamnade jag
på en thailändsk fest i Cannes. God
mat, kul uppträdanden. Konferencier
var en liten thailändsk tant, som plötsligt fick upp nya stjärnan Tony Jaa på
scenen. Han hade gjort stor succé i
martial arts-rullen Ong-bak. För att ge
Jaa en komplimang, sa den lilla tanten
på dålig engelska “I hope you will make
a better movie next year!”. Hon begrep
inte själv hur roligt det var.
“Ong-bak var dock inget vidare trots
Jaas fantastiska skicklighet. Filmen regisserades av Prachya Pinkaew, som
nu fått göra en amerikansk actionthriller. Men den är inte heller något vidare.
Djimoun Hounsou är något slags legoknekt på uppdrag i de sjabbigaste delarna av Bangkok. Kevin Bacon pratar
med överdriven brittisk accent. Storyn
är rörig och engagerar aldrig.

Trolljägaren (SF)

Mockumentären Trolljägaren blev oväntat en stor biosuccé i sitt hemland Norge förra året. Även på festivaler runt om i världen fick den ett varmt mottagande.
Filmen har redan släppts på DVD i ett flertal länder
och har blivit något av en snackis – en japansk journalist skrev till mig och ställde frågor om norska troll!
Här i Sverige smygs filmen direkt ut i videobutikerna.
André Øvredals fejkade dokumentär är gjord med
låg budget, men har förvånansvärt bra specialeffekter. Vi får följa några studenter som i sin tur följer en
mystisk man som påstår sig vara trolljägare, och jodå,
visst existerar troll i verkligheten. Trollen imponerar
– och dessa norska troll skiljer sig en del från våra
svenska skogstroll. Trolljägaren hade kanske inte blivit en massiv succé här, men nog hade den väl kunnat
få svensk biopremiär?

Illustration av Malin Biller

The Roommate (Sony)

Minka Kelly. Cam Gigandet. Visst låter det som porrskådisar! Fast det är
det inte. Efter att jag sett fem minuter
av thrillern The Roommate, en amerikansk film i regi av dansken Christian
E Christiansen, kände jag att... jösses,
jag vill inte se den här filmen! Men jag
såg klart på den ändå.
Det här känns verkligen som en film
vi alla sett förut. Söta Sara börjar på
college och får en söt och glad rumskompis, Rebecca. Dock visar det sig
snart att Rebecca är världens psycho.
Hon verkar bara vilja ha en vän här i livet, och denna vän ska Sara bli. Därför
ger sig Rebecca på alla i Saras närhet,
och när vi närmar oss slutet, blir hon direkt våldsam och mordisk.
Ensam ung kvinna söker och en
massa andra filmer om tosiga grannar,
makar, kompisar, släktingar, inneboende, steppdansörer... Som sagt, vi har
sett det förut. Och det är inte särskilt
bra eller kul eller intressant den här
gången. Fast det är ju klart, jag är 25 år
äldre än målgruppen och troligen även
av fel kön. Tonårstjejer lär gilla det här.
The Roommate är inte tillräckligt dålig för att totalsågas, det är en snygg,
kompetent bioproduktion och töserna i
den gör inte ont att titta på.
Filmen innehåller en kattunge inslängd i en torktumlare och jag sätter
ett plus i kanten för att en av skådisarna
har det stilfulla namnet Cayla Korven!
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Bokrecension

Stig.
Niklas Rådström
Albert Bonniers Förlag

Den förlorade symbolens hemligheter
av John Michael Greer
Ica Bokförlag

Tornet
Uwe Tellkamp
Bonniers

I skuggan av ett krig
Marina Tsvetajeva
Ellerströms

Chelsea Horror Hotel
Dee Dee Ramone
BTM Books

Under många år var fredagsluncher ett
obligatoriskt inslag i Niklas Rådströms
liv. Det var då han träffade sin vän Stig
Claesson, Stig, och skämtsamt sade
de att endast dödsattesten var okej
som ursäkt för att inte komma. Den
sortens skämtsamma och varma vänskap genomsyrar hela Stig. Dock umgicks de inte i perioder då Stig drack
– Niklas drog sig undan och avvaktade tills Stig ringde när han återigen var
nykter. Det gör att den här boken visar
en annan bild av Slas än den man annars matas med; bilden av en nersupen, tablettmissbrukande man som
åkte runt på galna resor och lämnade
sin familj i sticket. I Stig berättas om en
disciplinerad konstnär och författare
som bar fliten som en fana framför sig.
En man som vuxit upp på Södermalm
i Stockholm och som alltid förblev en
äkta söderkis – det berättas att Slas
alltid hade svårt att acceptera folk som
kom från en annan del av staden.
Jag blir väldigt förtjust i boken Stig
och kommer på mig själv med att
önska att den varit längre än sitt nu
blygsamma sidantal. Det är nämligen
fängslande att läsa om den här mannen som var mytomspunnen redan i
livet, och som gärna själv spädde på
myterna en aning. Och Niklas Rådströms berättelse innehåller en stor
mängd kärlek och värme till sin numera
bortgångne vän. Den värmen känns
när jag läser boken.
Förutom att handla om Slas så ger
boken en berättelse om ett Sverige som
inte längre finns, det där Stig Claesson
växte upp. Ett Södermalm långt innan
man började kalla delarna söder om
Folkungagatan för SoFo, ett Södermalm som inte var det minsta hippt.
Niklas Rådström gör många viktiga
poänger, bland annat när han konstaterar att allt som Stig skapade inte
var mästerligt. Ibland skrev han och
tecknade sådant som inte var bra.
Men utan de där dåliga skapelserna
så hade inte heller de bra fått komma
fram. Det är något som dagens regering borde ta till sig av, menar Niklas
Rådström, när de propsar på att även
konst ska gå med vinst.
Stig är en bok som jag kan rekommendera de flesta människor, oavsett
om man är inbitet fan av Slas eller inte.
Den är omöjlig att sluta läsa och otroligt välskriven. Själv blir jag nyfiken på
att vidare utforska Rådströms eget författarskap, förutom att läsa fler böcker
av Slas.

Jag har inte läst någon av Dan Browns bästsäljande
romaner, men jag har sett de två vissna filmer som har
gjorts. De fick mig inte att vilja läsa böckerna. Tvärtom. Och det är lite synd. Jag är egentligen väldigt intresserad av det Brown skriver om, det har jag alltid
varit. Hemliga sällskap, mystiska symboler, ockultism, stora mysterier. Dan Brown har gett genren en
fånig Svenssonstämpel; det här är äventyrsromanernas motsvarighet till Allsång på Skansen. Vilket det ju
inte behöver vara. ”Den förlorade symbolens hemligheter” är ett lexikon som enligt förordet ska ses som
ett slags kompendium till Browns senaste bok. Men
det går utmärkt att läsa Greers bok utan att ha gett
sig på Brown. Här går Greer igenom en lång rad mystiska företeelser och människor. Frimurarna, såklart,
men även filosofer som Jung och Platon. Och det är
intressant. Förstås. Dock finner jag det lite märkligt
att boken bara är på 175 sidor – varför så tunn? Och
varför saknas illustrationer? Hittade de inga schyssta
bilder på Nostradamus?

Att ge sig på att läsa en niohundrasextioensidig mastodontroman är kanske vid första anblicken inget för den
nutida internetmarinerade omsigochkringsigmänniskan men för de som försöker kämpa lite mot den nya läsordningen är det ett uthållighetstest som
vid målgång blir en god slurk bekräftelseknark. Det krävs en viss styrka att
ägna veckovis åt samma story när man
över de senaste åren blivit van att matas med nya balla grejor varje sekund.
Nå, styrkan krävs nu mer för att komma över inbillade hinder än verkliga.
När det gäller just Tellkamp så är inte
961 sidor mycket. När sidorna är så
bra som de är i Tornet är det verkligen
inte någon kamp att ta sig genom feta
böcker. Det går, visar det sig, åt precis
961 sidor för att lugnt, metodiskt, infernaliskt skickligt och med en strategi
som själva Stasi skulle avundats liksom
indoktrinera in känslan av det östtyska
förfallet i huvudet på läsaren.
Det är rena rama romanmagin,
gott folk. Visst är Tornet är en släktkrönika men det är en sådan berättad med ett visst mått av skenbart virrvarr där kärnan allt snurrar runt ändå
är historien om DDR:s sista år. Med
Tysklands trista nittonhundratlasöde
som bagage och lök på laxen. Det är en
vidunderlig berättelse och det tar tid
att lägga den mångfacetterade bilden
på plats. Storyn om familjerna, det
påtagliga klassamhället, umbäranden,
vardagen, tristessen, kärleken, antydningar av förfall och sprickor i fasaden
efter hand, den ironiska attityden mot
de officiella idealen osv. osv. osv. börjar
några år in på 80-talet och jobbar sig
mot att muren tillslut faller. Efter att ha
läst den har man en ny bild, en djupare,
av hur det måste ha gått till och av hur
det måste ha känts den där tiden. Just
det är en feeling jag knappast tror man
kan skaffa annat än på detta sätt, genom en ordentligt bra roman. Tellkamp
är en magiker att lägga till raden av nya
fantomer som dykt upp de senaste
åren (Knausgård, Oxanen, osv. osv.
osv.). Om vår tid ser slutet på romanen
så märks det i varje fall inte på kvaliteten
på det som faktiskt skrivs. Tellkamp
briljerar på flera plan med en story som
kryper in i läsaren och både ger helt nya
vinklar och samtidigt förändrar ens syn
på en tid som man väl sällan ser några
hotta tweets om. Och han gör det med
myriader av sköna referenser och rena
uppvisningen i narratologitricks UTAN
att för en sekund irritera eller trötta ut
en med hur duktig han är. Försök hitta
det i social media. Fantastisk bok. Tornet är ett lååångt nöje.

Den ryska poeten Marina Tsvetajeva
rörde sig bortom, mellan och mot politiken men i högsta grad i sin tid. Generationskamrat med Achmatova, Pasternak, Mandelstam, Majakovskij, alla
födda på 1890-talet. Till skillnad från
Majakovskij anslöt hon sig aldrig till revolutionärerna. Hennes man var till och
med officer på den vita motståndssidan. Framför allt fronderade hon våld
och de kollektiva anspråk som bolsjevikpartiet tog vid revolutionen 1917.
Hon kom att leva ett liv i landsflykt,
innan hon fyrtioåttaårig tog sitt liv genom att hänga sig, utfattig och ensam.
Då var hennes make skjuten för spioneri, dottern satt i arbetsläger och den
yngsta dottern hade svultit ihjäl 1920.
Tsvetajeva kom från en intellektuell,
bildad familj, som ruinerades 1917.
Då oktoberrevolutionen bröt ut var
hon 25 år gammal och satt ensam på
Krim med sina två döttrar. Maken hade
som sagt enrollerat sig på den vita sidan i det inbördeskrig som brutit ut.
I skuggan av ett krig är Tsvetajevas
dagbok och anteckningar från den här
tiden.Den vittnar om ett elände och en
fattigdom som är svårt att föreställa sig.
Hennes omständigheter ser ut så här
i en anteckning: ”ett högt takfönster –
baljan på golvet – trasorna på alla andra
stolar – yxan – strykjärnet... Människor
som kommer pinar mig: ’Så här kan ni
inte leva. Det är förskräckligt. Ni måste
sälja allt och flytta.’ Sälja! – Lätt att säga!
– Alla mina saker tyckte jag om när jag
köpte dem – därför vill ingen köpa.Året
1919 har inte lärt mig någonting i livet:
varken sparsamhet eller avhållsamhet.”
Annars är anteckningarna långt
ifrån konkreta beskrivningar av hennes
villkor, även om de skymtar fram som
ovan. Mer ägnar sig hon åt att registrera mentaliteten, en anda i landet, som
hon tycker är utarmad, materialistisk
och allt annat än kontemplativ.
Det är i hög grad en poetisk dagbok,
en inre resa, en ”äventyrsresa” kallar
hon den själv, och där är det viktigaste – ordet. Hon skriver om kärlek, kommenterar attentatet mot Lenin, Kristus,
Tacksamhet, Skabb.
Tsvetajeva skriver i snabba blixtrande bilder, som flimrar förbi likt överrumplande gamla filmklipp. Med den
skillnaden att hon knappast ger vika för
det förföriska flödet och än mindre ger
avkall på en andlig hållning, som ju är
mycket stark genom hela hennes poesi, där orden ges en närmast religiös
tynd. De lyser upp likt tillfälliga bloss.
Så går vi från bild till bild.
Därför är I skuggan av ett krig som
en utförligare längre prosadikt av Tsvetajeva. Den som redan tagit hennes
poesi till sig kommer in i ett fruktansvärt
landskap, som bildar bakgrund till hennes författarskap, den som ännu inte
läst poeten Marina Tsvetajeva hoppas
jag lockas av hennes dagbok och anteckningar. Den är bland det starkaste
som publicerats, och den ger ett obönhörligt sidoljus på en revolutionär tid.

”En berättelse om skräck, droger och
rock’n’roll” står det på omslaget. Och
det är precis vad det är.
År 2002 dog Ramonesbasisten Dee
Dee Ramone i en heroinöverdos, efter
att ha varit drogfri i flera år. Året dessförinnan hade han romandebuterat
med Chelsea Horror Hotel.
Hotel Chelsea är en legendarisk
plats i New York. Det är ett slags lägenhetshotell som lockar till sig konstnärer
och kändisar på flykt, men även samhällets mest udda och utslagna existenser.
En del bor där eftersom de inte har någon annanstans att ta vägen. Hotellet är
förknippat med Andy Warhols The Factory, Janis Joplin röjde där, men mest
beryktat är hotellet för att det var där
Sid Vicious mördade sin flickvän Nancy
Spungen (och enligt Dee Dee Ramone
råder det ingen tvekan om att Sid mördade Nancy). 2008 gjorde Abel Ferrara
en dokumentärfilm om stället.
Chelsea Horror Hotel utspelar sig
åren 1997 till ‘98 (åtminstone dateras
inte händelserna efter ‘98). Dee Dee
Ramone och hans unga, sexiga, latinamerikanska hustru Barbara bor i rummet där Sid dödade Nancy. Dee Dee
är i alla fall övertygad om detta. Barbara tillbringar större delen av tiden med
att sova, hon ligger naken på sängen
och ofta är hon stenad. Dee Dee själv
promenerar med hunden Banfield.
Boken kallas roman, men det dröjer drygt hundra sidor innan det börjar
likna en roman. Till en början känns Dee
Dees redogörelse för sitt liv som en
samling noveller, eller snarare kåserier.
Kapitlen är fristående historier. Dee
Dee och Banfield traskar runt och vi introduceras för människorna som bor på
hotellet och i kvarteren i dess närhet.
Efter halva boken börjar dock kapitlen hänga ihop något så när, medan berättelsen spårar ur mer och mer. I början
känns detta som en realistisk skildring
av Dee Dee Ramones omgivning, vissa
omnämnda personer existerar, men
snart tar allt en helt ny vändning. För varje nytt kapitel utvecklar sig boken till en
orgie i groteskerier och extremvåld.
Dee Dee nämner flera gånger att
han snart kommer att dö. Boken blir till
ett slags ”Dee Dee Ramones inferno”
– den skildrar hans vandring genom
skärselden. Han vill ta en sista sil, bli
hög en sista gång, spela rock’n’roll en
sista gång, innan han kan dö och boken ta slut.
På en vidrig toalett på en tunnelbanestation träffar Dee Dee på Sid Vicious spöke. Sid återkommer senare, då
de två ger sig ut på en helvetesfärd i hotellets källare, där Johnny Thunders och
Jerry Nolan från New York Dolls häckar,
liksom Stiv Bators från The Dead Boys.
Dessa döda rocklegender får utgöra
resten av supergruppen som bildas
medan hotellet rasar samman och hotelldirektören förvandlas till Djävulen.
På vägen dit hinner en faslig massa
människor dö. Det blir ofta fullt slagsmål mellan de boende, och efter ett tag
börjar de döda varandra. Sedan börjar
Dee Dee själv att ha ihjäl de han ogil-

Jessica Johansson

Pidde Andersson
The Walking Dead, Vol. 1
Tills Döden Skiljer Oss Åt
Robert Kirkman och Tony Moore
Apart Förlag

När TV-serien The Walking Dead dök upp på TV tidigare i år, skrevs det spaltmil om denna, även i svensk
press. Här hade vi en blodig, våldsam zombiehistoria
som togs emot med öppna armar, som hyllades och
ansågs vara en aning nyskapande, eftersom den fokuserade på människorna; de som överlevt apokalypsen, och deras relationer till varandra. Få påpekade
dock att The Walking Dead bygger på en amerikansk
serietidning, och nu har denna översatts till svenska.
Apart Förlag är alldeles nystartat och deras första
utgåva är en volym som samlar de första sex numren
av serietidningen – fler volymer utlovas, i USA är man
uppe i fjorton samlingsvolymer. Visst känner man
igen mycket från TV-serien. Polisen Rick, som legat
i koma, vaknar upp på ett sjukhus och upptäcker att
han är alldeles ensam. Världen har tagits över av levande döda. Han beger sig ut i ett ödelandskap för
att hitta sin familj, vilket han snart gör. De bor med en
handfull överlevande i ett läger, och hela tiden hotar
zombies bakom buskar och snår. Den tecknade serien är bättre än TV-serien. Den är väldigt effektivt berättad och lika effektivt tecknad. Snyggt och skickligt.
Bitvis blodigt och våldsamt, förstås, men fokus ligger
på människors relationer och beteende under en extrem krissituation. Frågan är bara hur länge berättelsen kan fortgå utan att den upprepar sig och blir tjatig
– vilket jag tycker TV-serien blev efter några avsnitt.
Pidde Andersson

Fredrik Hellström

Thomas Millroth

lar. Till och med hunden Banfield sliter
sönder en gammal kärring på stan.
Sällan har New York City och dess
människor skildrats så här skitigt. Dee
Dee Ramone får staden i allmänhet
och Chelsea i synnerhet att framstå
som en enda stor varböld. Det vanligast förekommande adjektivet i boken är ”äcklig” och varianter på detta
ord. Människorna är alkisar, pundare,
prostituerade, psyksjuka, transor och
bögar – just bögar verkar Dee Dee betrakta som ett kriminellt släkte. Miljöerna är fyllda av pisspölar och ruttnande
spyor, kackerlackor och likmaskar. Alla
utan undantag tar droger.
Dee Dee Ramone beskriver sig själv
som artig och trevlig – i förhållande till
alla andra. Men han hatar allt och alla.
Han ger ibland intrycket av att vara det
värsta rövhålet av alla. De sista hundra
sidorna kan han inte tänka på något annat än att skaffa crack och heroin.
Chelsea Horror Hotel är en väldigt
underhållande bok och den är ofta
rätt rolig. Dee Dee Ramone skriver i
en medryckande stil som tilltalar mig.
Baksidestexten kallar det här ”pulplitteratur”, men det här är egentligen
väldigt långt från klassisk pulp. Tyvärr
blir boken lite tjatig mot slutet. Någon
egentlig handling saknas och det enda
som händer, sida upp och sida ner, är
att folk spyr, skjuter upp eller lemlästar varandra. Det är lätt att få intrycket
att författaren var stenad när han skrev
den och bara beskrev sina mardrömmar och hallucinationer.
Det är synd att Dee Dee inte hann
skriva någon mer bok. Det hade onekligen varit intressant om han fått ur sig
till exempel en deckare skriven i samma stil, utspelande sig i samma vidriga,
ruttnande, stinkande värld.
Det svenska omslaget är tecknat
av serietecknaren Kim W Andersson,
en hyllning till EC Comics och mycket
snyggare än det amerikanska originalomslaget, som dock Dee Dee själv
stod för. Dee Dee Ramones egna illustrationer i inlagan finns kvar i den
svenska utgåvan.
Pidde Andersson

Vilken teater!
Siegfried Lenz
Thorén & Lindskog

Luftspår
Magnus Engström
Kartago

Siegfried Lenz var en i Gruppe 47. Det finns flera böcker av
honom på svenska, inte minst Tysktimmen, ett av efterkrigslitteraturens mästerverk. Thorén & Lindskog ger nu ut sin
andra bok av honom, Vilken teater!, som är en riktig klassisk
skröna. Den förra var hans stora succé En tyst minut, en
berättelse som badar i tidsfärg och sorg. Det är en mogen
författare som vid 80 års ålder återskapar en tid där han
ömsint placerar unga människors känslor. Vilken teater! är
uppföljaren, men några likheter finns knappt. Det handlar
om ett teaterbesök i ett fängelse, där en grupp intagna går
in i skådespelarnas buss och rymmer. De förväxlas i en liten
stad med den regionteater vars buss de just kapat. Det är
bara att spela spelet. Fångarna blir skådisar, de blir till och
med hjältar och kändisar på den lilla orten. Jag ska inte berätta hur det går. Men Lenz har valt farsens form och också
skapat ett gäng udda typer. Händelserna följer slag på slag
och läsaren bläddrar fort för att se om alla klarar sig. Det
är rappt, roligt och halsbrytande. Bättre läsunderhållning
kan jag knappt tänka mig. Och på slutet finns också några
stänk vemod. I alla fall några av de vinddrivna gestalterna
fastnar i minnet. Jörn Lindskog har gjort en rapp och träffsäker översättning. Jag ser fram mot mer Lenz i Thorén & Lindskogs föredömliga fokus på tyskspråkig litteratur.

Suggestiv. Det är det första ord
som dyker upp i huvudet när jag
söker en beskrivning av Magnus
Engströms serienovell Luftspår.
Detta är ingen vanlig bok. Om
vi ser till formen. Det är en serie,
men ändå inte. Inte så som vi vanligtvis föreställer oss en serie. Ni
vet, med rutor och pratbubblor.
Varje sida utgörs av en bild med
undertexter i form av tankar. Själva berättelsen, en kriminalhistoria, är mer av dussinvara. Om än
inte helt ointressant. Vi får möta
den pensionerade poliskommissarien Torsten som åker till Gotland för att nysta upp ett gammalt
olöst fall. På ön bor också Katia,
en ung lärare mitt i en personlig
kris. Hennes historia löper parallellt med Torstens. Föga överraskande sammanstrålar de småningom och bildar en helhet. Helt
enligt dramaturgins ABC. Men,
det må vara hur det vill med detta.
Och jag ska inte bli mer detaljerad än så. Det verkligt intressanta
här är ändå inte handlingen i sig
utan hur den presenteras. Hur
den bärs upp. Vad det är som driver den framåt. För det centrala är
bilderna. Den sparsamma texten
har snarast, paradoxalt nog, en illustrativ funktion. Man har, så att
säga, ställt den traditionella novellframställningen på huvudet.
Och vad som får mig att fortsätta
vända sidorna är också den alldeles unika stämning som genomsyrar Engströms bilder. Bilder som
skapar ett djup i berättelsen på
ungefär samma sätt som när en
begåvad skådespelare gjuter liv i
ett annars dött manus. Vi har här
att göra med en oerhört driven
tecknare som imponerar djupt.
Och jag hoppas att vi får se mer av
honom i det här sammanhanget.

Thomas Millroth
Lennart Sjögren
Den stora munnen
Albert Bonniers Förlag

”I ett djurs mungipa såg jag samma väntan
som i en människas”
Lennart Sjögrens diktsamling heter Den stora munnen.
Från livet till döden till livet igen rör de sig, dikterna. Jag får
en känsla av att jag bara borde skriva ett par meningar i
den här recensionen, och sedan återkomma. Återkomma
när jag har läst boken genom åtminstone alla årstider. Årstiderna, natten och dagen ryms nämligen alla i diktsamlingens nätta sidomfång. Men bara bokens första dikt,
som också fungerar som baksidestext, är oförglömlig.
Lennart Sjögren har skrivit sedan 50-talet men skriver inte
alls elitistiskt utan lekfullt och inbjudande. Det är inte svårt,
det är enkelt. Såhär kan det låta inledningsvis i en dikt:
”Den torra hettan som kan finnas
hos en vindlös planterad tallskog
i sen augusti
klassad som oskön
ändå en plats där en människa
och det som är utanför människan kan stämma möte.”
Fantastiskt, ordet ”oskön” och allt. Vilket flyt i texten. Lite
längre fram går det från en slaktares blodfläckar till en
skrivares bläckfläckar på bara en rad. Här finns något om
minnen om ljud och ljus. Minnen som sällskap, minnen
som motpoler. Om drömmar och om fåglar. Och om något som är försvunnet och någonting som finns kvar – livrester – och munnar förstås. Munnar, denna förutsättning
för så vilt skilda aktiviteter som att andas, att äta, att kyssas och att fånga in det som är utanför människan.
Jerker Kaj

Patrik Evereus
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Yes / Fly from here (Frontiers/
Cosmos)

En del begår det förutfattade misstaget av att avfärda Yes som drygare
än någonsin. Men alla mår bra av en
dos symfonirock mellan varven, och
jag menar allvar! Musiken är nämligen
som livet: ibland skiftar tempot i en rasande hastighet, ibland lunkar det bara
på och ibland går den på ren rutin. Jon
Anderson har ersatts av Benoît David
som hämtats från – hör och häpna:
ett YES tribute band! Saknar man då
den så viktiga Anderssonska rösten?
Nej. Benoıt lyckas med konststycket
att lägga sig någonstans mittemellan
Andersson och Trevor Rabin och på
det viset skapa en egen identitet som
känns helt naturlig, och med Trevor
Horn bakom spakarna låter Squire,
Howe och White riktigt inspirerade.
Textmässigt har aldrig YES haft så
mycket att tillföra, men melodierna
vävs snyggt in i musiken – oavsett tempo. Låtarna är inte mer komplicerade
än säg Everyones reklam-hit Millions,
och skulle den publiken hitta till YES,
kan mycket väl Fly from here part 1,
bli en långkörare. Fly from here andas
såväl 90125 som Big Generator, och
Roger Deans skivomslag är alltid så
vackra att de förtjänar betraktas på 33
1/3-storlek.

The Sabrejets / Sin-Sational
(Raucuos Records)

Första gången jag hör det här gänget
fast de hållit på ett bra tag. De kommer
från Belfast vilket knappast kan räknas
som rockabillyns epicentrum. Eller greasy rock´n´roll som de själva kallar det.
De gör i alla fall en fullt godkänd platta
med några covers. Ramones Blitzkrieg Bop känns på pappret aningen
ut tjatad men de gör en såpass egen
version att det är den mest lyckade
cover de gör. The Cramps Ultra Twist
och The Outcasts Seven Deadly Sins
gör de bra men de blir inte lika lyckade
som Blitzkrieg Bop. Deras egna låtar
har också toppar och dalar men det är
en fullt godkänd platta. Själv hade jag
dock skurit ner från 18 låtar till 10–12.
Kvalitet slår alltid kvantitet.
Janne Falk
Rockabilly Roads /Rockabilly and
other exciting sounds! (Playground Music)

Lars Yngve
Patti Smith / Horses
(Arista/Music on vinyl)

1975. Horses. Vad är det att säga mer?!
Patti Smith öppnar med en rasande
egen version av Van Morrisons Gloria
– och under albumets gång passerar vi
Free money, Land mm – en alla tiders
klassiker. Klassiker – vilket missbrukat
ord. När jag i handen håller vad ett musikalbum verkligen kunde vara. En genomarbetad helhet, en total konstnärlig
produkt, en samling stycken som fogar
sig till varandra likt dikter i en diktsamling, ett kongenialt omslag, kanske det
mest kända av alla, nämligen Robert
Mapplethorpes porträtt av Patti Smith.
Inte många musikaliska påståenden har
varit starkare än det här albumet. Det
har återutgivits förr. Att det här presenteras som 180 g vinyl med originalomslaget är alltså inte koketteri för samlare;
det är att göra ett stort konstverk tillgängligt. Vilket det alltså knappast varit
som CD eller nerladdning.

Namnet säger allt om vad det här
handlar om. En bra mix av kända och
mindre kända band. Av de 21 spåren
så är det dock de kända namnen som
gör det bäst. Fatboy, Heavy Trash, Brian Setzer och Jery Lee Lewis/ Ronnie
Wood är de som lyser klarast tillsammans med lite mindre kända Nick Curran & The Lowlifes samt JoBuddy &
Down Home King III. Det finns både för
och nackdelar med en sådan här samling. Det positiva är att man garanterat
upptäcker något nytt som man gillar
men det blir samtidigt en del låtar som
inte faller en i smaken. Har man inte
lyssnat så mycket på rockabilly så är
dock det här en utmärkt start.
Janne Falk

Ramones /Leave Home/Rocket
To Russia/Road To Ruin (Warner/
Rhino)

Tre ackord, långt hår, skinnjacka,
jeans, låga Converse och naturligtvis ett rungande Gabba Gabba Hey!
Ramones fyra klassiska album återutges och jag kan nog påstå att Ramones, åter igen, mer eller mindra har tagit över mitt liv. Varken förr eller senare
hade någon varit så fräck i långt hår
och glasögon som Joey, och aldrig tidigare hade ett band lyckats riva av 14
låtar (varav den längsta 2:35)på en debut som dessutom klockade in under
halvtimmen – nästan kortare än en genomsnittlig Pink Floyd-låt! Inget dödkött, inga utdragna solon, eller snarare:
inga solon överhuvudtaget, och inte
en trist sekund. Föredömligt. De poserade framför tegelväggen rakt upp
och ner, och de lät precis som de såg
ut. Med titlar som Blitzkrieg Bop, Beat
On The Brat, Now I Wanna Sniff Som
Glue, blev de odödliga hjältar som
omedelbart fick mig att beställa elgitarren ”Plankan” ur Hobbexkatalogen till
ett pris av 250 riksdaler. Ramones är
troligtvis det band som fått flest människor att börja spela gitarr och luftgitarr. Uppföljaren Leave Home befäste
deras ställning och när Rocket To Russia gavs ut exploderade allt med Sheena Is A Punkrocker. 1981 besökte
de Måndagsbörsen, som fortfarande,
tack vare Jonas Hallbergs humor och
halsbrytande översättningar av de utländska musikernas svar, är stilbildande, och var ett nöjesprogram där man,
hör och häpna, kunde höra artisterna
spela live. Road To Ruin, hade en mer
polerad ljudbild om än fortfarande föredömligt massiv gitarrvägg, med titlar
som I’m Against It (inte Groucho Marx
låt, om någon nu trodde det!) I Wanna Be Sedated och She’s The One.
Ramones, fortfarande bäst i test.
Lars Yngve

MoHa! / Meiningslaust Oppgulp
– A Singles Compilation (Rune
Grammofon)

MoHa! från Stavanger är slagverksspelaren Morton J. Olson och gitarristen Anders Hana. Men det säger
ingenting. För säger någonting gör
de två verkligen. Det är en hårt vriden
musik där ett flöde av skimrande vridna strängar och elektricitet från gitarren briserar mot ett fullständigt besatt
slagverk. Det spelar egentligen ingen
roll vad man ska kalla musiken; på
Myspace har de kallat den för ”Shoegaze” och jag ler litet undrande. För
här finns den virtuosa tätheten och
ettrigheten i dödsmetall, här finns sårigheten i noise och skärande rosten i
industrimusik. Samtidigt som de inte
vill maxa rakt igenom genom att uppnå
högsta möjliga ljud i en tät massa. Den
här sammantställningen av singlar är
rätt underhållande i sin variation. Det
är en fruktansvärd energi rakt igenom,
och då och då tillåter det oss att stampa takten och knäppa med fingrarna
eller headbanga eller vad fan ni tar er
till när ni diggar.
Thomas Millroth
Artmade / This Was Us When You
Were Young (KTOWN Records)

Khaos Legions / Arch Enemy
(Century Media)

Khaos Legions är det punkigaste albumet Arch Enemy gjort. Såja, lugn i stormen, det har inte klippt håret, glömt
bort hur man spelar sina instrument
och börjat låta som Crass. Arch Enemy
spelar fortfarande melodisk dödsmetall på hög teknisk nivå. Faktum är att
deras åttonde platta mycket väl kan
vara deras mest tekniskt drivna. Gitarristbröderna Michael och Christopher Amott håller båda världsklass med
sitt gitarrspel. Storebror Michael har
ett grymt bra och själfullt ljud och hans
sju år yngre bror en något vassare och
hårdare ton men likväl så teknisk driven och ändå själfull. Bas och trummor
hanteras även dem förträffligt av Daniel Erlandsson och Petter ”Sharlee
D’Angelo” på bas. Det som särskiljer
Arch Enemy är som alla metalheads redan vet, att det är en späd kvinna som
growlar som en besatt. Men punken
då, vart kommer den in? Jo, textmässigt tar Khaos Legions upp ämnen
som anarki, uppror och kaos. Angela
och hennes medmusiker vill att folk
tänker själva, gör upp med vad som är
fel och att vi alla innerst inne är lika. Ett
bra budskap som redan gör en utmärkt
platta ännu bättre.
Jerry Prütz

Detta är skånebandets 7:e fullängdare.
Denna gång har man under en längre
tid jobbat med en låt åt gången för att
få en mer varierad mix och att varje låt
får det fokus som är svårt att skapa när
man spelar in i ett streck. Artmade är
ett band som har legat högt på iTunes
nedladdningslista de senaste åren,
men som trots detta verkar vara helt
okända för de flesta. Musiken pendlar mellan amerikansk collegerock och
brittisk arenaindie och gör det defintivt
med den äran. Det är mäktig, storslagen och kraftfull rock som dock aldrig
blir för pretentiös eller pompös. Hade
de varit engelska eller amerikanska
hade de varit skitstora och då menar
jag JÄTTESTORA. Nu är de inte det
men man kan väl glädjas åt att få lyssna
på fantastiska låtar som t.ex. öppningsspåret Never Again eller Follow eller
I’ve Had It Coming eller Leave It All
Behind eller… ja ni fattar! Det är svårt
att utelämna någon speciell låt. En
mycket stark och varierad platta som
kan bära hur långt som helst!
Tord Johnsson

Thomas Millroth

Illustration av Gunnar Lundkvist

The Quill / Full Circle (Metalville)

The Quill kommer från Ikea, Astrid
Lindgren och ostkakeland. Men där
upphör också likheterna. Sedan drygt
20 år tillbaka pumpar de ut tung men
ändå melodiös hårdrock. Ja, jag skulle kunna skriva ”Stoner” här men jag
vägrar klumpa ihop dem med dumlekola sega flumskallar som just lärt sig
stava till fuzzbox. Nej, Mönsteråskvartetten är så mycket mera än nerstämt
och segt riffande utan mål och mening.
Rent tunggung blandas med Led Zeppelinaktiga stycken och även om ”Full
Circle” är en varierad platta så är den
väl sammanhållen med ett fet och knivskarp ljudbild. Sångaren Magnus Ekwall har en röst som är en av genrens
allra bästa, skinnpiskaren Jolle Atlagic
hoppade in i, numera avsomnade Hanoi Rocks häromåret med förtjänst,
gör inte heller bort sig utan är även han
en utmärkt musiker precis som gitarristen Christan Carlsson och basisten
Robert Triches också är. På sin åttonde platta visar de precis att det hårda
skåpet är just nu placerat i Mönsterås
och där står det bra. Jag lyfter på hatten och gratulerar till en utmärkt bra
platta.
Jerry Prütz

Solander / Passing mt.
Satu
(Tenderversion)

Gösta Berlings saga / Glue
works
(Cuneiform)

Johannes Zetterberg /
Painter’s portrait (Innate
Groove)

Øresund Space Collective
/ Entering into the Space
Country (Kommun)

Fyra skivor, lika eller olika som de fyra
elementen, med olika drivkrafter, olika
ansatsankare, men med gemensam integritet och en tro på fysiska artefakter.
Solander: både som cd och lp. Zetterberg: cd. Gösta Berlings saga: starkt
begränsad lp-utgåva och en cd på legendariskt skivbolag. Øresund Space
Collective: lp. Så här blir det då:
Jord: Solander är fast rotade i en
gedigen indie-jord, det är en infallsrik pastoralpop som på denna deras
andra skiva låter mer ”färdig” än den
första (”Since We Are Pigeons” från
2009 som ryktas ska återutges), utan
spretighet, men med en mer genomproducerad ljudbild. Att ursprunget
bl.a. kan sökas i Scraps of Tapes är
inte långsökt, i alla fall inte om jag jämför med deras gamla demos från den
tiden. Det blir osvenskt och minner om
dagens amerikanska indiefolk/smygCanterbury med en uppsjö av instrumentkombinationer för trion och deras
gäster, tungsinta texter som också ibland leder tankarna till hur Current 93
hade låtit om han haft mer melodikänsla. En skiva som växer, definitivt, det är
jordbundet, musikalisk mylla att pressa
mellan fingrarna. Musik att vakna till.
Vatten: Johannes Zetterbergs musik rinner förbi, lätt och lekande. Välkommen in, sätt dig till rätta, så startar tidsmaskinen och tar dig tillbaka
till tre kvarts timmes oförblommerad
jazzrock. Denna traditionsbunda fusion framförd med en hel hord namnkunniga musiker inlånade av basist Johannes på hans andra skiva borde, om det
finns någon rättvisa i den musikaliska
världen, slå som ett urspårat magnetfält på Maxlab bland de som är västkustdiggare, till och med ljudbilden
minner om storheter från åttiotalet.
Eld: Gösta Berlings saga bjuder på
sin nya cd musik som brinner. De som
skrivit att den skiljer sig från vad de levererat tidigare, de har både fel och
rätt, det här känner vi igen från de tidigare skivorna, inte minst föregångaren, ”Detta har hänt”. Svängarna tas ut
mer, det är mer egensinnigt och kopplingarna bakåt till mer traditionsbunden svensk musik försvinner i fjärran,
i stället hamnar vi en något som bitvis
är europeisk konstrock som vore det
från Robi Droli. Inspiration från Camel och Steve Hillage är nu historia, i
en bastung (Gabriel Hermansson har
fått mycket utrymme att driva fler låtar framåt) produktion finns det i stället den kraft som märkts vid konserter, Gösta Berlings saga har inspirerat
Gösta Berlings saga, med Alexander
Skepps intrikata trummande, David
Lundbergs Fender Rhodes och Einar
Baldurssons nu så karakteristiska gitarrfigurer, med tillägg av både körer
och stråkar och, givetvis, allt lull-lull
producenten Mattias Olsson har i sin
studio. ”Sorterargatan 1” som en förversion av de tidigare utgivna låtarna
gestaltande portar längre neråt gatan
är förbindelselänken mellan förra skivan och denna, strukturen i det nästan
13 minuter långa stycket känns igen,
men den blir som en omtänksam storebror till Sorterargatans syskon. Gösta
Berlings saga framstår som ett av våra
mest spännande band, alla kategorier,

i landet och inte bara inom den progressiva musiken.
Luft: Dansk-svenska Øresund Space Collectives i stora delar improviserade musik laddade jag ner i parti och
minut i konsertform från archive.org för
flera år sedan, det var närmast rituell
rymdmusik där idéerna aldrig verkade
ta slut, ej heller energin eller uthålligheten (konserterna var låååånga!). På
nya lp:n (som jag inte hört, ska erkännas, tyvärr skickade man en cdr-kopia,
så kvaliteten på inspelningen vill jag
inte ha någon uppfattning om) fortsätter detta gitarrbaserad improviserande
med ohejdad styrka och jag skulle inte
vilja ta gift på att ta ut de olika styckena om jag blint skulle lyssna och välja,
men det ger en oresonlig stadga och
det är hela tiden intressant, där, därute,
där det svävar mellan psykedeliska planeter. På skivan vimlar det av gitarrister förutom ØSC:s kärna (bland annat
medverkar Gösta Berlings sagas förra
gitarrist) och a-sidans ”Born between
Stars” med repeterade gitarrslingor,
ett växlande jammande/solande och
en bas med drivande och avstannande trummor/bas visar att kosmiska avstånd inte enbart kan mätas av/med
berlinskolesyntetik, även om gitarrljuden ger mig Steve Hillage-vibbar från
anno 1979. Jag måste nog besöka archive.org och se om de lagt upp fler
konserter där (och, ja, herregud: där
finns nu 56 konserter att välja mellan!).
Jan-Erik Zandersson

MULLAH
OMARS
FLYKT
– orsaker till en resa

Snöstormarna på Österlen i vintras fick C-J att minnas den
fejkade nyheten om talibanledaren Mullah Omars flykt, och när
senare en trädgårdstomte passerade Järrestad föll bitarna på
plats. För de yttre likheterna finns där – mellan skäggig fundamentalist och keramisk trädgårdsprydnad! Och eftersom C-J gillar
att köra hoj fanns det bara en sak att göra…
Mullah Omars flykt är en roadmovie genom gamla DDR,
fylld med halsbrytande associationer, kulturhistoria, funderingar
kring media, och nedslag i bl a tomtestaden Gräfenroda, DDR:s
fängelse-stad Bautzen, spritstaden Wilthen som beskyddas av
en trädgårdstomte, och den arkitektoniska pärlan Görlitz.
Samt en promenad till Polen.
Som alltid när C-J håller i pennan blir det en läsupplevelse utöver det vanliga!

Ny bok av Millroth!

Berlin, Prag, London, Stockholm,
Beirut, Norrköping, Ystad,
T H O M A S M I L L R OT H skriver
personligt om improvisation, jazz,
experiment, konst, performance,
människor, motstånd.

Divka
k rytmu
zrozenà

Ny bok av C-J CharpeNtier!

Mullah Omars flykt kan beställas direkt via pg 28 58 34 – 8.
Pris: 120:- inkl frakt.
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Miriam Aïda, Eric Alexander, Jan Allan, Arild Andersen, Hans Backenroth, Dan Berglund, Stefano Bollani, Pierre Boussaguet, Lily Dahab,
Dave Douglas, Niels Lan Doky, Joe Farnsworth,
Jacob Fischer, Hal Frazier, LaGaylia Frazier, Richard Galliano, Herb Geller, Bengt Hallberg, Scott
Hamilton, Sofie Hellborg, Claes Janson, Jacob
Karlzon, Boriz Kozlov, Fredrik Kronkvist, Nils
Landgren, Erik Lindeborg, Magnus Lindgren,
Jan Lundgren, Harold Mabern, Pat Martino, Johan Norberg,Clarence Penn, Enrico Pieranunzi,
Nat Reeves, Georg Riedel, Sarah Riedel, Alex
Riel, Rosalia de Sousa, Bobo Stensson, Youn
Sun Nah, John Surman, Toots Thielemans, Jesper
Thilo, Svante Thuresson, Ulf Wakenius, Marcin
Wasilewski, Kjell Öhman

”OH SWEDEN. FIRST IKEA AND NOW KYSS MIG? HAVE I TOLD YOU LATELY HOW MUCH I LOVE YOU?”
– AFTERELLEN.COM

”…FÅR FUCKING ÅMÅL ATT LIKNA EN
BREVFILM FRÅN BULLEN...”

– AMELIA

Biljetter www.ystadjazz.se • Ystads Turistbyrå tel. 0411–57 76 81
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LÄTT OCH LÄTTSAMT
God design erbjuder möjligheter. Låter dig göra det du
önskar. Som Purus Line. Sätt en vacker golvbrunn där
du vill. Lätt och ledigt. Utan bekymmer. Nästan lättsamt.

www.purusline.se

– MAMA

”…EN HEJDUNDRANDE
”…VORE BROTTSLIGT ATT INTE UTSE DEN TILL ÅRETS
SVENSKA OSCARSBIDRAG.”
VACKER KÄRLEKSFILM…”

– Lite roligare i badrummet
W W W . F A C E B O O K . C O M / K Y S S M I G
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Adi S. analysieren.

Jack-Åke, ständig praktikant

Historia:
Föredragshållaren talar om gifter och
annat olämpligt i födan. Han frågar
åhörarna:
– Känner någon av er till något som vi
äter som kan förorsaka oss åratal av
lidande?
En röst i mängden:
– Bröllopstårta...

Harry Potta å dödsrälikorna del 2

Analys:
Es sind zellan man sådan klargesicht im einem ausgezahlen alles zu alles gesieht. Man gefült att das ist
einen Mensch mit viele erfahrenheit gesprecht. Ich
für exempel hat sind lange Zeit die denken am Verheiraten an Hüllan gelagt. Ich måste sage das meine
Schwenska viel bättre has geblitt!
Auf wienerschnitzel wünschen ihren A.
Schicklgrüber
Irene-Gren

S. Kald

Du Irene
Tycker du om att gå ut och dansa? Jag menar, vilket
är mest bekymrad över när du står därhemma vid
spegeln med läggningsvätska i håret: Att bogseras
runt av svettiga karlar med rinnande snus som flåsar
dig i örat och nyper dig i häcken under dansens gång,
eller rädslan för att inte bli uppbjuden alls?
Du Yngve,
För det första använder inte jag läggningsvätska.
Det är rent för dyrt. Nä, gör såhär istället: ta ett par
deciliter vätska från den inlagda gurkan, blanda
med 3 matskedar trälim, lägg håret som du vill ha
det och så på med en keps. Efter en halvtimme har
du fått en frisyr som sitter hela kvällen, även om du
har vallningar som bara den. Sen är det en karlmagnet också, man doftar svagt av bostongurka
och det dras dom till, gubbtjyvarna. Och oftast är
det rätt typ av gubbar som lockas, det är ju – oss
emellan – mest dom inte helt fiffiga som ger sig till
känna och det passar mig bra. Jag orkar inte längre
med såna som vill snacka en massa och diskutera
och sånt jädra skit, nej låt oss bara göra det vi måste och gå vidare sen, la maj va ifre.

Höstgök

Höres och synes,
Irene
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Ha de!
Jack-Åke, ständig praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Sommaren lämnar snart oss
sin flyktighet och lynnighet
bakom sig för att lämna plats
åt höstens kalla kårar uppför
ryggradens järnvägsräls
tågandes i raka led in i
hjärnans höstcenter
centrala nervsystembolaget

Augusti månads horoskop
Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Till skillnad från förra året har denna semester blivit en riktigt torr historia. Din
partner har, vis efter förutvarande år,
förbjudit dig att ta en enda droppe. Du
är torrare än din gamla gräsmatta just
nu. Tyvärr ser det ut att bli torrt även en
lång tid framöver!

kylbalsam kommer att vara svårslaget
för en lång tid framåt!

Fiskarna 19 feb – 20 mars
Det varma vädret har gjort att du känner
dig obekväm i tillvaron för tillfället. Vänj
dig, tids nog kommer November…!

Vågen 23 sep – 22 okt
För första gången på många år har du
vågat dig ner till havet för att slänga
dig i vågorna. Synd bara att det var just
den dag som det var brännmanetsinvasion längs kusten. Sjukhusvistelsen
kommer att bli dyr då detta inte kan räknas som viltskada!

Väduren 21 mars – 19 april
Alla dina semesterförhoppningar grusades i ett enda slag när din husvagn
brann upp. Det enda som fanns att
tillgå var ett tvåmannatält för 149:- på
macken. Hållbarhet 3.75 timmar. Lägg
ner alla förväntningar på livet framöver.
Det blir inte bättre än såhär!

S. Kald

Illustration av Lisa Ewald

Oxen 20 april – 20 maj
Som vanligt har du valt att ta ut din semester vid helt fel tidpunkt och har
således valt att jobba hela sommaren
eftersom förra årets semester regnade
bort. Inget kul att jobba alldeles ensam
i 30 graders hetta. Du kommer garanterat att vara blekast på jobbet under
hela Augusti.
Tvillingarna 21 maj – 20 juni
Det varma vädret har gjort att du har
fått synrubbningar. Ditt vanligtvis normala dubbelseende har blivit kvadrubbelseende. Nu vet du inte ens om det
är dig själv du ser i spegeln.

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
75%-iga brännskador av för mycket
solande… Du har satt ett nytt personligt rekord som kommer att stå sig väldigt länge! Även ditt inköpsrekord av

Kära Hjärtanes!
Kära Kära Hjärtanes.
Jag är en man som har ett litet problem. När min fru lämnade mig överlät hon vår son till mig. Nu är det så
att sonen inte kan acceptera att jag
vill träffa en ny kvinna. Varje gång jag träffat någon blir
han sur och arg och ledsen, och slänger sig på golvet
och skriker att pappa är dum och snuskig och sånt.
Jag vill ju bara försöka att leva mitt eget liv och försöka
gå vidare efter skilsmässan. Vad skall jag göra? (Han
är förresten 42 år gammal, skilsmässan 35 år sen)
Ensamma pappan
Kära Ensamma pappan. Ja, du… Det verkar som om
grabben har haft svårt att komma över er skilsmässa,
det är ju uppenbart! Jag tycker att du ska ringa upp
ditt ex och säga att nu är det hennes tur att ta hand
om grabben i 35 år. Det kallas för delad vårdnad och
den är lagstadgad. Stå på dig!

K ära H järtanes!

Humor
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Asså denna fimlen hannlar om att nu
ska dom sloss å göra opp Våldåmord
å Harry. Åsse visas dom den i 3D... JA
ble så jäla åksjuk så ja fick ta å brillorna
å då ser man ente ett skit. Men ja ska
se den en gång ti vanlit MEN Hela allt
går ut po denna sista slutstriden å de
tar en jäla tid! Å sen dör begge men
endå ente hArry. Skön att de e slut nu!
Rett kool endå!

Kräftan 21 juni – 22 juli
Återigen börjar hetsjakten på dig och
dina gelikar, och du gör bäst i att ligga
lågt ett tag framöver. Intensivast är det
runt den åttonde och ett par veckor
framåt. Stanna helst inomhus ett par
månader innan du kan våga visa dig
ute igen.

Kära Hjärtanes!

Augusti 2011

Jungfrun 23 aug – 22 sep
Det varma vädret har gjort att du för en
gångs skull har lagt dina hopplösa romansplaner på hyllan. Det skulle du ha
tänkt på lite tidigare…

Skorpionen 23 okt – 21 nov
Du mår som en prins i detta väder, så
torr som du är! Men säg den glädje
som varar…!
Skytten 22 nov – 21 dec
Ont krut förgås inte så lätt. Svärmor
har aldrig haft insikten att veta när hon
har stannat för länge. Typ efter en halvtimmes besök. Fråga om du får låna
hennes lägenhet ett tag. Där är det i
alla fall tyst och lugnt för tillfället.
Stenbocken 22 dec – 19 jan
Du stretar på i denna otacksamhetens
hemvisst på jorden. Att du överglänser t.o.m. solen med din lyskraft ignoreras fullständigt av dina närstående.
Tänk om de bara hade förmågan att
uppskatta dig en bråkdel av vad som
egentligen vore rimligt. Då vore världen
en mycket bättre plats att leva i. Din
slutliga belöning för din livsgärning är
överjordlig! En klen tröst, men dock!
O. Rakel

Gotte

Dr Evil

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

Okej, korten på bordet nu tack!

På väggen hängde en Stureplansrosa
flagga med det kinesiska tecknet WeiJi, vilket betyder både kris och win-winsituation. Elisabeth hade suttit hela
natten i materialförrådet och broderat
flaggan. Föregående dag hade hon
på blivit uppsagd. Som en profet uppenbarade jag mig för henne ur en hög
av Jopapärmar och fyllde hennes liv ny
mening. Efter att år efter år blivit utnyttjad av sin arbetsgivare gav jag henne
möjligheten att slå tillbaka, hårt och
skoningslöst, som medlem i det nystartade terrornätverket Wei-Ji.
Min erfarenhet säger mig att varje
arbetsgrupp kräver en martyr. Någon
som är villig att utplåna hela sin personlighet för lite positiv feedback. Det
var en kompetens som vi saknade i vårt
team. Det som bestod av mig, Stefan
och min nu mer stympade assisten
manager. Vi har jobbat med ett kidnappningspaket med mig som offer,
utan att uppnå det första av delmålen:
Förhandlingar med min pappa. Det
var här den överpresterande Elisabeth
kom in i bilden. Vi behövde någon med
praktiskt erfarenhet av faktiskt arbete.
Någon som kunde få saker gjorda och
inte bara snacka.  
”Det här handlar om att skapa högsta möjliga chock-value för tittaren.
Stirra hotfullt in i kameran”, regisserade hon från sin position bakom
videokameran.
Jag satt på knä, med slipsen knuten
över ögonen, utmärglad och skäggig
efter två månader som fånge i kontorslandskapet. Vid min sida stod Stefan
och assistent managern i sina rosa
masker gjorda av kopieringspapper
och piprensare, med häftpistoler riktade mot mitt huvud. Jag snyftade högt
för att kommunicera bilden av skoningslös terror.
”Snälla pappa, hjälp mig! Hjälp
mig!”, vädjade jag. Det var en oslagbar pay-off. Vem vill inte hjälpa sitt eget
barn? Så snart utväxlingen skett och
lösensumman var i mina händer skulle
jag vara på väg mot Arlanda för nästa
flight mot Caymanöarna och kvinnan i
mitt liv: Stormy på Horny webcam sluts
dot com. I min innerficka skulle jag ha
en förlovningsring.
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –1.4
Dow Jones: –3.1
Nasdaq: –4,1
(Gotte är en av karaktärerna från humorprogrammet Mammas nya kille i
Sveriges Radios P3. Fler går att hitta
på sverigesradio.se/p3.)

Vem fan är egentligen den där Willy som smackat
upp alla de där Willysaffärerna över hela Sverige?
Tycker det är märkvärdigt tyst om honom. Jag kräver
att herr Willy träder fram å det snaraste. För något
skumt är det!
Varför skulle han annars hålla sig undan? Kan
knappast bero på blygsamhet då affärerna är döpta
efter honom. Vi bär runt på plastpåsar med Willys
namn tryckt på alla håll och kanter. Han fyller våra
brevlådor med reklam som uppbär hans namn och
loggor. Skulle nog vilja säga att den där Willy är något av en attention whore. Så det är klart han har något att dölja, frågan är bara vad?
1. Betalar inte herr Willy TV-licensen?
2. Hur kommer det sig att Willy:s symbol är en röd
smiley?
3. Är Willy en gammal drogromantisk hippie?
4. Varför blinkar smileyn med ena ögat, vad är det vi
inte vet?
5. Är Willy:s röda smiley kanske en hemlig kod för
satanism?
6. Är det pga. av alla hemliga sataniska riter de
kommer över så mycket billigt kött att sälja?
7. Har månne herr Willy svart barnflicka, är han rasist
eller bara snål?
8. Eller har han vit barnflicka, vill han visa att han har
råd?
9. Har Willy några egna barn, varför inte alternativt
till vem har han ev. sålt/lämpat iväg dessa?
10. Riskerar kvinnokarlen Willy månne en svärm av
faderskapsmål om han visar sitt tryne offentligt?
Sen skulle jag även vilja ha svar på följande spörsmål
för att bilda mig en uppfattning om själva personen
bakom varumärket Willy;
Senast lästa bok?
När grät Willy senast?
När svor Willy senast och varför?
Vilket är numret till Willys personliga bankkonto?
Bäst på tv just nu är?
Sämst på tv just nu är?
Har Willy något husdjur?
Älskar Willy sitt husdjur?
Hur mycket skulle Willy kunna tänka sig att betala
för att få tillbaka sitt husdjur om det ev. skulle råka typ
bli liksom kidnappat så där typ av en slump liksom eller nåt?
Jag tror det kan förhålla sig sisåhär. Willy är egentligen en excentrisk miljardär som härstammar från en
stabil familj med lång historia och stabil kassakista.
Vinsten från mataffärerna vilka uppbär Willys namn
finansierar brottsbekämpningen och kampen mot
de onda krafterna i vår omvärld som kompensation
för ett alltmer gnagande samvete och ökande frustration över samhällsutvecklingen.
Willy skulle kunna vara Sveriges svar på Bruce
Wayne, Batmans alter ego. Då Willy på engelska
betyder snopp skulle det kunna vara en ordlek och
innebära att Willy är en nutida ättling till den fornnordiska skalden Snorre Sturlasson? Noterbart är
att kriminologen och författaren Leif GW Perssons
mystiska mellanled GW är en förkortning på Gustav Willy, hör och häpna. Kan det vara en slump att
gener från ättens stamfader Snorre Sturlasson återfinns i flera grenar av det Perssonska släktträdet?
Sammanfattningsvis kan man säga att vi såhär
långt fastslagit att vi sannolikt har att göra med en
brottsbekämpare med litterära ambitioner och mystiskt förflutet som söker hålla sin identitet hemlig
men ändock har ett drag av uppmärksamhetssökeri
i sin personlighet. Vilket leder oss framtill slutsatsen
att Leif GW Persson måste vara Sveriges Batman!
Dan Brown, släng dig i väggen säger jag bara. Hursomhelst har jag svårt att avgöra vilket jag helst skulle se av Leif GW Persson i crime fighter tights a la
Batman eller hans nylle på Willy:s-loggorna?
Dr. Evil

RUTH. Illustration Chrissie Abbott
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Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.
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