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Punktering…

Köpmannens kontrakt Elfriede Jelinek
En interaktiv och experimentell performance för fyra skådespelare i regi av Mellika Melouani Melani. Skapad utifrån nobelpristagaren
Elfriede Jelineks explosiva text som letar sig bortom förståndet, under huden och in i plånbokens känsligaste vrår.

Förra månaden relanserades Ramones fyra första album på cd. Dessutom
kom Dee Dee Ramones bok Chelsea
Hotel i svensk översättning, och nu är
alltså Bengt Ohlsson aktuell med romanen Rekviem för John Cummings
som handlar om Johnny Ramones liv.
Det har med andra ord varit läge för
att kamma ner luggen och grotta ner
sig i Ramones igen. Under tiden jag
har lyssnat och läst har jag begrundat
den retrospektiva betydelsen för mig
personligen av Ramones, varpå jag
färdats tillbaka i minnet till Simrishamn
och året 1977 (deras debut gavs ut
1976, jag vet, men den kom inte i min
ägo förrän 1977). ”Aha, punken kom
alltså till Simrishamn 1977”, tänker
du! Fel, fel, fel, som Brasse uttryckte
saken. Punken kom nämligen aldrig
till Simrishamn, någonsin, men den
gjorde åtminstone ett tappert försök i
och med två gossar som gjorde sitt yttersta för att, som det heter, sticka ut,
både tunga och i val av kläder. Vi införskaffade snabbt allt vi behövde för att
starta ett band, det vill säga: Elgitarren Plankan från Hobbexkatalogen, tre
ackord och ett tillgängligt proppskåp.
Detta ledde naturligtvis till att många
av de bilburna på torget, cirka sex personer i sina glidarmaskiner (142:or
med hijackers, aluminiumfälgar, Flamingokvintetten och lång antenn) mer
än gärna skakade hand med våra hakor. När jag första gången konfronterades med omslaget på Ramones första album – ni vet det där de poserar
framför en tegelvägg och ser ut att ha
löst livslångt medlemskap i ”de uttråkades förening”, stack det till inombords, intensivt som ett nyp i bröstvårtan. Ramones personifierade slitna
förhoppningar och hade frisyrer och
kläder som fick en ung gosse, vi kan
kalla honom för Lars, mest på grund av
att han heter så, att med nervösa steg
och utan någon egentlig punktering
besöka cykelaffären för att köpa reparationssats för cykeldäck, enbart för att

komma åt gummisolution, som en form av ingivelse
efter att ha spenderat åtskilliga timmar med att spela
luftgitarr och nästan fastnat i spagat till tonerna av
Now I wanna sniff some glue på det HSB-hala golvet!
Jag minns fortfarande känslan av hur jag blev röd på
halsen, varm i öronen och veckopengen kändes som
obs! svart kryptonit i brallorna när jag skulle betala.
Cykelhandlaren tittade med röntgenblick och frågade med hög röst: ”Jasså, cykeln behöver lagas?”.
Som om han visste. Som om han såg på mig att jag
så fort jag kom ut skulle leta upp en telefonkiosk,
skruva av korken, försiktigt klämma på den lilla tuben,
sätta den under ena näsborren och därefter dra in
som Tjuren Ferdinand när denne luktar på blommor
under korkeken. Det var en väldigt varm sommardag
och värmen tillsammans med lukten fick mig att, om
uttrycket tillåts, gå upp i limningen! Blev jag rejält yr,
fick jag rejält ont i hela huvudet och spydde jag? Svar
ja. Gjorde jag om det igen? Svar nej. Istället lurades
jag in i nikotinets värld genom att bli bjuden på en rejäl pris snus av sorten General när jag skulle köra moped. Det är en annan historia… men… jo, mopedfärden varade inte speciellt länge och slutade precis så
som ni misstänker.
Ramones såg ut och lät som en gerillarörelse mot
alla skäggiga symfonirockare med pråliga skjortor
och håriga bringor som framförde labyrintartade melodier med musikaliska kullerbyttor. Ramones musik
var dessutom föredömligt fri från allt vad koklockor
(cymbalens dysfunktionella kusin), alpina get-bjällror,
tvärflöjter, evighetslånga gitarrsolon och allt annat
ondsint tutande som kunde förstöra vilken ljudbild
som helst. Allt i ett rastlöst tempo. Tommy Ramones
cymbaler svischar och svoschar dessutom på ett föredömligt vis. Så här i efterhand påstås det att Ramones använde sig av musikaliska stuntmän i studion vid
de tillfällen då inte bandets fingrar, armar, ben, huvud,
takt, ton eller begåvning räckte till. Intresseklubben
antecknar, typ! För mig var Ramones ett skyddsfilter från långbordets armkroksgemenskap som, vill
jag minnas – men jag kan ha fel, det har hänt förr, att
jag har haft fel, alltså! – oftast bestod av glada människor uppsvällda av ett meningslöst begär till mat.
Och äntligen fanns det ett band att referera till när jag
stod ute i rökrutan och lutade mig mot väggen. Helt
plötsligt var det ingen som tycktes förvänta sig att
jag plötsligt skulle börja twista i löjliga kortbyxor på
skoldanserna där lokala trivselorkestrar stapplade
sig fram över topplistornas hits genom knastrande
förstärkare och sprakande högtalare. Det var knappt
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att ens lärarna förväntade sig att jag
skulle dyka upp på lektionerna. Men
det gjorde jag. Alltid klädsamt försenad för att upprätthålla någon form av
image, och om inget annat så kunde
jag ju alltid demonstrera min anarkistiska inställning till omgivningen genom
ett passivt uppträdande på lektionerna
och gunga på stolen, ja åtminstone tills
den bakomvarande sparkade till benen
på stolen och jag föll ihop med ett brak.
Efter skolan hängde jag under en tid
med min polare hem och drack kaffe
Blå Mocca med pensionärsbitsocker
som tog en evighet att lösa upp. Där
satt vi och funderade och diskuterade
under tiden min kompis bättrade på
sina hemmatatueringar med nål och
Pelikanbläck. På sin vänsterarm hade
han tatuerat in en paradisö som liknade en sockerbeta. När Sex Pistols slog
igenom 1977 hade min kompis varit
iväg på ungdomsskola och var helt förändrad efter vistelsen. Han hade lagt
om stil totalt och gick omkring i grön
gabardinkostym, skjorta och blanka
bruna skor. Han förklarade att det hade
kommit någonting som hette Saturday Night Fever på bio och att musiken
till filmen utgjordes av tre gnäggande
discobröder som sjöng i falsett. Jag
tittade på honom och tänkte Teenage
lobotomy, som skulle utvecklas till en
Tragedy! Han blev nämligen snabbt
vuxen, började jobba, tjänade pengar,
flyttade till lägenhet och blev sambo.
Jag själv fortsatte som om ingenting
hade hänt – men det hade det: Ramones hade förändrat musikhistorien, jag
hade fått ett favoritband, lärt mig tre
ackord på en gitarr, kommit till insikt
om att jag mådde dåligt av att lukta på
klister och kanske viktigast av allt, jag
hade en anledning till att bli långhårig.
Lars Yngve
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Rolf Lassgård

Rolf Lassgård är återigen aktuell i rollen som
polisen Erik Bäckström i den hett efterlängtade
uppföljaren till Jägarna.
Häromdagen cyklade jag förbi en
skogsdunge då en skottlossning plötsligt ägde rum i skogen. Det var förmodligen militärer som lekte krig och avfyrade lösa skott, men jag stelnade till
som en jakthund och tänkte omedelbart på tragedin på Utøya. Jag blev så
uppskärrad att jag hoppade av cykeln,
kastade upp den som en ryggsäck
och försökte därefter att lägga benen
på ryggen – vilket var omöjligt: cykeln,
remember! – och satte av i full galopp
och sprang allt vad jag orkade.
Nu tänker ni naturligtvis: ”Det var ju
löjligt, för sådant händer ju inte här!”.
Men där tänker ni alldeles fel, för det är
ju just vad det kan göra, det kan hända
precis var som helst numera. Till och
med på en liten ö i Norge full av ungdomar. Funderar över händelsen under
min färd till Rolf.
När jag anländer går han omkring
ute på gräsmattan, som är lika välansad som hans frisyr i Jägarna, och
diggar till hårdsvängande blues som
sipprar ut genom ett halvöppet fönster.
Det är med andra ord inte den typen
av musik som man dansar jägardansen (som, för dem som inte vet, är ett
mastigt potpurri som bränner åtskilliga
kalorier hos en dansade publik) till! I en
hörna står två flamingos med fötterna
väl förankrade i myllan.
Vi slår oss ner i en hörna av hans trädgård och tar och hugger in på varsin rejäl bit av Rolfs hustrus goda vinbärspaj.
Tvekade du någonsin inför att göra en
uppföljare till Jägarna?
Nej, egentligen inte. Vi ska komma
ihåg att det har gått femton år sedan
Jägarna spelades in, så det kändes
inte direkt som en påtvingad uppföljare. Men det har varit en stor efterfrågan och sedan Jägarna spelades in har det ringt journalister med
jämna mellanrum och frågat om det
inte skulle komma en uppföljare.
Men jag tror faktiskt att Kjell (Sundvall) bestämde sig redan efter den
första filmen att det inte skulle göras
någon uppföljare. Och under årens
lopp har Kjell fått ett antal manus sig
tillsända där det ena varit sämre än
det andra, rent kvalitets- och innehållsmässigt. Men så fick han en bra
ingång och bra idé som han kunde
bygga en film på.
Är det nervöst tycker du?
Jag vet att det finns stora förväntningar på filmen, men jag tycker det
ska bli lustfyllt att publiken ska få
möta filmen. Innan vi började spela
in uppföljaren så var det en därhemma som sade: ”Fan vad många
gånger vi har sagt hemma: Tänk om
man hade haft Jägarna osedd!” Och
just detta har jag haft som ett slags
ledord för mig under inspelningen.
Att försöka ge människorna en ny

upplevelse och en ny Jägarna.
Kändes det naturligt att återigen gå in i
rollen som Erik Bäckström?
Ja, faktiskt. Manuskriptet i Jägarna
handlade ju om en man som lämnar
Stockholm och som ska flytta hem
till glädjen och sina rötter, och så visar det sig att allting går åt helvete
när han väl kommer hem.
I Jägarna fick man verkligen känslan av
att du var en hemvändare!
Innan inspelningen av första filmen
hyrde vi just då ett litet hus i Tomelilla, och då beslöt jag mig för att köra
hela vägen från Tomelilla till Älvsbyn,
där ettan spelades in.
Körde du alltså etthundraåttio mil?
Ja, just det. Resan i Jägarna 1 symboliserade lite av Eriks hemvändande. Jag satt i bilen i min ensamhet
och betade av landskap efter land-

gen skulle vara riktigt jämnt och rakt så använde frisören ett vattenpass. Vi diskuterade faktiskt frisyren tillsammans i teamet, men jag tyckte inte att vi
skulle väja för att det verkligen gått femton år. Och
det hade känts lite obekvämt och fånigt att fortfarande ha samma sorts frisyr femton år senare, det
skulle på något vis ha kunnat bli lite som när rockstjärnor ska försöka att se likadana ut som de gjorde femton år tidigare. Erik har åldrats normalt och
börjat med läsglasögon också.
Kan du sätta fingret på någonting som märkbart
förändrats sen föregångaren?
Ja, att alla involverade har blivit femton år äldre och
att alla års livserfarenheter märks i karaktärens
vägval i filmen.
Blir det någon tillbakablick i filmen?
Nej, egentligen inte. Filmen står för sig själv. Man
behöver inte ha sett första filmen, men det finns vissa kopplingar bakåt, det gör det, och de dyker upp
som små flashbacks.
Någon som sjunger opera?

”Vi ska komma ihåg att det har gått
femton år sedan Jägarna spelades
in, så det kändes inte direkt som en
påtvingad uppföljare.”
skap och funderade och försökte att
komma i rätt stämning och verkligen
få känslan av ett hemvändande, och
resan var faktiskt rätt skoj. Men nu i
uppföljaren är det ju precis tvärtom:
Erik vill absolut inte tillbaks till minnena som sargade honom. Erik har
dessutom förändrats, han är ju inte
längre den piketpolis som han var
då. Numera är han en skrivbordspolis och en skicklig förhörsledare, vilket är själva anledningen till att han
återvänder hem; för att ta sig an ett
solklart fall som är tänkt att ta två dagar att reda ut. Men han vill verkligen inte återvända utan blir mer eller
mindre tvingad till att gör det. Och
det blir naturligtvis inte två dagar, allt
är mer komplicerat än så och han
tvingas bli kvar där uppe ett bra tag.
På tal om piketpolis, Eriks flat top i ettan var sjukt fräck?
Haha, tack. Vet du var jag fick inspiration till den frisyren?
”(Tänk, tänk, tänk…) Nej!
Kommer du ihåg serietidningen
Seriemagasinet?
Javisst!
I den serien var det en som hade flat
top…
Mike Nomad?
Just det, säger Rolf med ett skratt,
det var den figuren min frisyr inspirerades av. Han var dessutom en riktig
hårding i tidningen. En sådan frisyr
kräver en viss omsorg och under
inspelningen klipptes min frisyr en
gång i veckan. Och för att det verkli-

Inte mer än i en flashback, men så finns det någon
som sjunger något annat istället!
Varför är poliser så musikintresserade?
Jag vet inte, men det har blivit lite så i deckarvärlden. Jag tänkte väldigt mycket på det där när jag
spelade Wallander. Men jag bestämde att musiken i min tolkning av Kurt skulle fungera som en
sorts ventil. Det blev ju liksom den enda platsen
som Wallander hade där han kunde krypa undan
en smula, och musiken fungerade som någonting
som gav honom energi och inte bara tog energi.
Men det handlar väl om att hitta sin egen grej, och
det behöver inte nödvändigtvis vara musik. Men
när det gäller sådana yrken som poliser så behöver
man nog koppla av med en mjukare sysselsättning.
Hur mycket Erik är du själv?
(…) Jag kan förstå karaktärens längtan tillbaks till
sina rötter.
Jag tycker att skogen är en kuslig plats, och efter Jägarna vågade jag knappt ens köra förbi en skogsdunge utan att huka mig ner… Tycker du själv om att
vistas i skogen?
O ja, visst. Jag är ju uppväxt i Norrland så visst tycker jag om skog.
Använder du bössa själv?
Nej, inte alls egentligen, eller möjligtvis sparbössa!
Jag tycker det är en väldigt hård och kall miljö det där
med jakt.
Alla sådana där intressen har sina egna världar,
men jag tror att det ser olika ut i olika sammanhang.
Men det var häftigt att få höra en del gamla jägare
berätta om björnjakt. Min pappa jagar, och han beskriver jakten som en sorts frihetskänsla, och att
vara mitt i naturen. Att sitta där och vänta på att det
kanske kommer ett djur, studera det och se om det
är något som är lovligt, och att ta ett beslut om hur
han ska lägga ned bytet. Det är full kontroll.
Jag minns scenen där ni slaktar djuren i stugan i sko-

gen, det luktade precis som när jag
sommarjobbade på Scan. Jägarna
nästan som luktfilm!
Haha.
Det gjordes ju för ett antal år sedan en
luktfilm som hette Polyester, minns du
den?
Du, det var ju regissören John Waters, The King Of Trash, som även
gjorde Hairspray, som gjorde Polyester. Han är en intressant person
med lite speciella idéer, han föreslog
till exempel att det skulle stå vågar
i foajen på teatern i Stockholm när
Hairspray spelades och att folk skulle få väga sig innan de gick in i biografen och betala entrébiljett efter
hur pass överviktiga de var (skratt).
På tal om John Waters och Hairspray,
du spelade ju den överviktiga mamman
i musikalversionen av Hairspray!
Det var en utmaning. Jag fick ett telefonsamtal en dag där jag fick frågan:
”Hej, skulle du vilja spela mamma i
Hairspray?”. När man får ett sådant
telefonsamtal måste man tänka till:
vad är Hairspray, och mamma? och
inse att den frågan får du inte många
gånger i ditt liv! Jag kollade upp vad
det var och det visade sig vara någonting väldigt härligt, otroligt fräck
musik. Och när vi hade pratat om
teatern och att rollen inte bara skulle
innebära Rolf Lassgård i kvinnokläder, utan att det handlade om att
verkligen försöka gestalta den här
mamman, en kvinna som är överviktig och otroligt stor.
Det var en oväntad roll som kvinna, du
brukar ju spela ganska hårda roller.
De kan vara hårda, men har ändå
hjärtat på rätta stället. Jag spelar ju
aldrig en renodlat bad guy.
Har den rollen varit din största
utmaning?
Utmaningarna söker man ju, och
man försöker att se till att de ser ut på
olika sätt. På nittiotalet var det ett antal poliser: Kurt Wallander, Gunwald
Larsson och Erik Bäckström i Jägarna, och då var ju utmaningen att
försöka gestalta poliserna på väldigt
olika sätt. Men en otroligt stor utmaning var rollen i Efter bröllopet, bara
grunden att gestalta den fantastiska
mannen, att komma från lilla Gävle
och plötsligt agera som om man har
hela Köpenhamn i fickan, det var
en otroligt stor utmaning. Men även
Hairspray var en fantastisk utmaning. För två somrar sedan sprang
jag omkring i högklackat och tränade
”höghöjdsträning med pumps”.
Miljön i Jägarna är hård och kall, skulle
handlingen kunna utspela sig i någon
annan glesbygd?
Ja, det sa vi faktisk redan då. Jägarna
handlar ju om att man driver en bygemenskap, en företeelse som kan
vara väldigt bra, men när det vänds

fel så kan det bli… Han drivs ju ifrån
det här samhället, de håller ihop…
Det var en händelse i Borrby tror jag,
för ett antal år sedan… så visst kan
något liknande hända var som helst
på landsbygden. Och det finns ju en
del andra problem med vissa delar
av landsbygden, bland annat att myndigheterna placerar personer med
missbruksproblem i små, till vardags
fridfulla byar, och just den problematiken, med folk som bor i bygden och
härjar fritt, är aktuell i Jägarna två.
I första filmen spelade du mot Lennart
Jähkel men den här gången spelar du
mot Peter Stormare, hur funkade ni
ihop?
Det var verkligen coolt. Det var första
gången vi träffades faktiskt, men vi
stortrivdes ihop, både under själva
inspelningen och vid sidan av. Hela
filmteamet bodde i Överkalix i sju
veckor. Det blev en väldig koncentration på arbetet, och vi jobbade i stort
sett med manuset varje dag och
hade därmed möjlighet att finslipa på
små detaljer. Det var otroligt givande, och vi hade en fin gemenskap.
Bara jag tänker på en del scener ut ettan så reser sig håret på armarna på
mig, det var en otroligt obehaglig närvaro i filmen. Om du jämför denna med
föregångaren?

Visst bär även tvåan Jägarnas signum, den har en tuffhet i sig, men
att första filmen har överlevt handlar
ju till stor del om själva dramat bröderna emellan som ju plötsligt ställdes mot varandra. Den nya Jägarna
har en mer psykologisk spänning,
det förekommer inte lika mycket vapen till exempel. Den är spännande
som fan, fast på ett annat sätt. Det

mer det en bil som man inte sett tidigare så undrar
man vem det är och kollar vart den ska.
Är du likadan själv när du är på landet?
Att jag kollar bilar menar du? Visst gör jag det, säger Rolf, för bort gardinen från fönstret, tittar ut och
kollar så att kusten är klar och inga okända fordon
närmar sig.
Vad är nu nästa arbete som du har inplanerat?
Det är inte klart än, jag har hållit rent hela hösten.
Jag bestämde mig redan i våras då jag räknade ut

mer och nu har de skrivit romaner varav den andra kommer ut i september, lite tvärtomförhållande. I rollen
som Wallander och som polis kunde
man känna att ”så kan man inte göra
som polis”, eftersom en polis är bunden av lagen, men Sebastian Bergman är inte bunden av lagen utan blir
ännu friare. Och med nya Jägarna
hoppas jag att folk ska få en härlig

”Rollen inte bara skulle innebära Rolf Lassgård i
kvinnokläder, utan att det handlade om att verkligen
försöka gestalta den här mamman, en kvinna som är
överviktig och otroligt stor.”
roliga med uppföljaren är att det å
ena sidan är en uppföljare, men å andra sidan också är en film som står
på egna ben. Det finns trådar bakåt men det är inga jägare, den här
gången är det ett kriminalfall som är
grunden till historien.
Är folk i regel mer misstänksamma mot
främlingar på landsbygden tycker du?
Nej, så upplever inte jag det, folk är
ganska vänliga. Men visst, på landet
håller man kanske mer koll… kom-

att jag hade gjort fem filmer och två stora teateruppsättningar på 21 månader. Jag kände att det
var dags att ta det lite lugnt och fylla på till oktober
november, men naturligtvis så blev det också flyttat. Jag har faktiskt inget bestämt just nu, men det
ser ut som att nästa år blir väldigt mycket arbete.
Och jag hoppas på att vi kommer att börja arbeta
med filmerna om kriminalpsykologen Sebastian
Bergman. Vårt arbete tillsammans med de tidigare
två filmerna var så lustfyllt att vi bestämde oss för
att göra en fortsättning på dessa. Där har det blivit
så att de har vänt på det hela: vi gjorde först två fil-

ny filmupplevelse, att de känner igen
sig, men att de också får något annat med sig hem. När jag var ute på
stan kom det förbi en bil med en kille
som lutade sig ut och sa: ”Hej, jag är
från Gällivare, vi kan trean”.
Lars Yngve
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Suzanne Osten

Foto av Petra Hellberg

”Jag är en fighter.”
Suzanne Osten har trollbundit barn (och vuxna) med teater sedan
1970-talet då hon grundade Unga Klara i Stockholm. Under åren har
hon också hunnit med ett antal filmer, böcker samt att vara konstnärlig
professor i regi vid Dramatiska Institutet.
När jag kliver in på hennes arbetsrum
en solig torsdag, så är det med känslan av att det här samtalet förmodligen
kommer vara både givande och inspirerande, och det blir det mycket riktigt.
Just nu spelas Uppfostrarna och De
Ouppfostringsbara av Erik Uddenberg på Unga Klara. En pjäs där första
halvan handlar om att vara en bra förälder och den andra om att vara ett bra
barn. Dessutom har Suzanne Osten
spenderat sex veckor i Skottland där
hon satt upp en engelskspråkig version av sin klassiker Medeas barn. Den
spelades också några få gånger på
Unga Klara, nu i början av september.
Bägge pjäserna innehåller och undersöker maktperspektiv mellan barn och
vuxna. Suzanne menar att det är tacksamma frågor, som återfinns i nästan
alla Shakespeares pjäser och mycket
teater genom tiderna.
Medeas barn är ett allvarligt drama
för barn. Den handlar om föräldrar
som skiljer sig och visar barnens
perspektiv på det. Barnen frågar sig
när föräldrarnas passionerade krig
ska upphöra. I England kallar man
det som vi brukar kalla utvecklingsstörning, för learning disabilities.
Det är begrepp som jag tycker man
kan diskutera.
Suzanne berättar att hon åkte till Skottland och hade en workshop, som så
småningom resulterade i Medea’s
Children. Den versionen är en timme
lång och skådespelarna är i 25-årsåldern. Fyra av sex skådespelare i ensemblen har någon form av funktionsnedättning. Suzanne beskriver dem som
25-åringar som längtar efter att klara
sig själva och bo på egen hand. Hon
menar att de alla är så begåvade att hon
funderat en hel del på diagnoser.
De här unga människorna är otroligt

duktiga skådespelare och sköter sina jobb enormt
bra. Jag har funderat mycket på vad en människa
egentligen är. En av tjejerna, Katrina, är till exempel
ovanligt lång och passar inte in i samhällsnormen. Vi
upptäckte att hon var musikalisk och hade en enorm
sångröst. Det var underbart att se henne växa som
människa, bara genom att vara i rätt sammanhang.
Teaterns kraft
Hon menar att teatern som konstform har en enorm
kraft, vilket hon framför allt märkt när hennes pjäser
spelats för skolor och barn.
Teatern är en kollektiv konstform som inkluderar
alla. Det passar unga människor, säger hon. Det
går inte att stöta ut någon i en teatergrupp. Den
vanliga skolan är otroligt fattig vad gäller den här
typen av utmaningar. Teater får människor att växa,
oavsett ålder.
Osten gjorde ett experiment för några år sedan då
hon spelade teater för små bebisar, från sex månader och uppåt. Föreställningen var en timme lång och

att prata om döden med barn i sina
berättelser.
Ja, Astrids berättelser innehåller alltid filosofiska och existentiella frågor.
De kanske inte ger några svar men
de får det att röra sig i barnets huvud.
Medeas barn upprörde när den hade
premiär i Sverige på 1970-talet och
har, enligt Osten, fortfarande en stark
laddning. I Skottland, som här, vill man
ha feelgood och lyckliga berättelser
för barn.
Det är lögnaktigt. Världen innehåller
upplopp och svältande barn. Det ser
barnen. Och ändå så ska berättelserna vara tuttinuttiga. Jag ser gärna
att konst för barn är full av kärlek och
optimism men den ska vara sann
och överraskande!
Hon menar att även Unga Klara självklart måste ha ett publiktänk. Om de

”Åh, det är min hjärtefråga... Jag är
helt emot mainstream. Det är viktigt
att gå emot normerna och undersöka
vad som ligger bakom.
barnen satt som klistrade. Hon menar att det bevisar
att alla konstarter är naturliga för människan. Det att
teatern kräver samarbete gör att barnen förstår att de
inte är ensamma. Och de valde att inte förenkla språket i pjäsen för bebisarna, eftersom de förstår mycket
mer än man tror.
Om det är angeläget för den som berättar så blir
det intressant. Om man gör det så enkelt som möjligt för att barnen ska förstå, så blir det inte en berättelse utan lekpedagogik. Konst för barn ska komma
åt existentiella frågor och inte bara vara roligt! Det
får vara underhållande men måste vara väsentligt.
Jag nämner Astrid Lindgren, som ju inte var rädd för

sätter upp en pjäs som är alltför tabubelagd så kommer folk inte på föreställningarna. Det är de vuxna som i slutändan köper biljetter, påpekar hon.
Vi arbetar mycket med research inför pjäserna, arbete med lärare och
samtal med vuxna och barn. Det är
fint att sätta upp en ny text och inte
bara spela klassikerna. Barns intelligens har blivit en större fråga, som
en ny kontinent i samhället. Den moderna föräldern är en tänkande och
ifrågasättande människa.

Det normala
Jag frågar, apropå det här med diagnoser, hur Suzanne ser på begreppet
normalitet. Hon skrattar till.
Åh, det är min hjärtefråga. Jag växte
upp som barn till en mamma som
folk kallade schizofren, så det här
med normalitet finns i min historia.
Jag är helt emot mainstream. Det är
viktigt att gå emot normerna och undersöka vad som ligger bakom. Till
exempel så har teatern en begränsad syn på kroppen och på människan i allmänhet. Det är medelklassen
som speglas. Var är arbetarklassen?
Det är smala människor som spelar
teater. Var är de som inte ser ut som
normen säger? Teatern har sett annorlunda ut men vi lever i arvet efter
borgerskapets 1800-talsteater. Vi
på Unga Klara gör skillnad.
Arbetsrummet är som en inspirerande
oas. Väggen bakom hennes skrivbord
är full av bilder från olika pjäser och en
stor Kurt Cobain-affisch sitter till vänster. Hon startade Unga Klara för att ta
barnen på allvar. Det är längesedan nu,
men hon har inte tummat på sin vision.
Vi människor är rädda för det vi inte
kan få grepp om. Det är som att alla
går runt och är rädda för att avslöjas som onormala, säger Suzanne
och tittar ut genom fönstret med ett
snett leende. Det är mycket som teatern inte tar upp. Jag är intresserad
av danska konstnären Kirsten Dellholm. Hon utforskar hela tiden det
ovanliga. Hon har jobbat med blinda
och blindhundar i en installation.
Hon har också jobbat med dvärgar,
tvillingar och annorlunda kroppar.
Suzanne undrar varför de så kallade
utvecklingskomplicerade alltid får spela bara det, varför de inte kan spela en
person som har problem i äktenska-

pet. Och varför invandraren alltid blir
hänvisad till invandrarroller.
Det är inte fel att man låter en vanlig
person spela utvecklingskomplicerad, men varför kan inte en sådan person få den rollen lika gärna? En del
föräldrar är okunniga och konventionella om de inte vill att deras barn
med utvecklingsproblem ska spela
teater. De tror att de skyddar sina redan utsatta barn från en löjlig situation, men i själva verket är de dumma.
Osten är mycket kritisk mot den svenska skolan och menar att det är en
hemskt okonstnärlig plats.
Det är ett ratrace om betyg idag. Jag
är oroad för skolan och har en helt
annan vision om en skola som innehåller mycket teater, musik, bild och
så vidare. Grundidén i den svenska skolan var mycket fin, att alla ska
få gå på samma ställe. Men jag har
massor av kritik och tycker att samhället har misslyckats. Skolan behöver inte vara dålig, som den är nu. Vi
vuxna har låtit den förfalla.
Jag tycker att teatern har en etik i
sig. Jag ifrågasätter det normala och
försöker underminera normen på ett
smart sätt. Vi har inget att sätta emot
de enorma industrierna, som porrindustrin, skönhetsindustrin och reklamen, men det kan hända något med
den enskilda människan i mötet med
en teaterpjäs.
Att bryta tabun
Du har ofta brutit mot tabun i din konst.
Finns det några tabun du fortfarande
vill bryta?
Ja, till exempel att tala om sex med
barn. Vårt samhälle har en enorm
pedofilskräck men kan inte hantera
barns egen sexualitet. När jag var
i Skottland märkte jag att de är så

otroligt pryda där! Suzanne ler. Vår
pjäs innehåller orden ’and then they
fucked’ och ’damned children’ och
de vuxna blir förskräckta. Ändå är
det vuxna skådespelare som spelar
barn som säger de här orden.
Barnen ser fruktansvärda saker
på TV och fortfarande finns en stark
censur mot teatern. Suzanne tystnar
en stund.
Det måste vara att teatern är så
pass stark som fiktionsform.
Jag frågar om hon märkt någon skillnad
mellan Sverige och Skottland.
Vi är mycket längre fram i Sverige
och kan göra betydligt djärvare saker. Suzanne berättar att Medea’s
children fick en varningsskylt i England (på grund av dessa ord; fucked
och damned) och pekar på ironin i
att barnaga är lagligt i England och
att ord ändå censureras.
Man kan slå sina barn men får inte
svära för dem. Även om de hör svordomar hela dagarna på tv och bland
sina kompisar. Det finns inte i Sverige. Inte än, ska jag säga. Inte än.
Och det är underligt att konst väcker
rädsla, trots att det inte är verklighet. Suzanne skrattar. Det är ju inte
på riktigt. Det är en berättelse om
verkligheten.
Men en sak är bra med Skottland,
barnaga är förbjudet.
Om dagens kulturklimat
Vi talar om dagens kulturpolitik och
samhällsklimat, och Suzanne frågar
sig om evig tillväxt verkligen är den
enda vägen.
Konsumtionssynen är så trött, folk
är programmerade som kaniner. Jan
Björklunds irrläror om skolan råder,
mera matte mindre konst. Min idé är
konstens roll. Den funkar alltid. Det

finns en enorm tillfredsställelse i att uttrycka sitt
inre. Och det måste komma en motståndsrörelse
mot den totala förflackelsen idag.
Vi pratar, som ett exempel på tendenserna om maximal vinst hela tiden, om hur förlagen ger ut mindre
och mindre poesi.
Den här nermalningen har pågått sedan 80-talet.
Vi behöver en ny världsordning. Jag är optimist fast
ändå pessimist och får min tillfredsställelse i konkreta erövringar, säger Suzanne. Som när flickan i
den skotska ensemblen växte så mycket av att spela teater och sjunga.
Jag frågar om hur Suzanne ser på att många har uttalat sig om att de vill ha henne som kulturminister. Hon
skrattar och säger att det faktiskt är återkommande
och hon tror att det kan höra samman med att hon uttalar sig mycket och är en fighter som tror på något.
Det finns ett kulturförakt bland politikerna idag och
kultur har förvandlats till en underhållningspryl. Politikerna gillar stora festivaler eftersom det ser kul
ut, men de har ingen plan för hur vi ska hålla den
skapande människan levande i kreativitet mellan
festivalerna. Man glömmer de dagliga kommunikationerna. Jag tycker att vi på Unga Klara gör ett bra
jobb där.
Jag har läst en del av sociologen Sygmunt Bauman som är mycket kritisk mot samhället och undrar vad vi ska tro på. Han menar att Europas chans
är att satsa på kulturen, för det kan vi. Men regeringarna diskuterar inte kultur på allvar. Man är rädd
att inte fatta konsten, så man undviker den. Det är
också skolans fel. Tänk om vi skulle satsa på att en
enda generation skulle bli förändringssugen och
kreativ, som ett experiment. Det skulle kanske kosta en del men jag är övertygad om att det vore värt
det. I Frankrike och Tyskland får konst fortfarande
vara komplex. Men det är ju så, i kristider slaktas
kulturen.
Osten skulle dock inte hoppa på en kulturministerpost
men lovar att fortsätta agitera och få fram sitt budskap
om varför det hon pratar om är så viktigt.
Inspiration
Avslutningsvis frågar jag vad Suzanne inspireras av.
Då skiner hon upp, efter de allvarliga samtalsämnena.

Jag inspireras av verkligheten! Av
journalistik och att prata med folk.
Att resa runt i Skottland i sex veckor
inspirerade mig. Och att läsa böcker. Jag jublade framför tv:n när Murdoch inte fick köpa ett stort mediabolag. Han var en sådan person
som man inte trodde kunde förlora.
Men det gick.
Jag inspireras av att prata med
människor om hur de har det. Om
hur det är att bo i Sverige och inte få
jobb. Jag läser mycket tidningar och
böcker. Just nu läser jag en bok om
hjärnan, och så läser jag mycket poesi, filosofi, barnböcker, psykoanalys... Jag är allätare.
Suzanne sammanfattar med att inspiration för henne är att läsa, prata och titta.
Att prata om barnuppfostran i ett år inför pjäsen Uppfostrarna och De Ouppfostringsbara var otroligt givande.
Sedan måste man se det positiva
som händer också. Jag blir glad när
jag ser tre killar på en filt i en park med
sina barn. Det har varit otänkbart för
min generations fäder. Jag var före
min tid i synen på barn och nu har
tiden kommit ikapp mig. Jag möter
mycket sympati. Unga Klara lades
ner men vi återuppstod, vi ger oss
inte. Sociologen Bauman säger att
det är den enskilda människan som
förändrar historien. Det ger mig kraft.
Närmast ser Osten fram emot Patti
Smith-konserten, vilket leder in oss på
ett samtal kring världens kanske coolaste kvinna. När jag småningom släntrar ut i solen igen så gör jag det full av
kraft och lust att skriva ner den här intervjun så att fler kan fyllas av samma
hopp.
Jessica Johansson
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”Han är synnerligen unik, och
den enda som jag kan komma
på förutom Joe som har den
förmågan är Jeff Beck.”

Shonen Knife

Beth Hart

Efter att ha hört Ramones 1981 beslöt sig Naoko Yamano för att bilda ett eget band, och det blev början till vad
som skulle bli den banbrytande japanska pop-punktrion Shonen Knife. Influerade av Ramones skrev bandet
sina egna låtar och gav ut egenhändigt producerade skivor. 1985 släppte K Records Shonen Knifes Burning Farm
i USA vilket ledde till att Sub Pop och andra större skivbolag fick upp ögon och öron för dem. De blev snabbt
ett aktat namn i independentkretsar, och 1989 gjorde giganter som Sonic Youth, L7 och Redd Kross covers på
bandets låtar och gav ut dem på plattan Every Band Has A Shonen Knife Who Loves Them.
De turnerade med Nirvana (på deras
Never Mind-turné), har spelat med The
Breeders och medverkade även på
Lollapalooza. De har dessutom hunnit
med att stanna till hos den legendariske John Peel, och de blev roterade på
MTV: s “Beavis and Butthead” – “Uh
huh huh huh” –
 om nu någon minns
dem? Förra året medverkade de på
ATP (All Tomorrow’s Parties) – med
självaste Matt Groening som curator – en turné som omfattade Europa /
Nordamerika / Kina och Taiwan!
Bandet Shonen Knife firar i år 30-årsjubileum och detta måste vi naturligtvis
uppmärksamma genom att ställa några
frågor till Naoko Yamano som är bandets gitarrist och sångerska.
Hur tycker du att musikbranschen har
förändrats under era 30 år?
Det fanns inget internet när vi startade bandet och numera har de flesta
skivaffärerna tvingats slå igen. Trots
detta kommer folk till våra konserter,
och våra fans håller kollen på vad vi
har för oss och var vi framträder via
internet.
Vilken genre tillhör er musik?
Rock, punk-pop och ibland hårdrock.
Oj!
Och ljudet på våra konserter har
rentav blivit våldsamt högt jämfört
med när vi började spela.
Hur var reaktionerna från människor i
Japan när ni satte ihop bandet och började spela?

Enbart positiva. Många var nyfikna
och intresserade av vår musik.
Har Yoko Ono, som person, haft någon
inverkan på er musik?
Jag tycker att hon är en fantastisk
person, men rent musikaliskt har
hon inte haft något inflytande på oss
alls, faktiskt.
Ni turnerade tillsammans med Nirvana
på deras genombrottsturné, hade ni
en bra relation med bandet?
Ja, det hade vi verkligen, det var en
otrolig erfarenhet. Och Nirvanas
fans tog till sig vår musik.
Var turnén en galen upplevelse?
Nja… Vi var ju inte så extrema, men
visst hände det lite mer eller mindre Spinal Tap-galna saker i princip
varje dag.
Kan du berätta något roligt minne från
Never Mind-turnén?
Hm… Vi hade väldigt många och
mycket vackra groupies.
Kurt var ju ett stort Shonen Knife-fan,
var du ett Nirvana-fan?
Jag kände faktiskt inte till dem och
hade aldrig lyssnat på deras musik förrän vi träffade dem. Efter vårt
möte med bandet bestämde vi oss
för att gå och se på en av deras konserter och vi blev förtjusta i Nirvana
omgående. Kurt hade en fantastisk röst och bandet hade en otrolig
energi.
Sonic Youth gjorde en cover på Burning Farm, hur mycket har de inspirerat er?

Det är väldigt stor skillnad på Sonic
Youth och Shonen Knife’s musik, men
jag gillar verkligen deras speciella energi. Deras version var oerhört grym.
Matt Groening var curator på ATP, gillar du The Simpsons?
O ja, det gör jag! Det är en fantastiskt rolig serie.
Ni kunde ju be honom vara med i bandet någon gång!
Jag får kanske fundera på att fråga
honom nästa gång vi träffas!
Eller varför inte be honom göra ett omslag till er?
En bra idé. Om han hade haft möjlighet till det så vore det fantastiskt.

oss tidigare också gillar våra versioner.
Alla har en Ramones-favorit, vilken är din?
Jag gillar alla deras låtar. Det är svårt att välja. I
wanna be sedated, Blitzkrieg Bop och ja… som
sagt: allt!
Nytt material på gång?
Inte än men jag inser nu när du frågar att jag faktiskt måste börja skriva nytt material. När jag väl bestämmer mig för att börja skriva så går det ganska
snabbt. Och jag borde faktiskt skriva om vår pågående Europaturné. Det får nog bli så.
Lars Yngve

”When I finally got to see them live,
I was transformed into a hysterical
nine-year-old girl at a Beatles
concert.”
– Kurt Cobain
Nu är ni ute på en egen omfattande
turné.
Ja det har gått över förväntan och
de flesta spelningarna har varit
slutsålda.
Spelar ni några Ramones-låtar?
Ja, fast vi gör dem ju på vårt vis, och
hoppas att folk som inte känner till

Jag älskar att bli överraskad och njuter innerligt när några av mina ömt vårdade fördomar kommer på skam, och
det gör de verkligen på Beth Hart &
Joe Bonamassas gemensamma album Don’t Explain. Joe Bonamassa är
förvisso en mycket skicklig men, enligt
mig, föga upphetsande gitarrist. Beth
Hart däremot har alltid varit en sångerska med en rejäl pipa som både kan
riva och raspa när det väl behövs. Men
jag ställde mig tveksam till om ett samarbete dem emellan skulle bli speciellt
lyckat? Nu vet jag! Redan efter 1.05 in
i öppningsspåret som är ”Strål Kalles”
Sinners Prayer, tar mina ögonbryn hissen upp ett par våningar och jag finner
det nödvändigt att kräma på ytterligare
några snäpp, för att i nästa ögonblick
undra vad det är frågan om? Jag kollar
låtlistan och inser att det till största delen handlar om covers på gamla klassiker som en gång i tiden odödliggjordes
av sådana som Etta James, Billie Holiday och Aretha Franklin med flera. Och
jag kliar mig i nacken när Beth Hart gör
någonting i mina öron så omöjligt som
att förvandla Tom Waits Chocolate Jesus till en rysansvärd upplevelse. Är
det möjligt…? Det här håller inte… eller gör det det? Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här,
om jag ska sätta mig ner, stå upp eller
hjula. Jag beslutar mig därför snabbt
för att göra något mittemellan och intar
ryggläge i soffan. Så rullas I’d rather go
blind igång och jag kan inget annat än
ligga tyst som en mus med blicken fäst
på en fast punkt i taket. Herrejisses…
i samma ögonblick som Something’s
got a hold on me, är det som om… som
om… solen plötsligt lyser genom taket
och Reverend Cleophus James uppenbarar sig och frågar:
”Lars, have you seeen the light?”
Jag reser mig upp, börjar skaka, ut-

brister halleluja, kallar på min stand-in
och låter denne hjula över parketten
och utbrister:
”Yes! YES! Jesus H. tap-dancing...
I have seen the light!” Därefter tar jag
riktning mot min fasta väggtelefon, lyfter luren till L.A. En röst säger: ”Hallo,
this is Beth talking (She’s not coming
to London, but she wanna have some
fun) is this Lars?”
Hur kom ni på tanken att spela in ett album tillsammans?
Joe och jag har stött på varandra fle-

melodin och därmed förlorar sin personlighet, men
Joe behärskar båda delarna. Han är synnerligen
unik, och den enda som jag kan komma på förutom
Joe som har den förmågan är Jeff Beck.
Om du jämför Joe med säg Buddy Guy!
Herregud, Buddy Guy är ju en levande legend! Det
går inte att jämföra dessa två! Buddy gästade en
av mina framträdanden och trots sin förhållandevis höga ålder så kunde den här makalösa mannen
really kick my ass! Vilken utstrålning och pondus
han har den mannen. Sina 76 år till trots så lirar han
flinkt som en tonåring, fantastiskt.
Era tolkningar är gjorda med kärlek och stor respekt.
Jag kan villigt erkänna att bara det faktum att gå in

”Min räddning blev till slut att alla
i min närhet, inklusive familj och
skivbolag, som betydde någonting
för mig, beslutade sig för att vända
mig ryggen helt och hållet.”
ra gånger på olika festivalspelningar
under årens lopp men aldrig spelat
ihop eller så. Men så dök Joe upp på
ett av mina framträdanden i London
och föreslog att vi skulle spela in en
platta ihop. Jag hade aldrig lyssnat
på Joes plattor, men jag hade naturligtvis hört talas om honom ryktesvägen. Jag var tvungen att gå på
konsert och se och höra honom och
blev knockad.
Vad är så speciellt med hans stil tycker du?
Han är en cross over-gitarrist. Gitarrister har en tendens till att antingen
var oerhört flinka, vilket oftast leder
till att de förlorar känslan för melodierna, alternativt att de har en lyhördhet och känsla som de lägger på

i studion med dessa otroliga musiker gjorde mig
nervös. Och valet av låtar gjorde att jag i allra högsta grad var medveten om att jag inte bara skulle
sjunga bra utan att jag faktiskt var tvungen att
överträffa mig själv. Vad jag har gjort är att jag har
försökt att gå in i låtarna och tolka mitt eget liv och
mina egna erfarenheter i texterna. Jag har verkligen
gjort mitt yttersta för att de ska få trovärdighet.
Det är förmodligen bara du och Amy Winehouse som
skulle ha klarat av detta, och nu är Amy borta. Hade
du någon relation till Amy?
Jag såg henne som en lillasyster, och jag har fortfarande svårt för att prata om henne utan att det
klumpar sig i halsen och jag får tårar i ögonen. Jag
var helt slut av sorg i två veckor efter det att hon
gick bort. Jag har själv gått igenom hela svängen
med droger och all annan skit som kan ta livet av en
så jag vet precis vad det handlar om. I hennes fall
så var hon så pass känd och hade folk omkring sig

jämt och ständigt som passade upp
henne och gjorde det hon sade. Att
se en människa förfalla ner i ett missbruk i offentligheten är så förnedrande. Min räddning blev till slut att alla i
min närhet, inklusive familj och skivbolag, som betydde någonting för
mig, beslutade sig för att vända mig
ryggen helt och hållet. Alla sa att de
älskade mig men att de inte kunde
ta på sig ansvaret för att medverka
till att jag gjorde mig själv illa med all
narkotika jag höll på med. I mitt fall
betydde det att jag till sist var tvungen till att ta mig samman och söka
hjälp för mitt beroende. Tyvärr är det
många som inte klarar att lägga av,
men vi får heller inte glömma att vi är
många som faktiskt klarar det bra.
Numera inser jag hur lyckligt lottad
jag är och är tacksam för varje dag
som jag får finnas till, faktiskt. Min
man är min manager vilket gör att vi
inte behöver vara ifrån varandra under de perioderna jag turnerar, för
själva turnerandet kan vara väldigt
slitsamt.
Kommer ni att åka på turné tillsammans, du och Joe?
Jag vet inte riktigt hur det blir, vi har
ett antal spelningar inplanerade och
blir skivan väl mottagen så är det inte
omöjligt att vi ger oss ut på vägarna
tillsammans. Vi har faktiskt redan
bestämt oss för att spela in ytterligare en platta på samma tema och jag
har valt ut lite låtar med bland andra
Nina Simone, Dinah Washington
och Ray Charles.
Lars Yngve
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Pilsk tax söker…
Då min strävhåriga tax Serenius är ett
särdeles ståtligt djur, vars like sällan
skådats bland några andra taxar genom århundradena, är det synd och
skam att denna magnifika jycke icke
förärats sin egen gren i de strävhåriga
taxarnas egna stamträd. Ja, med tanke
på Serenius storhet vore det inte mer
än rätt att han påbörjade sitt helt egna
stamträd. Det är åtminstone min åsikt.
Med tungt hjärta tvingas jag erkänna
att Serenius drabbats av storhetsvansinne då det kommer till val av partner
för kromosomfusion. Taxar av sin egen
art och ungefärliga mankhöjd visar han
icke minsta intresse för. Serenius tycks
istället föredra utmaningen och prestigen i att bestiga en betydligt resligare
hund än han själv.
Vi har exempelvis en Dogo Argentino i kvarteret med en mankhöjd på
110 centimeter. Denna ras framavlades ursprungligen i Argentina för att
jaga pumor och narkotikapoliser. Föreställ er ett mjölkpaket med en vanlig
tändsticksask bredvid så har ni den
komparativa storleken mellan Tingeling (Dogo Argentino) och Serenius
(strävhårig tax). En av Serenius andra
förälskelser är en Grand Danois som
lystrar till namnet Puppa samt en Sankt
Bernard som heter Malin Berghagen,
åtminstone enligt ägarinnan. Men konstiga blandraser är ju inget jag rekommenderar. Tag Alexander Ryback till
exempel, där ser ni resultatet efter en
tjuvparning mellan Näcken och en
Sankt Bernard.
Frågan är ju var och hur man kommer i kontakt med andra taxägare med
liknande problem? Sökning på internet
var icke till någon större hjälp. Tvärtom
må jag säga, efter en kreativ Googlesession drabbades jag av ett elakartat
IT-problem vilket gjorde datamaskinen
fullständigt obrukbar. Runt tresnåret
kom min IT-expert, det vill säga grannens nioåriga dotter, Lovisa hem från
skolan. Hon installerade med van
hand om Windows åt mig. Visade min
tacksamhet genom att erbjuda unga
damen en chokladboll från konditori
Bjällran. Unga fröken Lovisa avböjde
bestämt med motiveringen att denna
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Stavning
typ av konfektyr lämnar ett för högt glykemiskt index för en vanlig tisdag. Fan
ta Anna Skipper!
Under tiden min datamaskin var utslagen grabbade jag åt mig papper
och penna och författade en kontaktannons åt Serenius. Hyser visst hopp
om att få denna annons införd i kommande lördagstidning under kategorin
personligt enligt följande:
Hallå där, du glada tax i dina bästa
år. Söker du liksom jag en fager tax
att dela sommarkvällarna med under
soffbordet? Saknar du också ljudet av
små tassar runt matskålen på morgonen? Ser helst att du inte nyttjar Frolic
eller irriterande pipleksaker. Uppskattar du precis som jag såväl rejäla promenader som saftiga märgben och
önskar deltaga i projekt valpkull 2009
tycker jag att du hör av dig till; Kort tax
med centimetrarna på rätta stället…
Inspirerad av en icke namngiven
kommersiell radiostation kommer avslutningsvis lite trivia om 19 maj genom
historien. 19 Maj 1949 lär sig Maurice Chevaliers foxterrier Lola för första
gången sitta fint på kommando. Samma dag 1957 köper Charlie Chaplin en
ny osthyvel och 19 maj 1963 får Willy
Herrey efter en rejäl kväll på krogen ett
spetsigt damknä på vänstra pungkulan då han vomerat i damens nyinköpta
handväska.
Håll i hatten gott folk, ty återstoden
av tisdagen skall blifva blåsig har jag
hört!
Grefve Fågelsparre

Det finns en knippe frekvent förekommande utländska namn som praktiskt taget alltid blir felstavade när
de dyker upp i svenska media.
Låt mig börja med Hong Kong. Detta ortnamn,
som betyder Den doftande hamnen, har officiellt särskrivits sedan 1926 men det tycks ännu inte våra utrikesredaktioner ha observerat. Eller också gitter man
inte ta reda på vad som gäller.
Samma olust inför faktakontroll drabbar också de
båda republikerna Azerbaijan och Tajikistan, vars
namn alltid misshandlas till outtalbarhet med den
totalt omotiverade bokstavskombinationen jdzj och
snarlika ansamlingar av konsonanter.
Även här är det bara att slå upp. Azerbaycan rymmer visserligen ett c som ska uttalas j, medan orden tajik och Tajikistan är helt fria från ortografiska
komplikationer – kräver blott innantilläsning och
avskrivning.

– alltså fullt jämförbar med svenska
namn som Andersson och Svensson.
Och Laden, som var en förfader till
Usama, betyder ungefär ”en person
med goda egenskaper”.
Den svenska stavningen Ladin är
däremot en omöjlighet, som för en
arab framstår som en sammansättning
av la (nej) och din, vilket är en laqab
– ett epitet – som i detta fall betecknar ”Gudstro”. Ordet ladin får därmed
närmast betydelsen ”ateist”, är dessutom en med räto-romanskan besläktad dialekt som talas i norra Italien.
I Frankrike transkriberar man, avslutningsvis, efter franskt uttal. Här
skrivs exempelvis Putin Poutine, eftersom stavningen Putin uttalsmässigt

”Märkligast av allt är dock att ingen
svensk journalist mig veterligt lärt
sig att stava till namnen på två av
världens mestmedialt omtalade personer: Libyens envåldshärskare och
en nyligen skjuten al-Qaidaledare.”
Litet värre är det med de afghanska ortnamnen
Mazar-e Sharif och Sar-e Pul i vars närhet de svenska trupperna befinner sig.
Svårigheten med dessa båda – och liknande –
namn beror på att bokstaven e efter bindestrecket är
en uttalad men outskriven enklitisk partikel, en ezafe
som sammanbinder attribut med huvudord. Alltså
kopplar ihop mazar (grav) med sharif (helig), respektive sar (huvud) med pul (bro).
Märkligast av allt är dock att ingen svensk journalist mig veterligt lärt sig att stava till namnen på
två av världens mest medialt omtalade personer:
Libyens envåldshärskare och en nyligen skjuten
al-Qaidaledare.
Libyern heter kort och gott Qaddafi, eftersom
hans namn skrivs med bokstaven qaf. Vilket gör varje stavning med exempelvis Kh eller G till språkligt
nonsens.
Den saudiske terroristens namn är bin Laden och
ingenting annat. Här är bin en så kallad nasab, det vill
säga en patronym som brukar översättas med ”son”

ligger fasligt nära det franska ordet för
”hora”.
Det har aldrig någonsin i mänsklighetens historia varit så enkelt att ta
fram och kontrollera fakta som nu – i
det pågående informationssamhället.
Där allt som behövs är ett par musklick och en gnutta noggrannhet. Jämte
ambitionen att eftersträva saklighet;
något som i lika hög grad även borde
gälla för geografiska angivelser.
Den dag svenska utrikesredaktörer börjar konsultera kartboken, så att
man slipper att ständigt läsa trams
som att Helmand ligger öster om Qandahar, ska jag avge en applåd.
C-J Charpentier
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Flickors famn är min enda hamn,
i staden med sitt vackra namn:
Simrishamn!

Tanke känsla och handling

Rädd

Jag lär mej så mycket om mej själv.
Bland annat hur jag fungerar. Hur jag
tänker en sak och känner en sak och
att detta sedan resulterar i det jag sedan gör. Tanke, känsla handling, brukar
man kalla det. Fast det är inte alltid det
fungerar i den ordningen för mej. Ofta
är det känsla, handling, tanke. Jag känner en sak och reagerar blixtsnabbt sen
några minuter, timmar eller år, senare
kan jag reflektera över om det verkligen var så smart. Jag tror det kallas att
agera på sina känslor. Impulsivt beteende – ja det kan vara riktigt farligt om
man inte håller tungan rätt i mun. Ibland handlar jag eller agerar och förstår inte varför jag gör som jag gör, det
verkar liksom bara ”bli så”, men bakom
allt sitter en liten filur som planerar och
organiserar min vardag. Ibland är den
här filuren och jag på samma sida – vi
drar åt samma håll, ror i samma båt, vill
åt samma mål, men ibland är vi ovänner. Ibland försöker vi ha ihjäl varandra men utan att lyckats. Jag tror inte
att man kan begå mord på sitt ego, sin
personlighet eller sitt jag. Möjligen att
man kan tufsa till den lite, eller få den
ur balans, men någonstans långt in har
man ändå en kärna, eller centrum (själ)
som är ens personliga botten – därifrån utgår alla mina funderingar, min
attityd, humör och karaktär. Jag vill tro
att det inte går att radera ut den man innerst inne är. Att vi nästan fungerar som
en tavla. Man målar en bild, lägger ett
lager färg – det är det som är vi, det är
våra tankar vårt väsen. Man tröttnar på
bilden och målar nytt, stryker över med
nya färger eller ritar en helt ny bild. Som
när vi byter frisyr, åsikter eller slänger oss in i en dysfunktionell relation av
något slag. Vi blir ”nya” människor, förändrade, lite annorlunda kanske, och
precis som tavlan får ett nytt utseende,
får vi det också. Själsligt, kroppsligt
och mentalt. Men grunden finns hela
tiden kvar där under. Bottnen finns där,
och om vi ställer oss framför tavlan och
skrapar lite med en nagel så kommer
den gamla färgen fram, eller sätter man
tavlan mot en stark lampa så lyser den
förra bilden igenom. På samma vis tror
jag det är med människan; man kan
prova nytt, göra annorlunda, byta partner eller rent ut av tappa bort sej själv
en stund eller under en period i livet,
men våran grund, vårt jag finns alltid där
någonstans inom oss. Man kan bli slagen, gul och blå, man kan bli torterad
och våldtagen, men ens innersta tankar
kan ingen ta ifrån mig. De är mina och
hur mycket våld, fysiskt och psykiskt
jag än tvingas uppleva så är och förblir
dom mina. Tänk på det när ni knallar
runt i affärerna där hemma i stan. Köp
en ny tröja, byt kontur på ditt ansikte eller hyr ett par smarta åsikter av någon
politiker – det spelar ingen roll min vän,
för där under – är du den samme.

Mörkrädd. Kan inte somna förrän det
blivit ljust ute igen. Sysselsätter mig
för fullt under de mörkaste timmarna. Springer, dansar, städar, lyssnar
på musik, ser på TV eller ringer långa
telefonsamtal.
Tankerädd. Vågar inte stanna och
inte tänka. Vill inte grubbla eller fundera och undviker helst att se mitt eget
utifrån. Antagligen för att jag vet att om
jag lyssnade skulle jag höra ifrågasättandet inom mig. Skepsisen till hur jag
lever ibland, då eller nu.
Ordrädd. Vill inte sätta ord på saker.
Kombinera riktiga tankar och känslor
med konstruerade ord. Å andra sidan
gör konstruerade ord det overkliga
verkligt. Negativa känslor och tankar
försvinner snabbare och lättare om
de aldrig formuleras till ord som blir till
meningar. Inte vara tyst. Prata bara om
något annat. Sen tar minnets oförmåga
och glömskans styrka över. Ord för att
förlänga det positiva i stället. Berätta
härliga minnen om fina möten och upplevelser om och om igen. Leva om det
på nytt.
Skrivrädd. Det är väl synonymt med
ordrädd.
Skriva-dagboks-rädd. Varför svara
på frågor man helst inte ställer. Vardagens agerande svarar nog för sig självt
ändå. Eller bara  fråga inte. Så länge
mina tankar inte skrivs ner finns de inte.
Skrivs de inte ner flyter de mest omkring i hjärnan som en oidentifierbar
massa. Skrivs de ner blir de klara och
går att separera ifrån varandra.
Stanna upp- & till rädd.
Lyssna ordentligt rädd.
Se och inte titta rädd.
Men så, varför ägna sig åt rädslan
när den är så paralyserande? Förlamande, instängande och hämmande.
Är man rädd springer man fortare och
slår hårdare, eller så stannar man helt.
På tal om ord. På tal om rädsla. Min
bästa vän. Hon pratar sällan om sånt
som inte blir bättre av att det pratas
om. Är inte rädd att dela saker med
sig själv och ingen annan. Använder
inte orden för att skapa problem i illusionsvärldar i det inre. Hon lever istället. När jag inte vågar och är för feg är
det hon som frågar när jag ska våga
om jag inte vågar nu. & frågar hur ett liv
styrt av rädsla skulle bli. Ord kan vara
skrämmande.
Ord begränsar. Kontrollerar. Ger
makt. Tystnaden med för den delen. &
så rädslan.
& nu ska jag sova fastän det fortfarande är mörkt ute.

Jaha, då sitter man på ett glassigt hotell i Simrishamn
(befolkning 6527), eller Cimbrishamn, eller Svimraros (mynningen till ån som flyter flyter långsamt, Tommarpsån, som det hette förut. Simrishamn är väldigt
mysigt och genuint, trots turister och mycket inflyttat folk som hellre spelar golf än notar garn, har man
ändå känslan av fiskesamhälle kvar. Folk äter faktiskt
fisk! Fiskmåsarna är faktiskt så många att de överröstar de andra måsarna (klassisk liknelse av 08-or/
stockholmare- låter mycket och skitar ner). Här lever det lyxiga urbana, som huvudstadsborna är vana
vid parallellt med stekt sill o päremos ( ja, jag vet min
Skånska, är nordvästlig, det borde vara pantofflemos). Byborna tittar förfärat på den ynka lilla skvätten
med kaffe i Espressokoppen och undrar om det är allt
man får för 22 spänn!?
Detta för mig tillbaka till den 3:e december 1994,
dagen efter att vi ( bob hund ), hade spelat på Godsmagasinet i Simrishamn. Vi satt ute. Ute? Måste kolla
upp det där med datumet. Nåja, vi satt ute i trädgården på ”Kockska gården”, som vi bodde på. Jag bar
en fantastisk T-shirt, som jag hade fått kvällen innan.
Det stod ”Simrishamn vintömmers” på den med en
variant av Simrishamns vapen på. Conny, som var just
av den Urbana typen, frågade servitrisen vilken sorts
kaffe som serverades. På den tiden var det här med
Espresso, kaffe latte, capuchino, något ganska nytt
för oss svenskar och det var detta som Conny menade med sin fråga. Servitrisen kände inte till några
sådana extravaganser, utan trodde att Conny syftade
på om det var någon slags andrahandssorteringskaffe, som serverades. Hon svarade, mycket självsäkert
– Zoégas!
Conny tittade frågande, och förstod inte viken kvalitétsgaranti detta var och jag skrattade, och sa att
det blir fint, två koppar tack.
De här krockarna, är och förblir helt underbara.
Andra krockar som tyvärr, blir allt vanligare; är de
som blir mellan bilar. Snabba bilar från staden, med
unga förare, samsas med otroligt långsamma bilar,
som körs av gamla bönder eller vytittande turister.
Detta är också en kulturkrock, men mycket farligare.
Så kör långsamt, detta är en långsam region. Tempot är medvetet sävligt, för att vi ska kunna smälta all
den goda maten vi äter här. För att vi ska kunna hantera alla intryck, vi får av alla turister; Tyskar, Svenskar,
Danskar, ja, hela världen. För att vi ska överleva den
hårda västanvinden, med regn som faller i sidled. Vi
är som sälungar med mycket extraspäck, för att klara
vintern, både fysiskt och mentalt.
På tal om späck: På rökeriet hörde jag angående
utseende, ett uttalande som kanske är mindre vanligt
i dessa tider. Jag berättade för kunden vad vår ”Kåsebergasallad” innehöll. Jo. Det var ju en hel del majonäs i den. Nej, den var inte helt lämplig om man gick
på bantningsdiet. Kunden var i det här fallet en äldre
skånsk dam, som då tittade på sin man och sa:
– Den ska vi ha! Vi måste ju tänka på rynkorna.
Detta är ett mycket skånskt sätt att se på saken!
Ja, bilden är från en oförglömlig afton på ”Fritiden” i
Ystad, med M.A. Numminen.
Jonas ”Simrishamnaren” Jonasson

Sofia Rapp Johansson

Illustration av Henrik Franklin

Illustration av Tanja Metelitsa
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Hammond

Egentligen är det helt sjukt att åka land
och rike runt med en 120kg orgelbest
som när den ska kånkas upp på scener eller till och med flera våningar får
minsta trappsteg att bli en utmaning,
och får kroniskt diskbråck att framstå
som ett nästan oundvikligt framtidsscenario. Men är man frälst så är man.
För det finns sannerligen något som
skiljer en riktig Hammondorgel från
alla andra orglar där ute, från digitala
70-talsvarianter till farmors trampdito.
Det stora ljudet som genom Lesliekabinettet blåser av allt från scenen,
ryter, fräser och puttrar, eller de ljuva,
närmast sakrala dimslöjor av toner som
liksom smeker rummets alla väggar.
Och dessutom förenat med möjligheten att kunna styra allt själv, från bas till
diskant, från starkt till svagt. Lite som
lokföraren på ett gammalt ånglok.
Och det är ju faktiskt även något magiskt med den vackra trämöbeln som
ända sedan Hammond-tillverkningen
började i USA 1934 prytt såväl gospelkyrkor som de stora scenerna på de
allra främsta musikfestivalerna.
Som Hammondorganist i Trummor
& Orgel är den vanligaste frågan jag får
(och det händer i princip varje gång vi
förmår en stackars ljudtekniker att hjälpa oss bära upp pjäsen på scen): «varför valde ni inte Flöjt & Gitarr?». Kanske en befogad fråga. Men det hade ju
varit helt värdelöst. För det första kan
jag varken spela flöjt eller gitarr. Eller
visst, jag fuskade lite på flöjt för ett antal år sen med tveksamt resultat, och
Staffan kan ju faktiskt spela gitarr, men
ändå. För det andra skulle det ju blivit
helt omöjligt att på två personer skapa
tillräckligt mycket ljud med så få instrument, och omöjligt att med en begränsad sättning ändå kunna spela varierat.
Men artig som jag är svarar jag oftast
”för då hade Trummor & Orgel varit ett
väldigt konstigt namn”.
Anders Ljunggren
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Jan Sigurd
Foto av Vasilis Theodorou

28 långa & korta filmer av
Stefan Jarl

Sjunkande flaskpost
Vi möts på ett tåg över Öresund. Jag
är på väg till Köpenhamn och Bertil
Pettersson till Danmarks allra minsta,
bebodda ö. Vi samtalar medan tåget
svischar fram i en vid båge över havet.
Hej Bertil. Vart är du på väg?
Jag på väg till Hirsholmen.
Varför då?
Dagens författare skriver inte längre
på skrivmaskiner, de skriver på datorer men jag har gått åt andra hållet
så jag skriver på stenar. Flata och av
sand och hav polerade stenar från
Västerhavet. En och annan sten är
från Tunisien och Island. Jag är uppe
i 1200 stenar. Jag skriver på stenarna med fin stil i vattenfast bläck. En
och annan är skriven med blyerts.
Det handlar om civilisationens historia. En löpande text. Sedan har jag
tänkt ge ut de här i ett enda exemplar ... jag kastar alltså ut stenarna
dit därifrån de är hämtade från början. Det blir en engångsutgivning
kan man säga. Helst skulle jag vilja
ha häst och vagn och kasta ut dem
två och tre ... en del ska ju hamna i
vattnet också.
Ett slags sjunkande flaskpost?
Det skulle man kunna kalla det.
Om man nu lägger ner möda på att tänka ut saker och formulera dem och sedan ingen läser, vad är då meningen?
Ja, det är frågan.
Sätter du den moderna poesins dilemma på sin spets här?
Så kan man se det.
När du gav ut konventionellare diktsamlingar i pappersform skrev du
bland annat under pseudonymen Margaretha Malm och du deltog i poesitävlingar under tre andra pseudonymer
och vann (med alla tre). Varför?
Förklaringen är ganska prosaisk.
Jag hade helt enkelt vid slutet av
femtiotalet beslutat mig för att leva
på att skriva. Skriver man då poesi
är chansen inte stor. När man fick en
och annan dikt antagen i litterära tidskrifter och tidningar kunde man inte
återkomma så snart igen med nya alster. För att utöka den här möjligheten hittade jag på Margaretha Malm
och började skriva dikter i hennes
namn också. De blev ofta antagna.
De var väl lite tuffa för att vara skrivna
av en kvinna. Sedan skickade jag,
mer på försök, några dikter till Rabén & Sjögren i Margaretha Malms
namn och frågade om de ville se resten av diktsamlingen, och det ville de
gärna. Jag hade inga fler dikter utan
satte mig snabbt att skriva så att det
räckte till en hel diktsamling. Och

den publicerades samtidigt som jag kom ut på
Bonniers under mitt eget namn Bertil Pettersson.
Därefter kom ytterligare två diktsamlingar av Margaretha Malm på Rabén & Sjögren och sedan fann
jag mig av ekonomiska skäl tvungen att avslöja vem
som låg bakom pseudonymen därför att Margaretha Malm fick ett stipendium och jag var i högsta
grad i behov av slantar, fattig som jag var. Sålunda
var jag tvungen att avslöja bluffen för att kunna lösa
ut checken.
Vilka blev reaktionerna?
De kritiker som tyckte att Bertil Pettersson skrev
spännande och experimentell, absurdistisk dikt i
beckettsk anda, ansåg ofta att Margaretha Malm
var en konventionell lyriker med surrealistisk anknytning. De som älskade Margaretha Malm och tyckte
att hon var en bra poet, de gillade inte Pettersson,
han var för knepig. Och när det här avslöjades så
blev båda kategorier kritiker sura.
Det är på sätt och vis begripligt. Oavsiktligt hade du
gjort narr av deras måttstockar och visat på det löjliga
med att ställa saker mot varandra.
De flesta kritiker vill stoppa in folk i fack. Man ska
ha en viss stil. Har man flera stilar blir de mycket
konfunderade. Och jag ser det som någonting positivt att man har flera sidor som man kan utveckla.
Men då får kritikerna det svårt.
Är det här ett dilemma?
Ja, särskilt om ens personlighet har många sidor.
De senaste sex, sju böckerna jag gett ut är sinsemellan väldigt olika. Och så får man inte skriva.
Finns det något du tycker att recensenter kunde lära
sig av detta?
Att ha mer sinne för mångsidigheten hos oss. Jag
tror att det är samma sak beträffande bildkonstnärer och deras mottagande. När jag bodde i Örebro
var mina kompisar mest bildkonstnärer. Där var
det en som hade oljor eller akryler men som sedan
tog med några emaljer också på en utställning,
men det fick han inte ha, för det var en annan stil på
emaljerna, nonfigurativa. Flera kritiker var irriterade; det var inte enhetligt och därigenom fel.
Bestraffades du för din mångsidighet, din
variationsförmåga?
Ja, med det värsta straff en konstnär eller författare
kan råka ut för: tystnad. Flera av böckerna som kom
ut därefter blev knappast recenserade.
Och blir man inte recenserad, så finns man inte. Då
vet inte folk om att man existerar och man blir inte läst.
Plötsligt var det inte längre svårt att förstå att en
poet som upplevt den mördande tystnaden lika
gärna skrev sina alster på stenar och lät mottagarna utgöras av fiskarna, månen, havet eller de
drunknande. En sak var i alla fall säker; man kunde
definitivt inte råka ut för repressalier.
Har detta något med vertikalitet och horisontalitet
att göra, människor får lov att fördjupa sig men inte
bredda sig? Det ena tycks föredömligt, det andra
skamligt.
Jag tänker plötsligt på Tomas Tranströmer som inte
har publicerat så många diktsamlingar i sitt liv men
man känner alltid igen honom. Det är Tranströmers
röst. Hans dikter håller en hög nivå. Den sjunker
inte, kanske tvärtom. Men det är Tranströmer hela
tiden. Man känner igen hans röst. Man behöver inte

ta ställning till något annat från Tomas Tranströmer.
Inte exempelvis till att han också
var pianist, för det valde han att inte
exponera.
Förutom i någon dikt... ”Jag spelar
Haydn och blir varm om händerna”.
Det är en fin dikt. ... ”spelar orgel i
Runmarö skog” har han också relaterat någonstans. Det kan vara lite
fint att tänka sig någon som sitter i en
skog och spelar orgel. En surrealistisk bild.
Surrealisternas användande av drömmar, är det n
 ågot du knyter an till?
Ja. Jag drömmer väldigt absurdistiskt, det gör väl de flesta. Men det
där kan man styra och använda som
en utgångspunkt. Det har jag gjort
rätt mycket.
När blir en surrealistisk ordkombination humor? Jag tänker på en rad av
Lasse O’Månsson: ”God dag min fru,
jag ser min fru, ni Hitler har i famnen.”
Det är väl plötsligheten, häpenheten. När något totalt oväntat inträffar. Hitler och Lillan är också något
slags motsatser. Storan (som ju är
den egentliga motsatsen till Lillan)
hade inte blivit lika roligt. ”... ni Spader två har i famnen” är i så fall bättre
men inte så bra som Hitler. Men varför är Hitler så mycket bättre och
dessutom roligt? Den ljudmässiga
likheten mellan orden spelar nog in.
Och så får man inte glömma att det
vid den tiden, i slutet av femtiotalet,
nog var rätt kontroversiellt att dra till
med Hitler i såna sammanhang.
Hur fann surrealismen dig?
Kärleken till surrealismen handlade
mycket om den ångest jag drabbades av i sena tonåren. Jag återfann
mycket av mina tankar och känslor
framför allt i den surrealistiska dikten. En som kom att betyda mycket
för mig var Lorca. I hans Poet i New
York finns det starkt surrealistiska
dikter. Det är ungefär som den musik
som också drabbade mig. Den var
också av den mera ångestfyllda sorten. Som Mahler till exempel.
Var kommer din ångest ifrån?
Jag kan än idag förnimma en svart
vinge som sveper till. Men då, i arton-, nitton-, tjugoårsåldern, var den
mycket levande. Jag antar att det
är något konstitutionellt. Jag fann
livet och världen så skrämmande
och fasansfull att egentligen borde
jag ta livet av mig om jag bara orkade. Och det är ju verkligen någonting som kan försätta en i ångest. I
dikten fanns det då en och annan
tröst, man var inte ensam om det

här. Därför sökte jag mig nog till de
surrealistiska texter som var just
ångestpräglade.
Debuten begicks med en starkt
surrealistisk diktsamling som hette
Utkast och därefter fanns det slängar av det surrealistiska i flera böcker,
under arbetet med vilka jag skrev
mig fram till en mer och mer avskalad
form där bildberusningen inte var så
tydlig längre, en form där jag reducerade och förenklade. Utan att tvingas
säga mindre, tvärtom kanske.
Kan man gömma sig i metaforen, bilden, kan man fly in i vitsen? Till och
med fly sin ångest med hjälp av vitsen?
Ja, det tror jag. Eller också trubba av
den eller försöka göra den mindre
farlig. Tänk bara på begreppet ”bryta samman”. Det var som ett skämt
för Lasse O’ och mig. Men sammanbrott är farligt. Att bryta samman är
något fruktansvärt. Fast med Lasse
O’ blev det mycket ”bryt samman”.
Ni som jobbade med radiokabarén Blå
Tummen verkar ha varit ett rätt ångestridet gäng.
Alla utom Gösta Lindström. Han var
inte ångestriden. Men kanske ibland
den mest absurde.
I svensk traditionell monologkonst
aviserar man alltid humor; för korta
byxor, för stora skor, lustiga hattar, etc.
Men i er humor markerar ni aldrig att
det är humor, tvärtom så underskruvar ni. Ett slags auditiv dead-pan humor. Därför knyter den också starkt
an till surrealismen för den ger sig
ut för att vara normal i någon bemärkelse – den är till exempel figurativ,
deskriptiv – men innehåller abnorma
elementkonstellationer.
Där är Korven-dialogen nog ett bra
exempel. Det är inga farligheter, i
stort sett alla repliker låter som klippta ur verkligheten, men hur de sedan
fogas samman, och att vi plötsligt
byter roller, till exempel, det blir absurt. Och vad som gav den en otäck,
bisarr klang var att den framfördes
så dystert. Som om korvkunden
stod på gravens rand.
Där bryter ni onekligen ny mark. Tidigare humor var noga med att markera att
det skulle vara roligt. Ni lät folk sväva i
ovisshet.
Den så kallade underhållningen
på den tiden var liktydig med Lennart Hyland och Karusellen men vi
kände oss absolut inte som underhållare. Vår sändningstid var också
undanskuffad till sent på kvällen.
Jag tänker även på Povel Ramel till
exempel, hans ”Jakten på Johan
Blöth”. Där fanns det ju en som var

lite som man själv. Och Pekka Langer i Natttuppen
– med tre t:n. Det var definitivt inte underhållning
av traditionellt snitt. Detta uppfattade folk bara
som konstigt.
Lasse O’ har i en poesibok skrivit följande lilla text:
”Det som från början var ett tidsfördriv, en hobby som
nådde hantverksmässigt stora höjder som bäst, ja
kunde förvandlas till skön konst, och det som gjorde
honom till en egenartad och virtuos artist, det har nu
växt ut till en ytlig och tarvlig industri.”
(Lång paus)
Det är tuffa ord. Men det ligger väldigt mycket i
det. Lasse var speciell. Och vår relation också. Vi
var en smula formella mot varann, blyga. Stor respekt hyste vi för varann också. Men en gång bröts
den där barriären. Det var vid ett tillfälle när Lasse
O’ skulle komma hem och spåna lite hos mig. Min
fru såg till att hon var ute för hon ville inte kollidera
med herr Månsson. Så kom i alla fall Lasse O’ och
han hade en portfölj med sig med diverse manu
skript och jag hade plockat fram lite manus och så
satte vi oss och pratade och han hade en och annan vinflaska med sig som tömdes och jag hade
väl något att dricka jag med. Vi blev så småningom
påverkade av det myckna vinet, inte minst Lasse O’,
som blev ganska vild. Plötsligt när vi stod upp och
snackade trängde han upp mig mot väggen och
tog mig på tasken. Jag blev fruktansvärt förvånad
och undrande för han var utomordentligt starkt inriktad på kvinnor det kan jag försäkra, till och med
nästan lite störande ibland. Efteråt har jag betraktat
det som ett något udda men dock tecken på kompisskap, hans sätt att bryta igenom den där barriären mellan oss. Eller, slår det mig nu, var det kanske
en egenartad men dock markering av sin position
– ett slags maktdemonstration, alltså. Jag hade fått
dikter publicerade, det hade inte han, då. Det hade
i alla händelser gått över någon gräns, för därefter
kastade Lasse O’ sig ner på den stora golvmattan,
en Wiltonmatta. Därefter rullade in sig i hela mattan
så att till slut bara fötterna och huvet stack ut, och
kunde då inte röra armarna. Han kom inte ut ur mattan och såg ut som en korv, en fransk hot dog. Så
jag fick rulla ut honom – och då var det nog dags att
sluta umgås den kvällen. Lasse O’ tog sin portfölj
och jag följde honom Karlbergsvägen ända fram till
tunnelbanan vid Torsgatan. Där skildes vi. Det var
på vintern så det var nysnö och när jag gick tillbaka
kunde jag med blicken urskilja en tunn röd slinga i
snön som rörde sig som en röd tråd från tunnelbanestationen och halvvägs tillbaka till mig, där den
plötsligt tog slut. Varför den upphörde? Det var helt
enkelt där Lasse O’ med en smäll satt ner sin portfölj i vilken det fortfarande fanns en flaska vin som
gått sönder och från vilken det sedan läckt hela vägen efter herr Månsson.
Jan Sigurd

Det räcker liksom med att skriva namnet Stefan Jarl – så vet man! Stefan Jarl
är ett begrepp, ett ställningstagande
eller om man så vill: ett varumärke. Men
till skillnad från många andra så kallade
”varumärken” har Stefan Jarl aldrig givit avkall på sin vision, sitt samhällsengagemang och sin osvikliga känslighet för övergrepp eller att berätta hur
verkligheten ser ut – hur jävlig den än
må vara. Stefan Jarl är utan tvekan Sveriges mest kände, obundne dokumentärfilmare, som dessutom lever som
han lär och, kanske viktigast av allt: han
har hjärtat på rätta stället. Inte sällan
har jag kommit på mig själv med att sitta och tänka: ”Det är för jävligt…”. Man
blir upprörd och förbannad. Denna
box innefattar som titeln avslöjar en hel
del långfilmer såsom hans klassiska
Mods-trilogi, Själen är större än världen och även Underkastelsen – som
är en ångestframkallande skräckfilm
om de hundratals kemikalier vi alla idag
bär i vårt blod, som ett resultat av den
oerhörda mängd kemikalier vi sedan
andra världskriget spritt i vår miljö och
underkastat oss, med flera. Men Stefan lyckas dessutom få in en slagfärdig humor, som till exempel i kortfilmen
Paradise lost, där han lämnar Stockholm efter att ha tröttnat på knarkträsk
och att ständig se samhället falla sönder. Det är helt enkelt för farligt att bo i
stan, konstaterar han i sin berättarröst,
och flyttar därför ut på landet, långt ut
på landet till och med, där han tror sig
ha funnit en idyll och ett paradis! Men,
rakt över gärdet 200 meter från där
han bor, slår plötsligt polisen till och
avslöjar den största knarkhävan i södra
Sverige. Och inte nog med det, några
hundra meter åt andra hållet dras en
annan man, Polismästare Håkan Jaldung, inför rätta för att ha olaga frihetsberövat 650 personer på Hvitfeldska
gymnasiet. Han frias dock, varpå Stefan tvingas konstatera att ”Här är livsfarligt att bo, jag måste bort härifrån,
tillbaks till stan…”. Stark dokumentärfilm ska röra upp känslor och generera
tankar hos publiken som ser den. Det
lyckas Stefan med i vad han än företar
sig. Detta är en box som borde ges ut
kommersiellt och lättillgängligt så att
alla människor får möjlighet att stanna
upp en stund och tänka efter en, och
kanske till och med två, gånger. Och
alla som tror att EU enbart är räddningen från alla problem bör se kortfilmen
Kor är fina, om hur svenska mjölkproducerande bönder i mindre skala snart
är ett minne blott. Det gamla uttrycket
om att man inte saknar kon förrän båset är tomt får en oerhört besk eftersmak. Att förändra saker och ting tar
tid men någonstans och någon gång
måste man börja, och en bra början, för
framtida generationer vore att se till att
landets alla skolor beställer boxen och
lägger in filmerna i skolundervisningen,
så viktiga är de.
Lars Yngve

Ni vet inte vem jag är
En städerska bara.
Hustru sköta grums. Hustru koka lort.
Ni behandlar henne nedlåtande som
luft. En klapp på rumpan, en dask, ett
nyp. Men hon är inte den ni tror.
En kväll ligger ett skepp med åtta segel i hamnen.
Ett mystiskt skepp. Med femtio
kanoner.
Hon ler bakom glasen som hon torkar. Hon diskar, bäddar och städar.
Varför ler hon?
Kravaller i London, de sprider sig till
andra städer i England.
Efter decenniers nedskärningar,
åtstramningar, hög fattigdom och arbetslöshet. En dag. En kväll. Kommer
plundringarna. Alla tas på sängen.
Sextontusen poliser sätts in. Återställ ordningen. Släck bränderna.
Skjut på demonstranterna. Städa upp
på gatorna.
De privilegierade blir rikare. De fattiga fattigare.
Sjörövar-Jenny sjunger sin bittra
sång, ”Ni vet ännu inte vem jag är”.
Vi ser globala ekonomiska kriser
breda ut sig. Framtiden är dyster för
kapitalismen, men vem vill ha upplopp
och kravaller, bränder och slagsmål.
Vem vill ha våld?
Våldet ligger i själva samhällsordningen, i klassamhället, sa vi på den
marxistiska grundkursen. Ibland är förtrycket konstant, då ligger våldet nerpackat och tyst i strukturer av klassförtyck, ibland blir det synligt och brister
ut i upplopp, revolt. Och samhället
försvarar sig med polisväsendets nödvändiga brutalitet.
Staden ser ut som efter ett jordskalv.
Bara ett lumpet hotell blir förskonat
från förstörelse. Man frågar sig varför
just det hotellet blir förskonat.
Nästa morgon visar hon sig i dörren,
och man säger – ”Jaha, för att HON
bodde där...”
Detta är ur Tolvskillingsoperan från
1928 av Bertold Brecht med modernistisk musik av Kurt Weill, vars fru Lotte Lenya spelade Jenny. Ursprunget är
Tiggarens opera, en engelsk satir från
sjuttonhundratalet, den sedelärande
berättelsen om gangstern Mackie Kniven och om den hemlighetsfulla Sjörövar-Jenny, som var hotellstäderska men
samtidigt chef över piraternas skepp
som lagt till i hamnen.
Dammsugerskan som piraternas
drottning. Kanorna är laddade.
Revolterna i mellanöstern sprider
sig ännu. Revolution i Egypten och Tunisien i vintras, i Libyen krigar Natotrupperna för att stödja upproret och
så Syrien, där regimen hittills svarar
oförsonligt med kallblodiga massakrer.
I Iran ännu tyst. Men Israel ser saker
hända, som ingen heller hade kunnat
tro, ett medelklassuppror mot höga
levnadskostnader och korruption. Tältläger och en kvarts miljon förbannade i
Tel Aviv. Det kommer att hända mer.
Man vet inte vem man har att göra
med.
Idag en lugn och anständig vältränad man. Imorgon en massmördare.
Det som är verklighet idag kommer
inte att vara det i morgon.

Många kände ett motstånd mot att
lära sig tyska. De nazistiska illdåden
stod i vägen, allt som hade med Tyskland att göra var förstört i allas ögon efter kriget. Som gymnasist på sextiotalet läste jag tyska. Jag hade en kompis
vars föräldrar var min favoritreservfamilj. Pappan var tysk krigsinvalid, själv
ett offer, han hade mist ett ben, då han
som ung var inkallad i armén. Hos den
familjen fick jag möta en annan verklighet, lära känna någon som överlevt
krig, förföljelse och flykt. Med livsglädjen i behåll. Jag älskade Helmut. Mamman, svenska Ulla med stort hjärta var
lektor i tyska. I det hemmet fanns kultur,
tolerans och ständiga debatter.
Sen kom möten med Brecht (1898–
1956) och det tyska språket blev så
fullt av känslor, njutbart att sjunga, att
lyssna till, att läsa. Brecht är tidlös med
sina satiriska musikteaterstycken. Han
var kommunist och hade en ny radikal
syn på teaterns roll och funktion. I Europa och USA, även i Sverige, finns
ännu en stor publik för hans konst.
Brecht levde i exil i Sverige då
världskriget brutit ut. Han bodde ibland i den lilla röda gäststugan hos min
väninna Lisas föräldrar i Bergvik utanför Stockholm. Jag kan se framför mig
de två författarna Johannes och Bertold sitta o grogga på verandan och
filosofera över kriget, konsten och kvinnorna. Långt senare sov också jag över
i den där stugan.
Kanske är det därför Sjörövar-Jenny
krupit in under skinnet på mig. När piraterna gått runt och samlat ihop stadens
borgare efter kanonanfallet och fört
dem i kedjor till Jenny, frågar de henne:
Vilka ska vi döda? Och då svarar hon,
den timida städerskan, som diskade
glas och bäddade sängar…”Alla!”
Var försiktiga, ni vet aldrig vem det är
ni talar med.
Hon finns nu även i porslin med
lapp för ögat och dammsugaren som
vapen.
”Hoppla!”
Gittan Jönsson
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mer än tusen ord. Arvid kände sig träffad rakt i hjärtat.
– Ja, du brukar ju ha med dig bilden på din far vart
än du går.
– Men han är inte död, han bor i Spanien. Så fort
han får råd skickar han en flygbiljett.
– Jaha, men när pratade du med honom sist?
Arvid blev sur och vände om för att gå. Medina höjde rösten:
– Och din mamma har haft hur många män som
helst sen han åkte. Min mor lever inte så, din mamma
skulle blivit typ stenad i Kurdistan.
– Nu får du hålla käft, Mina farsor är mycket bättre
än din spökgubbe. Av mina lärde jag mig matte, att
fiska och cykla. Hellre hundra pappor än en död!
Rösten brast, och han lämnade henne med snabba
steg. Hon sprang efter honom:
– Förlåt mig! Jag vet inte vad som tog åt mig, jag
skäms. Jag ska fasta och be för din mors själ. Snälla
Arvid.
När Medina såg tårarna över Arvids kind kunde
hon inte låta bli att torka bort dem med slöjkanten.
Plötsligt stod de utanför Konsum och kramade om
varandra utan att fatta hur. För några sekunder förlorade de sig i varandra.
– Nämen Arvid, lille vän, sa någon med ett skratt.

enkelt tvungen att vänta tills han kunde
köpa refill i morgon.
Medina kände sig å sin sida besvärad över att inte ha fått något svar, och
ångrade sitt överilade sms. Han måste
tro hemska saker om henne eftersom
han inte svarade alls. Hennes dystra
funderingar avbröts av att Fatima, hennes mor, ropade att maten var färdig.
Vid matbordet, som vanligt dukat
också åt hennes far, var det något som
brast inom Medina.
– Är det inte dags att låta pappas
själ vandra vidare? Hur länge ska vi behöva leva med hans spöke?
Fatima stelnade först till i vad som
kändes som ett oändligt ögonblick.
Sedan brast hon skrikande ut i svavelosande svordomar på sitt modersmål
över Medinas otacksamhet och respektlöshet mot sin fars själ.
– Du har blivit svensk, du har ingen
respekt för dina föräldrar, tänker du
lämna bort mig när jag blir gammal till
sjukhemmet också, som svenskarna

”Då hade Fatima med sträng röst
tagit upp hur syndigt svenska kvinnor
lever. Hur de till slut blir helt tomma i
sin själ av alla kraschade relationer,
och hur de aldrig tar sig tid att läkas
däremellan. ”
När han öppnade ögonen stod mamma Barbro och
den senaste småpappan framför dem. Det var så Arvid
kallade dem, småpapporna. Ofrivilligt öppnade han
sina armar som höll om Medina som om hon vore hans
liv. Barbros fnitter, och hennes sällskaps gapskratt,
fick Medina att skämmas så mycket att hon liknade
Bambi på is när hon sprang ifrån alla nyfikna blickar.
Hemma började Arvid skriva i sin dagbok på datorn om dagens händelser och hur härligt det kändes
att hålla om vackra Medina och känna doften av henne så nära sig. Medina som inte ens skakade hand
med killar hade kramat just honom. Arvid kände sig
speciell och utvald och vacker. Han kunde inte sluta
att le och bläddrade i skolkatalogen med bultande
hjärta efter Medinas bild.
Han hittade fotot nästan längst bak i skolkatalogen.
Klass 9 A, Medina Özlem. Han tog en röd penna och
ritade ett stort hjärta runt hennes bild. Han log och
tänkte på att Medina luktade som vaniljglass, julafton
och choklad. Han viskade Medina. Men hans tankar
avbröts av ett sms. Han lyfte mobilen och hjärtat började slå ännu fortare. Med darrande hand öppnade han
sms:et från Medina. Men det stod bara ett ord: Hej!
Arvid ville svara på en gång, men kontantkortet var
slut och han visste att hans mamma inte skulle låna
honom sitt kreditkort för att fylla på mer. Han var helt

gör och sen inte hälsa på mig och låta
mig dö ensam bland främlingar?
– Nej, mamma sluta, jag kommer
aldrig lämna dig på sjukhem! Det enda
jag vill är att du börjar leva igen.
Fatima skrek darrande i hela
kroppen:
– Bit din tunga Medina, jag har svurit
vid din fars grav att vara honom trogen
resten av mitt liv, och jag tänker stå vid
mitt löfte.
Fatima satte sig långsamt ned och
såg ut att börja äta med gråten i halsen.
Medina åt inte mycket, och gick snart
tillbaka till sitt rum. När hon kollade
sin mobil noterade hon trött att Arvid
inte hade svarat tillbaka. Vad hade hon
egentligen trott? Hon var en idiot.
Hon tittade ut genom fönstret och
tänkte på Arvids varma mjuka famn
med ett motvilligt leende. Medina visste att en muslimsk tjej absolut inte får
krama en kille som hon inte är gift – eller nära släkt – med.
Hon tänkte på allt som var syndigt
enligt hennes tro, och det bleknade vid
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”Fatima hade uppfostrat
Medina med järnhand, men
hade samtidigt skänkt henne
förmågan att reflektera och ta
emot kärlek.”

Första kyssen
Luften inne i klassrummet kändes
plötsligt blytung och Arvid höll på att
kvävas. Han svettades och kippade
efter luft, och flickan bredvid började
skratta:
– Du ser ut som en guldfisk på land
när du andas med munnen. Arvid blev
röd om kinderna och svarade att han
inte fattade hur hon kunde sitta där
med huvudbonad och långklänning
och verka helt oberörd av att hela skolan var inplastad som ett växthus under
den pågående fasadrenoveringen.
Medina, som var kurd, höll sig mest
för sig själv. Hon deltog aldrig i gymnastik eller simning på grund av sin religion som dikterar att kvinnor inte ska
beblanda sig med det motsatta könet.
Men i dag var hon ovanligt uppsluppen, skrattade på nytt och påpekade
att hon var van vid värme och brukade
låtsas att hon var en blomma som trivdes i växthuset. Arvid sa leende att hon
passade bra som blomma fastän man
bara såg hennes ansikte, men om hon
var en blomma, vad var han då?
Biologilärare Anton Blom, som inte
brukade skälla ut sina elever, blängde
bestämt på Medina och Arvid för att
få tyst på deras livliga samtal. Men det
hjälpte inte. Medina viskade fnissande att Arvid mest påminde om hennes
mormors plastklädda soffa som var
extremt obekväm och alltid gnisslade
och gnällde med sin plastyta, men som
var jättefin under. Arvid kunde inte hålla
sig för skratt längre och de skrattade
så högt att inte ens lärare Blom kunde
låtsas som inget:
– Arvid och Medina, om ni inte lugnar ner er genast är jag dessvärre
tvungen att be er lämna klassrummet.
Men det hjälpte inte, de hade fått
skrattanfall och kunde inte sluta, så
med skamsna blickar och skratt i halsen
tog de sina saker och lämnade klassrummet medan de förvånade och nyfikna klasskamraterna stirrade på dem.
– Ska vi ta en läsk vid kiosken, undrade Arvid.
– Oh Arvid jag vill så gärna men jag
vågar inte att synas ute med en kille för
min far, svarade Medina.
– Lägg av, han är ju död sen
evigheter?
– Men sedan han dog har vi fortsatt
som om han lever, mamma till och med
dukar åt honom när vi äter. Hon är honom trogen.
– Läskigt, sa Arvid, du menar att ni
lever med din fars spöke?
Medina såg rakt in i hans blågröna
ögon:
– Gör inte du det då?
Uppsluppenheten han nyss känt ersattes av en tung tystnad som vägde
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jämförelse med Den svenska synden.
I det nya landet var synd inte relaterad till att visa kroppen, håret eller
förlora oskulden. Hon hade förstått
att den svenska synden mest handlade om misslyckanden och skam. Med
tanke på Medinas stränga muslimska
uppfostran kunde listan över synden
faktiskt bli hur lång som helst.
Fatima hade uppfostrat Medina med
järnhand, men hade samtidigt skänkt
henne förmågan att reflektera och ta
emot kärlek. En dag hade Medina frågat sin mor: Hur kunde du älska far så
mycket trots att du aldrig träffat honom
innan ert bröllop? Att giftas bort måste
vara som att säljas på gatan.
Då hade Fatima med sträng röst tagit upp hur syndigt svenska kvinnor lever. Hur de till slut blir helt tomma i sin
själ av alla kraschade relationer, och
hur de aldrig tar sig tid att läkas däremellan. Att man här minsann gifter bort
sig själv, och hur hon till slut blivit kär i
Medinas far tack vare hans ädla natur
och godhet. Fatima erkände dock att
några av hennes släktingar tyvärr var
olyckliga i sina arrangerade äktenskap,
men att det fanns många andra som
levde lyckliga. ”Att giftas bort är i rättrogna familjer som att betala tevelicensavgiften i Sverige. Ingen kommer
undan”, hade hon sagt med ett skratt.
Medina ville inte bli bortgift. Hon ville
leva med den hon själv valde, och det
hade hon bestämt sig för vid tidig ålder, när hennes kusin skam-mördades.
Medina avskydde ordet ”hedersmord”.
Hon menade att det inte låg någon heder i att mörda döttrar och systrar på
grund av den påtvingade skam som
drabbar familjen utifrån, och att kalla det
för hedersmord var att ge det skändliga
dådet ett slags undfallet berättigande.
Hon borde egentligen känna sig syndig för att hon kramade Arvid, men det
konstiga var att hon kände sig glad i istället. Eller kanske djupt olycklig. Men
hon kände, och det starkt, starkt! Hon
tänkte att Gud är kärlek, inte hat. Och
hennes ansikte öppnades som en sol av
tanken på Arvid, och frånvaron av hans
svar gjorde att det mulnade igen. Arvid
låg i sin säng och försökte sova. Försökte. Men hans hjärta slog kullerbyttor av
blotta tanken på att få träffa Medina på
morgonen. Han kunde inte sätta ord på
sina känslor. Det enda han visste var att
han ville hålla om henne igen.
Medina ställde sig framför spegeln,
kammade sitt långa kastanjebruna hårsvall och gned olivolja på hårtopparna. Hon såg en sista gång på sin mobil innan hon la sig i sängen och åter
grubblade över hans uteblivna svar.
Nästa morgon gjorde Medina som

vanligt frukost till sin mor, och bar den
till hennes sovrum. Sedan väckte hon
den sovande kvinnan kärleksfullt. När
Fatima vaknade kunde man i hennes
plågade ögon se att hon hade gråtit sig
till sömns. Men detta var ytterligare en
av de saker som man inte skulle tala om
i hemmet.
Hon var bland de första som kom till
klassrummet. Men det var Arvid också.
Båda blev rosiga och varma om kinderna då de återsågs. Medina försökte låtsas vara oberörd, men kunde ändå inte
låta bli att viska:
– Du svarade aldrig på mitt sms ju.
– Förlåt, mitt kontantkort var slut.
Sen tillade han:
– Men jag har skrivit det här istället.
Han räckte fram en vikt papperslapp.
Läs det när du kommer hem.
Men Medina kunde inte vänta med
att läsa Arvids brev, och bad därför läraren att få lämna lektionen för ett toalettbesök. Snart värmde Arvids vackra,
ärliga, nakna ord och ömhet hennes
unga hjärta på den trista toaletten.
Väl tillbaka till klassrummet vågade
hon inte möta Arvids blickar längre.
Hon kände sig viktlös. När de på samma gång räckte fram handen för att ta
suddgummit, och deras fingrar rörde
vid varandra, blixtrade det till i deras
hjärtan.
Vid skoldagens slut sa Arvid till
Medina:
– På lördag är det bakluckeloppis
utanför Finnbergs i Glommersträsk.
Vill du med för att sälja sånt som ni inte
behöver därhemma? Många turister
kör igenom byn under sommaren. Mor
säger att speciellt norrmän är jättebra
kunder, dom köper nästan vad som
helst. Vi kan tjäna lite pengar till i sommar. Hänger du på?
Medina skrattade, och sa att hon
måste kolla med sin mamma först om
hon fick följa med.
– Självklart, svarade Arvid. Men
också han var lite osäker på vad hans
mamma skulle säga.
Medina tog med sig en stor låda
vackra saker, däribland en vacker
handknuten kelim-matta. Arvid lyckades sälja sina gamla leksaker och kläder för nästan fyrahundra kronor, men
Medina fick ihop över tusen för sin
del, och kelimen skulle snart pryda ett
norskt golv.
Bosse och Barbro iakttog ungdomarna och tittade menade på varandra
med ögon som log.
– Tänk om man fick vara ung igen...
Fatima blev lycklig över pengarna,
även om hon skulle komma att sakna
sin kelim. Nu kunde de skicka pengar
till mormor. Arvid och Medinas förbjud-

na kärlek frodades på avstånd. Ändå
var den så laddad att det kändes som
ett osynligt moln runt dem. Dagarna
gick, och även om Medina och Arvid
inte trodde att någon annan än de själva kände av känslorna i luften, var det
flera i klassen som lade märke till deras
förälskelse. En av dem var Ronny, som
brukade kalla Medina för Terroristbruden på grund av hennes härkomst från
turkiska Kurdistan. Att Ronny själv inte
ens med bästa vilja kunde peka ut Turkiet på en karta var en annan historia.
På skolgården frågade han Arvid
med ett snett leende om han nu måste
bli muslim och omskära sig för att kunna komma Medina nära.
– Du är så inte så värst smart du...
Om du hade valt till exempel Tuva hade
du redan varit i mål!
Men att eventuellt behöva offra
en del av förhuden oroade inte Arvid
nämnvärt. Tanken att det snart var sommarlov och att han då inte kunde träffa
Medina så ofta, gjorde långt mer ont.
På hemvägen efter skolavslutningen hann Arvid ikapp Medina bakom
Konsum.
De öppnade sina armar, inga ord
hördes men läpparna hittade ändå
varandra. I Medinas huvud snurrade
tusen och ett ord runt: Lösaktig, luder,
slyna... Den svenska synden...
Då drog hon med stor kraftansträngning i en inre nödbroms. Orden stannade, och bleknade långsamt bort,
och kvar i hennes hjärta stod bara skrivet följande mening: Nej, detta är den
första kyssen, och pojken framför mig
är min Arvid.
Zinat Pirzadeh

S. Alakoski
Sociala problem today
Barnen är kunder nu. Säger min vän
förskolefröken. Förut betalade man dagistid motsvarande den arbetstid man
hade, berättar fröken förskolefröken.
Nu köper man så mycket dagistid man
önskar, alltså tiden de små kunderna
ska vistas på dagis. Och mamma Inger kikar in vid femtiden. Säger, Sofia,
vill du följa med mamma till ICA, eller
vill du hellre stanna på dagis medans
mamma handlar? Jag vill hellre stanna,
svarar Sofia då, jag trivs bra här, jag
vill leka med de andra små barnen.
Mamma Inger klappar Sofia på kinden,
säger att hon ska komma tillbaka vid
sex snåret. Men då rycker fröken förskolefröken in, förklarar med alla sina
pedagogiska krafter, att lilla Sofia nog
kommer att bli ganska ensam den sista timmen, ty de flesta barn går ändå

Kunden är en fysisk eller juridisk person som köper
något av ett företag eller en person.
Jag sålde pizza å Mr. Donadonis vägnar i en liten
pizzabutik i Göteborg.
De olika behov som en kund har, skapar efterfrågan efter en produkt eller tjänst – kundbehov.
Folk åt jävligt mycket pizza. Mr. Donadonis sålde
hundratals pizzor om dagen.
Men vad är det kunden Sofia har för efterfrågan?
Vill hon stanna kvar på dagis en timme till, eller vill
hon slippa åka till ICA med mamma Inger?
Vill Tobias stanna kvar på dagis en timme till, eller
vill han slippa läsa Svensk Damtidning när mamma
motivlackerar naglarna?
Eller vill både Sofia och Tobias helst vara hemma
med sin mamma, efter en lång dag på dagis?
Det är det som är frågan.
Om barn ändå kunde föra sin talan.
Fröken förskolefröken berättar om förr och nu.
Förr stannade barnen kvar länge på dagis för att:

”Fröken förskolefröken berättar
också att det numera är ganska
vanligt att mammor gör naglarna
under tiden barnen är på dagis. Eller
förlänger håret.”
hem vid fem. Alltså Sofias kompisar,
vars föräldrar inte har råd att köpa lika
mycket dagistid som Sofias föräldrar.
Då ändrar Sofia sig och säger att hon
hellre vill åka med mamma till ICA. De
hoppar in i jeepen, vink vink.
Fröken förskolefröken berättar också att det numera är ganska vanligt att
mammor gör naglarna under tiden barnen är på dagis. Eller förlänger håret.
Tobias, vill du hellre stanna på dagis
eller vill du följa med mamma och göra
naglarna?
Det är bra om Tobias stannar kvar
på dagis när mamma gör naglarna. Det
luktar hemskt starkt hos hudterapeuter. Starka saker, det där med naglar.
Särskilt om de ska motivlackeras.
Kunden har alltid rätt, sa man när jag
jobbade med snabbmat.

Föräldrarna hade långa arbetsdagar (vården,
industrin).
Barnen hade det inte bra hemma (dysfunktionella
familjer).
Idag stannar barnen kvar länge på dagis för att:
Föräldrar har inte tid med sina barn (jobbar så gärna, shoppar, förlänger hår och naglar).
Barnen har det materiellt sett bra hemma men föräldrarna skaffar barn mer som accessoarer än som
barn (annan sorts dysfunktionella familjer).
Fröken förskolefröken berättar också att en del
barn, i den del områden, är så vana vid att hämtas
av barnflickor, att de inte vet att föräldrar också kan
hämta barn på dagis. Fröken förskolelärare kallar det
för en ny sorts sociala problem. Hon oroar sig särskilt
för barnen som inte vet att det är normalt att föräldrar
hämtar barn på dagis. Hur ska det gå för dem, i livet?
Susanna Alakoski
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Kalle Lind

Vinylmania
A. Det finns en sorts hatkärlek till
vinylskivorna, vare sig de är lp eller
7”:or eller gamla 12”-singlar. Den
irritation som minsta repa, varje
hack, varje knaster skapade och
som drev en ung man till vansinne
försvann när han långt om länge
accepterade cd:n som det nya,
allomgivande formatet – men det
dröjde tills Brian Eno tog sig för att
bara släppa ”Thurday Afternoon”
på cd och cd-spelare tvunget
fick inhandlas, tillsammans med
ytterligare en cd, en bekanting från
lp-facken med Klaus Schulze, och
erkannerligen var det så att det
inte lät så mycket bättre. Förvisso,
inget knaster, ingen oro för hack,
men de tidiga cd-utgåvorna var
frekvensmässiga missfoster med
metallisk lyster och metalliskt ljud,
allt som oftast – och det är sant, den
som idag köper en lossless-version
av t.ex. en tidig utgåva på brittiska
klassiska skivbolaget Chandos i
deras webbshop får en fil som låter
vida överlägset den ursprungliga
cd:n.
B. Lp-formatet kunde dock skapa
minnen. Det fanns två ord i första
textraden i Dag Vags ”Scenbuddism” jag aldrig fick höra förrän cd:n
kom många år senare, eftersom det
just där fanns ett fel i pressningen
av min lp. Jag fick också köpa flera
exemplar av Sparks’ tredje och
fjärde skiva, ”Kimono My House”
och ”Propaganda”, eftersom de
slets upp, spelades så ofta att
spåren knastrade allt mer – och det
är väl mer en tanke än en händelse
att jag nu köpt just ”Kimono...” i
skivbolaget Islands jubileumsutgåva
från 2009 på 180 g för att få höra
”Equator” på allra bästa sätt igen...
– Sparks har också tänt hoppet om
7”-singelns återkomst eftersom
deras sjua ”Lighten Up, Morrissey”
har en baksida som vida överträffar
a-sidan – och så var det ju ibland,
då, förr. ”Brenda’s Always In The
Way” är alltså låten jag tycker du ska
önska när du kommer fram till ”Ring
så spelar vi” på lördag.
C Det var 1948 den första lp:n kom
men det tog några år till innan den
passerade 78-varvaren, stenkakan,
som den givna musikbäraren, för att
tala nysvenska. På åttiotalet gjorde
cd:n inträde och konkurrerade
snabbt ut lp:n eftersom cd:n hade
givna fördelar – men de som påstod
att cd inte tar plats, kräver utrymme,
de blev aldrig ingenjörer.
D Ungefär samma människor som
tycker rörförstärkare låter bättre
än de med transistorer, de släppte
aldrig lp:n och delvis får man ge

dem rätt, eftersom det frekvensomfång cd:n gav inte matchade en
halvfartsgraverad lp av ”virgin vinyl”
från Japan.
E Håkan Blads far, salig i åminnelse,
sade en gång, där han satt och
kedjerökte bakom disken på
legendariska skivbörsen LP Möller
på Väster i Malmö, att ”cd, det är en
dagslända, inget kan konkurrera ut
lp:n”. Han hade ett litet cd-sortiment
i affären, men det var nog mest
för att lp-säljarna också hade en
och annan cd med sig i kassarna/
kartongerna när de kom och sålde.
F Idag har lp:n återinträtt i atmosfären
och börjat synas i försäljningsstatistiken. Antagligen är det fortfarande
alla 12”:or med dansmusik som
bildar grund eftersom en lp-utgåva
av en skiva med Kent sällan utges
i större upplaga än 500 ex av Hot
Stuff i Älmhult. Men det är på väg att
förändras, säkert, eftersom fler och
fler skivbolag, inte minst de ”stora”,
börjar utge parallella lp-utgåvor när
cd släpps liksom man skakar lätt i
utgivningskatalogen och återutger
gamla storsäljare – och ibland litet
mer oväntade skivor.
G Helst ska det vara en 180 g-lp, eller
200 g. Varför? Jo, djupare spår =
bättre dynamik. Ju kortare speltid,
desto bättre ljud – avståndet mellan
spåren är viktigt, så popgrupper
som bjöd på en kvart per lp-sida
tänkte helt rätt.
H I Europa idag lär Tjeckien vara bäst
på att tillverka lp. De har tradition
och är också det land som producerat bolaget bakom skivspelarsortimentet Pro-ject, där det finns både
billiga, färgglada lp-spelare med
fantastisk prestanda upp till de rent
audiofila monstren.
I De två stora i Sverige när det gäller
skivförsäljning (förlåt, Bengans),
Ginza och CDON, säljer båda allt
mer lp och båda har nu också börjat
föra högkvalitativa skivspelare,
kablage etc. Kolfiberborstar, lptvättmaskiner och nålborstar har fått
en renässans.
J Det tillväxthämmande är väl Posten
och det faktum att det kostar 48:att skicka en lp. En endaste lp.
Horribelt.
K Redan för flera år sedan skulle man
välja lp-utgåvan av t.ex. Madonnas
eller Coldplays skivor framför cd:n
om man både råkade gilla de här
artisterna och var audiofil. När
cd:n mixats, mastrats och trixats
färdigt för att passa mellanregistertörstande billighetsanläggningar i
kök och tonårsrum, fick teknikerna
fritt spelrum när det skulle göras
en lp-version och man mixade helt

sonika om allt för att det skulle låta – bra. Enkelt,
eller hur? (Och det var säkert lika mycket diskussioner i slutändan som när Pink Floyd skulle mixa
färdigt ”The Dark Side Of The Moon” och David
Gilmour ville ha en ”våtare” ljudbild än den ”torra”
Roger Waters förordade.)
L I Japan finns förvisso all musik på cd som någonsin
producerats (t.o.m. TT-Reuters konsertskiva ”III/
Live” utgiven som lp på Henrik Venants egen
etikett Heartwork för många, många år sedan
återfinns där som cd, hur det nu gått till), men även
där växer lp-sortimentet, dock inte på bekostnad av
cd:n, som det verkar.
M Man ska hålla i sina gamla lp. En del skivor är det
ingen risk att de blir utgivna som cd (förutom i
Japan, då...) och ännu mindre som nyutgiven lp, så
min gamla favorit ”Mondo Deco” med The Quick
(bandet som redan 1976 lät sig inspireras av
Sparks, många år innan The Ark gjorde det) vårdar
jag ömt. Bland andra.
N Lp är också nostalgi, inte minst för grabbar som
kommit upp i åren, fått bra jobb, tjocka plånböcker
och återvänder till sitt ursprung. 600:– för Fläsket
brinners debut-lp är sådant man får leva med,
om inte någon kommer på den lysande idén att
återutge slikt kulturgods (och Hansson & Karlssons skivor, och Myrbeins lp, och... och... och...).
O Många småbolag är innovativa idag. De utger skivan som lp eftersom de vet att det många gånger
är en högtidsstund även för en ung musiknörd
att höra på vinyl idag, det är något speciellt, ”då
är det fest”, som någon sade, men skivbolaget
bifogar en nedladdningskod så det finns en
lågupplöst mp3:a att ha i datorn eller telefonen,
slit-och-släng-versionen.
P Lp-skivans renässans kan ses som en motreaktion
mot allt det komprimerade skräpljud som kommer
ut datorer och mobiltelefoner. Musik skivbolagen
ser som ”produkter” och likt en hamburgare
på McDonalds är förgänglig både till kvalitet,
ursprung och smak, att ”konsumera”. Det är inte
lätt att fildela en lp...
Q En slutsats är också att försäkringsbolagen får
tänka om och ändra dagens värdering av begagnade lp: f.n. 7:-/st.
R Hur ”bra” är dagens lp-utgåvor? Jag har tidigare
anmält t.ex. de skivor med Ved och Won Psychic
Malmö utgett och det är fantastiskt bra pressningar, självfallet tjeckiska, men det handlar givetvis
också om vad man spelar upp dem på för maskiner
(billighetsskivspelare från Kjell & Co som säljs för
att man den vägen ska överföra sina gamla lp till
mp3 rekommenderas inte för att lyssna på musik,
det är ett som är säkert). Riddarnas lp låter också
bra, litet hårdare, mer stonerrock, men vinylen
orkar med, livedubbeln med Håkan Hellström är
ett annat exempel på vinyl som fungerar väl av det
som kommit på sistone. Men, som sagt, hur bra är
de, finns det skillnad? Fyra exempel ur Universals
satsning på vinyl kommer här. En trippel-lp med
gamla proggrockarna Yes i en inkarnation från
2000 live på House of Blues och den lät skräp
när den kom på cd och dvd för tio år sedan, något
annat förväntade man sig inte eftersom det var
skivbolaget Eagle och att Yes utgav minsta lilla
sak de spelade in för att klå sina trogna fans på
pengar. Den nya lp-utgåvan låter avgjort bättre, det
är 180 g, och vid en jämförelse med dubbel-cd:n
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känns det klart att just den tjocka
vinylen gjort den här liveskivan mer
lyssningsbar, men mixen borde
man också gjort något med. Ron
Sexsmiths senaste, ”Long Player,
Late Bloomer”, jämför jag direkt med
cd:n och visst blommar ljudet ut litet
mer på lp:n men tveksamt om det är
avgörande, det är en sparsmakad
produktion Bob Rock gjort. Herbie
Hancocks legendariska ”Head
Hunters” från 1973 är både på
180 g och remastrad och här är en
avgjord vinnare, den här funkiga,
dansanta och detaljerade skivan
har fått en helt ny topp och botten,
det låter mycket bättre nu. Den sista
är även den en liveskiva, en dubbel
som både är på 180 g och direktgraverad, men här kan nästan minsta
lilla insats vara värdefull, eftersom
vi pratar om Talking Heads’ konsert
från Rom 1980. Jag hade ursprungligen italienska RAI:s tv-utsändning
som bootleg-dvd och det här är en
konsert som är det mest intensiva med i det här fallet storbandet
Talking Heads som dokumenterats
på film, det svänger brutalt när man
kommer in i låtarna från ”Remain In
Light” – men bilden var grådaskig
och ljudet smalt och ynkligt. Inte blev
det bättre i den officiella men ack
så lågbudgetmässiga dvd-utgåva
som kom häromåret, det såg ut som
bootlegversionen rakt av – men lp:n,
det är en helt annan historia, här låter
det bättre om än ett ganska levande
liveljud som det slår gnistor om, inte
alls perfekt men oändligt bättre än
på dvd:n. Förvisso missar man ju
bilderna där hela bandet dansar
som i trans (Adrian Belew, inlånad
från Frank Zappa och King Crimson,
verkar spela gitarr i en helt egen
värld och en helt egen division!),
men det räcker faktiskt med lp:n nu,
i väntan på en djupdykning i RAI:s
tv-arkiv och en ny dvd (och det finns
ingen cd-utgåva...).
Jan-Erik Zandersson

Proggiga barnböcker:
KRASCH!
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.

1. Not till åttiotalister och manschauvinister:
Grupp 8 var ett feministiskt-revolutionärt nätverk för kvinnor, främst ur den konstnärliga/
intellektuella medelklassen. På sin tid ofta
bespottade och hånade för sina galna och
verklighetsfrämmande idéer om fri abort och
daghemsplatser och lika fördelning av hushållsarbetet. Namnet kom av att det var just åtta kvinnor som bildade gruppen, dessutom på den internationella kvinnodagen åttonde maj.
2. Not till åttiotalister och borgerliga: Verdandi
bildades 1882 av bl.a. Karl Staaf (sedermera
liberalernas partiledare) och Hjalmar Branting
(sedermera socialdemokraternas partiledare).
På sjuttitalet gick organisationen, likt de flesta
andra utom Ulf Brunnberg, åt vänster. De gav
då ut politisk barnlitteratur med titlar som ”Här
är Nordvietnam”, ”Zozan – en kurdisk flicka”,
”En by i Sydamerika”, ”Josefine, 5, Zimbabwe,
Afrika”, ”Hej sa Yang Mei”, ”Min pappa säger
att din pappa sitter i fängelse”, ”Mamman och
pappan som gjorde arbetsbyte” och ”Visst
kan tjejer ...”.

Tror ni att sjuttitalets barnlitteratur inte tog upp könsrollsfrågan? I så fall är ni dumma i huvudet. Sjuttitalets barnlitteratur tog upp könsrollsfrågan. Flera
gånger. På olika sätt. Oftare på ett plakatideologiskt
än på ett festligt sätt.
Det är ju lite så man känner igen sjuttitalet – fanns
det en fråga på den politiska agendan, så nog fanken
skrevs det en barnbok som behandlade saken.
Grupp 8-medlemmen1 Barbro Werkmästers kapitelbok ”Krasch” (1975) gavs ut genom den radikala
studentorganisationen Verdandi.2 Låt er inte luras av
den actionspäckade titeln. Av alla adjektiv som kan
beskriva ”Krasch” är ”actionfylld” det sista. Möjligen
efter ”skojfrisk”.
Boken handlar om en mamma som blir utbränd,
fast det på sjuttitalet fortfarande hette deprimerad.
Trött på och frustrerad av de fyra barnens krav, den
stillastående tillvaron som mammaledig och inte
minst att transistorn ständigt spelar Slade, bryter hon
ihop och lämnar alltihop åt sitt öde.
Tonåringarna Monika och Pelle kan slinka ut till kärlekar och hockeylag, och pappan har sitt meningslösa nedbrytande förvärvsarbete att ta hand om, och
därför blir det nioåriga Malin som blir kvar med ettåringen Kalleknoppen. Hon torkar, städar, byter på och
leker. ”När Malin kissar står han bredvid och väntar.
Han håller handen på Malins knä. När Malin bajsar
sitter han på hennes axlar.”
Eftersom ”Krasch” är en realistisk bok tar inte mamman värvning på ett skepp och dansar inte med shejker i Hyderabad och förverkligar inte heller sej själv på
nåt annat flippat och glatt vis. Istället sätter hon sej på
tunnelbanan och tänker igenom sin situation och kommer sen hem och anmodar ett familjeråd.
Familjerådet upptar en betydande del av bokens
88 sidor och utgörs i hög grad av att mamma formulerar vad läsaren redan läst sej till:
”– Vet ni vad jag förstod när jag kom hem härom kvällen? Mamma är allvarlig på rösten. Jo, att jag håller på
att lära Malin att hon alltid ska offra sina intressen för
andras. Om jag ber Malin passa Kalle så gör hon det,
även om hon knotar. Fast sen blir hon arg på Pelle, som
alltid slipper, och på Monika som aldrig är hemma. Malin har ingenting att sätta emot. Inga klubbar, inga avgångsbetyg. Och ingen kille som du Monika, eller killar
som Pelle. Jag går också hemma och offrar mej.”

Ja, sådär ser dialogen ut. Långa sjok
av förvisso angelägna åsikter och konstateranden, dessutom tryfferade med
småslängar mot alla andra problem
som dyker upp i ett kapitalhungrigt
människofientligt välfärdssamhälle.
Pappan är trött på all korv och pommes frites som serveras i lunchmatsalen och på att det aldrig finns sittplats
på tunnelbanan hem:
”Inte trivs jag särskilt bra på kontoret heller. Där är så instängt. Och inrutat. Jag tycker att jag har chefen över
mej jämt. Bråttom är det med allting.
Inte kan man öppna fönstret heller och
släppa in lite frisk luft. Förresten finns
det ingen frisk luft i stan längre. Lunchen är så kort så jag nästan inte hinner äta upp maten.”
Så vad är då syftet med den här boken? Att göra läsaren lika deprimerad

men det går. ”Värst är nog förändringen
för Pelle. Han har nästan glömt hur det
är att laga mat och handla.”
Och så mynnar alltihop ut i lycka?
Nej nej nej, det här är en realistisk bok
har jag sagt! Allting mynnar ut i en
hjälpligt fungerande men fortfarande
ack så otillfredsställande lösning:
”Riktigt bra är det inte, men det är
bättre. Fortfarande bor de trångt. Varken skolan eller pappas jobb har blivit
roligare. De har ont om pengar. Malin
har minst veckopeng i hela klassen.
– Solidaritet är svårt, säger mamma.
Men det är hemma vi ska börja lära oss
den.”
Kalle Lind

”Låt er inte luras av den
actionspäckade titeln. Av alla
adjektiv som kan beskriva
’Krasch’ är ’actionfylld’ det
sista. Möjligen efter ’skojfrisk’.”
som mamman? Kanske, men troligare
är att utgöra ett positivt exempel. Med
lite hårt arbete – ”Familjerådet får träffas många gånger innan de kan komma
överens” – så ljusnar det för familjen.
Mamma börjar jobba halvtid på Epa
och får träffa andra vuxna, Kalle kan
vara hos dagmamma (även om ”nästan
hela mammas lön går åt till att betala
dagmamman”) och ”familjerådet kommer överens om att pappa inte ska jobba så mycket”. Nydanandet går trögt,

Nya Upplagan

September 2011

Krönika

20

Thomas Millroth

Nya Upplagan

September 2011

Krönika

21

N.Chomsky
Översättning: Lotta Askaner
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Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik
och filosofi vid Massachusetts Institute of
Technology i Cambridge, Mass. Hans senaste
bok heter 9-11: Tenth Anniversary.

Eva Klasson
Det var den märkligaste öppning av en utställning jag
varit med om som chef för konstmuseet i Ystad.
Jo, jag vet att jag bryter ett löfte till mig själv, att aldrig förvandla åren på museet till anekdoter. Men det
var faktiskt en märklig vernissage.
Efter den intensiva braksuccén i Kulturbro 2000
med Sonic Youth, Jim O´Rourke, Loren Connors, Rosemarie Trockel, Martin Kippenberger och alla de andra behövde vi litet lugn och ro utan att schabbla med
kvaliteten.
Eva Klasson, tänkte jag. Det var en konstnär jag
haft i tankarna, då jag började på konstmuseet 1995.
Nu var det dags. Jag visade vår fotograf Hans Permbo hennes magnifika bok ”Le Troisième Angle” från
1976. Inget snack! Henne måste vi göra en liten utställning med.
Jag hade haft ett långt och ihållande förhållande
till hennes fotografier. Redan då hon på 1970-talet visade sig i Stockholm, etsade sig hennes närbilder av
den egna kroppen fast. Det var ett nytt sätt att söka
sin identitet. Verksam i Paris var hon långt före det
svenska konstlivet. Vad som på andra ställen kallades
body art fanns inte på kartan. Klassons bilder hade
ingen fästyta i det stockholmska konstlivet.
Under 1980-talet var jag ofta i Paris. Ett år bodde
jag i stan. Det var naturligt att börja nysta bland alla
svenska konstnärer. Också Eva Klasson, som då redan hade bytt liv, flyttat och gjort sig oanträffbar. Hon
hade definitivt brutit med sin konst.
Men som konsthistoriker är jag litet Sherlock Holmes. Ju svårare det var att finna henne ju mer intresserad blev jag. Gamla vänner intervjuades, de få klipp
som fanns studerades.
I Stockholm fick jag fatt i den gallerist som en gång
trott på henne och som också köpt in en stor bunt av
boken ”Le Troisième Angle”. Men succén uteblev.
Böckerna låg och samlade damm i ett förråd tillsammans med några osålda fotografier i små upplagor.
Jag köpte alltsammans.
På något vis, jag vet inte hur, måste Eva Klasson ha
hört talas om den där svensken som sökte efter henne. En dag ringde hon mig från en lånad telefon. Ett
underbart samtal, där hon resolut förklarade att hennes förflutna som fotograf var avslutat.
Med ojämna mellanrum hörde hon av sig sedan.
Jag skrev en bok om de svenska konstnärerna i Paris, som kom ut i slutet av 1980-talet. Det är inte min
bästa bok precis, men en och annan observation står
sig. Och den sida som Eva Klasson fick känner jag
mig litet stolt över.
Så var det hennes bok. I en kassett med svart teddyfoder skjuts ett tjockt bokband in, späckat med fotografier från Klassons vandringar över den egna kroppen. Mellan fotona är magiska schematiska teckningar
på genomskinligt papper medbundna. Det var skört.
Ett kompromisslöst konstverk i liten upplaga, som blev
mindre än planerat, när kostnaderna rasade iväg.
Jag ville att människor, som var kloka, kunde se och
förstod sig på riktigt unik konst skulle uppleva detta
märkliga. Därför skänkte jag bort mina exemplar till
utvalda.
Konstnären Leif Eriksson, som är en av vårt lands
största kännare av konstnärsgjorda böcker, fick en
bok. Han var bedövad av beundran. Vi var överens,
att här var ett verk av största internationella vikt.
Så där var det. Eva Klassons fotografier spökade
i min hjärna och ville inte lämna bildfältet. Hon måste
presenteras i Sverige!
Och nu hade vi chansen efter Kulturbro 2000 på

Ystads konstmuseum. En liten vacker
utställning, tänkte jag. Boken, mina fotografier, några inlån och konstnärens
medverkan. Snart hade jag henne i telefonen igen. Hon kände sig främmande för sina bilder, sade hon, men ok för
en liten utställning. Hon påminde om
att Borås konstmuseum hade köpt in
några foton drygt tjugo år tidigare.
Bra! Jag ringde till Borås. Visst, det
gick bra med lån! Några timmar senare
ringde min telefon. Det var Borås. I källaren hade de hittat några lådor som
bara stått och skräpat. I dem låg den
utställning Eva Klasson hade haft på
museet! Skicka hit dem, nästan ropade jag i luren.
Lådorna kom. Och vi packade upp
tre fotosviter av Eva Klasson i vackra
färgade passepartouter, som hade blivit buckliga av fukt. Nu handlade det
inte om en liten utställning längre. För
mig låg ordet sensation nära till hands!
Nästa gång Eva Klasson ringde för
att höra hur det gått blev hon stum av
häpnad. Det var tur att de blev kvar där,
sade hon, hade museet lyckats skicka
tillbaks dem till henne, hade hon nog
förstört dem.
Nu låg fotona där på golvet i utställningssalarna på konstmuseet. Och jag
bad henne att vi skulle få visa dem, trots
att hon hade lämnat sitt konstnärsliv
bakom sig. Det gick hon med på.
Och jag bjöd in henne till utställningen. Kanske skulle hon komma.
Och där stod jag nu och berätta-

USA på fall
”Det är en vanlig uppfattning” att USA s
 om ”bara för några år sedan verkade kliva genom världen som en koloss
med oöverträffad makt och attraktionskraft, är på nedgång och kanske står hotande nära ett slutgiltigt förfall”,
skriver Giacomo Chiozza i det senaste numret av tidskriften ”Political Science Quarterly”.

vernissageblomma.
Det var något magiskt med denna
utställning. Och det blev inte mindre,
när vi tillsammans packade upp några
gamla affischer från hennes sista galleriutställning. Både jag och Eva Klas�son stirrade som förhäxade på det datum, som stod där. Utställningen hade
ägt rum mellan den 20 januari och den
25 februari. Det var exakt samma datum som vi råkat välja för konstmuseets
återkomst för hennes fotografier!
Innan hon återvände till sitt nya liv gav
hon mig ett av de få foton hon hade kvar

bollplank. Klart att Eva Klasson skulle
vara med. Hennes foton låg ju på Moderna Museet och bara väntade. Jodå,
där låg de, fortfarande ouppackade i
sina lådor. Men på utställningen ”Tänd
Mörkret”, 2007, blev hennes fotografier en av de stora uppenbarelserna.
Och jag skrev än en gång om henne i
katalogen, där hon blev en viktig del av
svensk konsthistoria.
Ovanför mitt skrivbord hänger det
fotografi från 1975, som hon skänkte
mig 2001, där kameran sökt sig nära
hennes hals mellan de hårt uppdrag-

”Jag hade haft ett långt och ihållande
förhållande till hennes fotografier. Redan då
hon på 1970-talet visade sig i Stockholm, etsade
sig hennes närbilder av den egna kroppen fast.
Det var ett nytt sätt att söka sin identitet.”
de allt detta för vernissagepubliken i
Ystads konstmuseum. Så ser jag något
underligt hända. Publiken delar sig instinktivt i två grupper så att ett tomrum
uppstår framför mig. Och där kommer
en person in i rummet. Hon är liksom
självlysande. Jag har aldrig upplevt en
människa med en sådan aura. Allt blev
så högtidligt att jag med ens stumnade. Det var Eva Klasson, som kommit
för att återse sina fotografier. Hon stod
alldeles framför mig under resten av
mitt tal. Jag kommer inte ihåg vad jag
sade.
Tillsammans gick vi genom hela
utställningen och hon berättade om
sitt förflutna i Paris. Vår fotograf Hans
Permbo tog hand om henne för ett
porträtt nere i hans ateljé med en

och skrev på baksidan: ”Till Thomas
Millroth som tack för att ha tagit fram
dessa bilder i ljuset efter 25 år.”
Jag frågade förstås Eva Klasson vad
vi skulle göra med hennes fotografier efter utställningen? Hon föreslog
att konstmuseet skulle behålla dem,
men jag tyckte att Moderna Museets
fotografiska avdelning skulle ta dem.
Hon gick med på det. De sade ja och
vi sände dit dem, då utställningen var
klar. Nu, tänkte jag, var Eva Klasson
hemma, där hon borde vara!
Hur gick det sen?
Ingenting hände, tills Ulf Kihlander
och Ola Åstrand började förbereda
en utställning om konsten 1975-85,
”Tänd mörkret”, där bland andra jag
och Mats B medverkade som ett slags

na axlarna. Ett landskap av hud, svärta
och ljus. Det är djärvt, skyggt, sårigt på
en gång.
Och Eva Klassons fotografier har
nu nått den plats de förtjänar. Jag såg
några av dem för ett tag sedan i Moderna Museets salar. Och kunde inte
låta bli att tänka på, hur de hade hängt i
Konstmuseet i Ystad för tio år sedan.
Nu hoppas jag, att jag aldrig mer berättar minnen från konstmuseet, trots
alla frågor jag får om Sonic Youths
verksamma vecka under Kulturbro
2000.
Eva Klasson var faktiskt en större
upplevelse.
Thomas Millroth

Det är många som delar den uppfattningen, och det finns det anledning till,
fast med vissa förbehåll. Till att börja
med har nedgången pågått sedan
USA:s makt var som störst efter andra världskriget; den underliga triumfkänslan i samband med Gulfkriget på
1990-talet var mest ett självbedrägeri.
En annan spridd uppfattning, åtminstone bland dem som inte väljer att
blunda, är att den amerikanska nedgången till stor del är självförvållad.
Sommarens komiska opera i Washington, som väcker avsky i landet och
förvåning i världen, kan mycket väl vara
unik i den parlamentariska demokratins historia.
Till och med de som sponsrar charaden har börjat bli rädda. De privata
bolagen är nu oroliga för att de extremister som de hjälpte till att tillsätta,
kanske håller på att riva grunden som
deras eget välstånd och privilegier vilar på – det mäktiga förmyndarsamhället som ser till deras behov.
Företagens inflytande över politiken och samhället – numera till största
delenett ekonomisk inflytande – är
så stor att båda de politiska organisa
tionerna, som vid det här laget knappt
kan kallas för politiska partier, står
långt till höger om allmänheten i de stora aktuella frågorna.
För den amerikanska allmänheten är
arbetslösheten det största nationella
problemet. Under rådande omständigheter kan arbetslöshetskrisen bara
övervinnas med stora statliga stimulansåtgärder, mycket större än den senaste åtgärden, som inte motsvarade
nedgången i statliga och lokala utgifter
– även om redan den lilla hjälpen förmodligen räddade miljontals jobb.
För de finansiella institutionerna är
underskottet det största problemet.
Därför är det bara underskottet som
diskuteras. De flesta amerikaner vill att
underskottet ska avhjälpas genom att
beskatta dem som är mycket rika (72
procent, 27 procent var emot), enligt
en undersökning gjord av Washington
Post och ABC News. Nedskärningar i sjukförsäkringssystemen röstas
ner av en stor majoritet (69 procent
inom sjukvårdsprogrammet Medicaid

för låginkomsttagare och 78 procent
inom Medicare, ett system för 65 år
och äldre samt handikappade). Alltså
blir det förmodligen precis tvärtemot
vad majoriteten vill.
The Program on International Policy
Attitudes (PIPA) som undersöker amerikanernas inställning till internationell
politik, gjorde en studie i hur allmänheten skulle vilja att underskottet hävdes.
PIPA:s chef Steven Kull skriver: ”Det
är tydligt att varken regeringen eller det
republikanstyrda representanthuset är
i samklang med folkets värderingar och
önskemål om budgeten.”
Undersökningen visar på den djupa
klyftan: ”Den största skillnaden i hur
man såg på utgifter var att allmänheten
ville ha stora nedskärningar i försvarsutgifter medan regeringen och representanthuset föreslog måttliga ökningar.
Allmänheten ville också ha större satsningar på yrkespraktik, utbildning och
utsläppskontroll än vad regeringen och
representanthuset ville.
Den slutgiltiga ”kompromissen” – eller snarare, kapitulationen till extremhögern – är genomgående motsatsen,
och kommer förmodligen att leda till
långsammare tillväxt och långsiktiga
skador för alla utom för de rika och för
företagen som slår vinstrekord.
Vad som inte ens diskuteras är att underskottet skulle elimineras om det dysfunktionella privatiserade sjukvårdssystemet i USA ersattes med ett som liknar
sjukvårdssystemen i andra industriländer, vilket ekonomen Dean Baker har
visat. Dessa system kostar bara hälften
så mycket per invånare medan hälsovinsterna är desamma eller bättre än i
det amerikanska systemet.
De finansiella institutionerna och
de stora läkemedelsbolagen är alldeles för mäktiga för att sådana alternativ ens skulle komma ifråga, även om
det knappast rör sig om utopiska idéer.
Av samma anledning har också andra förnuftiga ekonomiska lösningar
strukits från agendan, som till exempel
beskattning av mindre ekonomiska
transaktioner.
Samtidigt överöses finansverk
samheten på Wall Street hela tiden
med nya gåvor. Anslagsutskottet i re-

presentanthuset minskade budgetbegäran från Säkerhets- och Börs-Kommissionen (SEC) som är det främsta
skyddet mot ekonomiskt bedrägeri. Det amerikanska Konsumentverket (Consumer Protection Agency)
kommer förmodligen inte att klara sig
helskinnat.
Kongressen tar till andra vapen i
sitt krig mot kommande generationer.
Det allmännyttiga företaget American Electric Power bordlade ”landets
främsta försök att avskilja koldioxid från
ett befintligt kolkraftverk när de stötte
på republikanskt motstånd mot miljöåtgärder; ett hårt slag mot alla ansträngningar att begränsa de utsläpp som
bidrar till den globala uppvärmningen”,
rapporterade New York Times.
De självförvållade skadorna blir allt
värre, men de är ingen nyhet. De har
sitt ursprung i 1970-talet då den nationella politiska ekonomin genomgick
stora förändringar. Då upphörde det
som brukar kallas (stats)kapitalismens
guldålder.
Två viktiga faktorer var finansialiseringen (istället för industriproduktion började investerarna satsa på finansvärlden, försäkringsbolagen och
fastighetsmarknaden) och offshoring
(företagen flyttar produktionen utomlands). Den ”fria marknadens doktriner” firade triumfer, som vanligt mycket
selektiva. och utdelade fler smällar i
form av avreglering, nya regler för hur
företag ska styras där enorma belöningar till cheferna kopplas till kortsiktiga vinster, och andra policybeslut i
samma stil.
Följden blev att rikedomarna koncentrerades vilket gav större politisk
makt och satte igång en ond cirkel där
en bråkdel av en procent av befolkningen har fått extremt mycket pengar, främst direktörer för stora bolag,
chefer för hedgefonder och liknande.
Samtidigt har realinkomsterna för majoriteten i princip stagnerat.
Parallellt med detta ökade kostnaderna för valkampanjerna skyhögt
vilket gjorde att de politiska partierna
hamnade ännu mer i händerna på företagsvärlden. Det som finns kvar av
politisk demokrati har underminerats

ytterligare, eftersom både det demokratiska och republikanska partiet har börjat auktionera ut ledande
positioner i kongressen, skriver Thomas Ferguson i
Financial Times.
“De stora politiska partierna tog över metoderna
från butikskedjorna, till exempel Walmart, Best Buy
och Target”, skriver Ferguson. ”Det är unikt för USA
bland industriländerna att partierna som är representerade i kongressen nu prissätter viktiga positioner i
den lagstiftande processen.” De lagstiftare som bidrar med mest pengar till partiet får platserna.
Följden, menar Ferguson, blir att debatterna “starkt
präglas av otaliga upprepningar av några slagord som
prövats på fältet och som appellerar till nationella investerare och intressegrupper vars resurser ledningen är helt beroende av.” Nationen ger man tusan i.
Före 2007 hade den nya post-guldålderns finansiella institutioner, som hade störst skuld i kraschen
samma år, fått skrämmande mycket makt; mer än tredubbla företagsvinster. Efter kraschen började flera
ekonomer undersöka institutionernas funktion i rent
ekonomiska termer. Nobelpristagaren Robert Solow konstaterar att institutionernas inverkan kan vara
negativ: ”Framgångarna gör förmodligen väldigt lite
eller ingenting för realekonomins effektivitet, medan
katastroferna flyttar välståndet från skattebetalarna
till finansiärerna.”
När de finansiella institutionerna trasade sönder
de sista resterna av politisk demokrati, lade de grunden för det dödsbringande förloppet – om bara deras offer är beredda att lida i tysthet.
Distribuerad av The New York Times Syndicate
© 2011 Noam Chomsky
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Och allt.
Själen hemma med halmen, nedbäddad
i brännbartpåsen; duggregnet som
gör sitt och de nöjda fotstegen
mellan containrarna och halmen
som ingen ville ha. Och allt.

Poem/Dikt
Bengt Adlers

Den 49:e volymen i Bis’ utgåva av Johann Sebastian Bachs kantater har kommit. Det är ett långsamt
projekt, Maazaki Suzuki är inte densamme som när han påbörjade projektet för snart tjugo år sedan,
Robert von Bahr på Bis, detta skivbolagsgeni, står både för uthållighet och har ett tålamod av guds
nåde och är långt ifrån samme man som vågade satsa på att en japansk ensemble kunde ta sig an
Fader Bachs mest inkännande tolkningar av kyrkoårets delar. Nu när vi närmar oss fullbordande
börjar jag mer och mer tro att detta är en av de två kantatcykler man tar med till den öde ön.
När jag lyssnar på en bootleg med en
konsert med Main förstår jag att det
här är klassisk musik, liksom när jag
tar del av en ungdomsorkesters fullkomligt vuxna version av Pärts tredje
symfoni vid årets Östersjöfestival via
den numera med musik inte särdeles
sprängfyllda P2, eller de ungerska progressiva rockarna Solaris’ tolkning av
Nostradamus’s liv där det både är influenser från polyfonin från renässansen och svulstiga Nyman-harmonier,
uppfunna innan Nyman hörts i Ungern,
antar jag, eller Xenakis arkitekturinspirerade slagverksmusik som jag lyssnar på inför Veds konsert inspirerad av
Jean Dubuffet på Skissernas museum i Lund. Idag sätter vi själv gränsen
för vad som är seriös musik, idag är
det lättare att peka på det som inte är
konstmusik, det som är maskinellt skapat med klipp-och-klistra-teknik och
sångutslätningsautomatik. Kvar finns
skönheten, innerligheten, vare sig det
är medias avantgardistgunstling Björk
i lustig peruk eller pur elektronmusik
som får vitrinskåpet att självsvänga
från nyligen så onödigt bortryckte
Conrad Schnitzler.
Brabantensemblen följer i Junghänels spår och tar sig an, bland andra
stycken på en ny Hyperion-cd, mer renässanspolyfoni av Orlando Gibbons,
Prophetiae Sibyllarum, en tolkning av
den urgamla, profetiska text som berättade om den kommande Messias,
musik som är gesualdoskt modern
med inslag av all den konstfärdighet
tonsättaren kunde få med i musikpaletten. Tillsammans med mässan Missa
Amor ecco colei bjuder Stephen Rice
på en på samma gång skir som driven,
om än inte snabb, syn på Gibbons musik, det blir både luftigt och spänstigt,
med en större besättning än 1500-talet kunde uppbringa enkelt, utan att
förlora något av det devota. En hit.
Ronn McFarlane lägger sin luta till
den långa rad lutenister som tagit sig
an den musik som Vivaldi inte kunde
låta bli att lägga i lutans hand, hans kreativitet när det handlade om att skriva

konserter var oändlig, oavsett vad sura
gamla gubbar förr ansåg när de sade
att han skrev samma konsert femhundra gånger. Tillsammans med The Bach
Sinfonia på skivan ”The Art of Vivaldi’s
Lute” (Sono Luminus) blåser han fantastiskt liv i konserterna, det blir ett ensemblespel som inte har samma sandpapper mellan medlemmarna som i de
italienska utgåvorna, dirigenten Daniel
Abraham släpper loss samspelet och
det blir ju inte sämre av att McFarlane
är skicklig som bara den, om uttrycket
tillåts. En oväntad skiva.
Mer väntat njutningsfull var Casalskvartettens ”La musica notturna
delle strade di Madrid”, musik av Luigi
Boccherini (Harmonia Mundi), där
de kompletterar en stråkkvartett med
två stråk- och en gitarrkvintett. Det blir
förvisso litet mycket av det goda, det
spanska, när öronen drabbas av Daniel Tummers kastanjetter, men bortsett från det, är det här friska viljor som
lyckas göra Boccherini till ren och skär
programmusik.
Michel Pignolet de Montéclair
(puh!) levde åren 1667–1737 och om
inte Emma Kirkby och London Baroque tog sig an en handfull kantater från
hans hand (Bis), hade vi varit förpassade till de små, energiska skivbolagens välvilja (Assai, t.ex., som en gång
i tiden utgav en skiva med Montéclair,
Couperin och Clérambault, flöjtmusik
på Accent eller Dynamic, sångligt på
Arion – och, ok, Harmonia Mundi utgav Jefta). Men inte för att Michel skrev
mycket musik, det gjorde han inte. Inte
heller finns det något porträtt kvar av
honom eller mycket till levnadsteckning, förutom att han lämnat visst avtryck som lärare. Emma Kirkby lämnar
avtryck, dock, ingen tvekan där. Tillsammans med London Baroque har
hon nu gett oss en svit cd med kända
och okända barocktonsättare, där
spelskicklighet, energi och Kirkbys nu
inte längre så flickaktiga röst är garanten för en upplevelse som inte lämnar
mycket i övrigt att önska, vissa val på
skivorna kan man alltid diskutera, men

varför göra det, varför inte bara lyssna på de, för mig,
okända kantaterna från Pignolet?
Nämnas kan också att skivbolaget Musica Rediviva återutgett sin lilla klassiker ”Monsieur Arbeau’s
School of Dancing Vol. 1” där Sven Berger och en hel
drös musiker bjuder på sprittande sånger och danser från den franska renässansen. Spralligt är bara
förnamnet.
Från dåtid till nutid. Hopp.
I mitten av september börjar P2 sända två program
om Allan Pettersson. Tillsammans med nyutkommen
Bis-skiva med hans två första symfonier (den första
färdigställd av Christian Lindberg) är det det enda,
ynkliga firandet av Petterssons hundraårsdag jag sett
så här långt. Tragiskt är bara förnamnet. Glädjeämnet är dock nämnda skiva, där Norrköpings symfoniorkester leds av den allt mer stensäkre trombonistencum-dirigenten och Allans ofärdiga partitur har fått
en idiomatisk lösning i mina öron. Pettersson är redan
här allvarlig, sjuklig, skådande in i förgängligheten, det
här är symfonier som det gör ont i själen att lyssna på
men som både du och jag behöver lyssna på för att bli
bättre människor. Så.
De fyra verken på Anders Hillborgs nya cd (Bis)
har jag redan hört på P2, så jag kunde inte annat än
påminnas om hans hantverksskicklighet, de fantasifulla verken Kungl. filharmonikerna leds igenom, inte
minst den mystifierande ”Eleven gates” eller Salonens kuriösa tag om ”Dreaming river” (och man slås
av att, jomenvisst, något av de här verken skulle de
tagit med sig till Proms i stället för stapelvaror från
andra nordiska länder än Sverige). Det här borde ge
Hillborg ett bredare internationellt genombrott, det är
inte samma tyngd som hos Anders Eliasson eller den
karga lekfullhet Kent Olofsson uppvisar, men det här
är konstmusik från vårt A-lag i genren.
Kent Olofsson återfinns med tre delar av sin Alambic-svit på Stefan Östersjös nya skiva. Gitarrmusik
tillsammans med snap, crackle & pop-elektronik,
skrämmande välproducerat och med en teknisk finess som gör att Östersjö i sin genre är fullständigt
outstanding. Så, nu var det sagt. Förutom Olofssons
stycken, faller Love Mangs’ Viken mig på tungan som
en välsockrad Ysta’-bomb-bakelse (tro mig, liknelsen
är inte alls dum), varje gång jag hör något från hans
dator, sällan, medges, blir jag bara sugen på mer.
Dags för en porträttskiva på Phono Suecia, tycker
jag. ”Strandlines” heter den föreliggande, på kvalitetsmedvetna dB Productions.
Och så får jag skriva om en minimalist igen. Holländske Simeon ten Holt lånar alldeles för få sina
öron till, kanske för att skivor med hans musik sällan

återfinns distribuerade i Sverige (Brilliant Classics har t.ex. samlat ihop all
hans musik för ett och flera pianon till
en elva-cd-box som ingen borde vara
utan), trots att han är en av de stora minimalisterna på kontinenten, kanske
den störste/mest legendariske. Pianisten Ivo Janssen har eget skivbolag,
Void, och där har han vigt det mesta utrymmet åt Bach och ten Holt (all
Bachs klavermusik har Janssen hunnit spela, spela in och utge, dessutom
återutgett i sommar i en kanonbox värd
sina få euro). ”Canto Ostinato” är ten
Holts mest kända verk och Janssen har
tagit sig an dessa närmare 70 minuter
som skrevs 1976 och fick sin premiär
tre år senare. Det här är minimalism
med ett hjärta som inte kommer från
rock’n’rollen utan är förankrat i artonhundratalets tonala musik, kanske i
romantiken, det är ett eget väsen som
repetetivt använder pianots möjligheter att båda vara minimal i anslaget
och maximal i känslan. Det är ett hypnotiskt stycke och Janssen slår sig in
bland företrädesvis tvåpianotolkningar
och kommer ut på andra sidan, tilltufsad men oskadd. Rekommenderas
förbehållslöst.
Jan-Erik Zandersson

Sot

2004.11.10
Den var den dagen då min
klocka hade stannat på kvart
i tolv, strax innan dagen bytte
dag. Den ville inte att nästa
dag skulle ske. Den dag då
ömheten i min högra sida
började. Ingen smärta utan
att fingrarna nuddade eller
tryckte på huden nordöst om
naveln. Dagen före det att
Yassir Arafat dog, halv fyra på
morgonen, då dag bytt dag
igen och den 11e i månaden
infunnit sig.
Jag borde ha tänkt på sot.
Vilka spår som livet lämnar.
I husen i Pompeji. Döden
suddar. Men sot kan inte helt
raderas. Stupalösa beslut och
hopplösa val lämnar länge
svärta i tanketunnlar. Inget
kan tvätta bort den djupaste
svärtan
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Hotell Busarewski…

Ett ogripbart spökhus utan synliga gäster, men med desto fler anställda. Men de är på väg till något annat.
Flyttfåglar är de. Källarmästaren är rullstolsburen och argsint, högfärdig och tycker sej ha sett bättre tider. Jo,
gäster ser man, men endast i matsalen. De bor icke på hotellet. Ingen gör det. Jo, personalen. På vinden. I små
otrivsamma skrubbar.
Exteriören är något sliten; den bitvis
trasiga markisen fladdrar tomt och meningslöst i den ledsamma vinden som
då och då drar fram genom den glädjelösa gränd som är hotellets besöksadress. Gränden är mestadels tom och
livlös. Det händer att den befolkas av
en nyss utkastad restauranggäst, som
spottats ut ur den tigande fasaden.
Likt en extra spark i baken singlar även
gästens mössa ut genom de mörka hotelldörrarna. Den blåser iväg. Tre frälsningssoldater passerar.
Så börjar Roy Anderssons film ”Giliap” från 1975, som till större delen är
inspelad på just Hotell Busarewski. I
den mån hotellet har funnits i verkligheten eller ej, försvann i vart fall interiörerna definitivt för några år sedan när
Europafilms lokaler i Sundbyberg jämnades med marken. Den dystra fasaden finns emellertid kvar på Klevgränd
i Stockholm. Rekommenderas.
”Giliap” intar en imponerande hedersplats i den serie av ”hotellfilmer”
som rullat genom filmhistorien. Tänk
bara på en kultfilm som ”Grand Hotel”
från 1932 med framförallt Greta Garbo
i en av de många huvudrollerna. Det är
här hon får tillfälle att kläcka ur sej kultrepliken som också sammanfattade
hennes livsfilosofi: ”I vant to be alone”.
Jämfört med hennes allra första (hörbara) replik: ”Gimme a whiskey, ginger
ale on the side, and don’t be stingy,
baby” är ju kanske den förra mer existentiellt intressant medan den senare
nog får anses vara av större kulthistoriskt värde. Bourbon (som hon säkert
menar) och ginger ale som är så gott,
dessutom. Det är absolut ingen tvekan om varför just hotell så ofta dyker
upp i film-, litteratur- och teaterhistorien samt musikhistorien, varom mera
nedan. Hotell är ju tacksamma kulisser
för, tja, … livet, kanske; man checkar in
vimlar omkring i lobbyn och checkar ut.
Med eller utan baggage. Kanske bara
för en natt. ”Grand Hotel. People come
and go. Nothing ever happens” som en
levnadstrött rollfigur, Dr. Otternschlag,
heter han förresten, summerar den
två timmar långa filmen. Under dessa
två timmar har det hunnits med en hel
del klackar i taket och hanky panky, för
att inte tala om fylleri, livskriser och diverse uppgörelser med ett oblitt öde
– allt i en rasande fart, desslikes. Men
man förstår ju ändå hur rätt den gamle
Otternschlag har. Hans omdöme om
Grand Hotel gäller också i högsta grad
för Hotell Busarewski, där inte mycket
händer och inte mycket säjs. Även om
det inte sker i samma rasande fart som
i ”Grand Hotel”, snarare tvärt om. Dialogen är sparsam och scenerna långa
och mestadels mörka, även bokstavligt. Det är ofta natt. I sitt livs roll som
servitören Giliap ger sej Tommy Berggren ut på stan en ledig kväll. Han äter
en korv i det ödesmättade dunklet vid
ett korvstånd på Kungsgatan (vid den
numera rivna bron över järnvägsspå-

ren, märkt ”Kreuger & Toll”. Fanns det
inte en sån i Malmö också? Fast i betong. Den i Stockholm var av järn och
såg ut som en bit av Eiffeltornet). En
vinglig man hötter med ett pekfinger
och utbrister: ”Era dagar är räknade”.
Giliap äter tankfullt (?) vidare på sin
korv. Helt rätt. Inget annat behöver naturligtvis säjas. I en annan - lång - scen
påpekar den för övrigt tystlåtna servitrisen Anna, känsligt spelad av Mona
Seilitz, att: ”Du är så tyst.” Lite onödigt kan tyckas, men icke desto mindre effektfullt. Hon tillägger att han är
så hemlighetsfull. Jo, tack. Det gäller
inte bara honom utan hela filmen. Den
tjyvhåller på sitt innehåll och släpper
ogärna ifrån sej den djupa mening som
kan anas där i töcknet av långa outgrundliga blickar och nattens kompakta ångestmörker. Symbolismen hänger
tungt över det ordlösa landskapet. I
Giliaps torftiga skrubb hänger en resebyråaffisch som gör reklam för en lyxig
semestertripp till Italien (den elake
diskaren, gangstern och översittaren
”Greven” har en världskarta i sitt rum).
Vid fönstret finns en nödutgångsskylt
med texten ”Livlina”. Från den trånga
innergården fladdrar duvor mot skyn.
En gäst i matsalen, kapten Simonsson, frågar oupphörligen med ömsom
sträng, ömsom vädjande nästan uppfordrande röst, om verkligen ingen har
ringt och sökt honom. ”Nej”, beklagar
sej hovmästaren.
En diskret liten kärlekshistoria blommar upp mellan Giliap och Anna, som i
slutet av filmen befinner sej på ett badhotell i Båstadtrakten (?). Men det blir
naturligvis inget. Den oberäknelige
”Greven” gör en chockartad entré och
skjuter - naturligtvis - ihjäl Anna. Giliap
står med sina väskor på en järnvägsstation. Filmen slutar.
Om alltså det mesta verkar deppigt
på Busarewski är det väl sju resor värre
på ”Heartbreak Hotel”. Där huserar
Ensamhet och Brustna hjärtan. I receptionen flödar tårarna och portierern är klädd i svart. Trots att hotellet
alltid är fullbelagt går det ändå att få tak
över huvudet för olyckliga själar att gråta där i det glåmiga dunklet längst ner
på Lonely Street.
På ett ännu inte identifierat kulthotell någonstans i Florida ska en man
ha hoppat ut genom ett fönster och
efterlämnat ett kort meddelande till eftervärlden: ”I walk a lonely street.” Han
hade nogsamt förstört allt som kunde
röja hans identitet, han hade på klassiskt manér till och med tagit bort etiketterna från kemtvätten i kläderna. Nu
är allt borta – till och med den lilla lappen med det ödesdigra meddelandet.
Det enda vi har kvar är Tommy Durdens
och Mae Boren Axtons text och musik,
inspelad av Elvis Presley och etta på all
världens försäljningslistor plus förmodligen FN:s världsarvslista. Miljoners
miljoner har den spelat in, men den ensamme mannen som gick på Ensam-

hetens gata är som sagt … long gone.
I slutet av 1980-talet satt vi en mörk
höstkväll på en diner i Bostons regnvåta hamnkvarter. Det var för övrigt en
urtypisk amerikansk diner bestående
av en uttjänt järnvägsvagn, en restaurangvagn helt enkelt som överlevt alla
dessa år sedan 30-talet, då de var
frekvent förekommande, åtminstone
på film. Snålblåsten ven runt knutarna
och man skulle tro att man befann sej
i Malmö. Jukeboxen skramlade igång
”Heartbreak Hotel”. D. J. Fontana lyssnade lite frånvarande på sitt diskreta
vispkomp, tittade sej omkring och lutade sej sedan sakta över bordet och
frågade Svante Grundberg i lätt kollegial ton : ”Hey, Svante, who played the
piano here?” En lätt förvirring spred
sej runt bordet; D. J. som själv varit
med vid denna historiska inspelning
hade glömt bort pianisten och frågade
nu Grundberg om saken som om även
denne suttit med i bandet. Det pratades om Floyd Cramer och om produktionsuppgifterna verkligen stämde, om
det kanske var någon annan som satt
vid pianot i just den låten och vem det
skulle ha varit i så fall och mycket annat
som nu är bortglömt. Som ett kuriosum
i sammanhanget, och lite extra namedropping, kan nämnas att även Stan
Kesler ingick i sällskapet – han som
skrev ”I Forgot To Remember To Forget”, andra spåret på baksidan av RCA
EP:n ”Heartbreak Hotel” 1956.
Från ”Heartbreak Hotel” är det inte
långt till ett litet motell i utkanten av en
gudsförgäten öken i sydöstra Kalifornien - The Joshua Tree Inn. Där dog
Gram Parsons den 19 september
1973 av en överdos av diverse narkotika. Han blev 27 år och ingår därmed
i samma klubb som Jimi Hendrix, Janis
Joplin, Jim Morrison med flera. Några
månader efter hans död släpptes LP:n
”Grievous Angel” inspelad under 1973
med några av 70-tals Elvis’ hottaste
musiker som t.ex. James Burton, Glen
D. Hardin och Sonny Tutt, men den
mest framträdande medverkande är
ändå Emmylou Harris med den fenomenalt svartsynta ”Love Hurts” (text
och musik: Boudleaux Bryant). James
Burton och grabbarna var förresten
på besök i Stockholm i samband med
Elvis’ framträdande på Globen för tio,
tolv år sedan. Grymt, som vi ungdomar
säjer och en aning spooky.
”Love Hurts” sjöngs in av The Everly
Brothers redan 1960 men gav inger
större väsen ifrån sej på försäljningslistor och sådant. Året efter fick däremot Roy Orbison en hit med den och
sedan har det fortsatt med Nazareth,
Cher, Rod Stewart etc. Men det är Emmylous egen sång lika mycket som
”Heartbreak Hotel” är Elvis’. (Han fick
ju dessutom credits av Tommy och
Mae Boren för vänligheten att sjunga
in den).
Don och Phil Everly sjunger texten
rakt upp och ner, lätt melankoliskt för

all del, men det räcker inte. Inte ett ont ord om The
Everly Brothers. Absolut inte. Har man en gång suttit
och fingrat på Phil’s svarta Gibson hemma hos en bekant i ett mindre samhälle utan för Nashville fylls man
av en viss lojalitetskänsla gentemot bröderna, även
om en gravt berusad Keith Richards, något år tidigare gjort samma sak och beväpnad med en sexskjutare bestämt sej för att sitta uppe hela natten och vakta
kultgitarren i fråga.
Nä, det är när man lyssnar till Emmylous version
som man inser att det går en spikrak linje från The
Joshua Tree Inn via ”Love Hurts” över till Heartbreak
Hotel och därifrån till Hotell Busarewski.
Love hurts, love scars, love wounds, and mars
Any heart not tough nor strong enough
To take a lot of pain, take a lot of pain
Love is like a cloud, holds a lot of rain
Love hurts … ohh-oooh love hurts
”Oo-ooh” i slutet av verserna saknas i Everly-brödernas version. Det är Emmylou (och Gram) som har lagt
till det och understryker därmed den känsla av ödslighet och förtvivlan som präglar verserna. När sedan insikt har uppnåtts om hur dåraktigt det är att hänge sej
åt ett lyckligt liv tillsammans med någon, o.s.v., konstaterar det klagande oooh-andet att det är väl fan att det
ska behöva vara på det viset – sista oooh:et är ett skri
fullt i klass med Edvard Munchs berömda kultdito:
Some fools rave on happiness, blissfulness,
togetherness
Some fools fool themselves I guess
But they’re not fooling me…
I know it isn’t true, I know it isn’t true
Love is just a lie, made to make you blue
Love hurts…
Ohh-oooh love hurts, ohh-oooh love hurts
Kärleken är bara en lögn, med endast onda avsikter,
bara till för att lura in dej i ett satans mörker där ingen
utväg finns, förutom döden. Jo, jo, välkommen till Hades och all den sorg och elände som är så populär
nuförtiden. Go’natt.
Björn Wallde
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Text: Pidde Andersson

Recension
1

Försvunnen

Åhåjaja...
Återigen dags för en svensk film. En
svensk thriller, till och med. Kanske till
och med en rysare, om man så vill.
Det hävdas att Försvunnen, regissörsduon Mattias Olssons och Henrik JP Åkessons långfilmsdebut, fick
stor uppmärksamhet när den visades i
Cannes i våras och att försäljningen utomlands går bra.
Det är väldigt svårt att tro.
Sofia Ledarp spelar Malin, som ska
flytta ... norrut. Det framgår inte var hon
ursprungligen bodde och vart hon ska,
filmen är inspelad i Karlskrona med
omnejd, men det skulle lika gärna kunna vara Norrland. Ibland pratar rollfigurerna om ”här uppe”, vilket ju får det att
låta som norra Sverige.
I vilket fall: Malins bror har tagit livet
av sig och hon går visst till en psykolog, och redan här är man fel på det. Jag
fick omedelbart intrycket av att Malin är
ännu en av de där trista ångestfigurerna svensk film är full av, och därför sjunker intresset för henne till noll. Ska man
engagera sig i till exempel en skräckfilm, är det ju en fördel med sympatiska,
kul personer man vill ska överleva.
Malin har packat sina prylar i ett släp
och gör iväg norrut – och det är skog
och skog och skog. Hon pratar med
sina föräldrar i telefon och hon deppar, och plötsligt dyker det upp en stor,
svart jeep som börjar förfölja henne
och göra märkliga grejor, à la Duellen.
Efter att ha övernattat på ett motell, dyker jeepen upp igen. Dess förare kliver
ur och går fram och pratar med Malin – det är minsann Kjell Bergqvist,
och han beter sig egendomligt och
verkar hotfull.
Malin kör vidare och stannar på en
rastplats, och där får hon syn på Stefan
(Björn Kjellman), som studerar en karta,
blir förbannad och knycklar ihop kartan.
Malin och Stefan pratar dock inte med
varandra. Och så dyker jeepen upp ...
Vid ett ställe mitt inne i skogen har
jeepen stannat och blockerar vägen
och Bergqvist, med armen i bandage,
vill ha hjälp, men Malin vägrar och kör
därifrån. Hon pratar väldigt mycket om
sin GPS, men trots detta kör hon vilse
utan problem; det verkar nämligen inte
finnas några vägskyltar i trakten hon kör
genom, men väl rastplatser och annat.
Malin håller på att somna! Inte bra.
Så hon stannar vid vägkanten för att
sova – det är nämligen en enorm skog
det här, det verkar ta flera dygn att köra
genom den. Men då kommer Bergqvist igen och smashar bilrutan och
kidnappar Malin!
Vår hjältinna vaknar upp i en källare
i ett hus någonstans inne i skogen.
Bergqvist kommer in och säger att hon
nog vet vad han tänker göra med henne, men senare, när han är ute på vift,
lyckas Malin pilla upp låset och ta sig ut
– Bergqvist kommer tillbaka och Malin
gömmer sig i en städskrubb och avlyssnar ett telefonsamtal. Hennes onde
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Ett manus av den här sorten är sådant många lågbudgetbolag skriker
efter. Bara fyra skådisar. En skog. Det
går att göra för en väldigt billig peng,
och det kan bli kommersiellt gångbart
– om man vräker på med spänning
och skräckeffekter. Groteska överdrifter. En tosing som slaktar folk i ett hus
i skogen. Men tydligen vill Olsson och
Åkesson inte sänka sig så lågt; till att
ösa på med splatter och skrik och energi och skräckfilmsmusik. Istället vill
de ligga på ett mer psykologiskt plan.
Vilket de inte klarar av.
Filmmusiken är det vanliga pianoklinkandet och lite stråkar. Dock framfört av en rätt stor orkester. Typisk
svensk filmmusik som skulle kunna ligga på vilken typ av film som helst.
Jag gäspade redan under inledningen, när Malin påbörjar sin resa. Jag
slutade aldrig att gäspa. Försvunnen
är fruktansvärt tråkig. Och irriterande
dum. Kanske till och med fascinerande
dum. Och ja, filmen är i det närmaste en
tvättäkta kalkonfilm. Den ligger bra nära
gränsen och kliver ibland över den.
Försvunnen har några riktiga skådespelare i rollerna, och man har försökt
skjuta filmen med en viss stil; filmfotot är inte helt värdelöst och platt. Per
Hallberg, som fått Oscar och grejor,
står för ljuddesignen.
Jag vet inte vad Försvunnen kostat
att göra, men större delen av budgeten
har nog gått till skådisarna och orkestern. För annars hade det gått att göra
filmen för ett par hundra tusen kronor.
Om ens det.
Försvunnen är verkligen skitdålig.
Men det är en perfekt film för dig som
vill se folk kuta runt en sten i en skog.
Nej, nu vänder vi blad och går
vidare!

September 2011

5

Cowboys & Aliens

kidnappare pratar med sin fru och dotter, han låtsas att han är i London.
Vem kommer då, om inte Stefan!
Han har kört vilse. Efter vad som kan
vara flera dagar, vad vet jag, har han irrat runt i skogen, och när han ska fråga
efter vägen, väljer han den rälige Bergqvists hus. Bad move.
Malin störtar ut och vill ha hjälp av
Stefan. Bergqvist kommer farande och
hävdar att Malin är hans galna dotter.
Stefan, som beter sig konstigt han med,
tänker ringa polisen, och Bergqvist slår
honom med en planka. Malen springer
in i skogen och kommer sig i ett utsiktsstorn, jo, det är ju ett skitbra ställa att
klättra upp i när en psycho jagar en.
Men vem får Malin se komma irrande
i skogen? Jo, Stefan! Men han beter
sig misstänkt. Är han i maskopi med
Bergqvist? Bäst att slå honom i nöttan
med en sten.
Lite senare stöter Malin och Stefan
på en tysk jägare som heter Peter och
spelas av Dietrich Hollinderbäumer,
som sedan 1968 varit med i 128 filmer
och TV-program. Han är också skum.
Och har ett jaktgevär. HuOch sedan ...
Jaha. Återigen håller jag på att redogöra för hela filmen. Egentligen vore
det lika bra om jag faktiskt gjorde det,
för då hade ni sluppit se det här eländet. Om ni nu lockas att se filmen efter
min recension.
Fy satan vad dåligt det här är. Här
finns inte tillstymmelse till spänning.
Jag vet inte vad upphovsmännen har
tänkt på. Självklart hade det gått att
göra något bra av den här storyn, men
FÖRSVUNNEN är bara korkad. Logiska luckor? Jo tack. Det här är de
logiska luckornas motsvarighet till Bermudatriangeln; stora slagskepp skulle
kunna försvinna i hålen.
Alla rollfigurerna – och de är bara
fyra – beter sig konstigt. Malin gör
hela tiden dumma saker för att kunna
bli jagad av busemannen. Hon snor
en mobil. Ingen täckning! Hon hamnar kort därpå på en plats där det finns
täckning, men istället för att ringa efter
hjälp, springer hon iväg. Så håller det
på hela tiden.
Men större delen av filmen springer de runt, runt, runt en stor, mossbeklädd sten. Det verkar vara samma jävla sten de använt sig av. Det går även
utmärkt att kuta runt och till och med
fajtas lite, även om man blivit skjuten i
axeln med jaktgevär.
Jag gillar ju Kjell Bergqvist. Förstås.
Han funkar bra i början, när han först
börjar prata med Malin utanför motellet. Men sedan blir han mest ... Kjell
Bergqvist. Jag förväntade mig att han
skulle ”snap”, som det heter. Få vansinniga utbrott, bete sig som en härlig
psykopat. Men nä, han gör ingenting
alls av rollen. När han traskar runt i skogen med en bössa i händerna, liknar
han mest Åsa-Nisse på tjuvjakt. Hmm...
Björn Kjellmans gestalt är bara
konstig.

Nya Upplagan

The Valley Of Gwangi från 1969. James Franciscus,
Richard Carlson och några andra cowboys slåss mot
dinosaurier skapade av Ray Harryhausen. Jag kom
osökt att tänka på denna film när jag såg Cowboy &
aliens Även om Jon Favreaus nya film inte innehåller
några dinosaurier. Med undantag för True Grit och ett
par andra filmer, går det inte att göra ”vanliga” westernfilmer idag. Av någon anledning ska man alltid
klödda till det för att tilltala den unga publiken, som
ju inte gillar westerns. Åtminstone tror Hollywood att
de måste klödda till det. Se bara på Jonah Hex, som
plötsligt blev en övernaturlig hjälte och inte bara en
gunfighter.
Cowboy & aliens öppnar alldeles utmärkt. Daniel
Craig spelar en man som vaknar upp i ödemarken.
Han är sårad, minns absolut ingenting – och kring
vänster handled har han ett spejsat rymdarmband.
Trots detta är han en jävel på att slåss, vilket han genast får visa upp när en skara män dyker upp och verkar hotfulla.
Vår huvudperson tar sig till hålan Absolution,
där hans sår sys ihop av en präst spelad av Clancy
Brown. Snart uppstår mer bråk: ute på gatan står
Percy Dolarhyde, en ung slyngel, och lever jävel.
Alla är rädda för Percy, eftersom hans benhårde far
Woodrow är en mäktig karl. Men den hittills namnlöse tuffingen är inte rädd, och nitar Percy, som hamnar i buren.
Men snart upptäcker sheriffen att Dagens Hjälte
är efterlyst – han heter Jake Lonergan, och brukade
leda en rånarliga. Dessutom påstås han ha mördat
sin fru. Så Jake låses också in i finkan.
In i handlingen träder också den mystiska Ella
Swenson, som verkar veta en massa om Jake – och
om vad det är för märkliga saker som är i görningen.
För nog blir det märkligt. Plötsligt attackerar rymdskepp och det blir full kalabalik. Flera stadsbor fångas upp med rymdlassos och förs bort. Jake upptäcker att hans armband även funkar som rymdpicka och
funkar utmärkt om man vill panga aliens.
Jake och de snälla killarna måste slå sig ihop med
Woodrow och de inte så snälla killarna, för att senare
även sluta upp med apacher för att kunna spåra upp
och oskadliggöra utomjordingarna. Således borde
filmen heta Cowboys & Aliens & Indians & Bandits &
A Dog. Hade jag gjort filmen, hade den hetat Cowboys & Aliens & Indians & Bandits & Dinosaurs & Ninjas & A Dog.
Ärligt talat: det är lite synd att utomjordingarna dyker upp. Så länge det här är en vanlig western utan
övernaturliga inslag, är filmen riktigt bra. Daniel Craig
har bara ett enda, stenhårt ansiktsuttryck (och utstående öron) och pratar knappt alls. Hm, han säger så
lite att jag inte hörde om han försöker prata med amerikansk accent eller ej?
Men jakten på utomjordingarna och striderna med
dessa blir för seg, utdragen och ointressant i denna
alldeles för långa film. En massa laserstrålar och explosioner, och Predatorliknande monsteraliens.
Jag hade mycket hellre sett en film om Daniel Craig
som mystisk, hårdför gunfighter, som måste bekämpa den girige Harrison Ford och dennes psykopatiske son. Under filmens öppningsscener insåg jag hur
mycket jag älskar westerngenren och hur kul det är
att se sådant här på stor duk.
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Tårtan, doktor krall & privatdetektiven kant (Spiderbox Entertainment)

Conan the barbarian

Åkej, pågar och töser, så är den då
äntligen här. Jag får väl erkänna att jag
varit lite nervös. Titta bara på den där
andre hjälten jag älskade när jag växte
upp och som jag fortfarande älskar;
västernhjälten Jonah Hex. Filmen om
honom blev förståeligt en av 2010 års
största floppar. Fast å andra sidan är
jag inte svår att tillfredställa när det gäller Sward & Sorcery. Allt jag kräver är
en muskulös, svärdsvingande hjälte,
ett mäktigt äventyr, samt blodig action
och några hotta brudar.
John Milius’ Conan – Barbaren från
1982 med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen, är med hästlängder den bästa fantasyfilm som gjorts. Den är också
en av mina absoluta favoritfilmer. Skulle
jag recensera den nu, hade jag självklart gett den en femma i betyg. Man vet
aldrig riktigt vad man kan förvänta sig av
den tyske regissören Marcus Nispel.
En del har undrat varför Hollywood
gör en nyinspelning av Conan The Barbarian Men de verkar ha glömt att Milius’ film är 29 år gammal. Den stora majoriteten av dagens unga biopublik var
inte ens födda 1982. Och att göra nyinspelningar, eller att filmatisera romaner, är inte ett nytt fenomen. Se bara på
alla filmer baserade på, tja, ”Dr Jekyll
och mr Hyde” och ”De tre musketörerna” som gjordes i filmens barndom.
Marcus Nispels Conan The Barbarian skiljer sig en hel del från John Milius’
version. Milius och hans manusförfattare Oliver Stone inspirerades av nordisk
mytologi och vikingar, och deras film
hade egentligen inte speciellt mycket med vare sig Howards originalberättelser eller serietidningen att göra.
Den första Conanfilmen var en episk,
gigantisk, mörk och stämningsfull film
som verkligen såg ut att utspela sig i en
bortglömd historisk era som existerat.
Nispels film, å andra sidan, känns- och
ser ut som några nummer av The Savage Sword of Conan som buntats ihop.
Filmen öppnar alldeles utmärkt. Den
vanliga, bombastiska berättarrösten
berättar högtravande om mystiska riken och något om en magiskt mask,
som slogs i bitar och vars delar gömdes så att ingen ska kunna hitta dem
och limma ihop den mäktiga masken
och därmed kunna härska över världen,
eller hur det nu var. Bludder, bludder.
Och så presenteras vi för en snubbe
som letar efer den sista biten av masken; den onde Khalar Zyn, och dennes
illasinnade häxa till dotter; Marique.
Nu är det dags för lille Conan att
göra entré. Och han är verkligen liten.
Första gången vi ser honom är han
nämligen ett foster. I sin morsas mage.
Och ja, för första gången får vi verkligen se Conan födas på ett slagfält, något som det refererats till i alla år. Bokstavligt talat. Till på köpet via spontant
kejsarsnitt. Conans morsa dör efter att
hon fått se sin lille påg, så den klene
Cimmeriern uppfostras av sin store,
skäggige farsa (Ron Perlman). Avsnit-

tet om Conans barndom är överraskande långt och lille Conan har en hel
del att stå i, innan Khalar Zyn och hans
krigare anfaller byn och slaktar alla
utom Conan. Khalar hittar också den
sista biten till den där masken.
Lille Conan växer upp till Jason Momoa, och återigen följer några bra scener i vilka barbaren och hans gäng busar befriar en massa slavar och släpar
med sig de halvnakna damerna till en
by för att festa så som barbarer festar.
Det här ser ut att vara hämtat direkt från
serierna; de super och slåss och tafsar
på galanta damer. Men så får Conan
syn på en bekant man som kommer in
på tavernan – en av männen som attackerade den cimmeriska byn. Efter
lite uppfinningsrik tortyr får Conan reda
på var Khalar Zyn befinner sig och vad
han sysslar med nuförtiden. Herr Zyn
är visst väldigt fascinerad av trolldom
från Acheron och nu handlar det om att
han måste hitta en tösabit som är ”ren”
och som kan offras i någon ritual. Eller något åt det hållet. ... Och från och
med nu är det samma gamla vanliga
story. Precis som i filmen från 1982 letar Conan efter mannen som dödade
hans föräldrar. På vägen träffar han en
söt tjej, Tamara (Rachel Nichols), som
är den ”rena”, och allt leder fram till en
slutuppgörelse i en mystiskt tempel i
ett berg. En hel del fanboys har klagat
på att trailern till den här filmen får det
att se ut som Hercules på TV, eller som
en SyFy Channel-film. Tack och lov ser
själva filmen inte ut så. Den är mycket, mycket större och innehåller några
riktigt coola och pampiga miljöer och
vyer. Den här världen ser ut som den
värld jag läste om när jag växte upp.
Och den liknar inte världen i filmen från
1982. Aningen överraskande är denna nonstop-action också ett av filmen
problem. Det är för mycket. För många
svärdfajter. Det hinns inte med så mycket av själva storyn mellan striderna och
det blir därför lite tjatigt. 3D:n gör det
inte bättre. Klippen i fajtsekvenserna är
snabba, och denna klippteknik funkar
inte i 3D. Det är svårt nog att se vaffan
som händer även i vanlig 2D när klippningen är så här snabb. Så: är jag besviken? Ja – och nej. Conan The Barbarian är ungefär som jag föreställt mig
den. Jag trodde inte att den skulle vara
lika bra som filmen från 1982, men jag
hade hoppats att den skulle vara mer
engagerande. Jag brydde mig inte om
rollfigurerna. Storyn är ooriginell. Men
detta är trots allt frejdig, ultravåldsam
underhållning; hade jag varit ung grabb
hade jag nog älskat filmen: här finns
massor av stora svärd, blod, slott, tempel, märkliga farkoster, nakna donnor,
och jag gillar den Lovecraftinspirerade
varelsen som häckar i vattnet under ett
tempel. En rollfigur heter Remo, vilket
jag tyckte var lite distraherande. Och
förresten! Av någon anledning säger
Conan aldrig ”Crom!” under hela filmen. Märkligt...

Jag var faktiskt lite rädd får Håkan Alexanderssons och Carl Johan De Geers
kultbarnprogram Tårtan när det sändes
första gången 1972. Det var svartvitt, allting var skitigt och stökigt, och alla figurerna var så fula. Jag vet inte hur dagens
barn upplever serien, i synnerhet som
jag gissar att de flesta som tittar på den
– om och om igen – är vuxna. Och idag
tycker jag förstås att Tårtan är skitrolig.
Extra roligt är väl det faktum att uppburne serietecknaren Jan Lööf spelar Janos. Tårtansången händer det ofta att
folk brister ut i på fester. Jag minns inte
riktigt vad jag tyckte om Doktor Krall,
Alexanderssons och De Geers serie från
1974, mer än att jag tyckte att det var lite
konstigt med så väldigt korta avsnitt (27
femminutersavsnitt). Jagblir nu mest förvånad över att serien är i färg – jag minns
den som svartvit, vilket väl beror på att vi
inte hade färg-TV 1974. Studenten Rolf
minns sin tid hos veterinären Krall. Rolf
försöker hjälpa till, men orsakar mest
kaos. Även doktor Krall-sången händer
det att folk brister ut i på fester. När Privatdetektiven Kant, återigen av Alexandersson och De Geer, kom 1983 hade
jag sedan länge slutat att titta på barnprogram. Jag såg ett avsnitt eller två, och
tyckte då att det kändes som allt annat
än ett barnprogram; detektiven var försupen och hans värld var mörk, ful, grotesk
och hotfull. Och jo, det här är den sämsta
av duons barnprogram och lär aldrig få
samma kultstatus som Tårtan och Doktor Krall. Nu kommer alla tre serierna i
en liten samlingsbox. Självklart ett givet
köp. Dock avstår jag från att betygsätta den här samlingen. Den kan väl få lite
socker, grädde, nötter och goda råd av
Rolf i betyg.

The Mechanic (Nordisk Film)

Mechanic – En människojägare heter en rätt märklig Charles Bronson-film av Michael Winner från
1972. Bronson spelar en superprofessionell hitman i en film som nästan är lite... pretentiös. Den
här nyinspelningen är betydligt mindre pretentiös.
”Con Air”-regissören Simon West håller i spakarna
och vår nye favorithårding, britten Jason Statham,
är Arthur Bishop, hitman och älskare av klassisk
musik. Bishop får i uppdrag att mörda sin mentor
(Donald Sutherland), vilket han gör – men han vill
hämnas mentorn och komma åt den riktige mördaren, det vill säga uppdragsgivaren. Det dyker upp
en ung man (Ben Foster) som vill lära sig mördarhantverket och blir Bishops elev, och det hela leder
fram till ungefär samma slut som originalfilmen, fast
med en stor skillnad som jag förstås inte tänker avslöja här. The Mechanic (som inte ska blandas ihop
med Dolphans The Mechanik) är snarare en thriller
än en actionfilm; först mot slutet blir det röj. Det är
en snygg, kompetent och okej film, utan att sticka
ut på något sätt. Kanske aningen småsaggig. Den
svenska fotomodellen Mini Andén har en liten roll
som Bishops flickvän, eller vad hon nu är. Hon gör
inte mycket mer än är naken och har sex med vår
hjälte i några scener.
Gnomeo & Julia (Disney)

Återigen tvingas jag revidera mina åsikter. Jag var
inte speciellt imponerad av den i USA ganska hyllade Gnomeo & Julia, en animerad Shakespearepastisch med trädgårdstomtar i huvudrollerna. Det
handlar om två rivaliserande trädgårdar, ständigt i
krig, och självklart blir en påg och en tös fostrade till
varandras fiender betuttade i varandra. Jag tyckte
inte att filmen var så där jätterolig, men till stor del
berodde detta på att jag på bio såg den dubbad till
svenska. När den nu släpps på DVD och Blu-ray,
kan vi se den med originalrösterna: James McAvoy,
Emily Blunt, Maggie Smith, Michael Caine, Jason
Statham, Ozzy Osbourne, Patrick Stewart, Hulk
Hogan med flera. Väljer man den svenska versionen får man Nanne Grönwall och ett gäng mest
okända namn. Elton John var verkställande producent och hans musik tutar på mest hela tiden, och
det går det tyvärr inte att göra något åt. Men filmen
blev bättre sedd i originalversion.
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Naked Glances
Carl-Henrik Björck
Deadly Chaps

Asphalt Telegraph
Christer Ehrling
Journal

Amulett
Roberto Bolano
Albert Bonniers Förlag

Ibland kan lösryckta, fragmentariska ögonblicksskildringar gestalta de
största av sammanhang. Inom litteraturen kallas det vanligtvis för Flash fiction. I klartext handlar det om att med
få ord berätta så mycket som möjligt.
Att skriva mellan raderna. Ernest Hemingway satte genren på kartan med
sin mikronovell om ett par oanvända
barnskor.
“For sale: baby shoes, never worn”.
Författaren Carl-Henrik Björck menar att Flash fiction har en större roll att
spela idag än någonsin tidigare. Ett litterärt verk som ryms i en tweet eller en
statusuppdatering på Facebook – det
torde väl till och med den mest bokfrånvände kunna ta sig tid att läsa?
Nu är Björck aktuell med sin debutsamling av mikronoveller, utgiven på
det New York-baserade förlaget Deadly Chaps. Björck målar chosefritt upp
vardagsscener som vid första anblick
inte verkar särskilt ansenliga, men som
drabbar läsaren desto mer när orden
väl fått sjunka in. Han har en direkthet
i sitt tilltal som för tankarna till beatpoesin och somliga av tidigare nämnda
Hemingways alster. Genom att utelämna stora gester och sällan vidröra
protagonisternas känslovärld, beskriver Björck istället just dessa – känslorna – med hjälp av miljöbeskrivningar,
rörelsemönster och dialog. Och han
gör det med en drabbande elegans.
Naked Glances är visserligen en läsupplevelse på blotta halvtimmen. Men
den flashar knappast förbi.

Christer Ehrling är fotograf så den här
boken är helt enkelt en foto bok med
väldigt lite text. Men den lilla text som
är ger en bra guide in till den värld av
traditionella hot rods och kustombilar
som bilderna handlar om. Det är människorna i den här världen som står i
förgrunden på de flesta bilderna och
de är en blandning av för mig kända
och okända personer. Rudy Rodrigues. Keith Weesner och Kent Vikmo
är väl de jag direkt känner igen sen är
det några som jag inte kan placera.
Rudy är en av världen bästa bilbyggare, Keith bygger också bilar men är
mest känd som hot rod- konstnär och
Kent Vikmo är en av eldsjälarna bakom
klubben A-Bombers som arrangerar
en av världen bästa träffar, Old Style
Weekend, för den här sortens fordon.
Alla bilder är i svart och vitt och det är
snygga bilder och en synnerligen välgenomtänkt layout. En bok av detta
slag kan man bläddra igenom på några
minuter och sedan var det inget mer
med det, men här kräver i stort sett
varje bild sin tid, man dröjer sig kvar,
så det tar ett tag att gå igenom Christer Ehrlings bilder. Jag har också kommit på mig själv att ta upp boken gång
efter annan för att kolla in den igen
och jag slås varje gång av hur bra allt
passar ihop och det är lite av straight
shooter över det hela. Inga snygga miljöer utan personen och/eller bilen är
det som gäller och inget annat. Även
om den har bilen som central punkt så
behöver du inte gilla bilar, det räcker
faktiskt med en vanlig dos nyfikenhet
och att du uppskattar något som ligger lite utanför det liv de allra flesta av
oss lever.

Det är inte kring Tlatelolco, där hundratals studenter
brutalt mördades 1968, den här historiens brokiga
intrig kretsar utan kring en toalett på fakulteten för litteratur och filosofi på ett av Mexico Citys universitet
ungefär samtidigt. Närmare bestämt utgår intrigen
utifrån en toalett på nämnda fakultet där de mexikanska poeternas mamma gömmer sig undan militärens
våldtäkt av universitetets autonomi. Hon kallar sig
själv så – de mexikanska poeternas mamma – egentligen heter hon Auxilio, vilket betyder hjälp. En av poeterna heter Arturo Belano och när tiden svävar bakåt
genom minnen och framåt genom man vet inte vad
är Arturo Belano en godhjärtat yngling som ger sig
ut på resor och prövar märkliga substanser och Arturo Belano är äldre och pratar gliglico-spanska som
i Cortazars ”Hoppa hage” med sin flickvän, medan
poeternas mamma nätt och jämt hänger med. Som
läsare hänger man också nätt och jämt med. Meningarna sträcker sig altt som oftast över en hel av de
trevligt små sidorna (läsupplevelsen förstärks av den
tjusigt nätta utgåvan) i boken. Mängder av kolon och
parenteser och så slutligen en punkt. Det är rökigt
och flödande.
Man bör läsa Amulett i en enda lång sittning, mer
och mer skakig av kaffe och cigaretter för att verkligen leva i romanen. Att poesins äventyr alltid är på liv
och död, alltid förknippat med ett djävulskt leverne
där den ene poeten prövar mer substanser än den
andre och den tredje är långt långt ner i manlig prostitution med hallickar som behöver knivar i ryggen
för att en enda rad ska bli skriven och själen flyter fritt
i tiden, blir tycker jag för manligt och lite tröttsamt.
Men även så som jag läst den: i små etapper utan
vara sig rejäla fyllor eller rökfyllda lungor ter sig denna
mexikanska drömska värld, full av omtagningar och
upprepningar, fängslande. Språket är fantastiskt. I
jämförelse med de av Roberto Bolanos böcker som
tidigare kommit på svenska är den här svagare i och
med sin brist på handling.

Viktor Jonsson

Jerker Kaj

Janne Falk

Repetitionen
Eleanor Catton Översättare:
Johan Nilsson
Wahlström & Widstrand

I Repetitionen är gränserna mellan teater och verklighet flytande. Eftersom
jag hört redan innan jag började läsa
boken att det där kunde ställa till med
rejäl förvirring, så valde jag direkt att
tänka bort det. Att det inte alltid spelade så stor roll vad som var på riktigt
och vad som var en repetition, vad som
bara var skådespeleri. Den strategin
blev min räddning, tror jag. För det
spelade och verkliga innehåller ofta
samma personer och en förklaring till
det kommer så småningom.
Cattons debutroman utspelas i
high school-miljö – alltså en miljö där
många känner sig osäkra och är upptagna av sig själva. Plötsligt kommer
det fram att en flicka i skolan haft ett
hemligt förhållande med en av lärarna.
Självklart blir det en stor skandal som
ska komma att påverka fler än man
kanske kan tro. Till exempel hamnar
flickans syster Isolde i centrum mot
sin vilja, och får stå ut med många
viskningar. Saxofonlärarinnan spelar
också en stor roll. Med sin kyliga iakttagelseförmåga tänker hon elaka saker
om sina elever men får dem ändå att
öppna sig för henne och berätta om
sina liv. Det handlar också om elever
på en teaterhögskola och vad som
händer dem, och det är när den historien kommer in i boken som det hela blir
tillkrånglat.
Ibland tycker jag att vissa av karaktärerna faller platt och inte känns under
läsningen sådär som jag tycker att bra
böcker ska göra. Sedan glimrar det
till, särskilt bankar mitt hjärta för den
oansenliga och lite beiga flickan Bridget, som saxofonlärarinnan har särskilt
svårt för.
Sammantaget är Repetitionen en
intressant bok, men ingen fantastisk
läsupplevelse. Den är förvirrande och
obegriplig ibland, rolig eller sorglig andra gånger. Repetitionen är Eleanor
Cattons debutroman.
Jessica Johansson

FRAKTFRITT

Hans artistnamn var Johnny Ramone
179 kr

Stockholm rosé
Sophia Wolf Lösnitz
Albert Bonniers Förlag

Fit Forever
Dolph Lundgren
Fitnessförlaget

Lär dig virka supersöta Amigurumi
Annie Obaachan
Känguru

Fria Män
Haldor Laxness
Leopard förlag

I Sophia Wolf Lösnitzs debutroman
Stockholm rosé så är ytan det absolut
viktigaste. Destiny har blivit dumpad av
sin pojkvän, vilket förvandlat henne till
spillror och lett henne in i en så kallad
26-årskris. Hon dricker med sina kompisar nätterna igenom och stirrar sedan
tomt på tv dagarna i ända. Hennes vänner fasar – hon kommer gå upp i vikt av
det här beteendet. Det får inte ske!
För Destiny och hennes tjejkompisar
är pengar inte ett problem. Deras föräldrar öser gärna lägenheter, operationer och kläder över sina sessor. Istället
har tjejerna all tid i världen att oroa sig
över vilka skor man helst ska drapera
sina fötter i just den här veckan (nej förlåt, den här dagen) och huruvida det
går att få tillbaka en kille som har dumpat en. Fast som egentligen inte har
sagt rakt ut att det är slut – är man fortfarande tillsammans då? Och är det
okej att Destinys tillfälliga date ger henne silikonbröst i present – är det inte en
förolämpning mer än något annat?
Först undrar jag vad det är jag läser
egentligen – den mest bimbofierade
chick lit-boken i litteraturens historia?
Snart går det upp för mig, medan överdrifterna hopar sig, att det måste vara
en parodi. Ingen människa, oavsett hur
ytlig den människan är, kan på allvar
skriva en roman som Stockholm rosé.
Det blir aldrig uttalat satiriskt, visserligen, och bokens baksida anger att det
här är en roman om livskriser och skor.
Kort och gott. Men när den ena korkade kommentaren efter den andra piper
ur tjejernas stämband så blir jag mer
och mer övertygad. De här människorna existerar inte och kan inte existera.
Vilken lättnad!
Faktum är att romanen som sådan
är ganska välskriven. Språket är originellt, innehållet är plågsamt att läsa
om. Därmed blir läsningen av Stockholm rosé en utdragen process för
mig, eftersom jag plötsligt tycker att
alla andra olästa böcker verkar oändligt mycket mer intressanta. Det är roligt att inse att detta (förhoppningsvis)
är en parodi på det ytliga Stureplanslivet och genom sin absoluta ytlighet visar romanen hur tom den ytligheten är.
Genom avsaknaden av djup blottas ytligheten ännu tydligare, på något sätt.
Men det är inte speciellt roligt att läsa
sida upp och sida ner om Destiny & co,
så jag drar ett lättnadens andetag när
romanen är slut. Även om jag emellanåt småler åt överdrifterna.

Efter sitt uppmärksammade sommarprat i P1 häromåret, gick ju Dolph Lundgren och blev folkkär. Vem
hade väl förväntat sig det? För första gången berättade Dolphan offentligt om sin barndom och uppväxt,
och enligt denna boks förord, hörde flera förlag av sig
och ville att den mäktige actionhjälten skulle skriva en
bok om sitt liv.
Här har vi så den boken – men det här är långt ifrån
en traditionell självbiografi.
Herr Lundgren ägnar kanske 30 sidor åt sitt liv
och karriär; filmkarriären avhandlas på drygt en sida.
Om ens det. Han nämner bara “Levande måltavla”,
“Rocky IV” och “The Expendables” och konstaterar
att filmkarriären gått upp och ner, och just nu går det
bra igen.
Resten av boken, då? Övriga 130 sidor? Jo, ser ni,
den består av Dolphans träningstips. Detta är en fitnessbok. Jag hällde upp en pilsner, ställde fram ett fat
donuts, tände en cigg, och läste allt om hur jag ska få
en Master of the Universe-kropp. Dolph går grundligt tillväga (tror jag, jag vet ingenting om träning), och
det illustreras med mängder av nytagna, tjusiga bilder där författaren själv lyfter vikter och joggar på en
beach, och allt vad han har för sig.
Intressantast är avsnittet om mat och dryck. Här
tipsas om den del nyttiga grejor man kan stoppa i sig,
men vår hjälte avslöjar även att han tycker att man
ska kunna ta sig en öl eller tre. När han är i Sverige
kilar han alltid bort till en korvkiosk och beställer
snabbmat och en Pucko. Han är väldigt förtjust i Fernet Branca! Och så får vi veta att hans stora last är
kaffe.
Dolph Lundgren skriver precis som han pratar –
enligt det finstilta har han haft en textredaktör, men
det låter verkligen som Dolphan. Jag hör hans röst
när jag läser boken. Det är medryckande och underhållande, och han använder en del ord och uttryck
som antyder att han lämnade Sverige för 30 år sedan.
Säger någon “haja klyket” idag?
Jag tycker dock att det är synd att detta inte är en
bok om Dolphans filmkarriär. Det är ju den jag vill läsa
om. Han har ju trots allt varit i branschen väldigt länge
nu, han har jobbat med högbudgeterade prestigeprojekt och små lågbudgetrullar, och han måste ha
mängder av anekdoter att berätta. Jag vill ju veta mer
om “Agent Red”, som till nästan 50% består av stock
footage från andra filmer! När får vi läsa denna bok?
... Om jag fick en Dolph Lundgren-kropp efter
att ha läst “Fit Forever”? Ser jag nu ut som Ivan
Drago? Nä. Det enda jag lyckades skaffa mig, var
Punisher-skäggstubb.

Okej, så här ligger det till: Jag vet inte
varför denna bok hamnade hos mig,
jag vet heller inte varför jag ens öppnade den och började titta i den – det
står ju för Guds skull Lär dig virka supersöta Amigurumi skrivet på ett rosa
omslag med virkade små djur på? I
normala fall hade det mest naturliga
för min del varit att ta ett djupt andetag,
skaka på huvudet och därefter gå vidare med livet, men nu är det som det
är och ni får därför ta det för vad det är!
Vi kan ju låtsas att planeterna stod i Zenit eller att molekylerna råkade vara felplacerade, inte vet jag! Kanske var det
helt enkelt så att någonting inombords
klickade till och fick mig att tänka på
Pentti Varg i Fablernas värld? Man kan
nog lindrigt påstå att jag är genuint
ointresserad av allt handarbete och
min största merit är att ha virkat en och
en halv meter luftmaskor i syslöjden,
inte jämnt, men ändå. Ordet Amigurumi är ett nytt ord. Ami betyder sticka
på japanska och ’nuigurumi betyder
uppstoppad figur. Var någonstans
den är uppstoppad vill jag verkligen
inte veta, och slutar därför genast att
läsa och koncentrerar mig istället på
att titta på de små vrickade, förlåt, virkade figurerna som jag plötsligt inser
att jag skulle vilja ha allihop. Det är alltifrån fingerborgsstorlek till knytnävesstora krokodiler, hamburgare, äpplen
och allt annat ni kan tänka er. Jag är
tvungen att börja läsa efter detta: ”De
är ofta virkade i spiralform snarare än i
en serie varv – där man, om varven ska
bli jämna, virkar en vändluftsmaska i
början av varje varv”… Que? Och så
håller det på, rad efter rad. Inte förrän
ordet ”smygmaska” dyker upp förstår
jag att det har med militärtjänstgöringen att göra. Jag tror verkligen att världen hade varit en bättre plats om alla
människor vid någon period i sina liv
hade arbetat inom vården, på samma
vis som jag tror att samhället hade blivit mjukare om alla hade börjat virka
Amigurumi istället för att, låt säga, sitta
framför datorn och spela våldsamma
krigsspel. Och om man nu nödvändigtvis blir ovänner under virkandet
och det skulle leda till våldsamheter,
så känns det tryggt att veta att det gör
mindre ont att bli slagen i huvudet med
en Amigurumi än att få kolven från en
AK-5 i nacken. Alltså förespråkar jag
Peace, Love & Amigurumi. Och helt
seriöst, det finns väl ingen som inte vill
ha Pacman och hans polare i virkade
versioner, eller?

Storyn om den irriterande, sura och
envisa Bjartur som på sitt eget tjurskalliga sätt bär på en innerlig kärlek
till sin Asta Sollilja behöver inte precis
någon pr-kampanj bland folk som är
fast i skönlitteraturträsket och fortsatt
läser i dessa tider. Det stora isländska geniet fick sitt nobelpris för länge
sedan och Fria Män hyllas med jämna
mellanrum, senast av den amerikanska
litterqturkanonen Jonathan Franzen.
Tex. Men, den nya upplagan av den här
klassikern är inte vad som helst. Den
nya svenska översättningen, av Inge
Knutsson, ger tex ännu kargare bilder
av den isländska vildmarken och dess
strävsamma fattiga i början av förra
seklet än den annars mest tillgängliga
engelska (av JA THompson). Båda är
ett nöje men under valtvång skulle jag
nog ta den nya svenska.
Fria män är en av de där böckerna
man aldrig riktigt slutar läsa, den får stå
redo för spontant bläddrande (eller ligga i telefonen, modernt) och en ordentlig översättning är för sådana böcker en
extra god feature. När det gäller storyn
borde någon ung forskare kanske reda
ut vad det är med de här gestalterna
och den av oberoende så besatte Bjartur som förtrollar så. Han är en härligt
galen stolle. Visst har man lätt att liksom hålla på en grinig gubbe som så
hårt står fast vid sina ideal, men Fria
Män är packad med annat också, poesi, döden, kärlek, plikt och ekonomi och
allt från det fantastiska i jomsvikingarnas diktning till plot, koperativ och avmaskningsteori för får. Allt skrivet och
nu alltså nyöversatt på ett sådant sätt
att man kan känna vinden vina över vidderna runt Vik på södra Island.
Solen skiner på myrens bleka fjolårsgräs, vattenståndet i bäcken stiger,
fjällhedens första vänner kommer hemflygande från söder, ljungpiparen, den
sjöng med sin försagda vårstämma någinstans i den milda vinden medan den
tinande myren luktade förrutnelse och
späd grönska, den rapptungade rödbenan förföljde fårskötaren ända hem
till gården, han måste absolut berätta
denna lustighet för de andra, och blev
nästan aldrig klar: hi, hi hi hi hi hi hi hi
Bara för att dra en snutt naturprosa... Fria Män är en magiskt realistisk
story på Laxness eget sätt och det är
någonting i det här skaldandet som
gör alltihopa levande långt över det
vanliga, från åkallandet av urminnes tider i början till slutet (spoiler alert) när
Bjartur och Asta återförenas.
Nästa gång jag kommer till Island
kommer jag att få hejda mig för att inte
försöka leta reda på ungarna från Sommarhus och fråga hur det gick sedan.
Vad hände med Bjartur och Asta efter
att de flyttat uppåt dalen? Man undrar ju.

Jessica Johansson

2004 gick rockgitarristen John Cummings, alias Johnny Ramone, bort i cancer. 2001 hade bandets sångare Jeffrey Hyman (Joey Ramone)
också gått bort i cancer, och 2002 hade Douglas Colvin (Dee Dee Ramone) hittats död efter en heroinöverdos. Bengt Ohlsson gestaltar
främst Cummings sista år i livet, hans minnen av åren med det legendariska punkbandet, hans konﬂikter med främst Joey R – inte minst
om Linda, som först var Joeys ﬂickvän men sedan blev Johnnys fru – och hans långsamma väg in i döden.

Pidde Andersson

Lars Yngve

Fredrik Hellström
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Anthrax / Fight em till you cant
(Nuclear Blast)

John Hiatt / Dirty jeans and
mudslide hymns (New West /
Playground)

Tatiana Rucinska / Beginner´s
Guide To Scandinavia
Compiled, 3 CD (NSBOX079)

Dex Romweber Duo / Is That You
In The Blue? (Bloodshot Records)

Joseph Williams och Peter
Friestedt / Williams/Friestedt
(AOR Heaven)

Phantom Of The Black Hills / Born
To Gun (Ratchet Blade Records)

Peter Bryngelsson /
Wunderbaum
(Dos)

Soniq Circus / Reflections In The Hourglass
(Progressive)

Hoven Droven / Rost
(Westpark)

Per-Axel Stenström / The
Abductions And Journeys
Of Petrus Pierreleau
(privatutgiven)

Skraeckoedlan / Äppel
trädet (Transubstans)

Yes, de är tillbaka och det i fin gammal form. Anthrax, de gamla tokmosharna från New York, har inte haft det
så kul de senaste åren med sångarbyten, skivbolagsstrul och kanske även
ett allt större ointresse från den breda
hårdrocksmassan. Har man levererat
stenhård thrash i trettio år som band
så är det lätt att man ibland tappar fokus, slår av på takten och vill bara sitta
ner och lukta på blommorna. Anthrax
har de senaste åren bytt sångare eller tagit in gamla mikrofonister där det
funkat ett tag men sedan blivit surt.
John Bush, som sjöng på mästerverket
”Sound of white noise”, var ett tag med
i bandet igen men när vi hör det första
livstecknet i tillplattad form på är det
Joey Belladonna som hörs sjunga denna låt som handlar om att döda zombies och andra vardagssysslor. Joeys
röst är unik och den som gett oss klassiker som ”Among the living”, ”I am the
law” och inte minst ”Madhouse”. Detta
är det första smakprovet från plattan
”Worship music” som kommer senare i
höst och det ger definitivt mersmak.
Jerry Prütz
Nick Lowe / The old magic
(Cosmos Music)

Har alltid varit lite svag för Hiatts halsfluss-röst. Hiatt har en diger karriär
bakom sig och har personlighet och
intergritet som artist och sångare, och
allahar sina egna Hiatt-favoriter, Bring
the family (1987) är naturligtvis omöjlig att inte nämna - men även Crossing
muddy waters (2000) där mandolinerna låter som äggskivare, gitarrena som
om vore de strängade med tvättlinor
och kompet som skramlande köksredskap, tillhör höjdpunkterna. Hiatt har
med åren blivit en pålitlig leverantör av
bra men föga upphetsande rock, och
handen på hjärtat: hur många snurrar
gärna igång hans förra platta? På albumets sista låt When New York had her
heart broken spökar U2 i ljudkulissen,
och det är inte lång borta att föreslå
exempelvis Daniel Lanois som producent för nästa album. Hiatt har, enligt
mitt sätt att se på saken, kört fast och
borde kanske fundera på att vitalisera
sig. Se bara på Dylan, som ständigt
omger sig med rätt människor. Här
är bra låtar som Hold on for your love
med ödsligt svajande landsvägsgitarr,
I don’t wanna leave you know, All the
way under och Down around my place,
men det kunde, och borde, varit så
mycket mer. Till nästa album hoppas
jag att han tar in en musiker i producentstolen som förstår att förvalta hans
alster, varför inte rent av slå en signal till
självaste Knopfler?
Lars Yngve
Beth Hart & Joe Bonamassa /
Don’t Explain (Mascot/Border)

Det är sällsynt med artister som bara
blir bättre ju äldre de blir, men Nick
Lowe är ett av dessa undantag. Ljudbilden på The old magic påminner mig
om tonerna som strömmade ur min
morfars läderklädda AGA-transistor,
som regelbundet fick honom att försiktigt knacka ur pipan i askkoppen i
takt till musiken, i slutet av 60-talet. Jag
nickar därför omedelbart nostalgiskt
igenkännande. Det är väldigt länge
sedan nu som Lowe var hälften pojke
och hälften man, och nu förväntar man
sig att Lowes texter utör en katalog av
bittra erfarenheter. Mellan raderna,
och även om han förmodligen inte velat
kännas vid det om man frågat, så tror
jag ändå innerst inne att han tycker lite
synd om sig själv. Han har försonats
med sin roll som ständig tvåa, ständigt på väg, alltid inställd på att ingenting varar för evigt. Hur ska man annars tolka en vemodig låt som Til’ the
real things come along och House for
sale? I read a lot hugger till i hjärteroten och har arrangerats på ett snyggt
bacharachskt vis. Det är helt okej att
tycka om Nick Lowe, även om kvinnorna som lämnat honom förmodligen inte
skulle skriva under på detta, men de får
svar på tal i You don’t know me at all.
Och redan på albumet Dig my mood
(1998) sammanfattade han sin livssituation i High on the hilltop och The man
that I’ve become, och inte tycks det bli
bättre. Så det kan bli!
Lars Yngve

Duracellkaninen Joe Bonamassa tycks
ha hur mycket fritid som helst mellan sina soloplattor och bandlirandet i
Black Country Communion, jag menar
karln bara spottar ur sig plattor… Men
jag förstår att han ville göra denna platta för här sätter han sig i baksätet och
lirar avslappnat, inspirerat och backar
upp plattans stora behållning, Beth
Hart! Låtarna är gamla soul och jazzklassiker, en del kända andra mindre,
av sådana storheter som Billie Holiday,
Aretha Franklin, Etta James, Ray Charles m.m. och man lyckas faktisk med
sitt mål. Jag finner faktiskt inte ord för
hur bra jag tycker Beth sjunger. Hon
gör en helt knäckande version av Etta
James I’d Rather Go Blind som undertecknad inte trodde gick att överträffa. Inte ett öga torrt! Och beträffande
Joes gitarrlir så tror inte jag att jag har
hört honom bättre!
Tord Johnsson

En turistigt utformad box med skandinavisk musik. De tre skivorna fördelar
sig på ”Pop & Contemporary”, ”Folk
& Roots”, ”Jazz, Experimental & Atmospheres”. Urvalet är gjort av den utmärkta Tatina Rucinska, dvs DJ Aïcha.
Heder åt hennes jobb med denna antologi. En perfekt present till utländska
vänner. Eller är det inte? Jo, på ett vis,
nämligen den stämning som Rucinska
genomgående samlat på sig, en egendomlig, trolsk och drömsk stil. Hon har
sugit ut några disktinkta smaker ur den
skandinaviska brygden. Helt klart. Därför kanske mången turist faller för denna exotiska box.
Men så öppnar sig förstås urvalet för
kritik. Det är svårt att bortom den personliga uppenbara smaken försvara
vilka som kommit med. Jag håller fullständigt med henne om att Maria Kalaniemi är en fantastisk musiker under
rubriken ”Folk & Roots”, men samtidigt kan jag sakna andra inom samma
genre. De nu så aktuella Valkyrien All
Stars till exempel. I popavdelningen
blir det mycket svårt att fatta varför
vissa är med men inte andra. Cornelis
Vreeswijk är med liksom Bo Kaspers
Orkester - men inte Concretes, Taken
By Trees eller Robyn. Vad gäller jazzavdelningen blir det ännu värre, när Mats
Gustafsson eller Lotte Anker är bortvalda; för att inte tala om den verkligt
experimentella musiken som inte fått
en sekund i boxen.
Ja, så kan man gå på och peta i urvalet. Men om jag då gärna ville ge den
till en besökare för att det trots allt är
en hel del bra musik. Då kommer problemet med den rätt dassiga presentationen i häftet. Låt följer efter låt på
något nordiskt språk inklusive finska,
som säkert likt t ex Lars Demians klassiska ”Alkohol” helt lever på texten. Hur
ska den stackars turisten kunna tillgodogöra sig alla dessa sånger på främmande språk. Tyvärr är produktionen
bara halv utan texter med översättning.
Ett hafsverk, tyvärr. Jag gillar annars
att presenta utländska vänner.

Finns många som blivit rika och berömda på sin musik och som inte förtjänar det. Sen finnsdet det som förtjänar det och sen finns det en hyfsat
stor skara som inte fått det de borde ha
fått. Dex Romweber tillhör den sista
gruppen. På den här plattan befäster han sin ställning somen riktigt unik
låtskrivare, gitarrist och sångare. Sen
har han ett utmärkt sinne för att plocka
fram obskyra men samtidigt förträffliga covers. Vid sin sida har han fortfarande sin syster Sara som är en riktigt
grym trummis. På en del spår har de
fått förstärkning av bas och/eller sax.
Men på t ex Homicide så är det Dex
ensam med akustiskt gitarr och han
gör det helt otroligt. Han röst gör hela
låten. Det gäller iofs mer eller mindre
alla låtarna vare sig det är röj eller en
lugn låt. Han har nerv och riv i rösten
som han använder till fulländning. Men
känslan sitter inte bara i rösten för de
gör 2 instrumental spår som är sanlöst
bra. Gurdjieff Girl hade suttit perfekt i
soundtracket till Pulp Fiction eller någon liknande film och den andra Climb
Down är minst lika bra. Jack White har
påpekat många gånger hur mycket
Dex påverkat honom och White Stripes. Det finns många många fler som
sitter i samma båt och har fått influenser från Dex. Man får hoppas att Dex
får allt det som han gjort sig värd att få.

Thomas Millroth

Med medlemmar från Dead By April,
Evergrey och Hammerfall kan man lätt
befara det värsta men nästan direkt
kommer det svar på tal. Deathdestruction gräver där de står och upp kommer en ultrahård platta som främst andas Pantera när helveteskopojkarna
var på sitt allra suraste morgonhumör.
Istället för ett ”god morgon” får man
en fet knogmacka och en pungspark
till frukost. Att man sedan även har
ett band som klär sig i overall och bär
mask i influensbanken gör mig bara
ännu mera glad. Även om det kanske
saknas en del vad gäller låtskrivande
och att en del av den übertuffa machoimagen känns aningen påklistrad så
har bandet goda intentioner med vad
de gör och när de taggat ner sig ett par
hekto så kan man inte annat än att gilla
dessa riffkåta Göteborgare.

Janne Falk
Deathdestruction / Deathdestruction (Sony Music)

Jerry Prütz

Jag har alltid påstått att genren västkustpop dog på nyårsafton 1982. Döden inträffade 23:59, ungefär samtidigt som DX7:an, trummaskiner och de
stora reverben på allvar började prägla
populärmusiken. Man behöver inte
vara konspirationsteoretiker för att ana
ett samband. Behovet av Los Angeles
studiomusiker – som utgjorde själva
kärnan av genren – var på nedåtgående. Studiogigen blev allt färre. De yviga
helskäggen rakades av. Inget var sig
likt i änglarnas stad. Till och med David
Foster och Jay Graydon, producenter
som vajat västkustflaggan allra frejdigast, började förlita sig allt mer på teknikens underbara utveckling. Genren
var död. Och ingen verkade sörja den.
Visst raljerar jag. En något mer sansad analys av händelseförloppet är att
västkustpopen under 1980-talet inte
nödvändigtvis dog, men helt klart genomgick en tydlig förändring. Den jazzharmonik som så tydligt präglat genren
under många år tonades ned, ofta till
förmån för rockigare tongångar. Ett
praktexempel på detta är Totos album ”
The Seventh One” från 1988.
Den svenska gitarristen Peter
Friestedt är en av få som framgångsrikt
fört västkustpopens arv vidare. Med
sin albumserie LA Project har han visat
att det är möjligt att förnya genren i det
nya årtusendet. Nu är han aktuell igen,
denna gång med samarbetsalbumet
Williams/Friestedt. Williams är närmare bestämt Joseph Williams – samme
sångare som skötte de vokala insatserna på just Totos ”The Seventh One”.
Williams/Friestedt är ett album som
helt klart hämtat mer inspiration från
1988 än 1978. Det bjuds på refrängstarka melodier, snygga arrangemang
och en slick produktion. Även om det
finns medvetet tillbakablickande aspekter av soundet, så slås jag över hur
fräscht det låter. Joseph Williams imponerar stort bakom mikrofonen och
backas förtjänstfullt upp av legenden
Bill Champlin och Lars Säfsund. Uttrycket ”white, bright and tight” har sällan legat närmare till hands.
Peter Friestedt går i bräschen för en
förnyelseprocess inom en genre vars
framtid länge såg dyster ut. Han gör
det med den äran. Västkustpopen lever igen.
Viktor Jonsson

Första gången jag hörde det här gänget så började jag undra om Ministry
gjort comeback och försökt sig på
country. Nu tror jag inte det men man
kan inte vara säker för ingen som spelar på plattan avslöjar sin identitet. Den
är producerad av Chopper Franklin
från Charley Horse och tidigare The
Cramps och jag kan sätta en bra summa på att hans gitarr spel finns med.
Det är en osannolik mix av industrimetal och country. Tunga gitarr riff, sampling, banjo och fiddle är ju inte direkt
vardags mat och därmed heller inte
speciellt lättsmält. Med det är verkligen något som blir bättre och bättre för
varje gång man lyssnar. Doom country
med några maskerade hellbillys går i
alla fall hem stenhårt i den här stugan.
Janne Falk
Wozzeck / Act III: Comics (Intonema int001)

Någon sade mig för flera år sedan, att
det österut det nya kommer hända.
Några stormsvalor var där på himlen
i slutet av 70- och början av 80-talet
med vildsint improviserad musik och
krängande konst. Här står vi inför en utgåva av duon Wozzeck bestående av
saxofonisten Ilia Belorukov och basgitarristen Mikhail Ershov. De har bjudit
in ett gäng kompisar och drar igång en
dronande, vildsint konsert, som sätter
anarki för dagordning och som ställer satsning av energi före måttfullhet.
Det gungar, brölar, svajar och bråkar i
två konserter, den ena inspelad i St Petersburg och den andra i Warszawa.
De är inga virtuosa instrumentalister,
de har inte lyssnat på några omvärderade instrument à la Berlin eller något
annat, lika litet som de spelar spräcksax i punkig virtuositet. Istället bjuder
de storögd, wailande, litet naiv och bitvis oerhört charmfull musik, som dock
kastat alla trivselfaktorer över bord.
Något att hålla öronen på i framtiden.
Närmare en yster fest i en ockuperad
fastighet än så här kommer man inte på
skiva. Här är adressen: www.inotema.
blogspot.com
Thomas Millroth

Det oväntade, visst letar vi efter det,
medvetet? När King Crimson den 13
december 1971 i Detroit som sista
extranummer gör den spröda ”In The
Court Of The Crimson King” som en rå
bluestolva, då infrias denna förväntan
(f.ö. samma konsert där sångaren Boz
bad publiken att om de måste klappa
takten, ska de klappa i takt). Här är fler
exempel, fem cd som ger oväntade
upplevelser, ibland inom ramen för det
väntade, ibland för att det som skulle
vara bekant nu visar sig inte vara det.
När man kommit över det faktum att
Peter Bryngelssons senaste egenutgivna cd heter ”Wunderbaum”, går det
dock inte att bortse från hans djupa
kunskaper när det gäller filmmusik
(hans bok Det komponerade miraklet
är en hörnsten), för skivan målar upp
bilder som är breda i cinemaskop, men
tredimensionellt djupa. Det är långt
från Urban Turban men nära Ragnarök
och Triangulus, om man gör jämförelser med tidigare combos; i Ragnarök,
när man med dagens kunskaper lyssnar på skivorna från sent sjuttiotal/tidigt åttio-, framstår brytpunkten mellan
Bryngelssons bildskapande med Henrik Strindbergs barska, skolade nutidsmusikretorik som det som skapade
spänningen; nu återstår landskapen,
vandringarna i Bryngelssons inbjudande huvud. (När jag lyssnat på skivan
två gånger läste jag pressreleasen.
”Musiken ger också olika aspekter av
vår upplevelse av träd.” Å fan. Jag såg
skogen, inte bara trä’n.)
Jag kan lika gärna erkänna det direkt: jag har en förkärlek för den form
av rock’n’roll-stöpta folkmusik Hoven
Droven spelar. När de hördes live i P2
häromveckan (med Merit Hemmingson som gäst!), vred jag givetvis upp
volymen rejält och sedan svängde hela
huset. Det är oemotståndligt och det
är det också på nya skivan ”Rost”, den
sjunde i ordningen. Jämför jag med de
gamla skivorna är de nu närmare det
sound de skapar live, det är mer hårdrock än rock, egentligen, men med fiol
och med melodier som är fjärran annat
än folkmusiken. Raka, smårostiga rör
från fem grabbar som nog egentligen
struntar högtidligt i vad jag skriver, för
de är trygga i sig själva, det hörs.
Melodisk skrammelrock man kan
nynna med i. Det hade Skraeckoedlan aldrig skrivit i någon pressrelease,
men precis så är det på ”Äppelträdet”.
Inget att skämmas för, att man både är
tung och melodisk. Skrammel, skrammel, skrammel. Hur ofta kan man slå på
en cymbal på en skiva? Lagom poetiska texter, gummibandsbas, gitarrfuzz.
Vill du ha en hård rock men utan att behöva ha nitarmband eller roliga bilder
på svart tema på jeansjackeryggen, då
är det här något för dig.
Det finns annan progressiv rock i
Skåne än den som återfinns i Malmö
med Won och Ved och de andra klassakterna för att direktöversätta. Soniq
Circus har kommit med sitt andra album, helgjuten progressiv rock i den

Trummor & Orgel / Out Of
Bounds (Introspection)

traditionella skolan där långa, instrumentala gitarr- och keyboardpartier
sveper genom ett musiklandskap härstammandes från sjuttiotalets höjdpunkter i genren men självständigt i
det att det ibland blir litet hårdare med
mangel minnande om Muse eller rent
av något hårdrockande. Hur som haver, efter att ha sett dem live på Slottsskogen goes progressive förstärks
intrycket att de är tajta, ingen tvekan
i takt- och ackordbyten, smidigt och
kattlikt (men dubbeltrampet på bastrumman kan gott tas bort, det skämmer ljudbilden, rubbar takten). Den här
skivan är kanske mer helgjuten än den
förträffliga, självbetitlade debuten, rekommenderas för dig som inte bara vill
lyssna på Roine Stolt.
Per-Axel Stenströms ”The Abductions And Journeys Of Petrus Pierreleau” är en okänd, halvpolerad ädelsten. Det leder helt fel, på sitt sätt, att
kalla musiken för ”Jean Michel Jarre
Light” eller ”Mark Shreeve hade inte
skämts för detta”, det ge bara en färdriktning för det som kommer ur från
Per-Axels fyra syntar. Brukar du köpa
din musik på groove.nl, förstår du vad
jag menar, det här är musik för dig,
elektronisk musik inspirerad av det
sena sjuttiotalets kosmiska utflykter
med tillägg från åttiotalets mer jordbundna harmonier. Det är samtidigt
en resa vi ger oss ut på, en sorts musiklångnovell med en början men som
nog ännu saknar ett slut. (Tillsammans
med Lennart Ch Svensson har han
också utgett talboken ”Star Men”, en
samling musiksatta sf-noveller fjärran
Läckberg-träsket.)
De borde hetat The Sons of Hansson & Karlsson, men de är mer deskriptiva, Trummor & orgel, och är både
poppigare och tyngre, låter fler. Jag ser
det framför mig, när bröderna Ljunggren går in i Studio Hildur, ett par lätta
slag på virveltrumman, ett ackord på
Hammond-orgeln, en delad blick som
säger ”var var vi nu?” när de inleder
arbetet med denna den fjärde skivan,
”Out Of Bounds”. Tack och lov finns
det en spikrak linje från H&K-intentionerna, över jazzen och den folkliga
proggen, den larmande ep:n ”Thunderball Sessions”; tack och lov känns
det nytt, fräscht, oväntat inom ramen
för det väntade. Sextiotalets smyger
sig in, både pop med orgelförtecken
och poppig jazz. Det svänger något kopiöst när de så vill, det svävar och stävar mot en innerlig jazzkänsla när det
anses påkallat. Bröderna Djup Groove.
Ni slipper Hansson & Karlsson-liknelserna framgent, de behövs inte längre.
Jan-Erik Zandersson

Ny bok av C-J CharpeNtier!

Ny bok av Millroth!

Divka
k rytmu
zrozenà

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.

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!
Mullah Omars flykt kan beställas direkt via pg 28 58 34 – 8.
Pris: 120:- inkl frakt.

Man får förlora sig

SÅJ.
Lisa Strömbeck.
Rüdiger Carl.

Mellanrad den sanna historien om
Nina Hagen

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

Den sanna historien...

Bok, 164 sidor
Format 16x24 cm
Grafisk form Karin Almlöf
Vinjetter Lisa Fjellman
Pris 240:- (plus porto)
Almlöfs förlag
Hägerstad prästgård
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Mellanrad den sanna historien om Nina Hagen

Text Thomas Millroth

kloka listan kunde göras oändlig och hade
nog föga med sångerskan att skaffa. Jag blev
mottagen av något slags manager, så kom
Nina Hagen själv, och jag kastade mig upp
i ordtrapetserna, visade mina konster och
kunskaper. Hon vände och gick direkt. Vad
jag mindes var mitt bultande hjärta, hennes
röda sockor och min bestämda övertygelse
att lösa situationen genom att skriva en
kärleksberättelse till Nina. Det var nog mitt
klokaste beslut den dagen.
Euforin närs av kunskap; annars torkar
den som en orkidé i vas. Bessernissens
värld är trång. Jag har lärt mig att mina
egna omdömen inte alltid är så viktiga. Det
visar sig i den vardag där alltmer av kärlek,
vänskap, musik, konst, möten vävs till en
oupplöslig trasselsudd, där varje liten del
binder samman några hittills helt okända
snörstumpar i mitt liv. Sådant sker bortom
mina omdömen.
En dag på Fichtestrasse tar Sven-Åke
Johansson fram en bunt fotografier över
Potsdamer Platz. Han tog dem 1976 i kalla
krigets ödeland. Jag ser sockeln till den
Karl Liebknecht-staty som aldrig restes,
nergången till U-Bahn strax intill är ett svart
gap. Gränsområde. Denna blick över epoker
ger mig plötslig svindel.
Fast jag har ännu inte lyckats träffa Nina
Hagen.
Det skulle jag vilja göra, och då skulle jag
först lyssna på henne och sedan berätta om
Sven-Åkes märkliga fotografier.
Hon skulle vilja se dem.
Och det skulle jag kunna ordna!
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Irene-Gren
Du Irene. Det är bokmässa i Göteborg, ska du dit
och har du överhuvudtaget läst någonting bättre än
Sigge Stark. Har du ens läst Sigge Stark? Tror du
att det är fler än du som anser att de borde ge ut alla
avsnitten av Falcon Crest i pocket?
Lars Yngve. Läser ingen författare som bor norr
om Hässleholm. Man måste ha sina principer. Har
heller aldrig vatt i Göteborg. Vill icke sätta min fot
där. Folk som ordvitsar om fisk på outhärdlig dialekt hela dagarna aktar jag mig noga för. Det räcker
med att jag va ihop med en gök från Falkenberg
nån månad som hette Reine, han skämtade så det
räckte för en hel livstid. Mest om skaldjur. Sen dess
kan jag ente äta räkor. Det smakar mej liksom ente.
Fastnar i gommen och blir unket. Han bodde i Bromölla. Det slutade med att jag tog hans Mazda 626
och stack. Sen sålde jag den på Blocket. Så det va
ju bra. 7.000.
Än så länge är det bara jag och Berit som vill ha
alla avsnitten i pocket, men jag hörde att där va nån
i Degebrega som åsså va intresserad. Så en dag.
En vacker.
Va det nåt mer?
Irene
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Adi S. analysieren.

Jack-Åke, ständig praktikant

Historia:
Det var uppsatsskrivning i skolan.
Eleverna fick som uppgift att skriva en
uppsats som innehöll lika delar av religion, dramatik och mystik. En av flickorna lämnade rummet mycket snart.
Hennes uppsats löd:
”Min Gud, jag är med barn. Vem är
fadern?”

Asså ja har vatt utomlanns i såmmar. För pengana ja
tjäna så åkte ja å nårra typer ti Låndån! Stor sta satan!
Vi va po ett stelle såm hette Pickadilli Sirkus! Ente
fan så ja nånna klowner! Inga ackråbator heller! Men
en jäla trafik! De e kanske den som e Sirkusen! Sen
va vi po ett Mosseom! Bara en massa gammal skit!
Som va sönder! Ente en enda ny hel pryl hitta vi! Sen
dro vi ti Tåttenham för å glo på fotbåll men vi fick stenar å facklor å sånt å nårra hygglia ängelsmen. Vi kasta dom po en buss å nårra hus å nårra snutar å deras
bilar. Sen fick vi åka hem! Jäla skitlann!

Analys:
Mein Gott! Es gibt das Mädchen habt vielen Erfahrenheit habt auf diesen Situationen gewesen. Ich fühlt das es ist zü früh für einen Schülermädchen etwas
gekennen. In meinen zeit es vahr zehr verboten nur zu
diesen Dehnken gedehnkt!

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

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A.
Schicklgrüber
S. Kald
Höstlov
Lövens gulnad har sakta börjat
framträda
sommarens hetta övergår i
efterglöd
livet har trampat på bromsen
ingen brådska när halkan
nalkas
Skogen har bytt om från sandal till känga
från shorts och t-shirt till jeans och tröja
snart åker mössan ner över öronen och
vitsippan plockar fram sina stickade vantar
S. Kald

Jack-Åke, ständig praktikant
Death Destruction – Death
Destruction
Asså ja vet om de e bandet
eller plattan som ska stå
föst. Asså detta låter såm
om man låttit ett gäng neandortalare gå loss po ett
skrotåpplag me motårsågar å släggor! Å han såm
sjongor har nog fått en slägga po foten för han har
nog ont! Fy fan va ditta va bra! Höjdar låtar såm Fuck
Yeah, Kill It, Hellfire, å annat tufft! Besta ja höt po
länge!!!!!
\\m//\\m//\\m//\\m//\\m//
Ha de!
Jack-Åke, praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Kära Hjärtanes!
Kära Kära Hjärtanes.
Jag har ett stort problem! Det är så
att min fru lider väldigt ofta av huvudvärk och migränattacker. Framför
allt kvälls- och nattetid när vi har tid
att umgås med varandra. Du som är
kvinna, har du några bra tips som skulle kunna hjälpa
mig att hjälpa henne?
Frustrerad.
Kära Frustrerad! Den kvinnliga hjärnan har vetenskapligt bevisats vara helt annorlunda från männens.
Eftersom den är så välutvecklad är den också mycket
känsligare i sin natur. Därav kommer det sig att kvinnor
oftare lider av huvudvärksproblem och dylikt i sällskap
med män, som då inte har dessa välutvecklade, känsliga hjärnor. Det vi kvinnor då behöver är att få vara
ifred, möjligtvis i sällskap med varje kvinnas två bästa
manliga vänner, Ben & Jerry. Det som utlöser dessa
migränattacker är faktiskt ni män själva, era underutvecklade hjärnors inkapabilitet, som inte uppfattar
de subtila signaler som damen i fråga skickar ut, utan
det måste förklaras med stora bokstäver och tydliga
instruktioner vad det är vi vill att ni skall göra. Detta belastar våra stackars hjärnor så hårt att följden blir så
som du beskriver. Kaffe, choklad och glass, och att få
vara ifred, är de enda saker som hjälper i detta fall. Om
ni delar sovrum bör du allvarligt fundera på att skaffa
dig ett eget sovrum och för din kvinnas skull bör du
också flytta in TV:n till hennes sovrum för att ge henne
intellektuell stimulans. Lycka till!

K ära H järtanes!
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Gotte

September månads horoskop

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

Vattumannen 20 jan – 18 feb
Du har nu fått upp farten igen. Den lilla
ledighet du fick i somras känns långt
borta. Orkar du verkligen fortsätta i
den här trallen? Det tål att funderas på.
Du blir inte yngre med åren…

Lejonet 23 juli – 22 aug
Du känner dig lite risig i manen. Ett besök hos frissan kan rekommenderas.
En varning dock: Hyenorna kan garva
läppen av sig åt din nya frisyr, men den
kan gå hem hos honorna i flocken.

Fiskarna 19 feb – 20 mars
En för dig okänd person kommer denna månad att vilja låna en större summa pengar av dig. Du kommer gladeligen att ställa upp. Detta kommer inte
att medföra några som helst problem
för dig. Det kommer att kännas skönt
att få göra en medmänniska en god
gärning.

Jungfrun 23 aug – 22 sep
På kärleksfronten syns ingen ljusning.
Du vandrar med tunga steg, ensam på
livets långa, smala stig. Du borde liva
upp med att söka lyckan utanför dina
vanliga umgängeskretsar, t.ex. på ålderdomshemmet Solgläntan.

Det dröjde inte länge innan vår fejkade
kidnappningsvideo hade läckt till medierna. De gryniga bilderna av mig på
knä, omgiven av hotfulla män i rosa
masker, rullade på repeat i samtliga
nyhetskanaler. Assistentmanagern
viftade hotfullt mot kameran med en
brevkniv. Stefan stakade igenom terrornätverket Wei-Ji:s krav: 1) En större
lösensumma från mina anhöriga. 2)
Högre chefsbonusar. 3) En fri och
oreglerad handel med värdepapper.
I SVT:s morgonsoffa försökte en
inbjuden terroristexpert från försvarshögskolan och en modebloggare analysera videons budskap. Frågorna var
många:
Är terrornätverket Wei-Ji ett tecken
på ökad radikalisering bland konsulter och chefspersoner i finanskrisens
spår, undrade en förskräckt programledare. Ja, svarade terroristexperten
och varnade för en ökad segregering i
områden som Danderyd och Bromma. Vad betyder det egentligen att den
dominerande färgen i videon är rosa?
Modebloggaren himlade med ögonen
sade att färgen kallades Stureplansrosa och att den var ”terroristchic”. Panelen enades om att den ene av kidnapparna, de syftade förstås på Stefan,
verkade ha ett väldigt högt body massindex och att det självklart var oerhört
provocerande. Samtidigt hade våra
förhandlingar med pappsen strandat.
Han ville förvisso inte se sin egen son
torterad och halshuggen. Men inte till
vilket pris som helst. Inte förrän vi hotade med att bränna segelbåten kunde
han garantera att lösensumman skulle
betalas ut.
Allt jag nu behövde göra var att krypa
ner i en kartong, inta en så kallad fosterställning och expressbudas till min
fars bostad. Stefan hade fått nycklarna
till mitt omklädningsskåp på Kungliga
Tennishallen dit lösensumman skulle
levereras i en tennisbag. Jag drog i mig
en dubbel espresso, lade mig tillrätta
bland de stötdämpande frigolitkulorna
i kartongen och passade på att ta en
power-nap. När jag vaknade 10 timmar senare låg jag slängd på ett berg
av gulnade datorskärmar, gamla laserskrivare och Nokias 8110, den så kal�lade banantelefonen. Utan framgång
försökte jag vifta bort miljoner små
statiska vita kulor som fastnat på den
skrynkliga businesskostymen. Det var
då jag upptäckte att någon hade märkt
kartongen ”grov sopor”. Jag förstod
vem som stuckit kniven i ryggen på mig.
Jag kände genast igen Stefans barnsliga handstil och ständiga problem med
särskrivningar.
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: -1.2
Dow Jones: -3.0
Nasdaq: -1,1
(Gotte är en av karaktärerna från humorprogrammet Mammas nya kille i
Sveriges Radios P3. Fler går att hitta
på sverigesradio.se/p3.)
Lars Berge

Väduren 21 mars – 19 april
Hur har vi det med humöret nuförtiden? Du har känt dig lite nere, sur och
krängd mot din omgivning. Den börjar
tappa tålamodet gentemot dig. Lugn,
bara lugn, det finns botemedel mot detta att få på Glada Hörnan, vid ankdammen i parken, fredagar mellan 5 och 7.
Oxen 20 april – 20 maj
Du låter inga tunga laster tynga dina
sinnen. Oket känns lättare att bära på
dina axlar. Problemet är att du aldrig
kommer att bli av med det…
Tvillingarna 21 maj – 20 juni
Glad i hågen kämpar du på. Just nu har
du flyt och det kan hålla i ett tag. Fortsätt sträva framåt och det kan ge utdelning. Akta dig för Folkungagatan, och
har du riktig tur kan Norrmalmstorg bli
ledigt. Monopol är ett trevligt sätt att
umgås på.
Kräftan 21 juni – 22 juli
Du lyckades klara dig igenom den
gångna månadens fasor. Du kan snart
andas ut igen, men inte för särskilt
länge. Tids nog blir du påmind om din
dödlighet. Håll dig borta från kokande
vatten!
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Dr Evil

Vågen 23 sep – 22 okt
Inget av större vikt kommer att korsa
dina vägar denna månad. Ta dock inte
för lätt på tungsinta personer i din omgivning. Du kan lätt bli överlastad om
du inte ser upp!
Skorpionen 23 okt – 21 nov
Du har fortfarande inte kravlat fram under stenen du gömt dig under den senaste tiden. Det är dags för dig att visa
klorna och gadda upp dig för framtida
utmaningar. Bli inte för kaxig bara, du
kan lätt bli krossad om du sticker ut för
mycket!
Skytten 22 nov – 21 dec
Du är i ditt ässe just nu. Din säsong
som du sett så mycket fram emot har
just har börjat. Se upp för ryggskott,
bara.
Stenbocken 22 dec – 19 jan
Den ljusnande framtid är din, som det
står i visan. Så sant, så sant. Du kommer att bli rikligen belönad av din omgivning för dina bedrifter. Man kan helt
enkelt inte låta bli att älska och se upp
till dig!
O. Rakel

Tänkte på en sak
Nä glöm det! Det var inget...
Undrar var mina svart shorts/kortbyxor tagit vägen? De där med vita
revärer och liksom strävt svart tyg.   Jo
just det, måste komma ihåg och köpa
BOSTONGURKA på klämflaska. Den
är ju slut ju!
Dr. Evil

RUTH. Illustration Chrissie Abbott
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159:Art.nr 2556
3 liter
Alc. 12% vol
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Välkommen in med allt du inte behöver. Alla butiker tar emot dina gåvor.

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING

NU4.indd 1

11-05-25 17.23.27

BIOPREMIÄR 9 SEPTEMBER

