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KRoNiSK hyPoKoNDRi MeD 
läKARSKRäCK

Jag vaknade en morgon av att min 
mage kurrade värkte. Jag tog på mig 
mina monstertassar och vaggade ner 
och öppnade kylskåpet. En dyster syn 
eftersom kylskåpet visade sig vara lika 
tomt och innehållslöst som huvudet 
på en genomsnittlig al-Qaida medlem, 
om vi bortser från en liten bit ost med 
torrsprickor som liknade en häl med 
torrsprickor. Jag stängde igen kylskå-
pet med en suck och vacklade fram 
till högskåpet dä jag kunde konstate-
ra att även kaffet var slut. För en kort 
stund övervägde jag att ringa jourha-
vande medmänniska och be denne att 
komma över snabbt med 27 koppar. 
Dagen till ära hade jag ett läkarbesök: 
kaffe, stress och skräpmat. Efter att 
ha intagit en bastant frukost bestå-
ende av ett glas vatten, två Albyl och 
fyra vindruvor, kastade jag mig upp på 
järnhästen och trampade iväg till sjuk-
huset. Slog mig handsvettigt ner i vänt-
rummet bland andra sjuklingar som 
hostade ihåligt och promenerade runt 
med skrangliga droppställningar när 
en sköterska med tjocka glasögon och 
grova flätor ropade upp mitt namn och 
bad mig följa med. Inte blev jag mindre 
lugn av att jag passerade en dörr det 
stod Huvudlager på. Nog för att jag 
kände mig i behov av läkarevård, men 
riktigt så illa var det inte! När vi kommit 
in på undersökningsrummet sa hon:

” Vi ska börja med att ta tempen, kla-
rar du det själv eller ska jag hjälpa dig?”.

”Menar du att jag ska ta tempen i... 
eh...?”

”Just det”, svarade hon torrt.
”Den var bra den, jag klarar det 

själv”, sa jag.
Hon stoppade in termometern i ett 

genomskinligt plasthölje av fryspå-
sekvalitet, placerade den på ett rost-
fritt bord, vände raskt på klackarna 
och lämnade rummet. Jag fick för mig 
att det var lite ”omanligt” att ligga i fos-
terställning på en pappersprasslande 
brits så jag reste mig sakta upp gick 
fram till fönstret blickade ut över parke-

ringsplatsen, och när jag stod där kom 
jag till att tänka på att om man röntgar 
armarna så ser man benen!  Där står 
jag böjd som en vinkelhake med ter-
mometern i ... ja, bulls eye, när plötsligt 
dörren, utan förvarning, rycks upp… 
det var rörmokaren. ”Oj, jag skulle bara 
kolla termostaten” sa han.

”Det är ingen termostat, det är en 
termometer, pep jag.

Sköterskan kom in i igen, och av-
lägsnade termometern med ett litet 
”plopp”, det var dags för steg två av 
processen. Jag följde sköterskan som 
en Brio-hund i snöre, jag vågade näm-
ligen inget annat, och kom in i ett rum 
med en dörr det stod lavemang på. 
Nu blev jag darrig av oro och började 
svamla. Sköterskan tittade strängt och 
pekade med hela handen och uppma-
nade mig att gå in och ta av mig, så det 
gjorde jag. Genom ett ventilationsrör 
kunde jag höra två, förmodar jag, lä-
kare som skrattande utbytte erfaren-
heter, och jag tryckte örat hårt mot det 
kalla röret för att försöka att uppfatta 
de nämnde någonting om en termo-
meter, det gjorde de inte. Jag satt där 
och frös och drack en plastmugg med 
felvirvlat, och enligt mitt sätt att se på 
saken: helskruvat vatten, när sköter-
skan gjorde comeback och uppma-
nade mig att ta på en rock med samma 
mönster som gardinerna på sjuttiota-
lets husvagnar brukade ha hängandes 
i sin förtält.  

In kommer doktorn och ger mig en 
spruta i magen som inte var längre än 
ett svärd. Det kändes inte speciellt 
mycket och jag började inbilla mig själv 
att jag var ganska hård. Skulle jag inte 
gjort. Det var nämligen bara själva be-
dövningssprutan inför den kommande 
storsprutan. För att ni riktigt ska få hela 
bilden klart för er så ska jag beskriva 
storleken på sprutan, utan överdrift. 
Bakom vikskärmar skramlade herr 
doktor med att, förmodar jag, montera 
de olika förlängningarna på sprutan. 
Plötslig skymtade jag vid sidan av vik-

skärmen, först kom nålen, därefter ännu mer av nålen 
och en bra stund därefter kom sprutan och doktorn. 
Jag for upp från britsen och var på väg hemåt när dok-
torn skrek: ”Stopp, stopp, stopp”, och sköterskan po-
lygripknep mig i armen och tryckte ner mig på britsen 
igen. I detta läget önskade jag att de använt en stor 
gummiklubba som bedövning istället för den lilla nå-
len som fick mig att känna mig hård. Doktorn tog an-
sats med nålen och jag skrek på hjälp, men det hjälp-
te inte, innan jag visste ordet av så punkterade han 
min bukhinna med nålen, det sa poff så att jag trodde 
jag sprängt ljudvallen och kommit in i en ny dimensi-
on. Men riktigt så illa var det inte, jag befann mig fort-
farande e.kr på sjukhuset, på en brits med punkterad 
bukhinna. Därefter sprutades kontrast och jag fick 
ställa mig i en Kockumsgul, karusellknakande och 
Matrixliknande maskin där jag kunde se det ”gyllene 
snittet”, min gylf och mina tarmar på en monitor. Jag 
väntade bara på att få höra Lennart Nilsson beskriva 
vad han såg. Efter att ha örfilat mig själv pigg var jag 
tacksam för att jag trots allt kommit förvisso punk-
terad, men ändå förhållandevis helskinnad från un-
dersökningen. Efter strapatserna frågade jag artigt 
doktorn om jag möjligtvis kunde på en klubba, ett klis-
termärke, en blodgivaretröja, frottébadrock eller vad 
som helst, bara nåt… Men det fick jag inte. Eller, jo, 
jag fick ju faktiskt ett ärr på magen som ett minne och 
bevis. Efter detta räds jag vare sig aurafotografering, 
Tupperware party eller färganalys.

Lars Yngve

185 kr 

Blod Eld Död 
av Ika Johannesson & Jon Jefferson Klingberg

Under det tidiga nittiotalet revolutionerade svensk death metal den 
internationella metalscenen. Plötsligt låg Sverige i frontlinjen för en ny 
musikrörelse som gav eko över hela världen, med band som Entombed, 
Dismember och At The Gates i förgrunden. 

Med utvecklingen av black metal blev musiken ännu extremare. Black 
metal-banden lät råare och mörkare, och sa sig dyrka döden. Snart 
brann kyrkor både i Norge och Sverige, och det dröjde inte länge innan 
de sataniska inslagen blev mer än tomt effektsökeri. 

Men hur startade allt? Varför har Sverige blivit ett tongivande land för 
en så aggressiv musik? Och vilka är egentligen de personer, grupper och 

fenomen som fört scenen framåt?
Blod Eld Död – En svensk metalhistoria skildrar hårdrockens utveck-

ling från de massiva förstärkarstaplarnas sjuttiotal, via kyrkbränningar-
nas nittiotal, fram till de extrema och paradoxala strömningar som fi nns 
inom genren idag. 

Här fi nns intervjuer med Entombed, Nifelheim och Dissection, samt 
reportage om Bathory, Pelle ”Dead” Ohlin och black metal-scenens 
nuvarande härförare Watain. 

Det är en historia om maskätna bandloggor, död och satanism, men 
också om hängivenhet, sammanhållning och en evig kärlek till musiken. 

FRAKTFRITT

Svensk metalhistoria
– om maskätna bandloggor, död och en evig kärlek till musiken
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Efter varje platta och efterföljande 
turné brukar suget efter att skriva nytt 
material infinna sig nästan omedel-
bart – dock inte denna gång, skulle det 
visa sig. När den kreativa handbrom-
sen vägrar att släppa greppet så krävs 
inspiration för att komma vidare, och i 
Annas fall krävdes det en rejäl dos av 
frijazz från den improviserande saxo-
fonisten David S. Ware för att återupp-
väcka kreativiteten och få låtskrivandet 
att rulla igång igen. Anna är hemma på 
en snabbvisit och berättar om tillkom-
sten av nya albumet The Night Visitor.

Detta var en period då ingen inspira-
tion egentligen ville infinna sig, men 
en kväll blev jag medbjuden till en 
releasefest. Det var en sådan typisk 
New York-afton med ett skönt flow, 
som det kan vara där. Jag följde med 
en kompis hem till en kille som hade 
en releasekonsert med saxofonis-
ten David S. Ware i sitt vardagsrum. 
Och nu vill jag verkligen poängtera 
att han har ett väldigt stort hus och 
att ett av hans rum i princip är en per-
fekt konsertlokal! Vi var väl ett 50-
tal som var närvarande. Det var en 
inspirerande upplevelse att se och 
höra. Musiken pågick naturligtvis i 
hans värld, inne i hans huvud, och 
instrumentet var hans röst. Under 
en period hade jag gått omkring och 
funderat på vad jag skulle göra. Jag 
kom liksom inte vidare med min egen 
musik. Musiken som David S. Ware 
framförde var väldigt långt ifrån den 
musik som jag själv gör, men just 
den där känslan av att vara i total 
samklang med sitt instrument var 
så inspirerande och någonting jag 
själv ville uppleva. Jag ville verkligen 
försöka förstå hur det lät inne i hans 
huvud, det var ju där musiken levde 
ett helt eget liv. Han inspirerade mig 
till att bortse från alla tänkbara hinder 
för mitt eget skapande och liksom 
söka mig vidare från min egen genre 
istället för att vara rädd och bunden 
av teorier och regler. Så på det viset 
blev jag oerhört inspirerad av honom.  

Du gick alltså hem och plockade fram 
gitarren och övade från morgon till kväll?

I princip ja, men en annan bidra-
gande orsak till att skivan låter som 
den gör är att jag en dag när jag var 
ute och gick råkade hamna framför 
skyltfönstret till en liten obskyr affär i 
en avlägsen del av Brooklyn. Där fick 
jag syn på en gammal Gibson från 
30-talet. Jag kunde inte motstå den 
utan gick in och köpte den direkt. 

En Gibson från 1930, jag inbillar mig 
att den i princip spelar av sig själv!

Ja, faktiskt. Av någon märklig anled-
ning så kände jag direkt att detta är 
en gitarr som hör hemma i mina hän-
der. Jag vet inte varför, om det har 
med träslag att göra eller vad, eller 
om det helt enkelt är så att den blivit 
inspelad av alla års användning, men 
det var min gitarr. Jag skulle ha den, 
det rådde ingen tvekan om den sa-
ken. Jag är oerhört förtjust i den och 
skivan hade aldrig blivit till utan min 
Gibson. Den låter på ett speciellt vis 
och kräver en särskild fingerpicking-
spelstil för att den riktigt ska komma 
till sin rätt. 

En ny spelstil, bara sådär?
Efter ett par månaders spelande 
på egen hand hemma i lägenheten 
insåg jag att jag behövde lite lek-
tioner och ringde därför upp Matt 
Sweeney, som är en av de bästa gi-
tarristerna jag spelat med, och bad 
honom om lektioner och att hjälpa 
till att arrangera mina låtar. Och när 
vi väl möttes i en sliten gammal lä-
genhet på 4th Street började saker 
och ting så sakteliga falla på plats. 
Sen föreslog Sweeney att jag skulle 
följa med och lyssna på den okända, 
men oerhört inflytelserika, skot-
ska folksångaren Bert Jänsch, som 
uppträdde i en gammal lagerlokal i 
Brooklyn. Hans musik och spelstil 
påminde mig om min egen uppväxt 
med gamla folksånger, fjäderlätt 
plockning och slingrande melodier. 

Matt Sweeney och Anna fortsatte att 
träffas och utveckla hennes låtar och 
en dag föreslog Matt att de skulle bege 
sig till Nashville och spela in.

Jag var inte bekant med Grand Ole 
Opry och alla legendariska ställen i 
Nashville på det sättet, utan  kände 
egentligen bara att det var ett ställe 
som vi kunde spela in i.

Varför valde du just New York, det 
verkar vara rena rama svenskkollot! 
Springer du på andra svenska musi-
ker där?

Njae, inte så mycket faktiskt. Det är 
inte så att jag ingår i någon speciell 
svenskkrets. De enda jag träffar re-
gelbundet är Nina Persson och hen-
nes man Nathan.

New York, städernas stad…
Jag är inne på mitt fjärde år här nu 
och får fortfarande fjärilar i magen 
när jag åker taxi från flygplatsen och 
närmar mig staden. Staden innehål-
ler allt. Om man vill kan man leva ett 
hysteriskt uppskruvat liv, men man 
kan även om man vill gå omkring i 
vardagslivets lunk hemma i sin lä-
genhet. Men just vetskapen om att 
staden finns strax utanför och att 
man bara kan ge sig ut när man be-
höver lite kreativ påfyllning gör mig 
faktiskt lugn. 

En skiva vars tillkomst tycks gjord för 
att dokumenteras på film!

Haha… det är rätt tänkt! Jag vet 
inte… men så mycket kan jag avslö-
ja, att det dyker upp en film inom en 
snar framtid. Jag kände att det skulle 
kunna hända så många otroliga sa-
ker under inspelningens gång som 
jag inte skulle kunna återberätta och 
göra rättvisa, att jag beslöt mig för 
att låta dokumentera inspelningen 
och allt runt omkring på film. 

Du Nashville, country, hade du några 
fördomar om stället?

Jag visste i ärlighetens namn inte 

speciellt mycket om staden och musiken. När jag 
berättade för folk att jag skulle åka dit och spela in 
min kommande platta sa alla jag berättade det för: 
”Jaså, du ska spela in en countryplatta?” Jag har ju 
under hela tiden  gjort min egen grej så jag var ald-
rig orolig för att det skulle bli fel. Tvärtom tyckte jag 
det var rätt skönt att ingen hade full koll på hur det 
skulle bli, och att jag bara kunde släppa taget. Det 
kändes oerhört kul.

Har du efter din vistelse där börjat uppskatta country?
Jag har lyssnat en hel del på country under och ef-
ter tiden jag var där. Jag tror att det är så när man 
ska ta till sig nya saker att man måste ha en vägvi-
sare som leder en till bra ställen direkt, och i mitt 
fall hette vägvisaren Dave Ferguson. Och den 
enda countryartisten han orkar lyssna på regelbun-
det är Gordon Lightfoot. 

Rakt in i hjärtat av namnkunniga musiker.
Drog Jack Clement några skrönor för dig?

Jo du, fast inte på något specifikt sätt utan det var 
mer att vi slängde käft regelbundet och så dök den 

ena historien upp efter den andra. Han gick runt i 
studion och plockade lite förstrött när vi satt och 
spelade, och kommenterade plattor och föremål. 
Den historien som jag kommer ihåg allra bäst är 
när han berättade om när han spelade in The Mil-
lion Dollar Quartet (Elvis Presley, Carl Perkins, 
Johnny Cash och Jerry Lee Lewis). Shit, det gick 
upp för en att han faktisk var där, då, och tryckte 
på Rec-knappen, och var en av dem som var med 
och förändrade musikhistorien. Det känns ganska 
stort i efterhand att ha fått förmånen att få samar-
beta med honom. Även om just Jack Clement inte 
bidrog till det rent musikaliska så mycket, han är en 
ganska gammal man numera.

Hur såg kvällarna ut, var det Budweiser och grillfester?
Absolut. På kvällarna kom alla med sina instrument 
och deltog i fingerpicking-partys i trädgårdarna.

Om någon här hemma plötsligt dyker upp med en gi-
tarr och agerar trubadur tar de flesta sig för pannan!

Visst är det så, men det är en helt annan musikalisk 
kultur i Nashville. Det tillhör att man spelar och att 
man på så sätt har en musikalisk gemenskap.

Du har ju rotat dig i New York, har du besökt Tom’s 
Diner?

Nej, faktiskt inte! Jag kommer så väl ihåg när hon 
(Suzanne Vega) släppte skivan Solitude Standing, 
en fantastisk skiva som jag lyssnade oerhört myck-
et på. Jag tänkte då och då på att jag skulle ta mig 
dit men det blev aldrig av. Och nu när jag bor i New 
York och i princip har möjlighet att besöka stället 
precis när jag vill, så har det inte blivit av, förmodli-
gen på grund av det! 

Framträder du på lokala ställen i New York?
Ja, lite då och då. 

Oannonserat?
Nej, man annonserar lokalt som vanligt.

Har du framfört de nya låtarna inför publik?
Ja. 

Hur blev reaktionerna?
Bra. Men det är ju stor skillnad på att framföra lå-
tar som folk kan jämfört med att framföra låtar som 
publiken inte hört. Jag är fortfarande lite nervös när 
jag ska framträda. Man kan tycka att nervositeten 
borde ha försvunnit men det gör den inte.

The New Yorker har uppmärksammat dig!
Jag förstod inte riktigt hur stort det var förrän min 
omgivning påpekade det, och att de sett en teck-

nad bild av mig i tidningen. Jag läser 
inte själv tidningen regelbundet, 
mest av andra prioriteringar, men 
då och då slår jag mig ner och läser 
den. En fantastisk tidning med anor 
som tar tid att läsa. 

Är det någon skillnad på amerikanska 
musiker och svenska?

Jag vet inte… i så fall skulle det möj-
ligtvis vara att amerikanska musiker 
om möjligt ännu mera lever sina liv 
som musiker dygnet runt. Man ska 
ha en oerhörd tur om man ska lyckas 
leva som musiker i Sverige och om 
konkurrensen får anses vara hård i 
Sverige så är den ännu tuffare i USA.

Hur mycket tänker du på alla tidigare 
hyllningar inför ett skivsläpp?

Jag vet att jag inte kan påverka vad 
folk tycker eller hur de uppfattar min 
musik, och därför lägger jag ingen 
tid på att spekulera utan fortsätter 
att göra min musik. Det skulle vara 
oerhört begränsande att tänka på 
hur folk skulle ta emot musiken. 

Ricki Lee Jones eller Patti Smith?
Robyn Lykke Li storsatsning i USA!

De har ju redan blivit ganska stora 
och får jag vara med i efterdyningar-
na av deras stora framgångar så blir 
jag väldigt glad. Skivan kommer att 
lanseras i USA under nästa år, men 
det är en oerhört stor apparat bara 
att ge ut en skiva där. 

Ska man lyckas i USA får man inte vara 
rädd för att turnera!

Hahaha, nej det kan man lugnt påstå. 
Det är en ganska rotlös tillvaro att vara 
musiker!

På ett sätt. Men det är en av förde-
larna med att bo i New York, när man 
har så pass oregelbundna tider som 
jag. Att det finns så enormt många 
olika sorters människor som lever 
sina liv på märkliga tider av dyg-
net att ingenting, mer eller mindre, 
känns konstigt. New York är helt en-
kelt en skön plats att landa på.

Sitter du mycket på caféer och dricker 
kaffe?

En hel del, det är så skönt att man i 
princip kan stänga dörren till ensam-
heten och liksom fem steg senare 
vara ute i storstadspulsen.

Är det inte trevligare att bjuda hem folk 
för att ta en kopp kaffe i lugn och ro 
hemma?

Jo, det har du egentligen rätt i. Men 
så funkar det inte i en stad som New 
York, man träffas ute och fikar. Men 
jag önskar att det vore så att man 
blev hembjuden till folk istället, det 
är ju mycket trevligare. Jag ska för-
resten snart flyga till Nashville och 
bo hemma hos Dan Ferguson några 
dagar på hans ställe, och där är det 
så att alla som befinner sig där för 
tillfället träffas varje morgon och 
dricker kaffe tillsammans och har en 
god gemenskap. 

Resa till Nashville… huh, själv ska jag 
till Säffle, kan jag få en kopp kaffe?

Lars Yngve

Anna Ternheim

New york, vintern 2010: Trött efter skrivande och turnerande med sin 
tredje platta flanerar Anna Ternheim omkring på avenyerna hemma i New 
york och funderar på vilken väg hennes karriär ska ta. 

”han inspirerade mig till att bortse från alla tänkbara 
hinder för mitt eget skapande och liksom söka mig 
vidare från min egen genre istället för att vara rädd och 
bunden av teorier och regler. ”

”Tvärtom tyckte jag det var rätt skönt 
att ingen hade full koll på hur det 
skulle bli, och att jag bara kunde 
släppa taget. Det kändes oerhört kul.”
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Carl Johan börjar med att berätta att 
en film han medverkat i, Avalon, precis 
vunnit pris på filmfestivalen i Toronto. 
Därefter lägger han fram sin teori om 
dagens högertendenser i politiken: 

På ett sätt ser jag grunden till da-
gens högersväng i en annons från 
70-talet. Man uppmanade folk att 
äta 6-8 brödskivor om dagen och 
skrev att Socialstyrelsen ville detta. 
Folk trodde att staten ville kontrolle-
ra vad de åt, och blev rädda att Sve-
rige började bli som Östtyskland. I 
själva verket var det bageriernas PR-
organ som stod bakom annonsen, 
men det där missförståndet hängde 
kvar. Jag tror att det var ett frö till da-
gens privatiseringar och högerpoli-
tik. Det ironiska är att idag är Sverige 
mer likt Östtyskland än någonsin, 
med avlyssning och lagring av sms 
och e-mail och allt vad det är. Men 
det är en högerregering som har 
skapat det, inte tvärtom!

 
Tårtan
Vi byter samtalsämne för en stund 
och pratar om De Geers senaste bok, 
”Tårtan, 70-talet och jag”. Carl Johan 
visar också en DVD-box som nyligen 
släppts, och som innehåller några av 
hans största klassiker – Tårtan, Doktor 
Krall och Privatdetektiven Kant.

Vi gjorde film med lite samma teknik 
som de fria teatergrupperna, till ex-
empel Nationalteatern. Det innebar 
att vi skapade allt tillsammans, utan 
fasta roller. Nuförtiden är det noga 
med att man vill ha regissör och ma-
nusförfattare. Det här har fått mig att 
inse att det finns kulturella företeel-
ser som hör en viss tid till. Man vet 
inte om att man är en produkt av ti-
den förrän den är förbi. Men då, på 
1970-talet, så var vi på det här sättet 
en produkt av vår samtid. Något som 

liknar Tårtan kommer inte göras igen.
Carl Johan skrattar till när han pratar om de starka 
känslor som Tårtan, tv-serien för barn som blivit ock-
så en tv-serie för vuxna, väckt.

Den var älskad av vissa och avskydd av andra. Vi var 
inspirerade av stumfilmsfarser från 20-talet, som 
Buster Keaton. Tårtan ansågs obeskrivligt äcklig 
av vissa. En barnprogramsproducent sade att ”den 
här serien ska låsas in i ett skåp och nyckeln kas-
tas!” Det är starka känslor vi pratar om. 

Varför dessa starka känslor, tror du?
Min teori kring det är att termen utbrändhet inte 
fanns på 70-talet men företeelsen fanns.  Folk 
misslyckades, fick byta yrke och kanske stad ock-
så på den tiden. Den olycka och det misslyckande 
som finns i Tårtan kanske folk tog till sig. Vi använ-
de oss av något som vi kallade ’den skämtfria hu-
morn’. Det innebär att karaktärerna i serien tar allt 
allvarligt och tror inte att saker kommer ordna sig, 
medan publiken kan se mer. Det var en kontrast till 
den tidens skämtfilmer, som Åsa-Nisse. Åsa-Nis-
se-filmerna massproducerades, det kom uppåt 
50 biofilmer. De filmerna innehåller misslyckade 
skämt, vilket gör att tittaren inte behöver ta till sig 
filmen. I Tårtan råder fullständigt allvar. Tittaren 
dras in i handlingen. 

Men jag gjorde inte det här själv. Håkan Alexan-
dersson var min kompanjon, han är död nu. Men vi 
gjorde det här tillsammans.

Sedan handlar det om att man måste betrakta 
barn som människor, och inte sänka sig till en fjant-
nivå bara för att man gör program för barn. 

Boken ”Tårtan, 70-talet och jag” – Carl Johans arton-
de bok – består först av en personlig berättelse kring 
inspelningen av Tårtan, sedan ett stort antal fotogra-

fier från tiden och avslutningsvis manu-
set till ”Tårtan”.

Jag har jobbat med fotnoter i bo-
ken, säger Carl Johan. Det gör den 
skämtsamt vetenskaplig. I fotnoter-
na berättar jag kuriosa kring inspel-
ningen, hur vi fick till vissa special-
effekter och så. Det är intressant 
att ett barnprogram har blivit kult för 
vuxna. Det är en underlig hybrid som 

passar både barn och vuxna. Det är 
det jag säger, om man gör barnkul-
tur på allvar så står det sig. Det hän-
der fortfarande att folk ringer och 
vill höra tårtsången eftersom de ska 
ha allsång på ett 50-årskalas. Det 
hände oftare på 90-talet när jag stod 
i telefonkatalogen. Då hade jag tex-
ten uppsatt precis ovanför telefo-
nen. Och nu för bara några veckor 
sedan så använde ett par den som 
ingångsmarsch på sitt bröllop! 

Carl Johan skrattar och fortsätter:
I England så brukar folk med högre 
bildning citera Shakespeare hela 
tiden. Här citerar nördar långa citat 
från Tårtan. Det är stort för vissa.  

Den radikale De Geer
I slutet av 60-talet så gjorde Carl Johan 
ett antal grafiska blad där han bland 
annat ”skändade” svenska flaggan 
och uppmanade till att ”vägra vapen 
svik fosterlandet var onationell”. Dessa 
grafiska blad väckte stor uppståndel-

se, beslagtogs av polisen och fällde 
De Geer för uppvigling. Jag frågar om 
han idag skulle kunna göra samma sak. 
Han tvekar inte en sekund på svaret:

Absolut inte. Jag skulle aldrig göra 
samma sak igen. Jag vill inte vara 
med om polisförhör och få min konst 
beslagtagen. Jag såg det som ett 
enormt övergrepp och hade inte 
gjort det här för att provocera. Jag 
fick lära mig att tryckfrihet inte gäller 
konst. Dessutom kände jag inte till 
tricket med snäll polis-stygg polis, 
som de använde då de förhörde mig. 
Först senare berättade en kompis att 
det var något som poliser fick lära sig 
på Polishögskolan. Jag berättar om 
det i första kapitlet i min bok ”Jakten 
mot nollpunkten”.

Carl Johan ville bara lyfta fram indigne-
rade budskap och uppmana USA att 
sluta bomba i Vietnam. Han nämner 
att USA under en vecka släppte fler 
bomber över Hanoi än man gjorde un-
der hela andra världskriget. Och då var 
ändå inte Hanoi en regelrätt krigsplats, 
utan där var mest civila mödrar och 
barn. Det var upprörande.

Emellanåt viker Carl Johan in på si-
dospår. Då han tittar ut genom fönstret 
från Södermalmskafét så ser han en 
port och berättar om hur det var innan 
Stockholm var en portkodernas stad. 
När alla portar stod öppna till klockan 
21 och man därefter fick hitta något att 
kasta på rutan om man ville hälsa på en 
vän. Sedan återvänder han raskt till det 
vi talat om tidigare.

Jag hann sälja tre exemplar av varje 
grafiskt blad innan polisen förver-
kade dem, säger han. Därför är de 
värda mycket idag på Bukowskis. Ti-
digare var det Nationalmuseum som 
tog hand om svensk grafik, numera 
är det Moderna Museet. Men mina 
grafiska blad låg märkta som verk av 

Carl Johan De Geer är konstnär sedan många år, och har ständigt varit 
aktiv inom vitt skilda konstformer såsom författande, filmskapande, 
måleri, musik, design och fotografi. Vi möts en morgon på hans stam-
miskafé på Södermalm i Stockholm och pratar bland annat om Tårtan, 
kulturpolitik och den konstnärliga processen.

Carl Johan De Geer

”okänd konstnär” i många år, för att polisen inte skul-
le beslagta dem.

Vi talar om dagens kulturpolitik. Carl Johan menar att 
det råder en enorm missuppfattning.

Politikerna idag tror att man som konstnär kan gå in 
i en marknad, se vad som lönar sig och jobba där-
efter. Det är fullständigt omöjligt. Det är aldrig lätt 
att sälja sådant som är nyskapande. Kultur kan ald-
rig löna sig i vanlig mening. Jag har försörjt mig som 
filmarbetare, till exempel scenograf. Det rör sig då 
om stora jobb som sträcker sig över ett halvår. De 
jobben har bekostat min konst, mina fotografier 
och böcker. Om en skapande person tänker att 
den ska tillverka något som är lätt att sälja, så är re-
sultatet dömt att bli dåligt. I tidningarnas kommen-
tarsfält, som nu är stängda, så kan man se att det 
nästan finns ett hat mot kultur. Många verkar tycka 
att kultur är en bluff och menar att de kan göra pre-
cis samma sak själva. Jag säger: Men gör det då! 
Men de har inte en tanke på att göra det förstås. In-
nerst inne är de kanske ledsna för att de inte förstår 
det de kritiserar.

Carl Johan berättar att han en gång fick en kommen-
tar att vem som helst kan ta ett suddigt fotografi. Det 
träffade en öm punkt, då suddiga fotografier inte är 
hans signum – snarare tvärtom.

Jag har alltid varit duktig på att ta knivskarpa foto-
grafier, säger han och visar ett exempel i ”Tårtan, 
70-talet och jag”. Jag har snarare varit för fokuse-
rad på skärpan, så det där med suddigt foto tyckte 
jag inte om. Dessutom gör jag ju inte obegriplig 
konst och har aldrig gjort det. 

Den konstnärliga processen
Jag frågar vilken av alla konstformer som just nu ligger 
Carl Johan närmast om hjärtat.

Att ge ut böcker. De senaste åren har jag inte gjort 
film utan fokuserat på böckerna.

En typisk arbetsdag för De Geer består i att han cyklar 
förbi stammisfiket och dricker kaffe, för att sedan åka 
vidare till sin ateljé. Ateljén ligger i en gymnastiksal i en 
gammal skola. Där skriver han, tecknar, målar och tar 
dagens tredje kafferast. Hans fru, konstnären Marian-
ne Lindberg De Geer, har en ateljé i samma hus så de 
brukar ses i kafferummet och diskutera sina projekt.

Jag tror på disciplin. Ibland slöar jag till några timmar 

och läser en bok från 70-talet som jag 
inte läst på 40 år. Jag gillar science 
fiction och min son jobbar i SF-bok-
handeln i Gamla Stan. Men annars 
arbetar jag gärna. Carl Johan visar en 
bild på sin son i mobilen och jämför 
den med en gammal bild av sig själv. 
Likheterna är påfallande. Också re-
gissörsnerven har sonen ärvt.

Han ska bli regissör, säger De Geer 
inte utan viss stolthet. Han har fått in en 
film på filmfestivalen i Milano nu, till ex-
empel. Det är stort.

Tycker du att det är viktigt att påver-
ka och förändra med konst?

Jag ville påverka med min konst när 
jag var ung. Nu handlar det mer om 
att följa mina inre känslor.

Härnäst har Carl Johan utkast till yt-
terligare två romaner och en barnbok. 
Nästa år har Borås Konstmuseum en 

stor retrospektiv utställning med hans 
konst. Till det vill han måla en del nytt, 
så det kommer han också att syssla 
med framöver.

Dessutom medverkar jag i filmer. 
Unga regissörer vill att jag ska ha ca-
meo-roller, som den jag gjorde i Ava-
lon. Just nu håller vi på att spela in 
en film av regissören Jens Sjögren, 
”Schweiz”. Det finns många unga 
och spännande regissörer.

Men framgångarna har varit stora även 

för Carl Johans egna filmer.
Nyligen så utsåg Cinemateket de 
fyra viktigaste långfilmerna under 
00-talet och min egen långfilm ”Med 
kameran som tröst, del 2” var med 
bland de filmerna. Det gjorde mig 
stolt och glad.

Jag frågar hur Carl Johan kopplar av. 
Som många andra av hans svar, kom-
mer även detta direkt.

Jag kopplar av genom att jobba. Fri-
tid är mördande tråkigt för mig, det 
är som att gå mot döden.

Han plockar fram sin kalender och vi-
sar mig, bläddrar fram och tillbaka. 
Mycket riktigt är sidorna fulltecknade 
med göromål. Under tiden då vi ses 
ringer TV4 och bokar upp honom för 
en intervju och i slutet av veckan så är 
det Bokmässan i Göteborg med allt 
vad den innebär. Dessutom har han en 

stor utställning med svartvita fotografi-
er på Moderna Museet i samband med 
projektet ”Alla är en fotograf”. 

Det enda problemet är att det blir 
svårt att få tid att jobba ibland, säger 
han och skrattar.

läsning
Avslutningsvis pratar vi om att läsa 
böcker, eftersom vi ses samma vecka 
som Bokmässan ska gå av stapeln. 

Carl Johan läser mycket, och som sagt 
gärna science fiction, men när jag ber 
honom att rekommendera en bok för 
Nya Upplagans läsare så väljer han nå-
got helt annat.

Getingsommar av Denise Mina. Hon 
är världens bästa deckarförfattare 
och skriver böcker som utspelas i 
Skottland.

Innan vi skiljs åt så går vi förbi Horns-
gatspuckeln och Carl Johan pekar ut 
kafét Franzens, där de spelade in Tår-
tan en gång i tiden. Han berättar hur de 
som nu driver kafét är intresserade av 
dess historia och har satt upp stora bil-
der ur tv-serien Tårtan på väggarna. 

Dessutom har de väldigt god citron-
cheesecake. Den väger mycket så 
när man bär med sig den hem så 
känner man att man har fått valuta 
för pengarna, säger han. Sedan ger 
han sig av mot ateljén för att börja 
arbetsdagen.

Jessica Johansson

 

”Jag såg det som ett enormt 
övergrepp och hade inte gjort 
det här för att provocera. Jag 
fick lära mig att tryckfrihet inte 
gäller konst.”

”Det ironiska är att idag är Sverige 
mer likt Östtyskland än någonsin, 
med avlyssning och lagring av sms 
och e-mail och allt vad det är.”

Tårtan är ett klassiskt svenskt barnprogram från 
1972, producerat som serie för TV. Serien gjor-
des i 14 avsnitt och upphovsmän var Håkan Alex-
andersson och Carl Johan de Geer. Den hade 
TV-premiär 1973 i SVT.

Foto av Marianne Lindberg De Geer.
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Singeln och den globala jukeboxen 
Live Aid som gick av stapeln på Wemb-
ley Stadium den 13 juli 1985, samlade 
in 100-tals miljoner till de behövande. 
Detta lyckades Bob Geldof med ge-
nom att få sina musikaliska kollegor 
att uträtta det som politikerna är valda 
– och får betalt – för att göra. I samma 
ögonblick vinkade han farväl till en 
framtida musikkarriär. Bob Geldof blev 
ett varumärke, ett språkrör för världens 
orättvisor och för de fattiga och sväl-
tande. Han debatterar ofta och folk vill 
veta hans åsikter eftersom de som nor-
malt sett inte bryr sig om politiker fak-
tiskt lyssnar på vad Geldof har att säga. 
Han har i en del kretsar kritiserats för 
sitt engagemang och det har spekule-
rats i om han är en smålynnig personlig-
het; den typen av människor delar alltid 
upp folk i två läger. Men oavsett om du 
älskar honom eller hatar honom, kan du 
knappast förneka det faktum att Gel-
dof är bra på att få resultat (man skulle 
kanske rentav kunna påstå att han är 
en av världens mest effektiva bråksta-
kar). Han är en sådan som mer än gär-
na ringer runt till världens politiker och 
talar dem tillrätta. Han drar fortfarande 
fulla hus på sina föreläsningar, men nu-
mera är det tråkigt nog inte många som 
är villiga att besöka hans konserter. 
Vilket är synd, för om det är någon man 
unnar ett rejält kommersiellt uppsving 
i en musikkarriär på sparlåga så är det 
just Bob Geldof. Han är aktuell med se-
naste plattan How To Compose Popu-
lar Songs That Will Sell, som tvärtemot 
dystra föregångaren Death, Age & Sex, 
är en levnadsglad platta. Geldof fram-
står inte alls som den buttre irlända-
ren han har rykte om sig att vara, som 
konstant svär och skäller åt folk. Histo-
rien är full av händelser och tillfällen av 
den digniteten att man aldrig glömmer 
vad man gjorde just då, och den 13 juli 
1985 klockan 12.00 är ett sådant till-
fälle. Själv satt jag bänkad framför tv:n 
friserad med hockeyfrisyren som Gud 
glömde och bara väntade på att U2 
skulle uppenbara sig.

Precis som du och jag må Bob Gel-
dof ha sina fel och brister som männis-
ka, men han har ett stort och gott hjär-
ta. Och oss emellan – och det här får ni 
absolut inte föra vidare, det vore nämli-
gen inte bra för min image – så blir jag 
fortfarande rörd till tårar när jag snurrar 

igång Live Aid-dvd:n. När Geldof själv 
äntrar scenen, och under framföran-
det av I Don’t Like Mondays, efter raden 
”The lesson today is how to die...”, för ett 
kort ögonblick stannar upp, tittar ut över 
Wembley och sträcker upp sin knutna 
näve i luften. Då, känns det som om hela 
världen plötsligt för några ögonblick slu-
tar snurra och håller andan...

När telefonen ringer upp är Bob nå-
got luttrad efter att, som han suckande 
påpekar, ha gjort ungefär 136 oinspi-
rerade intervjuer med tysk media. Han 
låter mig inledningsvis klart och tydligt 
förstå att han hoppas att mina frågor är 
intressantare än de tyska varit!

Sheiße, tänker jag, samtidigt som ma-
joren i Fawlty Towers flashar förbi i mina 
tankar och hans svar på frågan om vad 
han egentligen tycker om tyska kvin-
nor: ”Good card players... but mind, I 
wouldn’t give them the time of day...”.

Man får känslan av att du återfunnit lyck-
an i ditt liv?

Det är uppenbart att du har lyssnat på 
musik och text och förstått innebör-
den av min nya platta, säger Bob, lät-
tad och glad.

Du skulle lika bra ha kunnat kalla plattan 
för All You Need is Love!

Definitivt! Jag har länge varit nere 
i en djup och mörk svacka i mitt liv 
och trodde aldrig att jag plötsligt en 
dag skulle kunna uppskatta livet och 
glädjas åt varenda dag igen Men så 
hände det. Plötsligt insåg jag att livet 
är alldeles för kort för att slösas bort 
på att hata mig själv och hela världen 
runtomkring. Plötsligt dök kärleken 
upp helt utan förvarning, och jag träf-
fade en kvinna som på något oförklar-
ligt sätt lyckats sy ihop min själ igen. 
Det kanske låter banalt, men det är så 
det är. Så svaret på din fråga får bli att 
All you need is love, men inte på nå-
got flummigt hippievis utan på riktigt 
och mänskligt vis.

Det finns ett bonusspår på skivan, 
Young and Sober; kan man säga att tex-
ten är en greatest hits på vad du hittills 
åstadkommit?

 Javisst, eller kanske snarare att det 
är tragiskt att mitt liv lyckas avhandlas 
på 36 rader, haha…

Du avhandlar 50 år av ditt liv i låten.
 Ja, när jag skrev texten så insåg jag 
att jag snart fyller 60 år. 60 år! Shit! 

Jag känner mig absolut inte så gam-
mal. Min far dog i fjol 96 år gammal, 
och jag minns att jag påtalade för 
honom när han fyllde 95 att ”Det är 
helt otroligt hur jävla gammal du är!”. 
Men han tycktes aldrig ha haft någon 
ålderskris och det har inte jag heller, 
oavsett om jag fyllt 30, 40 eller 50. 
Istället så kan jag säga att åren efter 
jag fyllde 50 har varit de allra bästa 
i mitt liv. Däremot är det lite konstigt 
när man ser sig själv i spegeln och in-
ser att det hänt saker med mitt utse-
ende som jag inte kan påverka.

Du har naturligtvis sett filmen När Har-
vey mötte Bob!

Självklart har jag inte sett den, det är 
bara rent trams. Jag lyssnar aldrig på 
min egen musik, ser inte mig själv på 
tv och framför allt så läser jag ingen-
ting om vad som skrivs om mig nå-
gonstans, kanske beroende på att 
jag säger en massa saker som inte 
är relevanta för det jag sysslar med.

Exakt vad pågick inne i dina tankar när 
du framförde raden The lesson today is 
how to die, på Live Aid?

Jag upplevde ögonblicket som oer-
hört fokuserat, och på något vis så 
kände jag mig verkligen mitt i cen-
trum av världens blickar, och jag in-
såg att alla som jag någonsin träffat 
under mitt liv förmodligen satt och 
tittade på mig just i det ögonblick-
et. Allt oväsentligt tycktes försvun-
net och jag kände bara ett stort lugn 
inom mig.

Jag har förstått att du varit besvärad 
över Do They Know It’s Christmas och 
tycker att låten är pinsam, varför då?

Som musik betraktat så är den ju 
inget direkt mästerverk, men samti-
digt inser jag ju nu att den är en del 
av julen och mer eller mindre har för-
vandlats till en traditionell jullåt. Dä-
remot förstår jag inte den kritik som 
till exempel riktats mot texten. Låten 
skrevs för att förhindra att människor 
dog. Och den det fungerade. För ett 
par år sedan kom det ett gäng ung-
domar och sjöng julsånger utanför 
mitt hus och sjöng låten tillsammans 
med Silent Night och O Come All Ye 
Faithful! Numera blir jag inte besvä-
rad om den spelas i någon affär där 
jag befinner mig, men det har tagit 
mig 25 år.

Titeln på din biografi Is This It? har alltid undrat över?
Jag hade ett antal olika titlar att välja mellan men 
fastnade till sist för Is This It? Efter Live Aid, på 
kvällen när vi äntligen kunde pusta ut och glädjas 
över att vi faktiskt fått hela detta maskineri att fung-
era med förhållandevis få blessyrer, så stod Harvey 
nere i en av gångarna under Wembley och försökte 
samla sig och förstå vad som åstadkommits under 
dagen. Lite längre bort satt några ungdomar och 
rökte och när de fick se Harvey så kallade de på 
honom och sade förvånat: ”Hey Harvey, is this it?” 
Jag tyckte att det var en väldigt rolig replik!

Blir du någonsin besviken över politiker, när du sitter 
i alla dessa oändliga möten med dem, över att allt är 
så tungrott?

Jag har lärt mig väldigt mycket av detta. Man måste 
förstå att musiker agerar och gör saker och ting 
eftersom de är humanister och idealister medan 
politiker och makthavare sysslar med en annan 
verksamhet, nämligen att ta itu med den kalkyle-
rade verkligheten. Därför måste vi som kan på-
verka försöka se till att politiken blir human och 
det enda sättet man kan göra det på är att bedriva 
lobbyverksamhet.

Du är ju en förebild för många människor, en hjälte. 
Vad har du själv för hjältar?

Jag har egentligen inte några speciella hjältar. Dä-
remot finns det oerhört många människor som jag 
respekterar som utför helt fantastiska saker. Jag 
har haft förmånen att få träffa många av dem un-
der årens lopp, men om jag måste välja en, och jag 
vet att det är en klyscha, men då måste jag välja 
Nelson Mandela. Samtidigt som han är den mest 
imponerande människa jag mött, så är han en 
person som bryr sig om helt vardagliga saker och 
man kan diskutera fotboll och kläder på samma 
vis som man kan diskutera politik, rättigheter och 
skyldigheter med honom. Just detta, att han med 
sin bakgrund agerar med godhet, visdom och kun-
skap och samtidigt är intresserad av allt i livet, det 
är imponerande. Han skulle kunna vara full av hat 
men inser att kärlek är ett effektivare sätt för att få 
sker och ting gjorda och ett betydligt trevligare 
sätt att leva sitt liv med.

2008 gjorde media en undersökning i England och 
en fjärdedel av de tillfrågade förväxlade dina uttalan-
den med bibelcitat, kommentar på det?

Inte mer än att det är ganska uppenbart att fler be-
höver läsa vad som står i Bibeln – eller kanske bör 
undvika att göra det!

Lars Yngve

irish blood, english heart

Bob Geldof

Bob Geldof är en ofrivillig global superstjärna. För en del människor är han en sorts modern Messias, för andra 
är han den före detta popstjärnan som med sitt enorma engagemang riktade världens alla blickar mot svältka-
tastrofen i Afrika 1984, genom att samla Storbritanniens största stjärnor och få dem att medverka i den Geldof/
Uhre-komponerade singeln Do They Know it’s Christmas under namnet Band Aid.

”Numera blir jag inte besvärad om den 
spelas i någon affär där jag befinner mig, 
men det har tagit mig 25 år.”

”lite längre bort satt några ungdomar och rökte 
och när de fick se harvey så kallade de på honom 
och sade förvånat: ’hey harvey, is this it?’ ”
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Utanför en stor grå byggnad på Tegelviksgatan i 
Stockholm sitter Oskar Gullstrand och Stefan Storm. 
Två killar från Gävle som med deras episka pop sla-
git igenom ibland annat Storbritannien och Spanien 
och som nu börjar etablera sig i Sverige. Två killar som 
under tre år arbetat på debutalbumet Voyage. Det är 
torsdag och klockan är strax över 17. Hösten börjar bli 
påtaglig och regnet ligger i luften. Oskar Gullstrand 
öppnar en dörr och visar vägen mot deras studio.

Det är en lite obehaglig väg. Känns lite som vi är på 
väg till en tortyrkammare, säger Stefan Storm och 
skrattar.

Efter en krånglig guidning genom den stora bygg-
naden står vi tillslut utanför studion som de delar till-
sammans med artisten Juvelen. De ursäktar röran 
och meddelar att hela badrummet är fyllt med synt-
har. Studion är liten men mysig. På tio kvadratmeter 
trängs instrument med skrivbord och stolar.

För över ett år skrev bandet på ett stort skivkon-
trakt med Geffen Records i London. Efter det har de 
spenderat mycket av sin tid i England och stora delar 
av albumet är inspelat i olika studios i London.

Det kändes så overkligt. Vi trodde aldrig att ett så-
dant stort bolag skulle vara intresserade av vår mu-
sik, säger Oskar.

Geffen Records UK gick dessvärre i konkurs mitt un-
der The Sound Of Arrows tidigare tänkta datum för 
skivsläpp. Oskar berättar att det var en period av stor 
förvirring men att de nu har omarbetat skivan precis 
som de vill ha den. Det nya och korrekta skivsläpps-
datumet är nu den första november. Då släpps debu-
talbumet Voyage. Ett album de berättar att de arbetat 
på ”extremt länge”.

Vi har arbetat på albumet aktivt i tre år. Jag vill ald-
rig mer någonsin igen jobba på ett projekt så här 
länge. Det är så fruktansvärt skönt att det är färdigt 
nu. Fast jag kommer inte att kunna tro på det förrän 
vi faktiskt har den fysiska produkten i handen, sä-
ger Oskar.

Stefan har nu flyttat till London och Oskar är kvar i 
Stockholm. Att de nu bor i olika länder ser de inte 
som ett problem. De anser att avståndet kommer att 
sporra dem till att skapa mer.

2007 bildades The Sound Of Arrows. I början av 
2008 släpptes första singeln Danger. Innan det hade 
varken Oskar eller Stefan som mål att starta ett band. 
De berättar att det skedde av en slump. Oskar arbe-
tade med film och Stefan ville arbeta med film. Båda 
var uppvuxna i Gävle. Och de två faktorerna var deras 
största två gemensamma nämnare.  

En dag sa vi till varandra att ”vi kan väl ha ett 
band?” Det började verkligen inte med ett världs-
herravälde. Det var otrolig opretansiöst, säger Ste-
fan och ler.

Det gick långsamt framåt för bandet. De skrattar och 
berättar att deras debutalbum som släpps nu egent-
ligen är deras tredje skiva. Det finns två skivor som de 
aldrig har släppt. Något de tror beror på att de båda 
är fullblodsperfektionister som gränsar över till mani.

Det har hänt så mycket. Jag tror att det har gjort att 
det vi gjorde i början inte passande in i det vi gjorde 
senare. Hade vi släppt skivan för ett halvår sedan 
hade jag varit väldigt nervös inför en recension. 
För då hade jag ansett att deras kritik varit befogat. 
Men nu är vi båda extremt nöjda så får vi en spya 
spelar det oss ingen större roll.

Musiken beskriver de som episk pop med filmiska 
inslag och en stor ljudpollett. De hävdar inte att de är 
unika. De säger att de båda vet exakt var de plock-
at inspiration ifrån, men att deras stil har fallit sig 
naturligt.

De första två singlarna vi släppte speglar hur vi 
fortfarande försökte hitta vårt eget sound. Men nu 
känns det som att vi har pinkat in vårt revir, säger 
Stefan och skrattar.

Julia Wiberg

The SoUND oF ARRowS

Den brittiska designern Christopher 
Ræborn har gjort sig ett namn tack vare 
sitt banbrytande arbete med att skapa 
innovativa klädkollektioner för kvinnor 
och män av omarbetat militärtyg. Det 
är kläder som får mig att räta på ryg-
gen, dra in mage och ut med bröstet, 
men även att tänka på mitt befäl i det 
militära som högt och ljudligt förklarade 
för mig att jag kunde ta av min mössa 
när jag uppehöll mig inomhus eftersom 
det inte fanns några hackspettar på lo-
gementet! Att jag hängde av mig min 
kamouflagejacka under en övning ute 
i skogen, och därefter inte kunde hitta 
den, kan vi ta en annan gång...

Ræburns intellektuella estetik, ut-
märkta kvalitet och skarpa sinne för de-
taljer gjorde att Victorinox – som skapat 
den ursprungliga schweiziska armékni-
ven – fick upp ögonen för honom. Vic-
torinox gav honom i uppdrag att skapa 
en exklusiv kollektion med namnet RE-
MADE IN SWITZERLAND för hösten/
vintern 2011. Ræburn besökte först 
Victorinox fabrik i Ibach, Schweiz. Han 
utforskade även flera ”Liq. Shops”, som 
lokala militära överskottslager kallas, 
för att skaffa tyger och få inspiration till 
den exklusiva kollektionen.

Vad var din första reaktion när Vic-
torinox kontaktade dig?

Jag blev oerhört glad över möjlighe-
ten att få arbeta med Victorinox, det 
är ju liksom ett märke som jag hade 
känt till sedan jag var ung. Jag har 
två äldre bröder och vi fick varsin 

Design o´ the 
times

Victorinox-kniv när i unga år, så det 
var verkligen ett nostalgiskt äventyr 
att få arbeta med dem. Jag kan be-
rätta att jag under många år samla 
på deras knivar och att vi mer eller 
mindre använder dem i vår ateljé 
nästan dagligen. 

Har du gjort militärtjänst?
Nej, men när jag var yngre var jag 
med i luftkadetterna, vilket var väl-
digt intressant erfarenhet som bland 
annat innebar att jag lärde mig att 
flyga flygplan i tidig ålder och att jag 
var dessutom var omgiven av militä-
ra föremål ganska ofta.

Hur ofta nynnade du på You’re in the 
army now, under tiden du tillverkade 
din kollektion? 

Ha ha, inte en enda gång, faktiskt. 
Och om jag hade gjort det så är jag 
helt övertygad om att det ganska 
snart hade uppstått en väldigt irrite-
rad stämning i studion. 

Vad skulle du säga om Victorinox hade 
föreslagit att du skulle göra armywear 
med riktiga kulhål i?

Hm... Det hade jag ställt mig oerhört 
skeptisk till.

Vilket är ditt favorit material att arbeta 
med, och varför?

Jag älskar ull, det är ett så tåligt och 
flexibelt tyg. Jag besökte nyligen en 
fantastisk ullfabrik i norra England för 
att få en god överblick och förståelse 
för ullens hela utveckling, från råma-
terial till färdigt tyg.

Har du en favoritfärg och varför?
Orange, apelsinfärg, jag älskar den 

framförallt för hur den påverkar oss. 
I min senaste kollektion utforskar jag 
dessutom sambanden mellan fär-
ger och ljud, och kläder och bärare, 
så det är verkligen ett område som 
fascinerar mig hur man påverkas av 
olika färger.

 Hur var Victorinox reaktion på din 
kollektion?

Jag har varit förvånad över hur öp-
pen Victorinox var att den “Rema-
de in Switzerland” projekt och det 
tycker jag verkligen talar väl om dem 
som företag. Det var fantastiskt att 
se deras entusiasm för projektet allt 
efterhand som vi utvecklade deras 
produkter.

Vad blir ditt nästa projekt?
Jag har precis avslutat min senaste 
kollektion som visades på London 
Fashion Week, men jag tror att alla 
på Victorinox är angelägna om ett 
fortsatt samarbete.

Själv kan jag inte låta bli att fundera på 
vad som hade hänt om han hade börjat 
designa Swiss Air, numera Swiss In-
ternational Air Lines, i stället? 

Lars Yngve

Men varför uppmärksammas ett syn-
drom som män torde ha drabbats av 
i alla tider inte förrän mot slutet av det 
andra årtusendet? Och om det inte 
finns någon andropaus måste samma 
fråga besvaras; hur kommer det sig då 
att föreställningen om ett manligt kli-
makterium spreds vid denna specifika 
historiska tidpunkt?

Vid en granskning finner man att det 
inte framkom några nya avgörande ve-
tenskapliga rön som belägger att det 
finns ett manligt klimakterium på 90-ta-
let. Däremot finns det kulturella förkla-
ringar till att folk lättare kunde ta till sig 
föreställningen om en andropaus.

Det säregna med andropausen är 
att det för första gången i medicinhis-
torien är kvinnokroppen som fungerar 
som modell för manskroppen. Genom 
historien har det varit tvärtom, mannen 
har varit den självklara arketypen för 
människan. Alltsedan åtminstone anti-
ken har kvinnan beskrivits som en ring-
are version av mannen. Fortfarande 
idag kan man se i anatomiska lexikon 
att man utgår från mannen när man be-
skriver kvinnan. Klitoris beskrivs som 
en mindre version av penis, äggstock-
arna som den kvinnliga motsvarighe-
ten till testiklarna, etc. 

Men så länge mannen är norm är det 
inte möjligt med ett begrepp där kvin-
nokroppen står som förebild för mans-
kroppen. En förutsättning för föreställ-
ningen om ett manligt klimakterium är 
såtillvida att mannen har ifrågasatts 
som norm. Det var just detta som sked-
de under 1990-talet med feminismens 
utbredning. Feminismen ställde kvin-
nan i centrum, ifrågasatte den manliga 
normen och proklamerade att kvinn-
liga och manliga egenskaper är socialt 
konstruerade. I grunden är vi av samma 
natur. Då först blev det möjligt att ställa 
kvinnokroppen som modell och låta 
den manliga biologin avtecknas av den 
kvinnliga. Medan man på 1930-, 40- 
och 50-talet inte var beredd att ta till 
sig tanken på att män kunde drabbas 
av något så särpräglat kvinnligt som 
ett klimakterium började allt fler under 
1990-talet att öppna sig för föreställ-
ningen att mannen är som kvinnan i 
detta avseende

Läkemedelsbolag har varit viktiga drivkrafter bak-
om spridningen av idén om ett manligt klimakterium. 
Hormonpreparat mot klimakteriebesvär för kvinnor 
var under 90-talet en blomstrande marknad och en 
manlig motsvarighet skulle innebära en miljardindu-
stri även för den andra halvan av befolkningen. Läke-
medelsföretag drog igång omfattande marknadsfö-
ringskampanjer, initierade samarbeten med läkare, 
drev forskningsprojekt, sponsrade konferenser och 
startade kurser i diagnostisering och behandling av 
andropausen. För läkare och forskare utgjorde syn-
dromet en nisch, ett nytt vetenskapligt fält att göra sig 
ett namn inom. 

Andropausbegreppet ska emellertid ses i ljuset av 
en större medikaliseringsprocess där allt fler av var-
dagslivets erfarenheter sjukförklaras. Det som förr 

var blyghet kan idag kallas social fobi, den som förr 
ansågs ha en ängslig personlighet kan få diagnosen 
generaliserat ångestsyndrom, förr en illbattning idag 
ett damp-barn. 

Det senaste halvseklet har antalet nya sjukdoms-
begrepp och diagnoser ökat i exceptionell omfatt-
ning. På femtio år har ungefär 300 nya psykiatriska di-
agnoser utarbetats och diagnoser för fysiska besvär 
följer samma trend. Fler diagnoser skapas, fler diag-
noser ställs och mer läkemedel konsumeras. Ändå 
kan man knappast påstå att folk har sämre hälsa idag 
än för hundra år sedan. 

Betraktat ur ett vitt perspektiv avtecknar sig ett 
mönster i att det är sådant som i kulturen anses vara 
avvikande och dåligt som sjukförklaras. Diagnoser 
fungerar som anti-ideal som befäster det eftersträ-
vansvärda, som diagnosen social fobi som bekräftar 
social kompetens som ett nutida ideal. 

Kulturella ideal samverkar med det marknadseko-
nomiska systemet. Idealiseringen av ungdom öppnar 
möjligheter för medikalisering av åldrandet. ”Anti-
aging medicine” är en växande marknad i den åldran-
de baby-boom-generationens tidevarv. Även media 
har en central roll. Nyhetsutrop om nya syndrom och 
rubriker om att huvudvärk, trötthet eller magont kan 
vara okänd sjukdom skapar sjukdomsmedvetenhet 
bland allmänheten. Man känner lätt igen sig i diagno-
sernas ofta vida och diffusa symptomflora och rela-
terar sin egen huvudvärk till sjukdomar. Medelålders 
män med begynnande flint och försvagad potens, el-
ler sömnsvårigheter och relationsproblem, eller som 
besväras av torr hy, nedstämdhet, dåligt minne eller 
minskad sexlust, försämrad muskelstyrka eller buk-
fetma och trötthet eller minskad geist etc. kan relate-
ra sin belägenhet till en andropaus och lockas av be-
skrivningar av testosteronpreparat som ungdomens, 
kraftens och manlighetens essens. 

Adam Droppe

MANNeNS KliMAKTeRiUM oCh TeSToSTeRoNiNDUSTRiN

På 1990-talet spreds nyheten att män hamnar i klimakteriet. en sorts åldersbetingad 
testosteronbrist sades göra män i 50-årsåldern griniga, orkeslösa och impotenta. 
Tidningsrubriker utropade ”även män i klimakteriet”, självhjälpsböcker publicerades, 
forskningsprojekt drogs igång och speciella mediciner kom ut på marknaden. Andro-
pausen etablerades som ett medicinskt begrepp, som en anspelning på den kvinnliga 
menopausen. Särskilda andropauskliniker öppnade på olika håll i världen och förskriv-
ningen av testosteronpreparat ökade drastiskt. 

Min forskning har visat att chefer ock-
så är människor, och det ligger inget 
nedsättande i det. 

De kan ha ont i en tand eller ha en 
gammal mamma eller vara förälskade i 
en redan upptagen person.

Det är mänskligt. Och det ligger 
inget nedsättande i det. Jag hade t ex 
en chef en gång som alltid sa ”jag” när 
han menade ”vi”. ”Jag har målat om här 
i entréhallen.”

När jag jobbade på Riksrevionsver-
ket, hade vi en generaldirektör som 
styrde genom koleriska utbrott – man 
visste aldrig om de var spontana eller 
planerade. ”Gör inte fel, för då blir che-
fen så rysligt arg”, brukade vi ofta viska.

Det lustiga var – tja, lustigt och lus-
tigt – att när jag sen kom att hamna i 
mellanchefsställning på Dramatiska In-
stitutet, så var det samma sak där: Rek-
torn styrde genom koleriska utbrott.

Det där stämde inte alls med min 
uppväxt: Mamma styrde genom att bli 
väldigt väldigt ledsen om man gjorde 
något dumt. Hon visste knappt vad ko-
leriska utbrott var. (Pappa hade viktiga-
re saker att sköta än att uppfostra barn.)

Min slutsats av min (begränsade) 
praktik blev alltså att chefer bör man 
akta sig för, ty de kan bli rasande.

Samtidigt gnagde en tanke i min 
själ: Borde det inte vara bättre att VIN-
NA de anställda än att SKÄLLA på 
dem? Är inte ÄLSKA bättre än ILSKA?

En annan fråga man kunde ta upp 
om man hann är om chefen alltid ska 
ha exakt samma bakgrund som sina 
anställda. Bör en TV-chef vara journa-
list? Bör en radiochef vara folkpartist? 
Bör en Volvochef själv ha stått vid det 
löpande bandet? På detta vill jag svara 
Ja, Nej respektive Nej.

Jag tycker om metaforer, alltså bil-
der. En del kallar mig för metafårskalle.

Jag ser kontoret som en orkester 
med vissa skillnader. Arbetsdagen 
på kontoret börjar inte med stämning. 
Men någon (t ex dirigenten) måste 
leda verksamheten. Och alla ger vi 
våra bidrag som har betydelse för re-
sultatet.Fiolerna är finansavdelningen, 
blåsarna är försäljningsavdelningen, 
basfiolerna är produktionen  och pu-
kor och trummor är PR-avdelningen. 
Och Beethovens (eller Beatles´) noter 
motsvarar vår verksamhetsplan. Och 
publiken är våra kunder. Och dirigen-
ten ska – utan koleriska utbrott – inspi-
rera oss att spela våra vackraste toner. 
Orkestern orkar bara om det är roligt 
att spela. ”Jag ser dig, jag hör dig och 
jag är glad för ditt bidrag”, ropar chefen 
och leder oss alla till HARMONI.

Jonas Hallberg

hAllBeRGS hÖRNA

När jag gick i gymnasiet så skrev jag 
ett brev till mig själv där jag satte upp 
mål inför framtiden. Sen gömde jag 
brevet men jag glömde aldrig bort det. 
Dock så glömde jag (så klart) var jag 
gömde det nånstans.

Så det låg på hemligt ställe i över 20 
år tills min pappa hittade det häromda-
gen! I en gammal brandstege som för-
varandes i mitt flickrum.

När han kom hem till mig med bre-
vet låtsades jag spela glatt överras-
kad och så GLAD över att han hittat 
det. ”Som jag letat efter det där brevet! 
Fantastiskt att du hittade det! Var sa 
du att det låg nånstans?” Sa jag med 
överkäck röst och passade på att läg-
ga undan brevet. Inom mig brände na-
turligtvis skammens rodnad. Jag hade 
ju ingen aning om vad som stod där 
mer exakt. Det kunde ju vara hur jävla 
suicidalt som helst. Det tog till och 
med någon dag innan jag ens orkade 
läsa brevet, i ensamhet en sen kväll.

Som tur är var det inte så deppigt 
som jag trodde. Mer tragiskt för att jag 
blev påmind om hur lite jag tyckte om 
mig själv som tonåring. 

Brevet består av en lång lista på 
hur jag ska uppnå mina ”mål” som var 
att ”få killar och bli välkänd”. Jag kän-
ner mig som en väldigt väldigt gammal 
människa när jag tänker på hur noga 
jag satte upp dessa mål och sedan helt 
enkelt bestämde mig för att bli känd 
och blev det. Jag var lika fokuserad 
som en elitidrottare men mina mål var 
inte att hoppa högst utan att jag skulle 
synas, höras och märkas mest.

Jag skulle bli känd för att ingen såg 
mig i skolan. Punkt. Jag bestämde 
mig helt enkelt för att bli en freakshow. 
Krafterna inom mig var enorma. 

För att jag var så arg och jag kände 
att om ingen tycker om mig nu så ska 
jag för faen se till så att ALLA börjar 
hata mig. 

Jag måste säga att jag lyckades med 
min plan med bravur och med råge.

Och jag är faktiskt grymt impad av 
den där 17-åriga nobodyns hårda och 
noga uträknande arbete. Hur kunde 
jag ha det i mig? Jag hade sån beund-
ransvärd disciplin!

Underskatta inte nobodys säger jag 
bara, där inuti kan finnas en bomb.

Men jag blir beklämd över att jag var 
så fixerad vid min kropp. I brevet finns 
en lång lista på vilka kroppsdelar som 
jag var missnöjd med och som jag skul-
le ändra på och hur jag skulle göra det.

Tänk om jag istället hade lagt den 
energin på att tänka ut en ännu bättre 
plan hur jag skulle ta mig fram, undrar 
var jag hade hamnat då?

Linda Skugge

UNDeRSKATTA iNTe eN 
NoBoDy

”Det som förr var blyghet kan idag 
kallas social fobi, den som förr 
ansågs ha en ängslig personlighet 
kan få diagnosen generaliserat 
ångestsyndrom, förr en illbattning 
idag ett damp-barn. ”
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När regissören Ron Howard (den röd-
hårige killen i Happy Days f ö) skulle 
rollbesätta filmen Apollo 13 fick han 
kritik för sitt val av Tom Hanks som ast-
ronauthjälten Jim Lovell. Folk menade 
att Tom Hanks var långt ifrån trovärdig 
som astronautmaterial. Rons svar på 
kritiken var att om det fanns nån per-
son som publiken ville se komma tillba-
ka till jorden helskinnad så var det just 
Tom Hanks. Den insikten är bra att ha i 
showbiz. När jag ska skriva några rader 
om Phil Lynott så kommer jag att tänka 
på den historien.

Rent estetiskt så var Phil Lynott 
osannolik som en av sjuttiotalets störs-
ta hårdrocksstjärnor: halv-jamaican 
med boll-frissa och sjungande basist. 
Inte en siffra rätt i hårdrocksens es-
tetiska värden. Men det är någonting 
med hans uppsyn som gör att man 
känner lite extra för honom. En förmåga 
som kan göra folk till stjärnor och vara 
fatal tillsammans med en så kallad be-
roendepersonlighet. Jag tror på nåt vis 
att han sjunger bara för mig. En känsla 
av att vi skulle blivit kompisar om vi träf-
fats. Jag tror också att det var hans röst 
jag hörde när jag skrev låten Dream on 
senare. Well, well…

Thin Lizzy må vara hans livsverk, 
men för mig var det hans första soloal-
bum Solo in Soho som nådde igenom 
helt och hållet. En genre- splittrad ski-
va som i princip spänner över alla tren-
der som fanns 1979. Londons musik-
scen avhandlas också grundligt i låten 
”Talk of ̀ 79” . Skivan dräller av gäster 
som t ex, Gary More, Midge Ure och 
Mark Knopfler. Idel koola katter med 
skilda revir.

Det finns tre höjdpunkter på denna 
überspretiga skiva enligt min mening. 
Den första är förstås ”King’s call” med 
Mark Knopfler på röd Stratocaster. Jag 
kan fortfarande få gåshud vid minnet 
av TV-framträdandet på Casablanca 
eller vad programmet nu hette. Det 
kanske är svårt för folk som inte var 
med runt 1980 att förstå hur glödhet 
Mark Knopfler var som både gitarrist 
och senare producent (Bob Dylan, 
Willy DeVille, Tina Turner etc.) innan 
Brothers In Arms kokade över och kle-
tade ner hela bandet. Han lyckades 
dock tända min andra svåra fas som 
gitarr-missbrukare i tolvårsåldern.

 Lyssnar jag på King’s call idag kan 
jag i princip känna lukten av elektricitet 
och varm Fender-förstärkare. Jag kom-
mer ihåg exakt hur jag 1980 trampade i 
motvind på cykeln hem från skivaffären 
för att få uppleva att världen blev ett 
par snäpp färggrannare när jag luktade 
på det nytryckta konvolutet och skivnå-
len knastrade igång; Twang, twang, ”it 
was a rainy night…

”I´m on the streets everyday, I´m a 
clapped out whore!” Denna salta öpp-
ningsfras på Solo in Soho uttalas, efter 
vad vad jag fått veta av en bekant, av en 
namnlös svensk utvikningsbrud i Fib-
ban. Ja, Lynott var Sverigevän han ock-

så liksom Thunders med flera. Kanske 
en av de bästa reggae-bastarderna 
som skrivits? Skivans tredje höjdpunkt 
är ”Jamaican Rum”, ett slags pu-
brockscalypso, som verkar handla om 
hans föräldrar och med Gary More på 
karibisk-gitarr. Vilken hårdrockssånga-
re hade kunnat lyckas göra dessa gen-
rer så knivskarpt? Kanske är det just i 
den låten han knyter ihop sitt svårin-
ramade ursprung som faderslös och 
färgad yngling i Dublin på 50-60-talet? 
Vad vet jag, bra grejer är det i alla fall.

Det finns ingenting i Lynotts uppsyn 
eller musik som är speciellt självöm-
kande eller självdestruktivt, som hos 
de flesta heroin-rockarna, så det var 
lite av en chock när nyheten om hans 
död och själva orsaken blev känd. När 
man läser om Lynotts och Thin Lizzys 
leverne så framgår det tydligt att han 
tidigt fastnade i orbit runt sprit, droger 
och utvikningsbrudar. Till skillnad från 
Jim Lovell så lyckades han inte styra till-
baka till jorden till min och andra åhö-
rares stora sorg. Lost in space. Solo 
in Soho är en spretig och egensinnig 
krona på ett ofullständigt livsverk.

 
Niclas Frisk

Phil lyNoTT Solo iN Soho

Alla musikälskare brukar komma ihåg sina musikaliska ”jungfru-silar”.
För mig var ”King’s call” ett slags ”speedball” av lynott/ Knopfler. en 
cocktail som har varit svårtoppad. Den brinner liksom i ett mjukt rus som 
både värmer och kyler på samma gång som en undervattenseld. låt mig få 
rekommendera.

Att glömma är skönt.
Att förtränga är riskabelt.
En dag, en vacker dag, eller en grå-

mulen dag, tränger det förträngde 
upp till ytan. Som en bubblande våg 
som sköljer bort saker i sin väg, grus, 
lera, staket, bilar, träd, hus, trygghet, 
fasader, relationer.

En nyutkommen bok handlar om de 
57 svenskar som blivit kartlagda som 
agenter för Stasi under kalla kriget. 
Forskaren Birgitta Almgren har i sin 
bok Inte bara spioner beskrivit dessa 
kontakter utifrån Säpos akter utan att 
avslöja svenskarnas identitet. Press-
sen på att avslöja deras namn växer. 
Men viktigare är att förstå hur det kun-
de gå till. Ofta handlade det om dröm-
mar om en rättvisare värld, om fred 
och antiimperialism. Sådana som jag. 
Kunde lockas till medverkan, – hur lätt 
det är att halka in i sekter och under-
jordiska celler med hemlighetsmake-
ri och rollspel. Hur lätt drömmar kan 
leda en in i ondskans irrgångar. 

Utfärder till andra landskap är en 
förmån som ger guldkant åt arbetet 
som konstnär. Under arbetet med att 
hänga en utställning vid Vreta kloster 
på östgötaslätten, får jag bo i Tvätter-
skans hus. Nedanför ligger en damm 
och glittrar bland lövverket, Där tvät-
tade hon till folk, och vattnet rann vi-
dare ut i Göta kanal, ”Sveriges blåa 
band”, som är vårt största byggnads-
projekt genom tiderna. 58 000 indelta 
soldater grävde kanalen med spadar. 
Vid en paus i hängningen promenerar 
vi längs kanalen i septembersolen och 
ser alléerna med ekar och de många 
slussarna med sitt brusande vatten. 
Jag sover gott och djupt där i huset 
och drömmer mycket. 

Nuförtiden drömmer jag ganska 
sällan, eller rättare sagt, minns säl-
lan mina drömmar. Men när jag gör 
det är de tydliga och ger mig klara 
vinkar. Nattens dröm gäckar mig: Det 
visade sig finnas ett okänt garage-
liknande utrymme på sidan av eller 
rentav under min bostad.  Det var av 
obestämd storlek och högt i tak, som 
en smedja eller mekanisk verkstad. 
Betonggolv och -väggar och drivor av 
järnskrot i hörnen. Några solbrända 
långhåriga sotiga män gick runt och 
röjde i bråten. De hade en viss likhet 
med ”Spanska smeder”, målningen 
av Ernst Josephson. Verktyg och järn-
stänger. Flera yxor, välslipade tunga. 
Fast jag nästan glömt bort det, har jag 
ju faktiskt smeder i min släkt, morfars 
far och farfar var smeder på Tosterup. 
Först var rummet främmande och lite 
obehagligt, förknippat med skam-
känsla, för hur kan man vara så disträ 
att man glömmer sina rum, men så in-
såg jag att det kunde vara bra att ha, 
detta fria utrymme som var mitt, bara 
fixa till det lite, kanske något för barn-
barnen eller för att tillverka konst i?

Detta skrotupplag i källaren, kan-
ske handlar det om outnyttjade möj-
ligheter som faktiskt finns i livet. Eller 
om Berlin, som jag snart ska återvän-
da till. Det ruffiga slitna spruckna med 
spår som får vara kvar av tid som gått, 
där de billiga ateljéerna är tomma in-

oKäNDA RUM

dustrilokaler i utkanterna.
Flera gånger i livet har jag drömt att 

jag återfunnit en ateljé någonstans, 
som jag lämnat och glömt bort, när jag 
flyttat. Och det var bara att ta den i be-
sittning igen. En glädje att hitta tillba-
ka till något värdefullt man glömt bort. 
Men kostnaden… – skulle bli enorm, 
för hyran under hela glömskans tid var 
inte betald. 

Drömmens okända rum finns i det 
förflutna bortglömda eller det fram-
tida ovissa. Ordet förflutet är vackert, 
det säger att tiden rinner som en flod. 
Bakåt och framåt = samma håll?

De inre rummen är en reservoar att 
fiska i.

Min absoluta favorit i min by är den 
96-åriga M som bor nere vid hamnen 
ensam i sitt hus. Att sitta vid hennes 
köksbord och följa hennes vindlan-
de tankar ger en speciell ro. Ett an-
nat rum finns där bakom de blå milda 
ögonen. Hon berättar vad hon egent-
ligen ser, när hon ser. Då kommer 
andra bilder fram, hur det såg ut för 
sextio, sjuttio, åttio år sedan. Kajen 
utanför fönstret låg inte där den ligger 
utan en bit längre in. Där låg ett hus 
som inte finns nu, vägen som finns nu 
fanns inte då. På redden, som är tom 
idag låg skutorna för ankar. Om min-
nena på ett magiskt sätt kunde spelas 
upp som på en scen, och betraktas av 
alla… Det måste vara ensamt att vara 
ensam med dessa bilder. Alla är borta 
som hade kunnat dela dem. Bilder 
från en by utan el, utan vattenledning, 
utan avloppsrör, där brevbäraren går 
till fots flera mil och delar ut post, där 
pojkarna som växer upp bara har två 
alternativ, antingen bli dräng på en 
gård eller gå till sjöss ombord på en 
skuta. 

Jag tycker nog bäst om beskriv-
ningarna av praktiska detaljer. Hur 
man tvättade, eldade under en stor 
gryta i köket, hur man lagade mat på 
vedspis, som krävde öppen eld och 
som på sommaren kunde ersättas av 
fotogenkök.

Jag går uppfylld därifrån med lik-
som en gåva i fickan. Och längtar till 
nästa möte. Samtidigt är det ju ound-
vikligen fråga om tidsramar som dras 
åt, jag måste vara beredd på att mista 
henne. Något jag inte vill tänka på.

Tiden och åldrandet. Jag kände mig 
äldre i trettioårsåldern, än vad jag gör 
nu i sextioårsåldern. Går tiden runt, 
så att barndomen kommer närmare 
när man närmar sig ålderdomen? Jag 
måste prata med M om detta.

Informatörerna hos Stasi, trycket 
som ökar på att avslöja deras namn. 
Nej – jag bara hoppas, att dessa män-
niskor som nu måste vara mycket 
nervösa, själva väljer att träda fram! 
Det känns bättre att öppna upp sina 
tillbommade rum. Klä av sig lögnens 
tvångströja. 

För i verkligheten kan vi alla göra 
felsteg. Kamprad, Hamsun, Guillou 
och Christa Wolf. 

Ta stormen – den kommer att lägga 
sig igen.

Gittan Jönsson

Foto av Vasilis Theodorou

SThlMSNATT

En stiligt klädd man med en tennisväs-
ka hängande över axeln vinglar fram 
längs Birger Jarlsgatan en lördagskväll. 
Vänster, höger, vänster, höger – tills 
hans slutligen ramlar ihop i en hög på 
marken. Ingen stannar. Vi går förbi. Lite 
längre bort vid en rondell står ett gäng 
arbetskamrater, några av dem har ka-
meror i händerna för att fotografera res-
ten av gruppen som är i full gång med 
att bygga en mänsklig pyramid. Damer-
nas högklackade skor ligger avsläng-
da på marken.  Jag fortsätter gå och 
passerar några alldeles för kallt klädda 
flickor i trettonårsålder. En av dem hål-
ler en Coca Cola flaska i handen, en 
annan en vodka, troligtvis insmugglad 
ifrån Ryssland. De ska ha kul. När jag 
nästan är hemma kommer en man fram 
till mig. Han ber om vägbeskrivning. 
Vart han ska är oklart, men jag försö-
ker ändå hjälpa honom så gott jag kan. 
”Kan inte jag bara få krama dig, bara, 
bara tio sekunder?” frågar han när jag 
börjar gå därifrån. Nej. Två minuters 
promenad och sen äntligen hemma 
och säker.

Att promenera genom Stockholms 
innerstad en helgkväll är lite som att ta 
sig igenom en lång och obehaglig hin-
derbana. Man vet aldrig riktigt vad man 
kommer att möta, det enda man med 
säkerhet vet är att majoriteten av de 
man möter kommer att vara berusade. 
Fulla. Dyngraka. Aspackade. Oberäk-
neliga och obehagliga. Vadå? Vi har ju 
roligt. Det här är kul! Det här är att kän-
na att man lever! Sluta var bitter!

Ja, ibland är det bekvämt att döva 
smärtan snarare än att konfrontera 
den. Men jag får känslan av att allt för 
många springer, springer, springer. & 
super, super, super. Allt för många har 
sår och när helgen kommer skrapar de 
upp sårskorporna istället för att låta 
dem läka. Läste någons facebooksta-
tus för ett tag sen, han hade drabbats 
av självinsikt, tänkt obekväma tankar 
högt och skulle därför genast ta en öl 
för att snabbast möjligt glömma bort 
det ingen. 

De senaste åren har ”Att värna om 
vårt Svenska kulturarv” varit en åter-
kommande politisk vision, i vart fall 
från vissa håll. & när jag funderar på 
vårt svenska arv, är spritkulturen, su-
pa-skallen-av-sig-kulturen, tänka-på-
sig-själv-kulturen och dräggkulturen 
vad jag kommer att tänka på, och jag 
funderar på varför vi så gärna vill värna 
om denna? 

Alltid när svenskar generaliserar om 
sitt eget folk säger de (vi?) att svenskar 
är introverta och blyga. Förvisso framåt, 
ambitiösa och driftiga vad gäller arbe-
tet, men oerhört slutna och svåra att nå. 
De flesta verkar tycka att det är synd, 
och skulle gärna vilja ha det annorlun-
da. Många tycks drömma om ett land 
där vi tar bättre hand om varandra och 
är mer öppna mot varandra. Och visst, 
varje helg erbjuds möjligheten att gå in i 
dimman och in i det sociala öppna Sve-
rige. Och många tackar ja, för att en 
kort stund få uppleva detta. En dimma 
som klarnar när måndagen kommer. 

Isadora Bennet

Detta är vad som hände:
Efter många år i Norrland bestämde jag mej en dag 

för att flytta söderut. Jag var faktiskt tvungen att lämna 
Umeå på grund av en obehaglig friare som jag ådragit 
mej, en egendomlig man som förföljt mej i åratal och 
som slagit sig i backen på att vi skulle bli ett par. Bert 
Brännström hette han, och han var tankspridd och lätt 
alkoholiserad men jag kan inte förneka att han gjorde 
allt för att vinna mej. Han visste till exempel att jag alltid 
varit mycket förtjust i Piratens böcker så han började 
plugga dem tills han kunde dem praktiskt taget utan-
till. Sen kom han hem till mej nästan varje dag med oli-
ka förslag om vad vi kunde göra tillsammans, ”precis 
som i böckerna”. Övernatta i Köpenhamn, som Her-
man och Anne. Bada nakenbad, som bokhandlaren. 
När han ivrigt berättade att han tänkte visa mej att han 
inte hade något Potifar inbränt i sin skinka insåg jag att 
det var dags att lämna stan.

Jag hittade ett fint litet hus i kulturkvadranten i Lund 
och jag kunde köpa det tack vare att min bok Grab-
ben i graven bredvid just hade sålts till flera länder, 
bland annat till England. Allt gick bra, jag trivdes i den 
stad där jag en gång studerat och jag vande mej till 
sist vid oväsendet utomhus onsdagar, fredagar och 
lördagar. För mitt hus ligger mitt i den s k Dödens tri-
angel – i skärningen mellan Malmö, Lund och Öst-
göra Nation. Studenterna drar sjungande och skrä-
nande förbi tre nätter i veckan och krossar glas mot 
fasaden, men man vänjer sej. 

Sent en kväll satt jag och förberedde mej inför en 
intervju. Den engelska tidskriften ”New Swedish Re-
view ” som presenterar svenska författare för engelsk 
publik skulle skicka en av sina medarbetare till Lund 
för att skriva om mej. Plötsligt började min hund föra 
ett förfärligt oväsen och reste ragg. Någon skrek ut-
anför, det lät som en rad namn! Egendomligt – det var 
en vanlig måndagkväll, studenterna låg hemma med 
baksmälla. Oväsendet tilltog och nu började någon 
banka hårt på min ytterdörr. Jag släckte ljuset och 
kikade försiktigt ut genom persiennen. Och fick en 
chock! Någon höll en dödskalle tryckt mot min ruta! 
Och jag hörde en röst som skrek nånting som jag 
uppfattade som ”Älskling! Älskling! Nu ska du dö!”

Jag begrep ingenting. Jag har visserligen varit gift 
ett par gånger men jag har inget otalt med nån av ma-
karna och ingen av dem var våldsam, såvitt jag visste. 
Plötsligt kraschade någonting igenom min ruta, hun-
den blev hysterisk. Nu var det allvar!

Om jag i det ögonblicket hittat min sladdlösa tele-
fon skulle jag ringt polisen – men den hittar jag ald-
rig när den behövs. Så jag insåg att jag fick klara mej 
själv. Men jag skulle sälja mej dyrt!

”Nu ska du dö!” skrek galningen hest därute igen, 
och jag beväpnade mej med husets enda vassa före-
mål – en skinkpinne – och iklädde mej två tjocka kap-
por som skydd. Jag skulle tagit på mej cykelhjälmen 
om jag hittat den, men det gjorde jag inte så jag fick 
stjälpa stora syltgrytan över huvudet. Och utrustad 
på det sättet slängde jag upp min ytterdörr och stör-
tade ut på trappan med ett blodisande tjut. Någon-
ting blixtrade till, världen blev först bländvit och sedan 
svart. Jag svimmade.

När jag vaknade låg jag på soffan i mitt eget var-
dagsrum. Mitt huvud sprängvärkte – jag hade fortfa-
rande syltgrytan på –  men solen sken och ingen gal-
ning syntes till.

Det tog mej flera månader att pussla ihop vad som 
egentligen hänt, med hjälp av grannar, tillkallad polis 
– och ett obehagligt brev från Norrland. 

Bert Brännström hade inte velat ge upp så lätt. Han 
fann min nya adress på Eniro och bestämde sej för att 
hälsa på och med ett fantastiskt frieri övervinna mitt 
sega motstånd. Han klädde ut sej till Piraten (som han 

föreställde sej i svart ögonlapp med 
kroksabel och dödskalleflagga), han 
sökte upp mitt hus och viftade med 
flaggan medan han ropade ut namn på 
kända Piraten- figurer: ”Älskling, Nu 
ska du dö” skulle i själva verket förestäl-
la ”Äsping!” ”Nils Galilé!”

När jag ändå inte öppnade blev han 
förtretad och slängde in chokladkar-
tongen han haft med genom fönstret. 
Fortfarande ingen reaktion! 

Just då stannade en taxi utanför 
huset. Ut klev en man och frågade på 
engelska efter mej. 

”Strunt i henne, she´s crazy” fräste 
Bert och försvann. Och i samma ögon-
blick kom jag skrikande utrusande, 
med syltgryta och skinkpinne.

Engelsmannen, som inte var någon 
annan än journalisten från New Swe-
dish Review, fick snabbt upp kameran 
och brände av en blixt rakt i ansiktet på 
mej. Jag svimmade, tillrusande grannar 
släpade in mej på soffan medan jour-
nalisten tog taxin tillbaka till Kastrup, 
ivrig att få skriva en sensationell artikel 
om hur Mazetti fullföljde den stolta tra-
ditionen att svenska författare skulle 
vara galna – som en Strindberg, en 
Fröding! Den engelska tabloidpres-
sen fick nys om saken och blev eld och 
lågor, de hade saknat en knäpp svensk 
att skriva om sen Svennis försvann. 
Och raskt spred sej ryktet till både Af-
tonbladet och Expressen. 

Därför sitter jag nu där jag sitter, 
bakom mina persienner. Jäkla Fritiof!

Katarina Mazetti

JäKlA FRiTioF!

om du går förbi mitt lilla hus i bakom Kulturen i lund kommer du att finna att persien-
nerna numera nästan alltid är neddragna. Bakom dem sitter jag och gömmer mej för 
skandalpressen, både den svenska och den brittiska. och det är, tro det eller ej, faktiskt 
Fritiof Nilsson Piratens fel!

Illustration av Gustaf Öhrnell

Aftonbladets favoritord för att beskriva Sverige ef-
ter valet 2006 är ”tufft”. Förutom att sätta ordet i en 
mängd rubriker har de också en egen liten vrå på sin 
hemsida helt tillägnad det ”nya tuffa  Sverige” (http://
www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/ ).

Jag undrar, har det blivit så himla tufft, eller är det 
bara så att vi är lite ovana vid högerpolitik?

SvD skriver idag (sön 1 okt) om hur dagens unga 
är den första generationen i modern tid som inte får 
”socialdemokratin med modersmjölken”. Min första 
känsla är att jag blir lite avundsjuk då jag själv bara 
fick dricka sosse-mjölk, men framförallt blir jag nyfi-
ken på vad som kommer hända.

För visst märks det att Socialdemokraterna har 
smaksatt bröstmjölken i Sverige? Hela Sverige (inkl. 
de borgerliga) var t.ex rörande överens om att S gjor-
de ett katastrofval när BARA var tredje svensk rös-
tade på dem. Det märks också så fort Alliansen vågar 
sig på lite högerpolitik som inte har med skatter att 
göra. Då har vi en tendens att överreagera en aning.

Få reagerade när S kallade de nya reglerna i sjuk-
försäkringen för ”stupstockspolitik”, alltså att Allian-
sen avrättar folk. (Däremot blev det för mycket när 
Mats Odell kallade ett S-förslag för ”tobleronepoli-
tik”. Då ordnade t.ex. SR en debatt med temat – ”har 
det politiska klimatet blivit för hårt?”)

Fas 3, som är förvillande likt socialdemokraternas 
tidigare arbetsmarknadsåtgärder, beskrevs  i en Svt-
granskning som en ”slutförvaring” av människor, ett 
uttryck som normalt används om radioaktivt avfall.

Den nya C-ledaren Annie Lööf har redan fått utstå 
hård kritik, bl.a. av en professor i samhällskunskap, 
men inte för sina faktiska politiska förslag utan för att 
hon är – håll i dig nu – nyliberal. Alltså… hon har en 
annan politisk inriktning än… det … normala… Hen-
nes människosyn sägs därför vara ”fascistisk”.

I ett land där O´boyen smaksatts med socialdemo-
krati jämförs annan politik med: Avrättning, livstids 
fängelsestraff och fascism.

Men hur kommer Sverige se ut när S till slut får till-
baka makten efter 100 år av M-styre, när vi får en ny 
generation som är den första i modern tid som inte 
fått moderat samlingsparti i modersmjölken?

Jag gissar att Moderaterna kommer ha skrapat ihop 
en arbetslinje-rörelse som envist demonstrerar varje 
år trots att de suttit vid makten i ett sekel. Det kommer 
vara fullständigt normalt att moderaterna går runt med 
blå fanor hojtandes nidramsor om t.ex. facket.

Försöken att avprivatisera sjukvården kommer kall-
las för ”skendränkningspolitik” då man hittat någon 
som fått sämre vård.

Återinförandet av LAS kommer liknas vid Guan-
tanamofängelset (sist in, aldrig ut) men om någon vå-
gar kalla moderaternas förslag att betala av statsskul-
den för ”hästsvanspolitik” – ja då har det gått för långt.

Grå-moddar sätter igång valanalyser som ska 
reda ut varför BARA var tredje svensk röstar blått. 
(Berodde det kanske på att de hade en kvinna som 
partiledare?)

Och förhoppningsvis kommer Aftonbladet ha en 
egen avdelning på sin hemsida som de kallar – Det 
nya mesiga Sverige!

Simon Svensson

DeT NyA MeSiGA SVeRiGe!
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PiSTolS

Dädädädä-dedede-dädädädä-dedede!!
Vad fan! Precis när jag skulle öppna 

dörren och skrika ”Skruva ner!” hejda-
de jag mig. Jag tog ett steg tillbaka, lyss-
nade och hörde att det var gitarriffet till 
”God save the Queen” med Sex Pistols 
som dånade i min 12-åriga dotters rum 
07.40 på morgonen innan skolan. Vänta 
nu, ska jag vara en sådan tråkmåns till 
förälder som gnäller när barnen spelar 
för högt på sitt rum? Icke. 

Helt tagen gick jag tillbaka till köket 
och tog ett rejält kliv down memory 
lane. Min dotter börjar dagen med en 
dos Pistols, precis som jag själv gjorde 
när jag gick i skolan. Rörande. Och jag 
har absolut inte lotsat henne, hon har 
på egen hand upptäckt Sex Pistols, 
Clash, Ramones med flera. Indirekt 
har hon nog fått i sig en del via faders-
mjölken, men det mesta har hon snokat 
upp själv.

Pistols. Sex Pistols. Smaka på nam-
net. För vissa en dagslända, ett gäng 
slynglar från London som blev sym-
bolen för punken, förvisso en spark i 
röven på hela den etablerade musik-
industrin och en vitaminspruta för alla 
gryende rockband, men musikaliskt 
begränsade och i längden ointressan-
ta.  För andra en inspiration som varar 
än i dag, drygt 30 år senare. 

Jag tillhör den senare kategorin, och 
är utled på att läsa om bandet som en 
produkt av managern Malcolm McLa-
ren, gjord mer eller mindre som ett ab-
surt skämt, som en parodi. Jag menar 
inte att det inte stämmer till viss del, 
McLaren gillade koncept och drog sig 
inte för att spöka ut de grupper han 
jobbade med i märkliga utstyrslar.

Men för mig blir allt sådant resone-
mang ointressant så fort jag sätter på 
en låt, helst de tidiga singlarna eller 
från den enda LP:n, Never mind the 
bollocks. Den urkraft som möter en, 
år ut och år in, är lika häftig varje gång 
– vad är det som gör att det här aldrig 
blir urvattnat och tidsbundet, som så 
mycket annat från de där åren i slutet 
av sjuttiotalet?

För en del år sen kom en dvd som 
berättade historien om inspelningen 
av LP:n. Äntligen skulle man få reda på 
hemligheten! Men såklart  fanns det 
ingen, mer än den vanliga: Lyckliga 
omständigheter och tillfälligheter, ett i 
grunden tätt, tight rockband, en udda 
och fenomenal sångare samt duktiga 
producenter och tekniker. Kanske är 
trummisen Paul Cooks förklaring den 
som säger mest: Vi spelade punkrock, 
med betoning på rock. En tydlig spiral 
ner i rockhistoriens rötter: Chuck Ber-
ry, Stones, glamrockbanden. Och så 
då Rotten, dvs John Lydon, som fräste 
fram sina texter som en bakgårdskatt, 
beredd att bli klöst när som helst och 
lika beredd att klösa tillbaka.

Såg dem aldrig när det begav sig, 
men kunde inte låta bli att se dem på 
Sjöhistoriska muséet i Stockholm i 
mitten av nittiotalet, när de gjorde sina 
första spelningar sedan sjuttiotalet. 
Det var utomhus, soligt och naturligtvis 
dömt att misslyckas, men ändå ok. De 
gjorde inte bort sig, men magin fanns 
inte där.

Originalbasisten Glen Matlock var 
med igen, han som enligt legenden 
blev kickad av McLaren för att han var 
för normal och dessutom gillade Beat-
les. En höjdpunkt i dokumentären om 
Never mind the bollocks  är f ö när han 
berättar hur han satt och pillade på 
ett piano och hittade riffet till Bowies 
Hang on to yourself, som blev till led-
motivet i Anarchy in the UK. Inget man 
tänker på om man lyssnar direkt, men 
visst finns det likheter. Kul kuriosa!

På tal om Bowie och kuriosa är his-
torien om hur Steve Jones och Paul 
Cook stal förstärkare och gitarr bakom 
scenen under tiden som Bowie gjorde 
en av sina legendariska konserter på 
Hammersmith Odeon fantastiskt ro-
lig. Om den är sann är väl tveksamt, 
men den har berättats och skrivits om 
så många gånger att den med lite god 
vilja kan stoppas in i mytpaketet kring 
Pistols.

Vet inte om Sex Pistols finns hösten 
2011, spelar ingen roll på något sätt, 
men det de gjorde med mig finns de-
finitivt kvar. Har svårt för tillgjordhet 
och prålighet när det gäller rockmusik, 
blir aldrig för gammal för att kasta mig 
längs väggarna till en gammal punklåt, 
och älskar nya artister som bekänner 
färg, dvs skriver texter om saker de bryr 
sig om, och inte är så jävla rädda för 
att sticka ut. Som vågar vara ärliga och 
personliga helt enkelt, och inte skäms 
ett dugg för att vara primitiva. Finns ett 
par band i min hemstad Malmö som 
jag nyss upptäckt med den attityden, 
ett heter Bäddat för trubbel, ett annat 
Dalaplan.

Det får bli dagens skivtips!

Thomas Holsts

RAPPoRT FRåN VilDMARKeN

Jo, jag var nyligen på drift igen. Det hän-
der, men den här gången kom jag lite 
oväntat hem med en viss förtjusning 
över Gällivare. Egendomligt kan tyck-
as, men jag skall försöka förklara mig. 

Trippen gick raka spåret Ystad – Tar-
fala. Bil, flyg, flyg, buss, buss, helikop-
ter, så kan fjällvandrandet ta fart ome-
delbart tänkte jag. En vattentät plan 
på pappret men på väg upp i den be-
römda Tarfaladalen var jag inte lika be-
geistrad där jag irrade runt i spöregn 
och kompakt dimma och försökte hitta 
fjällstugan. Blindbock i ett oändligt 
stenröse, mumlade jag för mig själv, sli-
randes på klapperstenen. Jag förban-
nade Claes Grundsten, Henry David 
Thoureau och alla andra trädkramare 
som sänder intet ont anande oskyldiga 
i fördärvet med överdrivet tjusigt foto-
grafi och förtrollande skriverier. Men, 
efter en stund gick jag något förvå-
nad in i väggen på STF-stugan och var 
framme. Rena turen, hade jag gått lite 
snett i dimman hade jag antingen gått 
in i dasset eller ner i sjön. 

När jag kramat det mesta av vattnet 
ur kläderna och hängt packningen på 
tork och fått mig en tuting (Laphroaigh, 
det ska va Islay i fält) satt jag där över 
guideböcker och kartor igen, redo för 
nästa etapp och tagandes Grundsten 
och kompani till nåder. Ett gäng sjuttio-
åringar såg vad jag höll på med och fö-
reslog att jag skulle hänga med dem på 
trepassleden till Nallo och Vistas. Rätt 
över bergen i dimman? Ni pensionä-
rer är inte kloka, sa jag och hängde jag 
kvar i stugan och lyssnade på ett gäng 
bergsklättrarproffs snacka om olika 
sorters yxor medan pensionärerna dan-
sade iväg i dimman. Jag nynnade på 
Brown girl in the ring och drack en liter 
kokkaffe i Joe Simpssons ära.

Tarfala skall vara Sveriges vackraste 
plats men inte vet jag om det stämmer. 
Dimman låg som ett lock över hela här-
ligheten. Jag beslöt efter att ha hört det 
mesta om yx-design att dra. 500 meter 
från Kebnekaise fjällstation drog the 
mother of all rain storms igenom dalen 
och jag svor en ny ramsa över Thoreau, 
Grundsten & Co men en halvtimme se-
nare var vädret som på en lyckad Mal-
lorcasemester och prylarna torkande. 

Det är upp och ner upp och ner på 
många sätt i fjällen. Trots skoskav och 
värkande muskler och slumpmässi-
ga skyfall så vill man bara hålla på och 
hålla på. Promenadmanin riskerar ta 
över även den värsta slashas, inte bara 
pensionärer. Den gamle Thoreau och 
hans kompanjoner tjatar i sina skrifter 
om vandrandets förträfflighet och en-
ligt mina empiriska undersökningar så 
har de vissa poänger. Att just våra fjäll 
är snygga över genomsnittet gör själva 
området till något extra men det är inte 
bara de vackra effekterna av vår gamla 
istid som snofsar till promenaden. Det 
sägs att vad det handlar om är ”reco-
very of our primal instincts”, att vildmar-
ken skalar av civilisationens fernissa 
på några dar och att vi knallar rätt in i 
vår sanna natur på fjället och får en en  
paus från vår vardags rastlösa sömn-
gångarliv och en stunds bot mot den 
moderna människans brist på naturlig 

extas. Kanske det.
I Kaitumjaure träffade jag iallafall ett par pensione-

rade Californier som uppenbarligen smittats av någon 
sorts primal wilderness bliss och väckts ur sin rast-
lösa slummer. Man kunde se att de inte hade mycket 
kvar av civilisationens skal. Jag räckte fram näven. 

– Americans! What on earth possessed you 
to come here?! Californierna skrockade genom 
vildavästernskäggen. 

– A coffee table book said this is one of the best 
hikes in the world so we’re here to tick it off the list, sa 
den ene. 

– We like to do long hikes, sa den andre och börja-
de deklamera Robert W. Service ur minnet.

And I’m hitting the trail in the morning boys/
and you wont see my heels for dust/for it’s “all 
day” with you /When you answer the cue/of the 
Wan-der-lust

Vad kan man göra annat än att bjussa på Laphroaigh 
efter det? 

Nästa dag knatade jag ifrån de Californiska stål-
männen och tog mig först till Teusejaure och rodde 
sen över sjön ihop med en glad gubbe med fru. Pen-
sionärer naturligtvis. De två var ute i fjällen för 75:e 
gången. Vad säger man? Jag knatade vidare mot 
Vakkotavare och bussen till Gällivare. 

I väntan på transport fick jag höra att ett religions-
krig rasade i trakten. Det hade jag inte precis räknat 
med men det råder tydligen osämja mellan öst och 
väst-lestadianer. Jag minns inte riktigt vad chismen 
gällde men det var nåt med köksinredning, tror jag. 
Du skall ikke hava gardiner, lyder ju det elfte budor-
det. När jag väl satt i down town Gällivare med en 
ridiculous sized Norrlands Guld framför mig och stu-
derade folks lägenhetsfönster medan raggarbilar-
na körde sina rundor försökte jag passa mig för bråk 
men allt var lugnt, jag såg inte till särskilt många, allra 
minst några militanta lestadianer. Senare på perrong-
en, i väntan på tåget söderut, dök det faktiskt upp 
lite folk men det blev ingen fight då heller. Jag råkade 
en inföding, av allt att döma neutral i religionskriget. 
Snubben blev nyfiken på min promenad när han såg 
mitt gepäck och frågade var jag varit, sugen på att 
vandra som han va. Jag berättade. Han nickade gil-
lande och sa sen att han att han vandrar i Sarek 8-10 
gånger om året. 8-10 gånger! 

– Din jävel! sa jag. 
– Jo, men det ligg› ju precis här bredvid, sa han, 

drog ett smittsamt norrlandssmil och en tjugo minuter 
lång föreläsning om var man skall gå i den berömda 
vildmarken intill. Under tiden jag antecknade kände 
jag hur avundsjukan kom krypande. Jag måste ha fått 
för mycket frisk luft och under veckan kommit lite väl 
nära mina mörkare primala instinkter, för när jag stod 
där och hörde på alla dessa vandrartips i sommarvär-
men, med Sarek om hörnet och de 200 milen på tåget 
framför mig, så måste jag erkänna att jag tänkte Gälli-
vare, Gällivare, här skulle man bo.   

Fredrik Hellström

Visst, titeln för detta hörn av Nya Upp-
lagan, är talande. Man är ”In it for life” 
vare sig man vill det eller inte. Jag har 
ägnat större delen av mitt vuxna ni liv åt 
hårdrock, heavy metal, och alla andra 
subgenres som innefattar hård och 
dieseldoftande musik och tänker fort-
sätta med det. Nu senast hängde jag 
med Robban Berciovic och alla de an-
dra på hårdrockskryssning för att stifta 
bekantskap med band jag inte sett för 
och umgås med gamla favoriter som 
Hardcore Superstar. HCSS är alltid 
bra och explosiva. Ett riktigt jävla bra li-
veband med ett koppel riktigt bra låtar. 
Men en hårdrockskryss är så mycket 
mera än bara bra band på scenen. Det 
är umgänge mellan hårdrockare från 
hela Sverige och i alla åldrar. Faktum 
att jag till och med stötte på folk från ut-
landet också. Hårdrock förbrödrar helt 
klart. Det är karaoke där folk sjunger 
mycket hellre än bra och det är själv-
klart taxfree-sprit, spel och dobbel. 
Egentligen en helt vanlig kryssning fast 
med ovanligt hård musik om man ska 
beskriva det enkelt. Close Up Maga-
zine är Sveriges äldsta hårdrockspu-
blikation och de har under åren gjort 
ett försvarligt antal kryssningar över 
Östersjön genom åren. Detta var dock 
min första hårdrockskryssning. Andra 
kryssningar har jag dock gjort ånga 
gånger men onekligen ger det lite stå-
päls att åka båt tillsammans med 2000 
likasinnade.

Jag fick ett nytt favoritband på kryss-
ningen. F.K.Ü från Uppsala spelar Th-
rashmetal som den spelades i New 
York under 80-talet. Det är glatt, det är 
galet och inte så lite tajt. F.K.Ü utläses 
Freddy Kruegers Ünderwear. Ni vet 
han skräckfilmsfiguren med den randi-
ga tröjan och de vassa naglarna. Ännu, 
vid 47-års ålder, så kan jag bli fullstän-
digt golvad av ett band jag aldrig sett 
eller hört förr, eller som bara är så bra. 
In it for life, liksom.

Med på båten fanns ett koppel av 
landets trevligaste musiker och band-
medlemmar. Victor Brandt från Entom-
bed, Jörgen Sandström som berättade 
om Krux nya platta, Lord K var utklädd 
till Leatherface, L-G Petrov och många 
många flera. Sa jag att jag älskade 
detta?

Jerry Prütz

iN iT FoR liFe

Problemet med att skriva i ett månadsmagasin, är att, 
vill man vara aktuell och inte bara skriva om det som 
skett, så måste man gissa vad som händer just nu, när 
du läser det här. Jag tänkte därför vara lite extra djärv: 

Jag tänker till att börja med att glädjas med och 
gratulera HIF till guldet i Allsvenskan. Jag vill också 
tacka för en fin guldfest, där jag fick äran att DJ.a, på 
festen med supporterklubben Kärnan. Grattis Äng-
elholm, till att ni gick upp i Allsvenskan! Vi, min familj 
och jag har haft en fantastisk första månad i ”syd-
kustens pärla”- Ystad. Jag kanske till och med sitter i 
Thailand, när du läser det här. Jag jobbar just nu, med 
musik till ett spännande filmprojekt och pilotavsnittet 
till mitt kommande tv-program, blev helt fantastiskt. 
bob hunds nya singel, har blivit en radioplåga och 
ligger etta på singellistan. Att oktober; blev den var-
maste någonsin, gör ju inte heller saken sämre. Jag 
är också väldigt glad att de har hittat en kur mot både 
aids och cancer. Att moderaterna återanställde alla 
de som de sparkade på regeringskanslit, med högre 
lön, var ju helt otroligt! Den ekonomiska krisen i Euro-
pa, har gjort att alla bryr sig mer om hur det är i Afrika, 
för att vi har fått perspektiv på tillvaron. 

Att äppeltavlan skulle föreställa; Tommy Cooper 
(känd, tyvärr avliden engelsk komiker i Fez), var en 
glad överraskning!

Jag sitter för övrigtjust nu vid poolen som ligger, 
bara någon meter från havet, på Kai bae beach, på 
mitt älskade Koh Chang, i mitt ännu mer älskade 
Thailand och skriver om det samma. ”Jonas Jonas-
sons”- vårt café har öppnat och om bara någon dag 
börjar höstlovet. 

Allt det här verkar ju lovande och jag känner mig 
frestad; att börja skriva om julfirande och nyårsafton, 
men jag skriver istället om Ålafrossan i Kåseberga: 

Det börjar med årets nyhet: Ålachips och hösten 
stora drinksuccé; ”Sargasso”, sedan följer; sju sorters 
Ål; Ålamad (Ålsmörgås), Ålasoppa, kogad Ål (kokt 
Ål), stekt Ål, Piraten Ål (timjanstekt Ål), Luad Ål (lätt-
rökt Ål, som sedan steks på en bädd av svagdricks-
indränkt Alspån), Ålaäggkaga ( säger sig självt!) och  
en piraten besk och Äblakaga (äppelkaka) på slutet. 
Snapsvisorna duggar tätt och bukarna spänns ikapp. 

It´s a h”ÅL”y moment!
Med ål på näthinnan, sitter jag på en Thailändsk 

restaurang, med en ”Pad kra pao kap kai dao, song 
fong”- fläskfärsgryta med thaibasilika, två stekta ägg, 
serverat med ris.  Jag tänker på kontrasten mellan, det 
”böösta” (kyliga!?), Skåne och smått avsvalnande 
och upptorkande Thailand. Det bästa av två världar. 
Kan man ha det bättre? Nog med drömmande nu: 

Idag är det den 25:e september och det är; 29 da-
gar, 23 timmar, 4 minuter och 2 sekunder, tills jag 
åker till Thailand.

Hmm, vad ska jag då skriva om nästa månad? Jo, 
jag vet: Tänk att det kunde börja snöa, ännu tidigare i 
år; 10 november! 

Jonas ”finns det ål i Thailand?” Jonasson

KoNSTeN ATT SKRiVA oM DeT FÖRGåNGNA 
iNNAN DeT SKeTT liVeT FRåN DeN lJUSA SiDAN

Jag lever det liv jag vill leva. Jag har det 
bra.

Varför skulle jag inte göra det var-
för skulle jag ha ett arbete jag vantrivs 
med, vänner jag avskyr eller köra Re-
nault. Jag skulle aldrig köra Renault, 
hellre rattar jag en sardinburk än sät-
ter mej bakom ratten i en Renault. Nej 
då, så illa kanske det inte är, men jag 
har lyckats bygga upp ett slags förakt 
gentemot dessa Renaultbilar. Alla ha-
tar Saab men jag som kör Saab måste 
hata nåt annat, så jag hatar Renault.

Genom hemlig insider information 
som jag lyckats hacka mej fram till på 
google vet jag att det är Renaults fel att 
Afrika svälter, att Grekland har en eko-
nomisk kris, att oljan tar slut, de höga 
skatterna, arbetslösheten och att Hiv 

sprid som en löpeld mellan apstam-
marna i Kenya.

Jag vet det för jag har läst det, och det 
man läser är ju sant, så det måste vara 
så. Jag är inte så dum som jag ser ut!

Nåja, vart var vi någonstans? JO:  
Jag lever det liv jag vill leva. Jag har det 
bra, trots dessa hemska bilar som spri-
der pest, farsot och epidemier.

Jag har det bra, jag har det så bra 
som jag förtjänar, och vid det här laget 
förtjänar jag bara det bästa. Det är nog 
med dåliga tider för min del – det är nog 
med jämmerdal och beklagan. Från 
och med nu ska jag se livet från den 
ljusa sidan: jag ska skratta när det är ro-
ligt, le när jag mår bra och gråta när jag 
ser Brad Pitt med sin Angelina Jolie.

Om jag är trött sover jag och om 
hungern skulle riva min mage tänker 
jag äta, och jag tänker äta det jag är 
sugen på. Bort med bantningskurer 
och pulverdieter, bort med lufttorkad 
skinka och motion från och med nu ska 
jag göra det som faller mej in NÄR det 
faller mej in. Vill jag baka pepparkaks-
hus i juni eller springa naken genom 
södermalm då tänker jag banne mej 
göra det!

Livet är för kort för att ängslas. Li-
vet är för värdefullt för att dekorera det 
med sorg och elände. Jag är för dyrbar 
för att utsätta mej för faror och risker 
som ändå inte leder någonstans. Hell-
re ett bangyjump från någon hög bro 
än att köra Saaben 210Km/timmen på 
trettio väg man måste välja sina äventyr 
man måste se till att man har lite skoj 
innan livet har skojat färdigt med en.

Man har bara några dagar och dom 
är räknade. Många har redan gått, pas-
serat utan att man tänkte på det – det 
finns ett ordspråk. Vad var alla dagar 
som kom och gick – Jo, det var livet.

Tänk på det ni:  Livet är det som på-
gar just nu medan vi gör annat.

Vi har bara ett liv, ja om man inte räk-
nar med underlivet då, för i så fall har vi 
två, men att leva underlivet som om det 
vore det allra sista.

 Nej vi tänker oss att vi bara har ett 
liv, strunta i underliv och andra liv som 
du kan komma på – nu tänker vi på li-
vet, själva levnadsloppet.

Man ska inte ta sej själv på så stort 
allvar samtidigt som man ska ge sej 
det bästa av det som är. Man är värd en 
livskamrat som respekterar en, som är 
trogen, ärlig och hygglig. En och annan 
magruta skulle heller inte skada men 
vem är egentligen jag att komma och 
kräva sånt, Jag som har mina rutor in-
kapslade i mjuk vaddering.

Nu hamnade jag bortanför ämnet 
igen. Det verkar vara svårt att hålla sej 
på rätt linje så här i afton. Jag är lite för-
virrad i skrivandets stund. Jag är lite yr 
och konformad.

Jag är trött men nöjd. Jag kan le trots 
att jag ännu inte bytt de strumpor jag 
ledde senaste gympapasset i. Det luk-
tar illa men det gör inget. Jag är glad 
ändå. Jag har jobb, jag har vänner och 
två systrar som jag älskar jag har en lil-
lebror också som jag älskar lika mycket 
och det enda som är synd med honom 
är att vi inte har så god kontakt . Jag har 
en systerson och en hund – hund. Jag 
skriver hund hund för de är faktiskt två: 
Min egen och syrrans.

Jag har en Saab jag kör inte Renulat 
Renult bär världens alla olyckor på sina 
hjulaxlar. Saab är bra. Sabb är suveränt 
att köra trots allt som skrivs om dom.

Saab är bra.
Ja så är det verkligen.

Sofia Rapp Johansson

”Från och med nu ska jag se 
livet från den ljusa sidan: jag 
ska skratta när det är roligt, 
le när jag mår bra och gråta 
när jag ser Brad Pitt med sin 
Angelina Jolie.”

Illustration av Kajsa Nilsson
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Amelia Adamo har under de senaste 
fyrtio åren gjort tidningar för Kvinnor, 
om ämnen som Kvinnor är intressera-
de av: flärd, lyx, glam, rysch, pysch, riff, 
raff, doftljus, hudvård, dagkräm, bad-
skum, gladsex, bodypump, zonterapi, 
algterapi, ljusterapi, chokladbantning, 
chockbantning, solarier, fitness, fitt-
lyft, kristaller, kristallkulor, spågummor, 
rynkmedel, charterresor och Amelia 
Adamo.

Man kan kanske hävda att Adamo 
med denna hållning nedvärderar kvin-
nor. Man kan också titta på hur många 
exemplar av tidningarna som trycks 
och säljs och vilka det är som köper 
dem, och sen hävda att kvinnorna ned-
värderar sig själva.

Från Svensk Damtidning (en tidning 
med bilder på sjukt solbrända adels-
män som spelar golf) och Husmodern 
(en tidning med bilder på grytvantar) 
kom Adamo på 1980-talet till Aftonbla-
det. Där startade hon 1984 Söndags-
bladet, som höjde den knäande tidning-
ens upplaga om än inte dess anseende. 
I en färgrik liten extratidning kunde den 
hugade läsaren läsa, kanske inte allt, för 
det skulle få plats mycket bilder också, 
men åtminstone det viktigaste, om heal-
ing och dekorkuddar.

Bilagan blev en succé. Adamo 
blev en succé. Hon seglade vidare till 
Vecko-Revyn och startade sen, i takt 
med att hon själv åldrades, tidningar 
för kvinnor i yngre medelåldern (Ame-
lia), kvinnor i medelmedelåldern (Tara) 
och kvinnor i övre inkomstklassen (M-
magasin). Det mesta har blivit succé-
er. Två gånger har hon tilldelats Stora 
journalistpriset, ett pris Bonniers instif-
tat och som för enkelhetens skull oftast 
går till Bonniers journalister.

1988 fick hon ett annat pris, som 
hon kanske inte spikade upp på he-
dersplats i hemmet. De seriösa veten-
skapsivrarna i föreningen Vetenskap 
och Folkbildning gav henne priset som 
”Årets förvillare”. Att Adamo råkade 
förvilla läsarna hade sina orsaker. Hon 
hade nämligen blivit förvillad själv. Av 
personer med anknytning till Veten-
skap och Folkbildning.

Om det hela framstår som förvillan-
de så har det alltså sina orsaker.

Föreningen Vetenskap och Folkbild-
ning, vars medlemmar kallar sig ”skep-
tiker”, grundades 1982 och har länge 
levt länge sitt liv på skuggsidan. I skum 

belysning – men också i full belysning – påminner de 
om en rollspelsklubb: ett antal naturvetare, tekno-
loger och marxister som brukar träffas i nåt undan-
skymt skrymsle på KTH och gemensamt reta upp sig 
på hur pseudovetenskapen bredde ut sig i samhället.

Likt jultomten – som de givetvis inte tror på! – 
har de stigit fram en gång om året och delat ut två 
priser:”Årets förvillare” (jfr Fantomens goda märke) 
och ”Årets folkbildare” (jfr Fantomens dödskallemär-
ke). Förvillare som belönats är bland annat journalis-
ter och tevekanaler som gett plats åt astrologer och 
medium. Folkbildare som belönats är bland annat för-
fattaren PC Jersild och sköldpaddan Skalman.

1986 la VoF ut ett bete till Amelia Adamo som var 
alldeles för saftigt och välsmakande och uppåt väg-
garna helprilligt för att hon inte skulle sluka det.

Vi pratar helt enkelt om ett prank. Ett practical 
joke. Mikael Nyberg, journalist på vänsterkanten, och 
Hans Isaksson, läkare på vänsterkanten, vid tiden 
styrelseledamot i VoF, hade suttit nånstans i en stuga 
(antagligen belägen på vänsterkanten) och retat upp 
sig på hur Adamo börjat fylla Söndagsbladet med ar-
tiklar av typen ”Passar ert blod ihop? – Välj partner 
efter blodgrupp”.

Nyberg och Isaksson fantiserade ihop en alterna-
tiv behandlingsmetod: omfaloskopi, naveldiagnostik. 
De skrev en hittepåartikel där den danske journalisten 
Lave A Visfup gick till den danske ”omfaloskopisten” 
Jesper Ernst-Olesen och blev navelbehandlad. De 
skrattade antagligen när de formulerade flummiga re-

sonemang om att varje cell innehåller ”en total informa-
tion om hela organismen” och att man därför bör utgå 
från ”den centrala och livgivande naveln”. De skrattade 
antagligen ännu mer när Amelia Adamo köpte artikeln.

För att ge reportaget lite skenbar tyngd och stadga 
insisterade Söndagsbladets redaktion på att den 
också måste innehålla ett utlåtande från en riktig dok-
tor: ”De säger säkert att det är bluff, men vi måste ju 
ha en kommentar.” Det var nu inga problem att ordna 
eftersom en av artikelförfattarna ju egentligen var lä-
karen Hans Isaksson. 

Isaksson sa således i artikeln som det var: ”Som 
jag har fått metoden beskriven verkar den vara ett 
rent skämt.”

I den repliken fanns med andra ord en nyckel för 
den uppmärksamme läsaren – men rimligen också 
för den uppmärksamme redaktören. Samma person 
skulle också kunna ha reagerat på journalistnamnet 

Lave A Visfup: ”lave avisfup” blir på 
svenska ”göra tidningsskoj”. Inte minst 
hade man kunnat reagera på att omfa-
loskopisten i reportaget förstorade upp 
journalistens navel 700 gånger, vilket 
torde göra förstoringen jämbördig i 
storlek med en smärre idrottsarena.

Inget av detta fick dock Adamo och 
hennes redaktion att haja till. Istället 
publicerades artikeln rakt av.

Hade Isaksson och Nyberg alltså 
skrattat elakt när de kokade ner hela 
zonterapi-akupunktur-holistik-häxe-
riets ingredienser och svängde ihop en 
ny och ännu tossigare soppa, så skrat-
tade de troligen ännu elakare när de 
meddelade TT att tidningen Aftonbla-
det okritiskt sörplat i sig hela anrätt-
ningen. Adamo försvarade sig: ”Men 
jag tycker inte att det här med navel-
skådning var underligare än till exem-
pel healing, som vi skrivit om tidigare.”

Vilket hon för all del har rätt i, enligt 
principen ett fel plus ett fel ger ett rätt. 
Men idén om att en galenskap ursäktar 
en annan är ingen accepterad idé. Att 
du en gång har slagit ett barn urskuldar 
inte att du en annan gång slår ett annat 
barn. Att du en gång springer naken 
genom staden, vilt skrikande att Jimi 

Hendrix lever, slätar inte över att du en 
annan gång trär franskbröd på fötterna 
och smörjer in torson i hollandaisesås.

Det var med största sannolikhet en 
mycket nöjd förening för vetenskap 
och folkbildning som kunde tilldela 
Amelia Adamo 1988 års utmärkelse 
för Årets förvillare. Inte utan självgod-
het formulerade de motiveringen: 

”Principen tycks vara att det som 
säljer inte ska ifrågasättas, allra minst 
med vetenskapliga argument. Amelia 
Adamo står i ledningen för denna na-
velskåderiets och det okritiska tänkan-
dets tjänst.”

Kalle Lind

i böckerna ”Människor det varit synd om” (2009) och ”Människor som gått till överdrift” (2010) har Kalle lind samlat reflektio-
ner kring människor i och strax utanför offentligheten. i och med ”Människor som har haft fel” (2011) fullbordar han en trilogi 
och räknar kallt med att han nu fått med det mesta som finns att säga om mänskligheten. Boken och texterna rekommenderas 
särskilt till felfria. Vi andra kan råka känna igen oss. Denna gång: Amelia Adamo och naveldiagnosen.

Människor som har haft 
fel: Amelia Adamo

Kalle lind

En resa in i den mer utbildade elektro-
niska musiken inleddes och blev några 
år senare accentuerad av att effektsö-
kande moogar och dåförtiden Walter 
(nu Wendy) Carlos inte var ensam-
ma, utan syntpoppen gjorde sitt intåg, 
långt efter den humoristiska ”Pop-
corn”. Ultravox bytte frontfigur, Depe-
che Mode bjöd på studsande tuggum-
min och Human League splittrades i 
två grupper där Heaven 17 inte rönte 
samma framgångar som de som fick 
behålla namnet och deras ”Dare” (men 
idag samarbetar Heaven 17 med nu-
tidens spännande syntetiska artister, 
medan Human League åker runt och 
meddelst konstgjord andning håller liv 
i det tidiga åttiotalets låtar). 

”Musik för tape” var en samling från 
sent femtiotal fram till det tidiga sjut-
tiotalet och känns idag som en vem-
är-vem över det svenska eam-undret: 
Sten Hanson, Bengt Emil Johnsson, 
Lars-Gunnar Bodin, Jan W. Mortenson 
etc. Skivan fick mig att leta vidare och 
jag upptäckte att den svenska elek-
tronmusiken utgavs relativt flitigt, inte 
minst som dokumentation av festivaler 
i genren. Och annat.

Och så Fylkingen.
Fylkingen grundades 1933 och är 

en förening som lämnat den renod-
lade kammarmusiken bakom sig och 
sedan femtiotalet varit ömsom tongi-
vande, ömsom ledande när det gäller 
experimentell musik och annan sam-
tidskonst. Fylkingen är inskriven i his-
torieböckerna med elektroakustisk 
kilskrift eftersom man 1952 anordnade 
landets första konsert för mediet och 
också starkt bidrog till skapandet av en 
inspelningsstudio för elektronisk mu-
sik: EMS i Stockholm. 

Förutom alla de årliga konserterna i 
föreningens regi och tidskriften Hz, är 
Fylkingen ett skivbolag. Också. Här har 
man slagit vakt om sitt arv och doku-
menterat, ibland ännu mer oväntad mu-
sik än väntad, trots etiketten, och det är 
glädjande att det stora flertalet lp fort-
farande finns att köpa direkt från skiv-
bolaget, glädjande både av ljudmäs-
siga skäl och eftersom bara en bråkdel 
av de tidiga vinylerna återutgetts på 
cd. En sådan bråkdel är Lars-Gunnar 
Bodins mästerliga ”Clouds” från 1977 
som förvisso saknar filmerna och dia-
bilderna men ändå ett särpräglat dra-
ma (på cd med bonusspår). Lp-skivor-

na ger det historiska perspektivet, med tävlingsskivan 
från Fylkingens egen tävling 1975 och från Sthlm 
elektronmusikfestival 1981 och 1982. Tonsättarpor-
trätt av Pär Lindgren och Rolf Enström är fascine-
rande, liksom det mycket överraskande porträttet av 
Sven-Erik Bäck, vars eam borde få större spridning, 
inte minst internationellt. 

Även på cd får de gamla eam-rävarna ta plats och 
bland senare utgåvor vill jag gärna nämna samlingen 
”Forerunners” med musik från åren 1955–1965 och 
där det knappt kan bli mer legendariskt, eftersom ti-
diga Rune Lindblad-stycken gnuggar axel med mu-
sik från Blomdahls ”Aniara”, Bengt Emil Johnsons 
”Enmans gubbdrunkning”, ”Doppelrohr 2” ett tidigt 
stycke av Bengt Hambræus och ”Atomskymning” av 
Ralph Lundsten från 1964 (enligt tonsättaren inte di-
rekt inspirerad av Katarina Brendels sf-roman med 
samma namn från 1957). Större delen av Miklós Ma-
ros’ sjuttiotal finns på cd:n ”Maros at EMS 1970–79” 
och här har den rena bandmusiken blivit vän med 
akustiska instrument, ibland brutalt men alltid själfullt. 

Rör vi oss framåt i tiden blir gränslinjen mellan eam, 
idm och rent kontemporär electronica, noise, drone 
och närslutet mer flytande, det är inte alls självklart 
att man ska vara sprungen ur akademin, precis som 
en av våra mest spännande samtida eam-komponis-
ter, Hanna Hartman, ligger på ett ”vanligt” skivbolag, 
Komplott. Bra tvärsnitt av hur det låter ”idag” får man 
t.ex. på ”1:2:3” från 2000 där det väser och ryser i 
stycken av Sten Olof Hellström, Paulina Sundin och 
Peter Lundén. Två år senare kom ”Circle 0”, en dubbel 
som är ren och skär samtidselectronica som kunde 
legat på vilket snap, crackle & pop-bolag som helst, 
samlad av flitige Mikael Stavöstrand och enda invänd-
ningen är väl just den: varför Fylkingen? Om det nu 
inte var för att bjuda just på detta äktenskap, tro? Dan 
Fröberg har släppt ifrån sig collageexperimentlusta 
på antikvariatet Rönnells etikett Håll Tjäften, gör sam-
maledes på ”15 songs (down at Jinxey’s)” och Lars 
Åkerlunds ”Ur”/”Volt” lämnar mig inte oberörd sam-
tidigt som den skickar tentakler bakåt i tiden, trots att 
den är producerad för samtida scen. Mattias Skölds 
”Taroom” är också en oborgerlig vigsel mellan det 
akademiska och det rytmbaserade från elektroniska 
bakgator, en mix av liveframförd musik som ger hopp 
om att gränserna suddas ut. ”Even while the earth 
sleeps we travel beneath frozen rivers” av Jonatan Lil-
jedahl och Daniel Karlsson är bråkigare, får högta-
larna tidvis att lyfta från golvet. Andra format är också 
testade, dvd:n ”Ström”, inte att beblanda med pratig 
radio, är just det, tre kvart med darrande, spelande, 
dansande kurvor och vibrerande ström, konstfärdigt, 
svårproducerat men lättuppskattat, Mattias Peters-
son ligger bakom. 

Och där det möts? Ja, först måste jag nämna den 
monumentala fem-cd-boxen ”Text-Sound Composi-
tions: A Stockholm Festival” som samlar de lp som ut-
gavs som dokument av festivaler 1968–77 och det är 
enastående, en skatt av innovativa, dråpliga, seriösa 

och rent drulliga experiment i mellan-
landet där texterna blir otydligt tydliga 
och musiken bara format ljud. Förut-
om våra inhemska hjältar (Bengt Emil 
Johnson (igen – jag erkänner, jag tillhör 
hans fans), Bodin, Hanson, Åke Hodell, 
Bengt af Klintberg och andra) finns 
också legendariska utövare som t.ex. 
Charles Amirkhanian och Annea Lock-
wood. Sedan över till de sex 7”-singlar 
från tidigt 2000-tal där Sten Hansons 
baserad på ljuden av sina hjärtproblem, 
rytmisk arytmik, intar en särställning – 
och vinylen kommer åter, meddelar Da-
niel Rozenhall på Fylkingen Records, 
själv spännande komponist, på plane-
ringsstadiet finns lp-utgivningar från 
Fylkingens stora bandarkiv. 

Tveklöst behöver vi Fylkingen, både 
som bro mellan akademi och bakga-
ta och som garant för att de artificiellt 
formade men innerligt kända ljudland-
skapen fortsätter utvecklas. Ute i värl-
den får Alan Licht telegraftrådar att 
sjunga om ödsligheten långt från ära 
och redlighet i Australien, Fiorella Te-
renzi avlyssnar galaxerna och JLIAT 
dekonstruerar progressiva rockskivor 
– däremellan behövs Fylkingen, tänker 
jag efter att ha lyssnat på ”ett vanligt 
rockband”, som de sade, Ved, kasta sig 
ut i tyngdlösheten och tolka konstnären 
och arkitekten Dubuffets kaosartade 
experimentmusik från tidigt 60-tal vid 
två konserter på Skissernas museum i 
Lund. Tre bandspelares tapeloopar in-
ledde och improvisation växlades med 
Veds vattenstämplade transskapande 
progressiva musik. Allt går igen. 

Jan-Erik Zandersson

Fylkingen records

Fylkingenlogga

Det fanns en tid när den av den elektroniska musiken fascinerade rockpojken breddade sitt letande i lp-ställen, när det i slutet 
av sjuttiotalet inte fanns fler skivor med Kraftwerk, Tangerine Dream eller Conrad Schnitzler att uppbringa och där lösningen 
var akademisk. Bandmusik, konkret musik, institutioner som ircam och eMS, elektroakustisk musik. Fransmän som Bayle 
och henry, Stockhausens minutiöst hopklippta tejper, obskyra holländare – men allra först hittade jag den till synes övergivna 
”Musik för tape” på Camps musik i eslöv, av alla ställen. 

Jan-erik 
Zandersson

”Vi pratar helt enkelt om ett prank. ett practical 
joke. Mikael Nyberg och hans isaksson hade suttit 
nånstans i en stuga och retat upp sig på hur Adamo 
börjat fylla Söndagsbladet...”
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Görlitz, belägen vid floden Neisse vid 
gränsen mot Polen i gamla DDR:s 
sydöstra hörn, är tveklöst en av Tysk-
land mest fascinerande städer – för-
enar skönhet med bevarad historia.

Här utvecklades ett samhälle redan 
på tusentalet, styrt av en borgmäs-
tare sedan 1282 – ett ämbete som 
idag innehas av en partilös tidigare 
kristdemokrat.

Under århundradenas gång har 
staden varit sachsisk, böhmisk och 
preussisk, ansatt av svenska trupper 
och Napoleon, och industrialiserad 
under 1800-talets andra hälft med 
tonvikten lagd vid motor- och vagn-
fabriker. Parallellt anlades en östlig 
förstad på andra sidan floden, idag 
polska Zgorzelec som nås med broar 
över Neisse.

Görlitz överlevde kriget utan nämnvär-
da skador. Blott broarna och trettiosju 
hus förstördes, vilket gör att staden 
kan stoltsera med omkring fyratusen 
byggnadsminnen – från medeltid via 
barock och renässans till den speciel-
la stil som kallas Gründerzeitarchitek-
tur, och som uppstod i Tyskland och 
Österrike från 1840 och några decen-
nier framåt, när en växande arbetar- 
och lägre medelklass behövde bostä-
der. I industrialismens barndom.

Men husen från grudläggartiden 
var inga vanliga hyreskaserner utan 
skäligen elaborerade byggnader med 
stilelement från olika epoker, och där 
tidens nya byggtekniker användes.

Väster om den gamla stadskärnan 
uppfördes hundratals dylika fastig-
heter, kompakta kolosser med indi-
viduella fasader och utsmyckningar. 
Hoppingivande som ikoner över en 
finansiell exapansion utan like i Eu-

ropa, innan den överhettade ekono-
min ledde fram till den tyska börskra-
schen 1873.

Efter krigsslutet 1945 drogs den 
tyska gränsen utmed den så kallade 
Oder-Neisselinjen, och Görlitz öst-
liga del på andra sidan floden tillföll 
Polen, följt av väldiga folkomflyttning-
ar. Varefter den sovjetiska ockupa-
tionszonen blev Tyska Demokratiska 
Republiken.

Här kan det vara intressant att no-
tera att Förbundsrepubliken Tysk-

land först erkände denna gräns fullt ut 
1990/1992, varvid man samtidigt avsa-
de sig alla territoriella anspråk i Polen!

Under DDR-tiden förblev Görlitz 
en industristad med stor fabrikation 
av tåg, medan den historiska bebyg-
gelsen delvis förföll, och 1980 stäng-
des gränsen mot Polen för normal 
trafik, sedan den då nyfödda fackför-
eningen Solidaritet bokstavligen givit 
DDR-myndigheterna stora skälvan. 
Det kalla kriget stämplade fortfaran-
de Europa, och i DDR fruktade man 
att demokratirörelsen i grannlandet 
skulle smitta av sig på Arbetar- och 
Bondestaten. Väl medvetna om att 

trettiotusen görlitzbor handfast de-
monstrerat mot regimen vid folkupp-
roret 1953. Och blivit brutalt nedslag-
na av folkpolis och Stasitrupper.

Med Murens fall 1989 skedde stora 
förändringar. Statliga östtyska fabri-
ker slog igen eller köptes upp av väst-
ligt kapital, och Görlitz invånarantal 
sjönk från drygt hundratusen till fem-
tiofemtusen. Och samtidigt inleddes 
ett gigantiskt renoveringsprojekt, som 
återförde staden till dess forna arki-
tektoniska glans.

Jag blir sällan imponerad men Gör-
litz överträffar alla förväntningar. Här 
finns en intakt Altstadt kliniskt fri från 
multinationellt tingel-tangel, och i 
grundläggarkvarteren skiner husen 
som smycken. Det är nästan för myck-
et att ta in.

Och genom staden som blivit två 
flyter Neisse som ett brett dike, med 
gångbro vid den massiva Peterskyr-
kan och bilbro ett stycke därifrån till 
Zgorzelec; idag med omkring trettio-
tusen invånare.

Förvisso är den polska sidan sliten 
och eftersatt men dessa broar repre-
senterar ändå EU:s bästa sida: inga 

gränslinjer, inga kontroller. Det är bara att prome-
nera eller köra. Och mötas av den polska tvillingsta-
dens främsta och litet patetiska attraktion – buti-
kerna med billiga cigarretter; alla licenstillverkade i 
Kraków.

Ty inte ens den polska vodkan, eller den polska 
ölen, är längre polsk. Allt ägs av västliga bolag.

För den kulturhistoriskt intresserade finns även en 
spektakulär kristen vallfart på den tyska sidan: Den 
Heliga Graven, uppförd i sent fjortonhundratal av en 
förmögen borgare som – anfäktad av sexuell ruelse 
– besökte Jerusalem och beslöt att uppföra en ko-
pia av Jesu grav i hemstaden. Och i den polska de-
len, granne med en pizzeria vid vattnet, föddes den 
kristne mystikern Jakob Böhme – andligt befryndad 
med Swedenborg – som myntade tesen om en ne-
gativ sida hos Gud; utan mörker inget ljus.

C-J Charpentier

Görlitz – pärla vid Neisse

Görlitz ligger tjugo mil sydost om Berlin. Själv 
bodde jag utmärkt på Hotel Drehscheibe på Lan-
deskronstrasse för 35 euro inklusive frukost och 
parkering – men det finns flera billigare pensionat 
i närheten. På de lokala små restaurangerna äter 
man kvällstid en varmrätt för sju-åtta euro.

1. I Görlitz finns hundratals intakta och numera väl-
renoverade bostadshus från grundläggartiden 

2. Gångbron från 2004 sammanbinder Görlitz 
med tvillingstaden Zgorzelec. T v en silo från 
1930-talet och i förgrunden ett oavslutat bygge

3. Peterskyrkan, påbörjad under 1200-talet och 
slutförd i sent 1600-tal, sedd från polska sidan 
av Neisse. I det skavda och halvt raserade hu-
set till höger ligger en butik med det fantastis-
ka namnet Lisas Billiga Cigarretter och Sprit.

Foto: C-J Charpentier

C-J Charpentier

1.

2. 3.

”Förvisso är den polska sidan 
sliten och eftersatt men dessa 
broar representerar ändå eU:s 
bästa sida: inga gränslinjer, 
inga kontroller. Det är bara att 
promenera eller köra.”
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Översättning: Lotta Askaner 
Bergström

N.Chomsky

Noam Chomskys senaste bok är 9–11: Was 
There an Alternative?, tioårsminnet av ”9–11”. 
Den utgavs i oktober 2001, och består till största 
delen av intervjuer som Chomsky gav till nyhets-
organisationer över hela världen dagarna och 
veckorna som följde på 9/11. 

Chomsky är professor emeritus i lingvistik och 
filosofi vid Massachusetts Institute of Technology 
i Cambridge, Mass.

I Pakistan, den 1 maj 2011, mördades 
den förmodade hjärnan bakom illdå-
det, Usama bin Laden. Det är också 
i Pakistan som de största och mest 
märkbara konsekvenserna har ägt rum. 
Washingtons ilska över att Pakistan 
inte överlämnade bin Laden har dis-
kuterats mycket. Men mindre har blivit 
sagt om pakistanernas vrede över att 
USA invaderade deras territorium för 
att utföra ett politiskt mord. De anti-
amerikanska känslorna hade redan för-
värrats i Pakistan och detta undeblåste 
glöden ytterligare.

En av de ledande specialisterna på 
Pakistan, den brittiske militärhistori-
kern Anatol Lieven, skrev i den ame-
rikanska utrikespolitiska månadstid-
ningen The National Interest i februari 
att kriget i Afghanistan ”destabiliserar 
och radikaliserar Pakistan, med risk 
för en geopolitisk katastrof för USA 
– och för världen – som vore mycket 
värre än det som skulle kunna hända i 
Afghanistan.”

På alla samhällsnivåer i Pakistan, 
skriver Lieven, finns det överväldigan-
de sympatier för de afghanska taliba-
nerna. Inte för att de är omtyckta utan 
för att ”talibanerna ses som ett rättmä-
tigt motstånd mot en främmande makt 
som ockuperar landet”. På samma sätt 
uppfattade man den afghanska muja-
hedin när de gjorde motstånd mot den 
ryska ockupationen på 1980-talet.

Känslorna delas av Pakistans militä-
ra ledare som inte ser med blida ögon 
på USA:s påtryckningar för att de ska 
offra sig själva i Washingtons krig mot 
talibanerna. Ytterligare förbittring be-
ror dels på de amerikanska terrorat-
tackerna (drönarkrig) inne i Pakistan 
som Obama drastiskt har trappat upp, 
och dels på att Washington kräver att 
den pakistanska armén ska föra krig 
för USA:s räkning i Pakistans stamom-
råden. Dessa områden har tidigare fått 
vara ganska mycket ifred, även under 
brittiskt styre.

Militären står för stabilitet i Pakis-
tan och håller ihop landet. USA:s age-

rande kan mycket väl ”provocera fram ett myteri inom 
vissa militära grupper”, skriver Lieven. Om det händer 
”skulle Pakistan som stat kollapsa mycket snabbt, och 
en sådan kollaps kommer att få katastrofala följder”.

Ännu mer katastrofala blir följderna på grund av 
Pakistans enorma, snabbt växande kärnvapenarse-
nal, och landets omfattande jihad-rörelse.

Båda är arv från Reagan-administrationen. Rea-
gans utsände låtsades att de inte kände till att Zia 
ul-Haq, som var den grymmaste av alla Pakistans mi-
litära diktatorer – och Washingtons favorit – höll på 
att utveckla kärnvapen. Han genomförde också, med 
pengar från Saudiarabien, en plan för en radikal isla-
misering av Pakistan.

Katastrofen som lurar i bakgrunden är att dessa två 
arv kombineras, så att klyvbart material kommer i hän-
derna på jihad. Då kan vi få se kärnvapen, antagligen 
”smutsiga bomber” explodera i London och New York.

Lieven summerar: ”I praktiken dör amerikan-
ska och brittiska soldater i Afghanistan för att värl-
den ska bli farligare för amerikanska och brittiska 
medborgare.”

Washington förstår uppenbarligen att USA:s age-
rande i det som har döpts till ”Afpak” – Afghanistan-
Pakistan – kan destabilisera och radikalisera Pakistan.

Den största läckan som hittills publicerats på Wi-
kiLeaks är dokumenten som skickats från USA:s am-
bassadör i Islamabad Anne Patterson, som stöder de 
amerikanska aktiviteterna i Afpak men varnar för att 
de ”riskerar att destabilisera den pakistanska staten 
och alienera både den civila regeringen och det mi-
litära ledarskapet, samt provocera fram en bredare 
kris om styret i Pakistan.”

Patterson skriver om möjligheten att ”någon som 
arbetar inom pakistanska regeringens byggnader 
gradvis skulle kunna smuggla ut så mycket klyvbart 
material att man kan göra en bomb av det.” Risken att 
det ska hända blir ännu större eftersom ”det är myck-
et sårbart att transportera vapen.”

Det är många analytiker som observerat att bin La-
den vann många stora segrar i sitt krig mot USA.

I maj skriver Eric S. Margolis i den amerikanska 

månadstidningen The American Con-
servative att ”(bin Laden) flera gånger 
hävdade att det enda sättet att driva 
USA bort från den muslimska världen 
och besegra de amerikanska hejdu-
karna är att dra in USA i flera mindre 
men kostsamma krig som till slut kom-
mer att ruinera dem.”

Det stod klart direkt efter attacker-
na den 11 september att Washington 
tänkte uppfylla bin Ladens önskningar.

I sin bok ”Imperial Hubris” skriver 
Michael Scheuer, en toppanalytiker på 
CIA som hade varit Usama bin Laden 

på spåren sedan 1996: ”Bin Laden 
har varit mycket exakt när han förkla-
rat sina skäl till att föra krig mot oss. 
Han försöker drastiskt förändra USA:s 
och västvärldens politik mot den mus-
limska världen”, och han har i stort sett 
uppnått sitt mål.

Han fortsätter: ”De amerikanska 
styrkorna och utrikespolitiken fullbor-
dar radikaliseringen i den muslimska 
världen, något som Usama bin Laden 
har försökt genomföra med avsevärd, 
men inte total, framgång sedan början 
av 1990-talet. Av resultatet att döma 
tycker jag det är befogat att kalla USA 
för bin Ladens enda nödvändiga allie-
rade.” Och frågan är om inte det fortfa-
rande stämmer, efter hans död.

Efter allt fruktansvärt som hänt un-
der det senaste decenniet infinner sig 
frågan: Fanns det något alternativ till 
västvärldens svar på attackerna den 
11 september?

Jihadrörelsen var till stora delar 
mycket kritisk till bin Laden. Den hade 
kunnat splittras och gå under efter 11 
september om ”brottet mot mänsk-
ligheten” som attackerna med all rätt 

kallades för hade behandlats som ett 
brott, med en intenationell aktion för att 
ta fast de misstänkta. Det erkände man 
redan då, men det alternativet togs inte 
ens upp till diskussion, utan man ru-
sade rakt in i ett krig. Det är också värt 
att nämna att bin Laden fördömdes av 
de flesta i arabvärlden för sin skuld i 
attackerna.

Vid tiden för hans död hade bin La-
dens betydelse sedan länge minskat. 
Månaderna före mordet var han helt 
utkonkurrerad av ”den arabiska våren”. 
Hans betydelse i arabvärlden fånga-
des i rubriken till en artikel i New York 
Times skriven av Mellanösternspecia-
listen Gilles Kepel: ”Bin Laden var re-
dan död.”

Den rubriken hade kunnat date-
ras mycket tidigare om USA inte hade 
mobiliserat jihadrörelsen genom sina 
hämnattacker på Afghanistan och Irak.

Bin Laden var utan tvivel en vördad 
symbol inom jihadrörelsen, men han 
spelade uppenbarligen inte större roll 
än så för al Qaida heller, detta ”nät-
verkens nätverk” som analytiker kallar 
det. Al Qaida arbetar huvudsakligen 
självständigt.

Till och med de mest uppenbara och 
grundläggande fakta om vad som hänt 
det senaste decenniet leder till blek 
eftertanke när vi funderar på vilka kon-
sekvenser den 11 september har fått, 
och vad de förebådar för framtiden.

Noam Chomsky

Artikeln är tagen från ”9-11: Was There 
an Alternative?, the 10th-anniversary 
edition of ”9-11” av Noam Chomsky, ny-
ligen utgiven av Seven Stories Press.

Distribuerad av The New York Times 
Syndicate
© 2011 Noam Chomsky

efter 9/11, var krig den 
enda möjligheten? 
Det har gått tio år sedan de fruktansvärda händelserna den 11 september 2001, händelser som de 
flesta anser förändrade världen. Det råder inget tvivel om vilka konsekvenser attackerna fick. om 
vi bara håller oss till västra och centrala Asien så kämpar Afghanistan för sitt liv, irak är skövlat och 
Pakistan närmar sig alltmer ett läge som kan få katastrofala följder.

”Det är många analytiker som 
observerat att bin laden vann många 
stora segrar i sitt krig mot USA.”

Legender och myter är inte sällan 
smörjoljan i kulturen.

De gånger jag då var på Jazzhus 
Montmartre spelade varken Ben Web-
ster eller Stan Getz där. Jag tror min 
kulturvärld till stora delar byggde på 
missade tillfällen. Men också det man 
inte varit med om spelar en stor roll för 
ens upplevelser. Nog blev de konserter 
jag faktiskt besökte så mycket bättre 
av alla bilder jag sett i Orkester Journa-
len. I dag kommer jag inte håg namnet 
på någon av de musiker jag faktiskt 
hörde, däremot lyser Dexter Gordons, 
Ben Websters och Stan Getz´ namn i 
minnets neon.

En sak är säker, myter växer ur bilder.
Därför måste jag än en gång kika på 

Thorvaldsens Museum. År 1848 stod 
det klart, fyra år efter Bertel Thorvald-
sens död. Jag dröjer extra länge fram-
för Jørgen Sonnes målningar på fasa-
den i mörka toner, som skildrar hur den 
internationelle konstkändisen återvän-
de till Köpenhamn 1838. Det är ingen 
ände på alla konstverk han för med sig 
hem, egna och andras. Här baxas de i 
land av hamnarbetare och sjåare för att 
bli en del av Danmarks historia.

Det är också ett slags mytbildning 
i den klassiska marmorvita konstens 
anda. Dess berättelse var så stark att 
så sent som i början av 1900-talet för-
undrades poeten Rainer Maria Rilke 
inför en Arkaisk Apollo-torso:

Vi kände inte hans oerhörda huvud, 
vari ögon lober-
na mognade. Men hans torso glöder 
ännu som en
kandelaber, i vilken hans blick, en-
dast nerskruvad,
håller sig och glänser/…/ 
(övers. Dieter Krohn)

Dikten med sin dramatiska slutrad, ”du 
måste ändra ditt liv!”, är också den en 
myt. Ställd inför denna fulländning i ett 
antikt fragmentariskt konstverk, måste 
vi alltså fråga oss hur vi kan ändra våra 
liv. Varför? Återigen myter och före-

ställningar. Drömmar om en guldålder 
överlägsen vår tid.

Under första hälften av 1700-talet 
svärmade upplysta, radikala männis-
kor för antikens Grekland och Rom, 
vars konst de knappt kände till annat 
än som få fragment. De askbegravda 
städerna Pompeiji och Herculaneum 
hade just börjat grävas fram.

Johann Joachim Winckelmann var 
bara 51 år gammal, då han rånmörda-
des 1768. Men innan dess hade hans 
skrifter spritts till alla upplysta männis-
kor i Europa. De går att läsa än i dag. 
Winckelmann var gay och hans inner-
liga skildringar av grekiska unga män 

i marmor är lika storslagen litteratur 
som Rilke.

Det var Winckelmann som karak-
täriserade den antika konsten som 
”ädel enkelhet och stilla storhet”; det 
visade sig ju stämma illa, men då var 
kunskaperna inte större. Och de be-
hövde denna enkelhet och storhet för 
sina drömmar, som måste spränga 
dåtidens tillgjorda adelsvälde och för-
tryck. Konsten hade som uppgift att 
väcka den idealiserade antika guldål-
dern till liv. ”Det enda sättet att uppnå 
storhet för oss eller bli omöjliga att 
imitera är att imitera grekerna,” skrev 
Winckelmann.

Det var en tid då konsten ansågs 
viktig och skulle slitas ur händerna på 
adel och furstehov. Och det är ju ingen 

tillfällighet att runt sekelskiftet mellan 17- och 1800-
tal öppnas museer över hela Europa, där allmänheten 
kan möta Konsten, som nu börjar demokratiseras.

Dessa tankar far genom mitt huvud, då jag sitter 
i solen vid en uteservering och spanar på Sonnes 
skildring av Thorvaldsens hemkomst. Så detalje-
rat han har skildrat hamnarbetarna som lastar av de 
fantasieggande lårarna. Varje arbetare är minutiöst 
skildrad. Kläder, muskler, rörelser. Deras tunga ar-
bete visas lika idealiserat och innerligt som Winck-
elmann någonsin beskrev de skulpterade antika 
ynglingarna. Här är det inte bara lådorna som döljer 
konstens starka uppenbarelse, de danska hamnar-
betarna är i sina lätta kläder som grekiska skulptu-
rer, de bär en dröm om antikens guldålder. Som om 
Sonne tänkte att det är de här människorna som ska 

förverkliga denna dröm, som ska leva denna myt. Så-
dana tankar ligger nära under revolutionsåret 1848.

Varje återfödelse innehåller en dröm, som bygger 
på en myt.

Återfödelse. Eller för att återvända till jazzspåret, 
”revival”. Den nyklassiska konsten var en av den väs-
terländska kulturens största ”revivals”.

Visst kan vi jämföra Winckelmann och hans adep-
ter med alla de hängivna spisare i hela Europa, som 
sökte efter rötterna i den amerikanska jazzen från 
sent 30-tal och framåt. Den musiken var bara känd i 
fragment. Där fanns enstaka skivor, där fanns gamla 
musiker, som utropades till legender och myter i New 
Orleans. De fick nya tänder och instrument av tidens 
jazzapostlar, de som ville åt det äkta, den ursprungliga 
guldåldern. En del spelade underbart som Bunk John-
son och George Lewis, men fortfarande famlade man 
i mörkret efter de inspelade rullarna som jazzens urfa-
der kornettisten Buddy Bolden lär ha spelat in.

De där berättelserna, som flöt ur 
Bunk Johnsons och Jelly Roll Mortons 
fantasier, dubbelexponerades med 
nötta fotografier. Där står för alltid Bud-
dy Bolden med sin kornett 1905. Och 
klarinettisterna, gitarristen, ventilbasu-
nisten och basisten. Uppradade fram-
för fotografens skrynkliga skynken.

Och där står de svarta männen från 
förra sekelskiftet och ser in i vår tid, 
utan att någon vet hur musiken lät. 
Ändå var detta drömmen i jazzens ”re-
vival”. Och med lika stark känsla för det 
äkta som någonsin Winckelmann eller 
Rilke berättade poeten Gunnar Har-
ding om Boldens tragiska öde.

han blåste för hårt. alla sa att han
blåste för hårt. han kommer att blåsa
hjärnan ur skallen på sig sa man. 
det var
också mer eller mindre vad som 
hände/…/
 

Jag drar vidare förbi Marmorkirken, ett 
annat exempel på klassicistiska dröm-
mar, slinker in i en port mitt emot. I en 
lägenhet ställer konstnären Astrid Sv-
angren ut. Nu är där inga akrylglas eller 
speglar, som hon så gärna använder. 
Målat papper och silke, sytt och hängt. 
En luftlös pantomim i de tomma rum-
men. När jag spanar ut över den klos-
siga, tunga, auktoritära klassicism, 
som Marmorkirken bullrar med, förstår 
jag att detta är en konst som för all tid 
befriat sig från mytens tyngd utan att 
förlora drömmen.

Och nu vet jag att ingen som läser 
detta kan se Svangrens lägenhets-
utställning. Så förvandlar jag en stor 
konstupplevelse till ännu en legend. 
Något många vet men få upplevt.

Vad det betyder får vi se…

Thomas Millrothv

Myter och legender

Thomas Millroth

Viker av från Ströget, bara måste passera Jazzhus Montmartre på Stora Regnegade 
19, och åter drömma drömmarna från 60-talet, då Dexter Gordon, Stan Getz och Ben 
webster gjorde stället legendariskt.

”Varje arbetare är minutiöst skildrad. 
Kläder, muskler, rörelser. Deras 
tunga arbete visas lika idealiserat 
och innerligt som winckelmann 
någonsin beskrev de skulpterade 
antika ynglingarna. ”
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Den här gången 

Det hörs hur isen lägger sig
ner i viken      hundarna 
i lunden är ludna i dag      Flocken

på fältet är mindre men skäller mer
ingen ska komma och säga att vi är
dåligt förberedda den här gången

Klaus Fischer

Så här är det

Jag älskar fåglar, på uteplatsen,
i skogen, i parken en sommardag.
Jag minns alla burade fåglar
jag levde med i Brasilien,
ändå, så här är det:
jag har två katter och en hund,
två sköldpaddor och ett akvarium. 

Bengt o Björklund

Månadens 
klassiker

Vi lyssnar alla efter olika saker när vi 
njuter musik, det är inte konstigt att en 
tänkande och kännande gitarrfantom 
söker sig bak till lika bländande musik 
– det är väl egentligen konstigare när 
duktiga musiker nöjer sig med Santana 
eller kommersiell hiphop. Tidigare tider 
har alltid inspirerat nutiden, intet nytt 
under solen, egentligen, bara varianter 
på samma tema. Klychorna kan stap-
las till ett torn à la Babel för att rasa ner 
i truismens svarta hål. Omedvetet el-
ler medvetet, när Karl-ErikWelin i sin 
första symfoni låter trumpettemat pa-
rafrasera det avslutande, hjärtskäran-
de motivet i Allan Petterssons sjunde 
symfoni; omedvetet eller medvetet när 
Benny Andersson lånar hela brott-
stycken från Tjajkovskij till sin Duvemå-
la-musikal; omedvetet eller medvetet 
när Wendy Carlos tar det centrala mo-
tivet till Berlioz’ ”Symphonie Fantasti-
que” till sin filmmusik till The Shining 
och sätter sitt eget namn under. 

Nåja.
Den här gången börjar vi framifrån, 

från nuet och bakåt. Naxos fortsätter 
sin förtjänstfulla utgivning av turkiske 
Kamran Inces särpräglade men inten-
sivt intressanta musik, på en nyutkom-
men cd finns både hans andra symfoni 
och hans multikultiblandade konsert 
för orkester, turkiska instrument och 
röster. Jag hoppas att detta intresse 
för de spännande samtida får en fort-
sättning även för Michael Torke, Aaron 
Jay Kernis och andra som idag är klart 
underrepresenterade i skivkatalogen – 
när ska Naxos upptäcka dagens stora 
svenska tonsättare? 

Kaija Saariahos klarinettkonsert 
”D’om le vrai sens” hörde jag live på 
P2 i våras när den fick sin svenska pre-
miär, Saariaho är ständigt intressant 
och hennes tonspråk lämnar mig ald-
rig oberörd, så var det i hennes äldre 
eam och mer kompromisslösa kam-
marmusik, porträtt-cd:n från Bis 1986 
var en öronöppnare. Allt sedan operan 
”L’amour de loin” för drygt tio år sedan 
framstår hon som en av de mest inno-
vativa av de samtida tonsättarna. I skiv-
inspelningen, och, för all del, i P2-in-
spelningen går man miste om effekten 
av att Kari Kriikku går omkring bland 
publiken med sin klarinett, men det gör 
inget. Verket är baserat på de medelti-
da gobelängerna La Dame à la Licorne 
om våra fem sinnen – och det sjätte. På 
Ondine-cd:n finns också Leinosång-
erna och orkesterverket ”Laterna Ma-
gica” och Sakari Oramo leder finländ-
ska radions symfoniorkester med lätt 

hand i dessa utmanande men ack så 
vackra verk. 

Jag tog del av BBC:s utsändning i 
mars av Mark-Anthony Turnages opera 
”Anna Nicole” om Playboy-modellen 
och tabloidernas älskling med efter-
namnet Smith och nu när jag ser om 
den när den släppts på dvd (Opus 
Arte) har jag svårt att förstå londonkriti-
kernas eniga hyllningskör. Ja, det är ett 
modernt drama. Ja, det är en sceniskt 
välgjord och överdådig uppsättning. 
Ja, Turnages musik är stillastående 
som vore den sprungen från en ber-
linsk kabaré och törhända välfunnen 
som ackompanjemang till den av slea-
ze märkta handlingen – men det här ger 
en bitter eftersmak av exploatering av 
en stackars tjejs vilda leverne tills dro-
gerna tar hennes liv – en målmedveten 
lycksökerska eller en olycklig, utnyttjad 
kvinna? Skrattet sätter sig i halsen och 
den som lämnar dvd-spelaren med ett 
leende får nog slå upp ordet ”empati”. 
Om ”Anna Nicole” ska vara trendset-
ter inom den samtida operan, då ska 
vi också spara den och se den som ett 
varnande exempel på hur det kan gå 
om vi bara håller oss uppe vid ytan utan 
att våga tränga ner i djupen, på allvar, 
och tar konsekvensen av det, inte bara 
flyter med, som vore det dum-tv på nå-
gon kommersiell kanal. Sevärd? Ja. 
Musikaliskt utmanande? Nej. Får den 
en att tappa tron på människan? Ja. 
Två av tre är inte dåligt, när allt kommer 
kring – men det är kanske med rätta 
man ska vara kluven, att konsten ibland 
får oss att inte kunna ta ställning, fullt ut, 
lämnar oss på äventyr i limbo. 

Går vi ett par steg tillbaka i tiden är 
det dags för ännu en mer eller min-
dre välgrundad tanke om Christoph 
Willibald Glucks opera ”Iphigénie en 
Tauride”, här är det William Christie i 
musikernas dike som, som vanligt, är 
jag böjd att skriva, ger en uppfriskande 
syn på en opera som faktiskt spelats in 
relativt flitigt de senaste femtio åren på 
skiva (Sanzognos från 1957 och Mutis 
långt modernare kommer för mig som 
två sidor av samma mynt – men Gardi-
ners måste anses vara vinnare på cd), 
men det här är den första (?) på dvd 
av Glucks mästerverk. Vi är i operan i 
Zürich, sångarinsatserna är i särklass, 
som sig bör hos Christie, dramatiken är 
påtaglig men scenografin och de stor-
hövdade figurerna som stryker omkring 
och förstärker (sic) handlingen är rent 
trams från Claus Guth, tyvärr. Men en 
musikaliskt strålande produktion. 

Mannheim-skolans tonsättare (vi 

är i slutet av 1700-talet) blir mer och 
mer uppmärksammade, inte bara som 
”minor masters” utan som hörvärda av 
egen kraft. Naxos ger oss tre konser-
ter för viola av Carl Stamitz och Franz 
Anton Hoffmeister med Baltimores 
kammarorkester. Det är lekfull, lättjefull 
musik på sitt sätt och Victoria Chiang 
ger violan ett drömmande anslag. Sta-
mitz’ verk är väl det mer välskrivna av 
de tvås, men bådas konserter tilltalar 
som en förenklad Mozart, lagom väl-
spelat med lagom bra ljud. Inga åthä-
vor, men väl värt att lyssna på i sextio-
fyra minuter. 

”Virtuoso Baroque” heter Michala 
Petris senaste cd på eget bolag (OUR 
Recordings) och det här är en sprät-
tande blandning av välbekanta barock-
verk värdiga de gamla best of baroque-
samlingar som Decca, Philips och alla 
de andra dinosaurieskivbolagen hade 
en förkärlek för att producera en gång 
i tiden. Petri är fullständigt mästerlig i 
dessa bekantas bekanta (Corellis La 
Folia, Vivaldi, Telemann, Bach and the 
usual suspects). Blockflöjten glöder 
mellan hennes händer (minns hur hon 
fullständigt krossade allt motstånd 
med extranumret på dvd:n med Clau-
dio Abbados version av Brandenburg-
konserterna!) och det här är ett tjugo-
årsfirande med duettpartnern Lars 
Hannibal. Lättsamt och en fröjd!

Capriccio är ett skivbolag som 
närmast är en sorts Fågel Fenix som 
återuppstått och samtidigt fått hela 
den tidigare produktionen återutgi-
ven så det ska vara f-n att hålla reda 
på underetiketter och skivnummer. 
Ny är Ensemble Delirios Telemann-cd 
”A Week Of Telemann” sammansatt 
av utvalda delar av ”Scherzi Melodi-
chi” och ”Fortsetzung des Harmo-
nischen Gottesdienst” och denna 
veckodagsbaserade/-inspirerade re-
cital med sonater och kantater är för-
visso innovativ, men förtar inte effekten 
av ett sprudlande spelhumör och en 
hängivenhet till Telemann. Bland Ca-
priccios återutgivningar vill jag särskilt 
peka ut mer Telemann (dubbeln med 
bl.a. ”Domedagen”) och Johann Chris-
toph Friedrich Bach-cd:n med tvenne 
oratorier och en motett under ledning 
av den nu av barockmusik så ärrade 
Hermann Max. 

Delitæ Musicæs sex sångare under 
Marco Longhinis ledning fortsätter sin 
genomgång av Gesualdos madriga-
ler (Naxos) och är nu framme vid den 
tredje boken, vi skriver ett par år mot 
slutet av 1590-talet, Gesualdo har pre-

cis haft ihjäl sin hustru och hennes älskare och Gesu-
aldos tonspråk blir mer yvigt, dissonant och det låter 
förskräckligt modernt – eller tidlöst. Longhini är både 
förlåtande och krävande, precis som på tidigare ski-
vor. Det här måste höras. 

Så Beethoven som avslutning. ICA Classics fort-
sätter sin satsning på minnesvärda, historiska in-
spelningar och bjuder på den nionde symfonin under 
Wilhelm Fürtwänglers dirigentskap från en konsert 
den 30 maj 1952 i Wien med dess filharmoniker. Det 
finns hur många piratupptagningar och officiella ut-
gåvor av Fürtwänglers Beethoven-konserter som 
helst och de har fått en sorts magi förknippad med 
dem, entusiasterna slår varandra i huvudet med ar-
gument om t.ex. vilken nia som är ”bäst”, vilken upp-
tagning man ska ha och äga. Låt oss nöja oss med 
att det här är väldigt, väldigt bra Beethoven, med ut-
märkta sångarinsatser från bl.a. Anton Dermota och 
en välljudande Irmgard Seefried. – Ictus är ett litet 
svenskt skivbolag där legendariske ljudmannen Ber-
til Alving spelar in exempelvis musikprofessorn Rolf 
Lindblom, förra gången Bach, denna gången trenne 
sonater av Beethoven. Det är helt korrekt och inte alls 
övermaga att mikrofonernas typ och nummer åter-
finns i cd-konvolutet, för det här är en strålande pia-
noskiva, likväl som Lindblom ger en innerlighet och 
ett stort djup till tolkningarna av sonaterna 16–18, 
passande med tanke på deras storslagenhet. – Men 
den Beethoven-cd jag lyssnat mest på är den med 
två radiokonserter med Hans Leygraf där han ger sig 
på Beethovens sista sonattankar i opus 110 och 111, 
inspelade 1973 respektive 1980. Det minner om alla 
de missad tillfällen att både höra honom live och att få 
Leygraf dokumenterad, både under sin krafts dagar 
och under den sista tiden och den bräcklighet kombi-
nerat med intensitet han förmedlade bakom tangen-
terna. Det här är givetvis ett exempel på en skiva som 
växer av sitt utommusikaliska sammanhang och vi får 
låta bli att önska oss det omöjliga och lyssna till det 
möjliga. Hans Leygraf fattas oss. 

Jan-Erik Zandersson

”i socialised very little with him outside the recording studio. he had a small circle of very close friends, but there was a boundary beyond 
which one would not step. i remember going to see him in his hotel room a couple of times to deliver tapes and was pretty much amazed at 
what he was listening to which was classical music: Bach, handel and Mozart.” Det sade skivproducenten eddie Kramer 1992 i en intervju 
i den då förträffliga musiktidningen Q. Vem det var som lyssnade på klassisk musik? Jimi hendrix.

insikt

Flyttar drömmen
kallar den tillbaka 
från horisonten

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

Sophie Zelmani



Nya Upplagan Nya Upplagan Oktober 2011Oktober 2011 Recension 2726 Recension

FilMReCeNSioN 1 2 3 4 5 Text: Pidde AnderssonDVD-ReCeNSioN

Det är fantastiska tider vi lever i. Vem 
hade väl förväntat sig att Maniac Cop 
från 1988 skulle släppas på Blu-ray? I 
Sverige? Men här är den!

Männen bakom filmen är två B-film-
slegender; Larry Cohen (Det lever!) 
författade, medan William Lustig (Ma-
niac) regisserade historien om den gi-
gantiske, vanställde och tosige polisen 
Matt Cordell (Robert Z’Dar), som tras-
kar runt i New York och dödar oskyldi-
ga människor. Sicken en!

Skådespelaruppställningen är fan-
tastisk: kultstjärnan Bruce Campbell är 
filmens hjälte, han får hjälp av Laurene 
Landon, och vidare ser vi Tom Atkins, 
Richard “Shaft” Roundtree och William 
“Falconetti” Smith. Jag hoppas att man 
även släpper Maniac Cop 2, som är 
mycket bättre än den här första filmen.

En av mina favoritgenrer är så kallad “gi-
allo”; utstuderade, italienska mordgå-
tor vars blomstringstid var under 1960- 
och 70-talen. Bland mästarna hittade 
vi namn som Dario Argento, Massimo 
Dallamano och Sergio Martino.

Att göra hyllningar och pastischer 
på gialli (som det heter i plural) brukar 
sällan bli bra; oftast blir det krystat och 
fånigt. Den fransk-belgiska “Amer” 
från 2009 är dock ett undantag - ett 
rejält undantag. “Amer”, som är det 
franska ordet för “bitter”, är en av de 
visuellt sett läckraste och coolaste fil-
mer jag någonsin sett - Hélène Cattets 
och Bruno Forzanis film tog verkligen 
andan ur mig. Regissörsduon leker 
elegant med 70-talets bildspråk och 
miljöer, för musiken står bland andra 
Ennio Morricone, och jag satt hänförd 
i 90-minuter.

Fast själva handlingen är inte mycket 
att orda om. I tre löst sammanhållna 
episoder träffar vi Ana som barn, tonår-
ing och vuxen. Någon regelrätt thriller 
är det inte fråga om, det här är en surre-
alistisk historia med väldigt lite dialog. 
Jag kan inte säga att jag håller med de 
utländska kollegor som kallat “Amer” 
för mästerverk, och jag tycker att det 
blir lite fånigt när de analyserar den löv-
tunna handlingen - men jag tycker väl-
digt mycket om den här filmen. “Amer” 
lovar gott inför framtiden!

Amer (Njutafilms)

Holländaren Paul Verhoeven är väl 
mest känd för RoboCop och Basic In-
stinct, men han gjorde film långt innan 
dessa Hollywoodproduktioner dök 
upp. Studio S har tidigare släppt några 
av Verhoevens tidiga, holländska fil-
mer, och nu kommer ytterligare tre.

Den fjärde mannen från 1983 tycker 
jag är en av Verhoevens bästa filmer. 
Här spelar Jeroen Krabbé en bisexu-
ell författare som dras in i en märklig 
historia, involverande en mystisk kvin-
na (Renée Soutendijk) och ond, bråd 
död. Thrillern har vissa drag av Hitch-
cock, men svävar ofta iväg på erotiska 
och surrealistiska eskapader. En spän-
nande och fascinerande film.

Övriga nysläppta Verhoevenfilmer är 
krigsfilmen På blodig mark från 1977 
med Krabbé och Rutger Hauer, och 
Turkisk konfekt från 1973 med Hauer.

Den fjärde mannen
(Studio S entertainment)

lejonkungen – Diamond 
edition (Disney)

Tro’t om ni vill, men jag har aldrig tidiga-
re sett “Lejonkungen”. Jag såg den ald-
rig på bio 1994, jag såg den aldrig på 
video eller DVD. Ärligt talat lockades 
jag aldrig att se den, den verkade lite 
vissen, platt animerad - och jag avskyd-
de den fruktansvärda sången “Kakuna 
Matata”, som inte gick att undvika.

Efter att nu ha sett den, så … Nja. 
Jag är väl inte så imponerad. Förvis-
so är jag förespråkare för traditionell 
tecknad film framför dagens plastiga 
3D-animationer, men det är ju den liv-
fulla stilen och känslan från 40- och 
50-talen jag gillar. “Lejonkungen” ser 
så platt och trist ut som jag föreställde 
mig. Och musiken av Tim Rice och El-
ton John är hemsk. Detta innebär att 
jag aldrig riktigt engageras av storyn 
om Simba. Däremot är “Lejonkung-
en” bättre än många Disneyfilmer som 
följde åren därpå, som “Pocahontas” 
(Argh!) och “Tarzan” (Huga! Dubbelt 
huga tack vare Phil Collins-tortyren).

Denna “Diamond Edition” innehåller 
filmen både på Blu-ray och DVD, samt 
borttagna scener, kommentarsår och 
lite annat.

erövraren
(Soul Media)

Ibland undrar man vad folk tänkte på. 
Som en dag i Hollywood 1956. När 
Howard Hughes och Dick Powell fick 
för sig att John Wayne skulle kunna bli 
en utmärkt Gingis Khan. John Wayne? 
Som Gingis Khan?

Jag gillar John Wayne. Men herre-
gud. The Duke utspökad som mongol? 
Det här måste vara en av de dummaste 
idéer någon fått! Och det förstör för-
stås hela filmen. Det här är ett stort, 
påkostat epos, med horder av statister 
och bataljer – men för jävelen, det fun-
kar ju inte med John Wayne. Försedd 
med Fu Manchu-mustasch.

Erövraren är dock mest känd för nå-
got helt annat. Det var den där filmen 
som spelades in i en trakt där man ut-
fört kärnvapentester, vilket ledde till att 
stora delar av både filmteam och skå-
despelare drabbades av cancer.

Maniac cop (Soul Media)

Den första skiva jag köpte för egna 
pengar, var singeln Shout it out loud 
med KISS. Det bör ha varit 1976 eller 
så, men jag minns helt klart att det var 
på Wessels i Landskrona. Singeln sak-
nade omslag, den låg i ett vitt konvolut, 
så jag ritade själv dit medlemmarna i 
KISS (plus lite stridsvagnar och explo-
sioner) – självklart med kulspetspenna.

Min kompis Adam hade dock flera 
album med KISS och ett par år senare 
köpte vi varsin elgitarr och bildade en 
hårdrockgrupp som märkligt nog ald-
rig fick något namn. Vi fick heller aldrig 
fler medlemmar.

När jag växte upp spelades det i 
princip aldrig hårdrock på radion el-
ler visades något på TV. Vi läste tid-
ningen Poster och fantiserade om hur 
coola alla dessa band måste vara när 
de även rör på sig. Och många av ban-
den på bilderna och affischerna visste 
vi inte heller hur de lät, enda sättet att 
höra dem var att köpa deras skivor.

Först på 1980-talet började det spe-
las en del på radio; jag satt varje vecka 
klistrad och lyssnade på Rockdeparte-
mentet på P3, och minsann om det inte 
dök upp program som körde musik-
videor på TV. Dock började jag under 
80-talet lyssna på annat än hårdrock. 
Det var inte lika kul när KISS sminkade 
av sig och jag tyckte att banden såg 
allt jönsigare ut. När jag tänker efter 
var det väl inte så mycket musiken som 
gjorde att jag slutade lyssna på hård-
rock – även om jag hade svårt för alla 
fläskiga syntar som plötsligt dök upp. 
Det var nog mest att hårdrockarna inte 
var så tuffa längre. Det var klar ”Pel-
lejönsvarning” på många av dem. Jag 
började istället lyssna på andra genrer, 
för att mot slutet av 80-talet bli så kall-
lad svartrockare. Hm…

Yasin Hillborgs dokumentär Så jävla 
metal öppnar med ett par klipp ur det 
legendariska avsnittet av SVAR DI-
REKT där Siewert Öholm ska disku-
tera hårdrock i allmänhet och W.A.S.P. 
i synnerhet; ett fullkomligt bisarrt 
program i klass med Studio S om vi-
deovåldet. Dåvarande OKEJ-redak-
tören Anders Tengner satt där som 
expert, men fick knappt säga någon-
ting, medan publiken utgjordes av 
upprörda föräldrar, småbarn, ett gäng 
religiösa, samt Staffan Hildebrand. Vi 
får se väldigt lite av det här program-
met i Hillborgs film, men bland det 
märkligaste är att Öholm insisterar på 
att W.A.S.P. står för We Are Satans 
People, medan Tengner säger något 
om att det i hans ordbok står att det 
betyder ”geting” (detta visas inte i do-
kumentären). Ingen var medveten om 
att W.A.S.P. förstås är en väletable-
rad förkortning för White Anglo-Saxon 
Protestant, vilket man tycker att någon 
borde känt till.

Hur som helst, därpå följer en 
ohyggligt lång rad med intervjuer med 
bandmedlemmar och gamla, mer el-
ler mindre suddiga konsertklipp. Först 

Så jävla metal

band jag aldrig någonsin lyssnade på, som Novem-
ber och Neon Rose, innan man når fram till den roli-
gaste delen; den om 80-talet. Jag må ha varit avigt 
inställd på den tiden, men idag kan jag inte låta bli att 
charmas och bli nostalgisk. Det känns som om allting 
var gladare, färggrannare och mer oskyldigt på 80-ta-
let. Det är ju som Mickey Rourke säger i The Wrest-
ler; plötsligt kom Kurt Cobain och förstörde allt.

Yngwie Malmsteen medverkar förstås och berät-
tar några sanslösa historier, och även om jag förstås 
aldrig gillade Europe, är det intressant att höra band-
medlemmarna berätta om sin karriär. När 80-tal blir 
90-tal är det för min del inte lika intressant längre. 
Min musikdiet på 90-talet bestod av en märklig mix av 
Trent Reznor, tysk partymusik och Dean Martin. Jag 
tyckte även att hårdrocken rockade allt mindre - jag 
började känna mig som min farfar, som brukade häv-
da att all modern musik lät som tröskverk. Nej, jag har 
ingen som helst relation till Entombed, Bathory och 
de där, för att inte tala om senare band. Hammerfall? 
In Flames? Nä.

Slog mig just att den senaste hårdrockskonserten 
(nåja) jag var på, var när Lordi spelade på en beach 
i Cannes. Det var jätteroligt - i synnerhet som Njuta-
films’ head honcho Nicolas Debot hela tiden skrek 
”Fortare! Hårdare!”.

Förutom en massa svenska band och producen-
ter, intervjuas även Dani Filth, Danko Jones och Lars 
Ulrich. Det dyker upp fler klipp ur gamla TV-program 
och folk på stan frågas vad de tycker om hårdrock, 
och om hårdrock tycker de inte. En gammal kärring 
undrar varför det måste komma nya saker, vad är det 
för fel på den gamla musiken?

Nej, det är inget fel på den gamla musiken. Idag, 25 
år senare, kan jag mycket väl lyssna på 80-talshård-
rock. Och då inte ens i smyg.

I vilket fall: Så Jävla metal är en jävligt underhållan-
de och intressant dokumentär! Fast vissa av de med-
verkande borde allt klippa sig.

Pidde Andersson

Är det någon som kommer ihåg Johnny English från 
2003? Nä, jag tänkte väl det. Själv minns jag nästan 
ingenting av den, mer än att den inte var speciellt ro-
ligt; enkel slapstickhumor som signalerade de hel-
festliga poängerna långt i förväg: nämen, ett stort hål 
i golvet, vågar jag gissa att Johnny English kommer 
att trilla ner i det?

Blev verkligen den filmen så framgångsrik att det är 
värt att göra en uppföljare till den? Dessutom känns 
det lite extra fel att göra en James Bond-parodi tre år 
efter Quantum Of Solace, det senaste Bondrafflet.

 Rowan Atkinsom är förstås tillbaka i titelrollen som 
den brittiske agenten English. Fast när filmen börjar 
har han dragit sig tillbaka och lever med munkar i ett 
kloster i Tibet. Där lär han sig kung-fu och tränar upp 
sitt könsorgan (ja, du läste rätt). Detta efter att ett 
uppdrag i Mocambique gått åt helsike, då English fö-
redrog att ligga i en pool och dricka champagne och 
vänslas med en dam, istället för att skydda presiden-
ten mot lönnmördare.

Men så kallas Johnny English åter in i tjänst – en 
världsomspännande kriminell organisation planerar 
att mörda Kinas premiärminister, en man i Hongkong 
sitter inne med fakta – och han vägrar prata med nå-
gon annan än English. MI7:s chef(Gillian Anderson 
med brittisk accent) protesterar, men har inget annat 
val än att skicka iväg Johnny English tillsammans med 
en ung, grön agent (Daniel Kaluuya) till Hongkong.

 Därefter följer en lång rad upptåg, vilka självklart 
går ut på att Johnny English klantar sig rejält, kaos 
uppstår, saker går sönder, folk trillar, och vad filmen 
egentligen handlar om är fullkomligt oväsentligt; 
Johnny English Reborn  skulle kunna handla om pre-
cis vad som helst. Men det är ju klart, det är väl ingen 
som går och ser den här filmen för att få sig till livs ett 
spännande agentäventyr – man ser den för att man 
vill se Rowan Atkinson stolla till det. Vår hjälte lyckas 
även få ihop det med agentkollegan Kate, som spelas 
av Rosamund Pike från Die Another Day.

Jag har egentligen inget emot Rowan Atkinson; 
Svarte Orm är fortfarande en av mina favoritkome-
diserier (speciellt avsnittet ”Beer” ur den andra sä-
songen), och  visst kan väl mr Bean vara rolig - i små 
doser. Det är värre med slapstick i 101 minuter. I syn-
nerhet när det inte är speciellt rolig.

Här och var skiner filmen upp. En parodi på spring- 
och klätterjakten i CASINO ROYALE är närmast 
genialisk, och här finns några andra scener som är 
lustiga (som den där en stol hissas upp och ner), 
men i övrigt är det här segt och utdraget, med ibland 
halvtafflig tajming.

Man kan jämföra Johnny English Reborn med de där 
två Rosa Pantern-filmerna med Steve Martin. Harm-
lösa, välmenande, fullkomligt onödiga, men om jag har 
förstått det rätt, går Martins kommissarie Clouseau 
hem hos barn som aldrig sett Peter Sellers. Och jag 
kan mycket väl tänka mig att barn i låg- och mellansta-
dieåldern tycker att Johnnys eskapader är helfestliga.

Förutom att man missat den senaste Bondfilmen 
med tre år, är det ytterligare konstigt att det är de gam-
la Bondfilmerna man parodierar; här finns åtskilliga 
blinkningar till scener och miljöer ur Connerys filmer, 
samt I hennes majestäts hemliga tjänst. 40 år för sent.

Johnny English Reborn är harmlös och onödig, och 
funkar nog bäst på TV en bakfull söndag. 

Om du trots allt går och ser filmen på bio, så sitt 
kvar under eftertexterna. Då får vi se Johnny English 
laga mat i takt till I bergakungens sal.

Pidde Andersson

Johnny english Reborn 

Paul WS Andersons splajsans nya 
The Three Musketeers (notera att den 
fått behålla sin engelska titel) är urty-
pen för en film man inte får tycka om. 
Främst för att det är just Paul WS An-
derson som gjort den. Men ärligt talat 
har jag inga större problem med An-
derson. Jag tillhör inte hans fanklubb, 
men till skillnad från många rabiata, 
ofta yngre förståsigpåare, tycker jag 
att Resident Evil-filmerna är rätt kul, lik-
som Death Race och en del annat. Ett 
annat skäl till att The Three Musketeers 
självklart måste vara dålig, är att den är 
i 3D, bygger nästan helt på specialef-
fekter, och inte har så mycket med Du-
mas’ böcker att göra. Och jo, filmer av 
den här typen brukar ju vara påfrestan-
de och ganska osebara.

Okej, stäm mig, men jag tyckte att 
Andersons variant var rätt ... kul.

Milla Jovovich är Milady, och i den 
här upplagan är hon något slags ac-
tionhjältinna av samma slag som Zoe 
Saldana i Colombiana, eller varför inte 
som Jovovichs Alice i Resident Evil-
filmerna. Hon samarbetar med Athos 
(Matthew Macfadyen), Portos (Ray 
Stevenson) och Aramis (Luke Evans), 
som påminner om en superhjälte-
grupp; de har olika egenskaper och 
kan närmast liknas vid ninjor.

Jag trodde först att det var Orlan-
do Bloom som spelade Aramis, men 
snart dyker Bloom upp som hertigen 
av Buckingham - och han ser precis ut 
som Luke Evans, fast med annan frisyr. 
Väldigt förvirrande.

Som väl är bekant, är Milady en 
lömsk dam, så hon förråder de tre mus-
ketörerna och beger sig till England, 
där hon hänger med hertigen.

Samtidigt får vi träffa d’Artagnan 
(Logan Lerman), bondpojken på visch-
an som vill bli musketör och tränas av 
sin pensionerade musketör till farsa. I 
den här versionen är d’Artagnan verk-
ligen en yngling, och inte en tvålfager 
30-plussare. Hur som helst, så rider 
den tappre ynglingen till Paris, där han 
genast blir ovän med den onde Ro-
chefort (Mads Mikkelsen med lapp för 
ögat), och snart även med de tre mus-
ketörerna. Fast efter att tillsammans 
med musketörerna ha nedgjort 40 sol-
dater i kungen Ludvigs garde, blir de 
kompisar. d’Arttagnan blir även föräls-
kad i den väna Constance (Gabriella 
Wilde), drottningens hovdam.

Christoph Waltz är den illasinnade 
kardinal Richelieu som smider slemma 
planer, och minsann om inte ett inslag 
ur Dumas’ bok dyker upp: drottning-
ens juvelsmycke stjäls! Det är väl det 
enda som känns igen. Förutom detta är 
det mest action och tjoflöjt. Bucking-
ham har byggt sig ett luftskepp, vilket 
leder till bataljer i skyn. Inte helt ovän-
tat lämnar slutet öppet för en uppföl-
jare lär tycka att detta är en skymf. Och 
jo, visst är The Three Musketeers rätt 
dum. Men jag kan inte låta bli att tycka 
att det är underhållande och kul, och 

framför allt är filmen extremt pampig 
att titta på. Filmen är inspelad i Bayern 
(vad hade ni väntat er?), men stora de-
lar är förstås datorgenererat. 3D:n är 
på det hela taget utmärkt och om man 
struntar i en eventuella handling som 
kanske finns här någonstans, kan man 
nöja sig med att imponeras av scene-
rierna - och actionscenerna. De senare 
går i samma stuk som i Resident Evil; 
det är modernt, slow-motion, orealis-
tiskt och väldigt långt från Gene Kelly. 
Fast när d’Artagnan väl möter Roche-
fort och de duellerar på Notre Dames 
tak känns det äntligen som en klassisk 
fäktningsfilm.

Jag tyckte bättre om The Three Mus-
keteers än den senaste Pirates of the 
Caribbean-filmen - men det är jag nog 
ensam om. Fast det är ju klart, Milla var 
inte med i piratfilmen, och jag tycker 
alltid om Milla. I den här musketörupp-
lagan sitter man förstås och hejar på 
den übercoola Milady.

Pidde Andersson

The Three Musketers
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Kära Carolina! 
När jag fick din bok i handen, så var 

jag först en aning fördomsfull. Din kor-
ta titel och det faktum att du är en gan-
ska ung debutant, fick mig att tro att 
din bok skulle vara skriven på en avska-
lad, tråkig, regelrätt prosa. Att berättel-
sen skulle vara vag och svårgripbar. Att 
den inte skulle fånga mig. Jag trodde 
att jag skulle läsa igenom den, lite ut-
tråkat, som om jag läste på slentrian. 
Men vad glad jag blev när det visade 
sig att jag hade fel.

Din roman var för mig omöjlig att 
sluta läsa. Berättelsen om de två bar-
nen (Alka och Kappen), utlämnade, 
ensamma i den stora världen, grep full-
komligt tag i mig. De väntar på att Ina 
ska komma med mat. Ina bor i staden 
och kommer bara ibland. Vissa gånger 
dröjer hennes besök så länge att mat-
bristen gör barnen trötta, lata och lea-
lösa. Ina är vuxen och har en burk med 
något som luktar sött och som hon 
stoppar i cigaretter när hon besöker 
barnen i husbilen.

Barnen leker, har på något sätt rutat 
in sin vardag så att den ändå skänker 
dem trygghet. En gång bodde många 
fler där under bron, vid vattnet, men de 
blev bortrensade. Barnen gömde sig 
under bron och blev kvar. I romanen får 
jag ta del av ett utsnitt ur deras vardag 
och mycket lämnas åt mig att fantisera 
ihop eller klura ut på egen hand. Men 
det här vet du förstås redan, Carolina, 
det är trots allt du som har skrivit boken.

Ditt språk fick mig också på fall. 
Språket är knastrigt och originellt, po-
etiskt och svindlande. Du har något på 
din agenda och lägger handlingen på 
en okänd geografisk och tidslig plats. 
Du skriver om utsatthet, barndom, ge-
menskap, utanförskap. Du skriver om 
sorg och otillräcklighet, men den kär-
lek som lyser som neon mellan raderna 
gör det bara ännu starkare. 

Carolina, jag hoppas att du redan 
skriver på din andra roman. Och sedan 
hoppas jag på en tredje och så vidare. 
Jag kommer att läsa dem alla. För-
hoppningsvis lika andaktsfullt och med 
samma känsla av att jag läser något 
storartat, som nu då jag läste Flod.

Jessica Johansson

Flod
Carolina Fredriksson
Albert Bonniers Förlag

Grand Mal är en tunn novellsamling 
som går alldeles för snabbt att läsa. 
Som alltid när jag läser noveller, så vill 
jag dra ut ögonblicket och egentligen 
bara läsa en novell i taget. Spara en 
aning på det goda. Men vips så är bo-
ken utläst ändå. Linda Boström Knaus-
gård har tidigare gett ut en diktsamling, 
men det här är hennes första prosabok.

Och novellen som form? Den kan 
vara svårare att ta till sig än rediga ro-
maner, där man får tid på sig att lära 
känna karaktärer och vanor och mil-
jöer. Samtidigt brukar det vara så att 
den som har lyckats bemästra konsten 
i att fånga en läsare på ett väldigt be-
gränsat utrymme, kan beröra nästan 
mer än en romanförfattare. Det blir ofta 
pang på rödbetan i en novell. Det finns 
ingenstans att hinna fly, för innan man 
letat efter flyktvägar så är novellen slut 
och dess budskap inhamrat i en. Ett 
exempel är när jag läste Miranda Julys 
underbara ”Ingen hör hemma här mer 
än du”. Det blev en aha-upplevelse: 
Går det att skriva noveller på det här 
sättet?  Jag tycker att Linda Boström 
Knausgård kan konsten att skriva en 
underbar novell.

Novellerna i Grand Mal är av varie-
rande slag. Några av dem är en aning 
surrealistiska, andra helt vardagliga. 
Men det är som om något annat hela 
tiden lurar bakom det där vardagliga. 
Något diffust och kanske onämnbart, 
men som ändå smyger sig på mig med-
an jag läser (oj, vad det här blev flum-
migt, tänker någon nu).

Jag gillar de vardagliga novellerna 
bäst. Där står det vardagliga inte i vä-
gen för Linda Boström Knausgårds 
välformulerade prosa, utan jag kan helt 
och fullt njuta av den. Mindre förtjust 
är jag i den novell som handlar om en 
kvinna som får barn med en björnman. 
Det känns som att det påhittade, sago-
aktiga är överdrivet i den novellen.

När jag läser novellen om föräld-
rarna som har skaffat babylarm där ett 
barn skriker trots att deras barn sover 
tyst och skönt, så ryser jag till. Där när-
mar sig Boström Knausgård en genre 
som nästan är skräck.

Jag älskar att läsa den novell där en 
mor pratar till sin dotter. Man vet inte 
var dottern befinner sig, eller modern 
för den delen, men jag läser den två 
gånger på raken för att få njuta av den 
en stund till.

Jessica Johansson 

Grand Mal
linda Boström Knausgård
Modernista

För många innebar Dee Browns Be-
grav mitt hjärta vid Wounded Knee 
(1970, på svenska 1974) en omvär-
dering av och ökad insikt om indian-
befolkningens fördrivning i Nordame-
rika. I samma veva gjorde Arthur Penn 
filmen Little Big Man – en skildring av 
slaget vid Little Bighorn där general 
Custer och hans styrkor kringrändes 
1876 av siouxerna.

I Begrav mitt … är perspektivet 
indianskt. Därför är det något 
överraskande att Brown i början av 
1960-talet skrev Månaden när hjorten 
fäller sina horn (1962), som ser skeen-
det från den federala arméns horisont, 
även om bokens titel och kapitelrubri-
kerna är indianskt influerade.

Brown skildrar några viktiga stri-
der om marken kring Bighorn-bergen 
1866. Indianerna, främst olika stam-
mar av siouxer, har redan innan trängts 
långt åt nordväst. Överenskommel-
ser om gränser för de vitas expansion 
bröts innan de trätt i kraft. Guldet häg-
rade i bland annat Montana och vägen 
dit gick förbi siouxernas heliga berg, 
Bighorn, och över betesmarker för den 
i antal drastiskt minskande buffeln, 
siouxernas ”stapelvara” för överlevnad.

En överste med erfarenheter från det 
nyss överståndna inbördeskriget får i 
uppgift att upprätta ett antal fort längs 
guldrushvägen genom Wyoming. Själv 
har han stor respekt för indianerna som 
leds av den senare legendariske Red 
Cloud. Och han hyser även viss förstå-
else för indianernas motstånd: ”om jag 
varit en röd man skulle jag ha kämpat 
lika oförsonligt”.

Men underlydande officerare, kax-
iga efter inbördeskrigets strider, tror 
att indianerna blir en lätt match. Deras 
attityd liknar Bush jr’s mot talibaner-
na: ”vi ska röka ut dem  ur sina hålor” 
(som bekant inte varit så framgångs-
rik). De tvivlar på indianernas hittills 
framgångsrika gerillataktik, som stän-
digt decimerat regementet på hästar, 
boskap och mannar. Den är snarlik Mu-
hammed Alis i boxningsringen, ”fladd-
ra som en fjäril, sticka som ett bi”.

Det hela slutar i en regelrätt massa-
ker några dagar före jul där ingen i den 
åttio man starka truppen överlever. De 
kaxiga förnedras, skalperas och stym-
pas. Översten får skulden för det brist-
fälliga skyddet, trots att han försökt 
dämpa officerarnas nonchalans, och 
rentvås inte förrän långt senare.

Genom dagböcker, skrivna order, 
depescher och brev lyckas Brown för-
medla den känsla av osäkerhet som 
råder hos ”de vita” inför uppdraget. 
Okunnighet, bistert klimat, bristfällig 
utrustning  och dumdristighet leder 
till att man överger forten längs Mon-
tana Road. Red Clouds krigskonst 
segrade.

Att det allt mäktigare USA senare 
ändå lyckades besegra indianerna, 
och därmed också tillintetgöra deras 
livsstil, tillhör en av historiens stora 
tragedier.

Jan Erik Bornlid

Månaden när hjorten fäller sina horn
Dee Brown (övers. lars ohlsson)
Karneval

När jag som tonåring på 1980-talet 
började intressera mig för film – och 
skräckfilm – på allvar, öppnade sig 
en helt ny värld för mig. Film var ju inte 
bara det som visades på biograferna 
och på svensk (och dansk) TV. Mas-
sor med okända, obskyra, konstiga fil-
mer dök upp i videobutikerna, och jag 
köpte böcker och tidningar om dessa 
märkliga, fascinerande, ibland utmärk-
ta, ibland usla filmer.

Som skräckälskare betade jag av 
det mesta av intresse, och som så ofta 
är fallet, blev filmerna jag jagade värre 
och värre. Det är möjligt att det var en 
jakt på kickar, jag vet inte, men det var 
ju alltid de våldsammaste, blodigaste, 
mest förbjudna filmerna som lockade 
mest. Under 80-talet var det italienarna 
som regerade med sina zombie- och 
kannibalfilmer, och Ruggero Deodatos 
magnum opus ”Cannibal Holocaust” 
var den som toppade allt.

Därefter blev den extrema skräck-
en alltmer ... extrem. Frågan är om det 
fortfarande handlade om skräckfilmer. 
”Äkta skräck” heter den här boken. Jag 
kan väl inte påstå att jag håller med.

Författaren Magnus Blomdahl pre-
senteras inte i denna förhållandevis 
tunna volym, jag har ingen aning om 
vem han är bortsett från att han visst 
har en blogg. Blomdahl går igenom 
några av de senaste två decennier-
nas mest chockerande filmer, och han 
gör det via intervjuer med filmskapar-
na bakom verken. Det handlar enbart 
om underground- och independent-
produktioner, vilket utesluter senare 
års blodiga bioframgångar som ”Saw” 
och ”Hostel”.

Bland regissörerna som intervjuas 
hittar jag människor jag känner. Folk 
jag är flyktigt bekant med. Några jag 
träffat, och några jag haft kontakt med. 
Men även om jag känner eller är bekant 
med filmskaparna behöver jag ju inte 
gilla det de gör, och det gör jag sällan. 
En del av filmerna som omnämns i bo-
ken vill jag kalla perversa, chockeran-
de konstfilmer snarare än skräck. Någ-
ra av dem är dessutom pretentiösa, 
som kanadensaren Karim Hussains fil-
mer, vilka jag gäspade mig igenom.

För tjugo år sedan började jag också 
samla på mig några av de här groteska 
filmerna; tysken Jörg Buttgereits nek-
rofildramer och de sadistiska filmerna 
i den japanska Guinea Pig-serien. De 
sistnämnda saknade i princip handling 
och bestod bara av groteskt våld. Och 
det var ju inte kul. Det var inte därför jag 
gillade skräck. Dessutom tyckte jag att 
det mesta i den här subgenren var mör-
dande tråkigt, vilket det fortfarande är.

Med det inte sagt att Blomdahls bok 
är dålig och ointressant, tvärtom. Jag 
tycker att de här intervjuerna är väldigt 
intressanta – trots att jag sällan håller 
med intervjuaren eller intervjuoffren. 
Ovan nämnde Hussain är en trevlig, kul 
och intelligent kille, medan många av 
de övriga verkar lika knepiga och sjuka 
som filmerna de gör.

Jag letade upp trailers till några av 
de i boken omnämnda filmer jag inte 

äkta Skräck – Den nya vågen av 
extrem film
Magnus Blomdahl
Vertigo Förlag

sett och jag kan väl inte påstå att jag 
lockades att se dem. Många ger in-
tryck av att vara rena amatörproduktio-
ner, en del ser ut som billiga, superblo-
diga porrfilmer. Jag har ingen aning om 
huruvida jag hade tyckt de här grejorna 
var coola om jag vore tjugo idag. Men 
idag vill jag ha skräckfilmer med hand-
ling, filmer som skapar stämning och 
förhoppningsvis spänning även om de 
även råkar innehålla extremvåld – som 
till exempel den franska ”Inside” för 
att bara nämna en. Fast det är nog vad 
jag alltid velat ha. Jag kan inte uppleva 
”äkta skräck” om jag inte kan relatera 
det minsta till någonting, om jag tycker 
att allt är fult och tråkigt, och om fil-
men enbart går ut på att chocka och 
provocera, oavsett vad upphovsman-
nen hävdar. Jag ser fortfarande om 
de italienska klassikerna från 70- och 
80-talen. Jag vet inte om jag skulle orka 
se om ”Nekromantik”, än mindre ”Sub-
conscious Cruelty”.

Bokomslaget varnar känsliga för 
bilderna inne boken, och nej, det 
här är förstås inget man kan visa för 
småskolefröknar.

Pidde Andersson

Friare kan ingen vara än den svensk 
som emigrerar till landet i väst. Då un-
der 40-talet kunde den som inte kun-
de vara friare sysselsätta sig med att 
bygga vägar. Och friare kan ingen vara 
än denne svensks son och dennes 
svenskättlings son och dennes son i 
generation efter generation med stän-
digt ökad välfärd och ökad valfrihet. 

Friare kan ingen vara än famil-
jen Berglund. Det är om en av dessa 
svenskättlingar, Walter, som Jonathan 
Franzens bok Frihet handlar. Men den 
handlar också om Walters föräldrar, 
om deras föräldrar och om Walters 
barn och dessutom om Walters fru 
Patty och också om hennes föräld-
rar. Det handlar med ord om en hel 
drös karaktärer. Jag är själv svag för 
den typen av böcker, där karaktärer 
utvecklas och man får träffa protago-
nisten som väldigt ung och som väldigt 
gammal. Richard Yates är en mäs-
tare på att låta åren gå på sådant sätt 
och Jonathan Franzen gör det också 
mycket övertygande. Perspektiven är 
många och romankonstruktionen är 
exemplarisk. 

Frihet lästes härom sommaren av 
president Barack Obama, och blev 
därmed omdiskuterad, vilket är iro-
niskt med tanke på att det är en bok 
om politiken precis före Obama valdes 
till president. Den ogrundade sinnes-
friden och likgiltigheten hos Walter 
Berglunds landsmäns gör honom full-
ständigt rasande. Boken behandlar 
Irak, toppbrytning, befolkningsökning, 
amerikansk villabebyggelse (och där-
av mängder av fåglars död), koldioxid i 
atmosfären och annat kusligt samtida.  

Världens katastrof och familjens 
katastrof tycks hänga samman. Det 
är skickligt uppbyggt så att sveken i 
relationerna skapar stämningarna för 
sveket i naturen och i politiken och vice 
versa.  Svagheten med romanen är att 
familjekatastrofen är betydligt mer på-
taglig varpå omvärldsproblematiken 
känns väl bombastisk om den mest 
fungerar som en fond. Men styrkan i ro-
manen är enorm. Karaktärerna är här-
ligt komplexa och dialogen är vansin-
nigt välskriven. 

Jerker Kaj

Frihet
Jonathan Franzen
Brombergs

Något många film- och i synnerhet skräckfilmsintres-
serade 60- och 70-talister kan relatera till, är ungdo-
mens maniska samlande på VHS-kassetter, och den 
moralpanik som utlöstes i och med TV-programmet 
Studio S och deras synnerligen vinklade granskning 
av det så kallade videovåldet i december 1980. Stu-
dio S och VHS-samlande är två av inslagen i den sym-
pastiske Mattias Lindeblads bok om skräck, som ut-
kommer lagom till halloween.

Lindeblad utgår från sig själv; han undrar varför 
han – mannen som anser sig vara norra Europas räd-
daste människa – är så intresserad och fascinerad av 
skräckgenren. Han berättar därför om sina egna ton-
år; anekdoter om hur han kissade på sig när han läste 
ett nummer av serietidningen Dracula, hur han såg på 
en fruktansvärt dålig kopia av Excorcisten men trots 
detta blev skrämd från vettet, om när han äntligen 
fick tag på Motorsågsmassakern och mycket annat 
många av oss kan relatera till – möjligtvis med undan-
tag för urinläckaget.

Dessa anekdoter varvas med intervjuer med mer 
eller mindre kända människor; rockmusiker, regissö-
rer, skådespelare, serietecknare, forskare och till och 
med en präst, flera av dem berättar ungefär samma 
historier om ungdomens jakt på De Förbjudna Fil-
merna. Liksom fallet är med boken Äkta skräck, kän-
ner jag en del av de intervjuade personerna, men till 
skillnad från den boken, är Skräck – boken som Gud 
glömde bredare, mer lättillgänglig och underhållan-
de, medan Äkta skräck vänder sig till en redan initie-
rad publik med smalare inriktning. Det känns även 
som att Lindeblad vänder sig till yngre läsare.

Micke Solén, trummis i Sator, berättar om sin 
gamla filmklubb (i vilken undertecknad var med-
lem), Kim W Andersson, som under Bokmässan 
2011 fick Svenska Serieakademins Adamsonsta-
tyett, pratar om sina serier i vilka han kombinerar 
skräck och romantik, skådespelarna Robert Englund 
(Freddy Krueger i Terror på Elm Street) och Gun-
nar Hansen (Leatherface i Motorsågsmassakern) 
intervjuas, ett långt kapitel ägnas åt det ofrånkomliga 
Studio S-programmet.

Mellan varven tipsas om mer eller mindre klassiska 
eller kända böcker, filmer och skivor. Boken är illus-
trerad av Henrik Lange, mannen bakom böcker som 
80 romaner för dig som har bråttom, men självklart 
finns här även många filmaffischer och annat kul, plus 
ett förord av filmkritikern Ronny Svensson.

Det låter kanske lite konstigt, men Skräck – boken 
som Gud glömde bredare är en väldigt... trevlig bok. 
Den är kul och intressant, och för oss med samma 
erfarenheter som Lindeblad och kompani är det lätt 
att bli nostalgisk. Många anser att skräck är något 
kontroversiellt, men i Lindeblads bok ger genren in-
tryck av att vara väldigt oskyldig – vilket den ju trots 
allt är, i synnerhet jämfört med mycket annat i samhäl-
let. När allt kommer omkring var det rabiata, allt annat 
än objektiva och dessutom till stora delar lögnaktiva 
Studio S betydligt mer ondskefullt än de stackars 
skräckfilmer som togs upp.

Pidde Andersson

Skräck – Boken som gud glömde
Mattias lindeblad
Semic

Svensk extrem hårdrock är nu mera en miljardindu-
stri. Band som In Flames, Entombed, Arch Enemy 
och många många fler släpper skivor, turnerar och 
sprider det svenska stålet över hela världen. Men hur 
började allt. Hur blev en obskyr och extrem hårdrock 
brutalt allmängods? Det ger Jon Jefferson (tidigare 
gitarrist i Whale och numera i Docenterna) och Ika 
Johannesson svar på i sin utmärkta bok Blod, Eld, 
Död. Boken är sprungen ur ett äkta och uppriktigt 
intresse för denna genre och när dessutom förfat-
tarna kan sin hårdrock, dödsmetall eller Black Metal 
blir detta till en intressant rapport från en värld inte 
många känner till eller ens vet om hur den uppstod. 
Jon och Ika har pratat med männen som drog igång 
scenen fast då var de knappt skolungar som var torra 
bakom öronen, nu är de vuxna män. Särskilt intres-
sant är kapitlet om den morddömde satanisten Jon 
Nödtveidt och hur hans band Dissection tog black 
metal ännu ett steg längre. Vi får läsa den sista inter-
vjun Jon gjorde innan han tog sitt liv den 13 augusti 
2006. Både spännande och lite skrämmande läs-
ning. Mycket i den här boken handlar om just, död, 
satan och att vara sann eller inte. Extrem musik drar 
till sig extrema människor det står helt klart bara man 
bläddrar lite i Blod, Eld, Död. Men då finns det alltid 
en L-G Petrov (Entombed) eller en Tompa Lindberg 
(At The Gates och hundra band till) som står för nå-
got helt annat. Som gör sitt jobb, som sprider värme 
och kärlek trots att musiken är hårdare än helvetet.  
Blod, Eld, Död kommer att bli ett standardverk för 
den som vill lära sig mera eller förstå hur ett litet fred-
ligt land kom att uppfinna den hårdaste musik som 
någonsin gjorts.

Jerry Prütz

Blod. eld. Död. – en svenska metalhistoria
ika Johannesson, Jon Jefferson Klingberg
Alfabeta
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Siri Karlsson / Gran 
Fuego 
(Flora & Fauna)

Jan Johansson / in 
hamburg (Act)

Kvartetten, med rötter i Rumänien, bil-
dades redan 1987 och slog igenom 
1992 tack vare att de arrangerade om 
Kraftwerks låtar och framförde dem 
på ett synnerligen nyskapande sätt på 
stråkar. Deras versioner av Autobahn 
och Model är, i mina öron, rentav stor-
artade och får tjäna som skolexem-
pel på hur en stråkkvartett kan öppna 
öronen för instrument och en genre 
som normalt sett inte skulle tilltala en 
poppublik. Via Kraftwerks låtar slus-
sas man försiktigt in i en värld som får 
en att återigen inse att det finns musik, 
oavsett genre, som tar vägen direkt till 
såväl hjärta som hjärna. Coppice fram-
förs i en svart och vit miljö på en dim-
mig bakgata i London, åtminstone upp-
lever jag den som sådan. Detta är en 
strålande samling och en perfekt intro-
duktion till kvartetten, som under årens 
lopp bland mycket annat hunnit med 
att agera förband åt Pet Shop Boys 
och spelat tillsammans med storheter 
som Kate Bush och David Byrne. Kvar-
tettens grundare Alexander Balanescu 
har undervisats av storheterna Itzhak 
(dessbättre inte Skenström) Pearlman 
och Pinchas Zuckerman. De må har 
en brokig skara album i bagaget, men 
så här, med ett antal väl valda gobitar 
samlade under samma konvolut, låter 
det inte alls spretigt. Tvärtom, det ger 
ett djup och visar på deras musikaliska 
omfång. The Young Conscript and the 
Moon får alla oss som är stämda i moll 
att torka bort en vemodig tår från våra 
kinder, vackert så det känns… Detta 
är en pizzicatoknäppning på näsan till 
alla som har förväxlat stråkkvartett med 
tråkkvartett!

Lars Yngve

Balanescu Quartet / This is The 
Balanescu Quartet (Mute)

Ja, då var det dags för lite country, blue-
grass honky tonk med punk-nerv. Man 
skulle kunna kalla dem för en avlägsen 
släkting till The Pogues som är uppvux-
en i den djupa södern i USA. Det är bra 
röj i låtarna och JD Wilkes har ett härligt 
skräpigt sound i sitt munspel. JD och 
hans fru Jessica Wilkes delar på sång-
en och båda gör det med den äran. 
Mark Robertson spelar ståbas på ett 
mycket imponerande sätt och det är väl 
därför han värvats till Dirt Daubers. JD 
och Mark spelar ju redan tillsammans i 
Legendary Shack Shakers.

Namnet Dirt Daubers är förres-
ten ett slanguttryck på en geting som 
inte sticks och som bygger sina bon 
i lera i gamla ödsliga lador, så nu vet 
ni det. Det betyder att både namnet 
och musiken har en tydligt lantlig prä-
gel, om än den lantliga amerikanska 
södern.

Janne Falk

The Dirt Daubers / wake Up Sin-
ners (Colonel Knowledge Records)
 

Äntligen! Anthrax tillbaka och med 
Joey Belladonna bakom sångmick-
en. Inte för att tidigare mikrofonisten 
John Bush var dålig, tvärtom Sound of 
White Noise är kanske Anthrax bästa 
platta, men det är med Joey Bella-
donna de blev kända och inte kan man 
käfta emot låtar som ”Madhouse”, ”In-
dians” eller ”I am the law”, klassiker alla 
på sitt sätt. Men nu är de tillbaka efter 
två tusen bedrövelser, femton sorger 
och en del utbytta sångare med en 
ny platta som får nackhåren att resa 
sig.  För att få fram en platta som låter 
som det lät förr, med samma energi, 
samma känsla för melodier och inte 
minst samma intensitet har man gått 
tillbaka till de plattor som satte New 
York-bandet på kartan som ”Among 
the living”. Det har må vara speed eller 
thrashmetal men känslan för att skriva 
en bra låt med en refräng som det pas-
sar att skaka mjällen ur hårt till, det har 
Charlie Benante och Scott Ian. Trots 
att Anthraxgrabbarna nu närmat sig 50 
strecket så rockar de hårdare än nå-
gonsin. Respekt!

Jerry Prütz

Stockholmsbandet Opeth är särling-
ar inom den hårda musiken. Bandets 
sångare, låtskrivare och mastermind 
Mikael Åkerfeldt väljer återigen att ta 
av till vänster på den breda allfartsvä-
gen och ta en oväntad skogsväg istäl-
let. Heritage bjuder på ett mjukare och 
mera melodiskt anslag än sin föregång-
are. Åkerfeldts förkärlek för 70-talets 
proggrock är vida känd och här jobbar 
bandet med ett fria och kanske mera 
jazzinfluerat anslag. Det är det jag gillar 
med Opeth. Att det gör det oväntade 
och utmanar sin publik och inte bara 
gör ännu en platta. Här blandas mello-
tron med tvärflöjt. Det finns dessutom 
en hel del folkmusik influenser på detta 
album. Det ska bli mycket intressant att 
se vart Opeth går nästa gång.

Jerry Prütz

opeth / heritage
(Roadrunner) 3 i betyg

Anthrax / worship Music
(Nuclear Blast)

Ha! Jag får börja med ett riktigt, riktigt 
fynd som jag sett fram emot att över-
tala dig att köpa: finländska kvartetten 
Siinai som på skivan ”Olympic Games 
blandar monoton krautrock à la Neu! 
med långsamma drån, med skränig 
psykedelisk pop (jaja, inte oftare än 
att du står ut) och kanske också den 
där ofrånkomliga artrocken. Det här är 
tveklöst sensommaren mest intres-
santa skiva, där skivtitel och spår som 
”Munich 1972” ger ett just monoton-
tyskt anslag som inte ens andas finsk 
musik (tango och/eller ett satans drag-
spel) och fjärran från den egensinni-
ga artrock som man i Finland, tystlåtet 
och inte välkänt, ägnade sig åt på sjut-
tiotalet. Allt går inte igen, men när vissa 
saker går igen går det bättre än de gick 
när de gick. En systerskiva till gruppen 
Forma (från Brooklyn) och deras själv-
betitlade lp. ”Fantastiskt bra skiva”, se, 
där har skivbolaget något att använda i 
marknadsföringen. Köp.

Och så här ska det vara: liveinspel-
ningar från den nordtyska radion från 
åren 1965–68 med Jan Johansson 
(som skulle blivit åttio år i år om inte en 
fullständigt onödig bilolycka tagit hans 
liv redan 1968) och spelvännerna Ge-
org Riedel, bas, och Rune Gustafsson, 
gitarr. Det här är långt från det avant-
garde han egentligen ville bekänna sig 
till, men det är precis det vi minns bäst, 
mestadels hans jazztag om folkmusi-
ken från t.ex. ”Jazz på svenska” och re-
dan på inledande ”Visa från Utanmy-
ra” känner vi igen det, men en annan 
nyansering, det blir fräscht, igen, jag är 
så otroligt glad att man grävt i radioar-
kiven och sett till att utge detta, jag vill 
ha mer, det här är musik att möta hös-
ten med och sedermera tända ett ljus 
den nionde november när bilen gled av 
vägen. Rekommenderas utan minsta 
tvekan.

Så här ska det också vara: duon Siri 
Karlsson (som är Maria Arnqvist, alt-
saxofon m.m. och Cecilia Österholm, 
nyckelharpa; med en uppsjö gäster 
som Jari Haapalainen, tillika produ-
cent, och Simon Svärd, för att nämna 
två och ge en uppfattning) har på 
”Gran Fuego” gjort en skiva som inte 
ens den mest bevandrade skivmång-
lare kunnat placera i ett fack och varit 
nöjd med placeringen. Filmiskt, pro-
gressivt, folkvisigt, experimentiskt – vi 
hittar på litet nya ord (och Siri Karls-
son var en sångerska från Småland) 
på denna deras andra skiva, jag vill nog 
sätta en krona på ”instrumentalmusik 
med en nyskapande själ” som ett fack 
att ställa cd:n i, det sveper med och 
de kan lika gärna sitta litet till höger om 
Tonbruket som luta sig mot en loge-
vägg eller nicka igenkännande åt Rag-
narök. Undrar om ettan var lika bra?

När vi ändå är inne på artrock/konst-
musik med instrumentala förtecken/
whatever, har några ur den svenska 
grenen av genren (Fiske och Holme-
gard från Dungen exempelvis) samlat 
ihop sig under namnet The Amazing 
igen och blandar och ger oss psyke-
delisk stämningsmusik, om uttrycket 
gillas och förstås, det är de rullande 
landskapet som växer under våra föt-
ter, lågmält och rentav avmätt, en själ-
full skiva.

The Amazing / Gentle 
Stream (Subliminal 
Sounds)

Siinai / olympic Games 
(Splendour)

Och för att avsluta med tre tips på 
temat ”ojämnt är bäst”: Först trotjäna-
ren Per Tjernberg som på ”Music Is My 
Salvation” (Country & Eastern) samlat 
ihop en drös musiker för kammarjazz 
med lånekort hos både pop och Stra-
vinskij (= han begår tolkning av) och 
här finns mycket av både högt och lågt 
och jag hade hoppats på fler lågmäl-
da, smäckert ljudande stycken än som 
nu är fallet. Affictionados’ (alltså Carl 
Nordström) cd, där låten ”Beyond” 
(och dess video!) tillhör favoriterna, en 
cd med med toppar och dalgångar, lik-
som de den självbetitlade debut-lp:n 
från Den svenska tystnaden (Adrian) 
har, här är genrebestämningen lättare 
än i Affictionados’ fall (ibland triphop, 
ibland något elektroniskt, ibland kan-
ske något post-ett eller annat) och lp:n 
bjuder på den instrumentala låten ”Re-
aktor” som höjer sig betydligt över res-
ten av skivan, kanske mest för att den 
just är instrumental – det här är inte po-
litisk progg, det är socialrealism som 
inte blivit kantstött än, flera kvarter från 
Fiendens musik.

Jan Erik Zandersson

Det är så här det låter, mästerverket, 
inslaget den underbaraste form, där 
varje färgställning är övervägd noga. 
Carl spelar dragspel och klarinett, Jo-
hansson spelar dragspel med spegel 
och slagverk. Dessutom talsjunger 
han olika improviserade visor.

Musiken är inspelad 1997 och 
2002. Den har legat och lagrats för att 
nu komma ut, och vi kan avnjuta varje 
enskild nyans hos en duo, som knypp-
lar ihop en aldrig hörd musik.

Thomas Millroth

Rüdiger Carl, Sven-åke Johans-
son / d´accord (SåJ CD 21/22)

Nisse kör på i sitt solospår där han fort-
sätter att plocka fritt från rockens, blue-
sens och countryns gottebord. Igen-
känningsfaktorn är stor och på några 
spår ligger han farligt nära Wilmer, 
och undrar om det minsann är Herr Lo-
rentssons munspel som gästar på Nån 
måste få jobbet gjort. Ibland ligger han 
farligt nära dansbands-countryn och 
det är väl i stort sett den enda invänd-
ning man kan ha på denna platta. Bra 
rotrock med bootsen stadigt plantera-
de i den Malmöitiska myllan!

Tord Johnsson

Nisse hellberg / Flod av eld 
(Metronome)

En trippel-cd som är en kulturgärning. 
Saxofonisten Roland Keijser är det nog 
en och annan som förbinder med Blå 
Tåget eller med den sk världsmusikrö-
relse som drog igång under 70-talet. 
Mycket riktigt här finns i innerlig sång-
barhet blandad med närmast naiv fri-
jazz polskor, hallingar och lekar, låtarna 
kommer från Sverige och Turkiet, USA 
och Norge; ja, mycket har Keijers sig-
natur. Det är ju han som blir huvudper-
sonen på detta album som sjunger och 
dansar rakt igenom. Men det hade ald-
rig blivit det specialla album det faktiskt 
är utan slagverkspelaren Raymond 
Strid, som lägger största möda på varje 
klang och detalj.

Thomas Millroth

Raymond Strid, Roland Keijser 
/ yellow Bell (Umlaut Records 
umlåda 2)

Titeln avslöjar väl allt om vad det hand-
lar om. Det märkligaste med det här är 
väl att ingen gjort det tidigare.

Många har ju gjord enstaka covers 
på Hank i rock versioner med blandat 
resultat.  

Graham Young är en Hank fan som 
länge haft tanken att göra en rock plat-
ta med Hanks låtar och nu fått ihop ett 
all star gäng att spela in dem med. Ja-
son Ringenberg och Warner Hodges 
från Jason & The Scorchers, Dan Baird 
tidigare Georgia Satellites och Eric 
Ambel från Del Lords är några som bi-
drar till att få det att låta så bra.

För bra låter det på vartenda spår 
och man har haft den goda smaken att 
inte bara ta de kända låtarna utan blan-
dat mer och mindre kända Hank låtar. 
Hank Williams möter Chuck Berry 
med en dos Ramones i blandningen är 
deras egen beskrivning och där slog 
de en home run med den beskrivning-
en. Det är väl ytterligare ett bevis för att 
country ska liras av rock´n ŕollers för att 
det ska bli riktigt bra. Den här plattan 
visar också med all tydlighet 

Hanks storhet då hans låtar låter frä-
scha i rock´n ŕoll versioner 60 år efter 
att de skrevs. Om det nu mot förmodan 
var någon som tvekat på den punkten.

Janne Falk

Riffing Cowboys / hank´n´Roll 
(A Rock´n´Roll Tribute To hank 
williams)

”The scariest band in the world” är till-
baka med lite nya otrevligheter. Trots 
att de hållit på i många år nu så håller 
de fortfarande. Men deras lite lång-
samma rockabillymutation, som ibland 
låter som att man lyssnar på ljudban-
det till någon film, är hyfsat tidlös. Det 
är inga mode nycker som driver de här 
grabbarna från San Diego!

Många gånger är det 3rd Degree 
Burns bas som driver låtarna, men det 
man lägger mest märke till är

Harley Davidsons prat-liknande 
sång som ibland även har lite Johnny 
Cash-stuk. Hela ljudbilden passar ut-
märkt till deras texter som ofta handlar 
om voodoo, zombies, hembränt, tåg 
urspårningar, och ond bråd död i störs-
ta allmänhet. De har skaffat sig ett all-
deles eget sound, så man kan aldrig ta 
miste på att det är Deadbolt man hör. 
Kan tänka mig att det är en och annan 
som använder deras plattor på hallo-
ween, men för min del så kan de snurra 
hela året. 

Janne Falk

Deadbolt /  Buy A Gun, Get A Free 
Guitar (Voodoobilly Records)

Bandnamnet är taget efter en fri över-
sättning av ortnamnet Kivik: Tji = No, 
Vik = Bay, och Band… ja, det betyder 
samma sak! No Bay Band är kanske i 
första han kända för att de framförde 
musiken i Richard Hoberts filmer Äp-
pelblom och Höst i paradiset. Det har 
varit tyst ett tag om bandet som legat i 
träda i äppelodlingarna, men även trä-
da kan bära frukt! Anders Ekelund har 
alltid levererat personliga och träffsäk-
ra texter och i titellåten är det eftertänk-
samhetens kranka blekhet som gör 
sig gällande. Nya CD:n är mer baserat 
på ett fastare komp med bland annat 
akustiskt gitarr och Hammond-orgel, 
tidigare var bandet mer pianobaserat. 
Den störta invändningen mot denna 
skivan är att den endast innehåller 6 lå-
tar, man vill ju liksom höra mer!

Lars Yngve

No Bay Band / ändå en kung (No 
Bay Band Records)

En av musikvärldens mest sympatis-
ka röster är tillbaka med ny platta. Till 
att börja med låter det som om han har 
lånat trummaskinen som ZZ Top an-
vände på Eliminator-plattan som gör 
att det låter lite stifft och maskinellt 
men han levererar trots det ett drygt 
tiotal rätt så sköna låtar av hyfsad kva-
lité. Förutom en väldigt igenkännings-
bar röst är den gode Chris en hejare på 
att lira slide-gitarr, också detta med en 
tydligt personlig ton. Plattans karak-
tär gör att den dock passar nattradion 
bättre än förfesten. På gott och ont 
känns den lite väl ”mysig” för att rocka 
loss riktigt till. Men helt okej!

Tord Johnsson

Chris Rea / Santo Spirito Blues 
(warner)

Lika bra att ta det direkt, den här vinyl-
plattan är gjord av fans till The Cramps 
och går inte att köpa hur som helst.

Det blir till att leta på nätet och glöm 
ebay. Den säljs till självkostands pris 
och är mycket mycket välgjord. Omla-
get är gjort av en fransman och allt är 
sammanställt av MondoSean i Skott-
land som har haft hjälp från olika fans i 
USA, England och Frankrike. Man har 
letat fram live versioner på låtar som 
The Cramps inte har gett ut officiellt 
i studioversion. Titel låten The Band 
That Time Forgot är en riktig pärla som 
man enligt ryktet bara spelat en enda 
gång. Men alla dessa lite mindre kända 
Cramps låtar är mycket bra och det 
finns även all nädvändigt (och lite till) 
information om alla låtarna. Rocket In 
My Pocket, Bacon Fat, Hurrican Figh-
ter Plane, Problem Child bl a har man 
kunnat hitta på gamla boolegs men här 
har lagts ner ett väldigt bra jobb på att 
få till ett bra ljud vilket skiljer den här 
plattan från de andra. Man har också 
haft den goda smaken att lägga in ljud 
från mycket obskyra filmtrailers mellan 
låtarna. På det hela har här lagts ner ett 
jobb som man inte ens hittar på många 
officiella utgivningar vilket gör den här 
till en helt unik platta. Ska du ha en live 
platte med The Cramps förutom den 
legendariska Smell Of Female så är 
det den här. Börja leta....

Janne Falk

Trash is Neat #5 / The Band That 
Time Forgot (Manacoa Music)

Tom Waits har genom åren byggt upp 
ett eget musikaliskt universum, som 
helt och hållet saknar motstycke i mu-
sikbranschen. Han slamrar, skäller, 
ylar, frustar och bankar med en aldrig 
sinande kreativitet, och låtskrivandet 
sköter han sedan många år tillbaks 
tillsammans med sin hustru Kathleen 
Brennan. Musikaliskt rör sig Waits 
ständigt inom samma ramar: han stu-
var om, fixar och trixar och de flesta 
balladerna börjar och slutar på exakt 
samma vis, men under den opolerade 
ytan hittar vi alltid strålande melodi-
er. Det går aldrig att komma ifrån det 
faktum att Captain Beefheart var först 
och banade vägen för Waits, som med 
sitt briljanta låtskrivande, lyckats nå ut 
kommersiellt till en stor publik – främst 
tack vare andra artister gjort covers på 
hans låtar – vilket aldrig Beefheart gjor-
de. Har svårt för att tänka mig att Tom 
Waits hade kunnat skaffa sig en karriär 
i dagens rådande musikaliska klimat, 
i tider då allting ska massproduceras, 
göras folkligt och stöpas i färdiga mal-
lar. Kanske är det en del av förklaring-
en till att Waits anhängare är honom 
trogen, skiva efter skiva, oavsett hur 
mycket han gläfser som en våt gammal 
hund och envisas med att låta som om 
han undsluppit tvångströja och nyss 
upptäckt skrotupplag. På Bad As Me 
återvänder Waits till melodiösa melo-
dier och är långt mindre experimentell 
än på länge, och oavsett om han agerar 
konduktör med munspel som uppma-
nar han att hänga med på blueståget till 
Chicago, gör skuttande smörjgrops-
rockabilly i Let’s get lost, öm latinodof-
tande Back In The Crowd eller intar sin 
gamla roll som barpianist och blir för-
troligt raspig i Kiss Me Like A Stranger, 
berör han som alltid på djupet. Person-
ligen har jag alltid gillat när det låter lite 
skevt, bråkigt och småtrasslig som i 
She Stole The Blush, med en bensin-
dunkslåtande virvelkagge, och Tell Me 
som skulle kunna vara soundtracket till 
vilken gammal västernrulle som helst 
som börjar med att man zoomar ut över 
ett prärielandskap med försiktigt rullan-
de tumbleweed. Och jag misstänker att 
Springsteen kommer att sätta klorna i 
Back In The Crowd, åtminstone live! En 
strålande skiva i klass med Mule Varia-
tions. Jag dansar, och böjer min nacke 
och ler, precis som Svarte Rudolf.

Lars Yngve

Tom waits / Bad As Me 
(epitaph/Anti)
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entirety w/Band & Orch
seCOnd halF
John Cale moderne

kOnserten inleds av
Lars Cleveman &
Martin Rössel i
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Irene-Gren

Gotte

Jack-åke, ständig praktikant

S. Kald

Historia:

Sekreteraren, som ska på kurs, läg-
ger en lapp på chefens skrivbord där 
det står:

– Som du vet är jag på kurs, men jag 
har kokat upp tevattnet, så det är bara 
att värma.

Analys:
Er ist sehr klahr das di Mädchen bist sehr begabt. Sie 
sint sein gewicht im gold gewärt! Es erinnert mich an 
ein Mädchen, das ich auf einmal wusste. Gute Kar-
tenspieler! Welche erinnerungen!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

Adi S. analysieren.

Du Irene
I oktober firade vi ju Kanelbullens dag, tycker du att 
det är bra eller  känner du att det skulle kunna vara 
bättre med en klubb som t.ex  Yllehossans vänner, 
Tandproteserna Glappar eller Åderbrockets vägval? 

Du Lars Yngve,
Jag har aldrig gillat kanelbullar. Det är rent för mycket 
kanel i. Nä, själv firar jag den 11e maj, Negerbollens 
dag. Jag görs shots på vodka och negerbollsmet. 
Dögott och nyttigt med lite havre. Får man ju i sig fib-
rer. Det är dessutom en perfekt uppladdning inför 
det som komma skall, den 12e maj är nämligen årets 
höjdpunkt här hemma. Den 12e maj är det Interna-
tionella fibromyalgidagen. Det visste du inte, eller 
hur? Då brukar jag och Ingela byta stödskenor med 
varandra och äta kassler. Sen vid lunch tar vi bussen 
till Borrby och köper Voltaren. På kvällen beställer vi 
pizza, varsin Artrosios med ananas. Sen är det drin-
kar, dans och Treo för hela slanten. Alla i Degeberga 
vet att det är fest hemma hos mig då. Många anser 
att det är årets höjdpunkt. Alla med någon form av 
värk är välkomna. Det blir huset fullt! Men även de 
med muntorrhet, svullnadskänsla i händer och föt-
ter eller inlärningssvårigheter får komma. Helst inte 
de med täta urinträngningar, det blir så mycket att 
städa sen. Men de brukar komma ändå.

Sen vilar vi ut den 13e maj, då är det Folknykter-
hetens dag. 

Ajöken. 

Irene Gren

Asså nu e de typ fö jäla tråket ijen! skolan å skit å sånt 
fast de har böjat en ny tös po skolan såm e typ skit 
snygg å så fast hon har kille me bil... de e ente kul!

Nu ha ja fott tibaka intenet ijen so nu ska ja ladda 
fiml satan! Ha ent rå å gå på bia nu!

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

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
September var ingen bra månad alls. 
Nu väntar, om inte bibliska sju svåra år, 
så åtminstone fyra år av hård prövning.

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Just nu simmar du i lugna vatten men 
passa dig för just i de lugnaste vatten 
simmar de största torskarna…

Väduren 21 mars – 19 april.
Du har betett dig ovanligt fårskalligt 
den senaste tiden. Men det är inget att 
hänga med huvudet för. Upp med ha-
kan och stånga dig vidare in i nästa ut-
maning. Akta dig så att du inte blir kall-
lad för träbock

oxen 20 april – 20 maj.
All din möda och slit kommer fortfaran-
de inte att ge resultat. Om du stretar på 
med tjuraktig envishet så kanske du till 
slut blir trött. Det är alltid något!

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Ambivalensen i ditt liv har tilltagit. Du 
känner fortfarande dig kluven inför din 
framtid. Ni måste samla ihop er som en 
man, eller kvinna med för den delen, 
och ta tag i era liv. Annars gör kanske 
någon annan det.

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Lugnet lägrar sig efter en hektisk höst. 
Du har varit jagat villebråd ett tag men 
nu kan du pusta ut. Faran är över för 
tillfället.

lejonet 23 jul i– 22 aug.
Du har för vana att ryta ifrån i tid och 
otid. Det är ett himla ofog och det stör 
din omgivning. Det är bättre att du 
tiger!

Jungfrun 23 aug – 22 sep.
Du får just nu lystna blickar från en 
hemlig beundrare. Kanske äntligen 
kan det bli något som sätter fart på 
dina endorfiner. Du får hålla ögon och 
öron öppna. Vem vet, någon gång hit-
tar även en blind höna ett korn.

Vågen 23 sep – 22 okt.
Frisk vågat, hälften vunnit brukar vara 
ditt ledord. Det är dock inte säsong för 
friska vågor, och vem blir gladare av 
hälften av ingenting?

Skorpionen 23 okt– 21 nov.
Du har det motigt just nu. Folk gad-
dar ihop sig mot dig. Men du kan visa 
klorna och än har du kraft i nyporna. 
En och annan giftig kommentar får du 
räkna med.

Skytten 22 nov – 21 dec.
Du laddar på nytt inför ny säsong av jakt 
på lovligt villebråd. Framförallt älgar du 
på som förut men det kan vara för sent 
att ångra sig i efterhand. Hjort är hjort.

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Oh, du Guds gåva till mänskligheten 
har det inte så lätt just nu. Ingen har vi-
sat dig sin uppskattning på flera dagar. 
Fy, vad livet är orättvist! De ska få sona 
sin missunnsamhet mot dig förr än de 
anar! Äsch, du är för storsint för att bry 
dig om sådana petitesser.

O. Rakel

oktober månads horoskop
Oktoberfest

Frosten har börjat bita i 
gräset
medan lövens glöd gör allt för
att hålla den stången men det
grå täckets makt tvingar sig
obevekligt över oss med
sin dunkla unkna fuktiga 
instängdhet, snart sätter 
November klor och tänder 
i oss, drar in oss i det ovissa
dimmiga kylrummet.

S. Kald

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

 
Mot ett löfte om halva lösensumman har Stefan ac-
cepterat att iscensätta ett gisslandrama med mig 
som offer. Lösensumman ska användas för att finan-
siera en resa till Caymanöarna där företaget Horny 
web cam sluts dot com har sitt huvudkontor. Det är 
där min älskade Stormy befinner sig IRL. In real life. 
What’s in it for Stefan? Vi snackar kosmetisk kirurgi. 
Efter att ha skämt ut sig inför miljonpublik dokusåpan 
”Du är vad du äter” tänker han inte visa sig bland folk 
förrän han skaffat sig ett nytt anonymt ansikte. 

Men för att överhuvudtaget få några pengar måste 
en dialog upprättas med farsan och där har Stefan 
misslyckats. Han började med att ringa. Då slängde 
pappsen luren i örat på honom i tron att han var en te-
lefonförsäljare. Stefan fattade ingenting:

”Jag erbjöd honom en kidnappning OCH plusme-
ny med Stockholmssyndrom och tortyrpaket”. 

De hotfulla breven vi knåpat ihop med urklippta 
bokstäver avfärdades som direktreklam.

Vad är Plan B, undrade jag när vi låst oss i materiel-
rummet för överläggningar. Tradera, svarade Stefan. 
Rubrik: Kidnappad tv-profil återfås mot lösensumma. 
Några bud? Nej! Kanske borde vi skapa en Face-
bookgrupp eller Twitterkonto. Vi måste bli en snackis, 
sa Stefan.  

Efter att ha låtit sig övertygas om att skadorna 
täcktes av hemförsäkringen gick assisten managern 
med på att offra sitt ena lillfinger. Efter att ha sniffat 
fyra tuber RX-lim sov han som ett litet barn. Vi tömde 
en kolsyresläckare över hans högra hand och sågade 
av hans djupfrysta lilla vicke vire. Vi lade stumpen i ett 
vadderat kuvert adresserat till pappsen. När det se-
dan visade sig att Stefan skickade kroppsdelen med 
B-post och att vi skulle vara tvungna att vänta i upp till 
en vecka innan den nådde mottagaren förstod jag att 
gruppen saknade spetskompetens.

Samma kväll hörde jag snyftningar i andra änden 
av materialförrådet. Jag kikade fram mellan några Jo-
papärmar. Där satt Elisabeth och grät.

”Elisabeth!”, sa jag.
”Gotte lever du?”
”Ja för fan.
”Varför grinar du”, undrade jag.
”Jag har fått sparken, svarade hon”
Jag höll båda pekfingrarna framför mig som jag 

sett Tom Cruise göra i filmen Jerry Maguire. Sedan 
sade jag med största möjliga eftertryck:

”Wei-Ji, Elisabeth, det betyder win-win situation”
 
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –1.2
Dow Jones: –0.3
Nasdaq: –1,1
 

Gotte

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

Kära hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett stort problem! Det är så 
att min fru lider väldigt ofta av huvud-
värk 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 veten-
skapligt 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, käns-
liga 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 under-
utvecklade 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 be-
lastar 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!

Efter en stunds överläggning kom hon 
fram till att det rätta vore att lägga du-
van i en plastpåse och sedan låta dess 
begravningsfölje i rask takt passera 
nedför sopnedkastet. Innan hon hun-
nit fullborda gärningen ringde dock en 
vän i nöd och hon blev tvungen att has-
ta till dennes undsättning. 

När hon nästa dag kom hem från sitt 
arbete hade hon helt glömt bort den 
stackars duvan. På sin balkong såg 
hon då förskräckt en ståtlig glada sitta 
och kalasa på kadavret. Gladan såg 
upp från sin soupé och vid åsynen av 
flickan tog den helt sonika sitt byte i 
klorna och flög därifrån. 

”T-t-tack!”, lyckades den något skär-
rade men tacksamma flickan stamma 
fram.

Min gode vän Greven af Warsten bor 
på en ståtlig gård som ligger vackert 
på den östgötska slätten. En dag såg 
denne på sin mark två fasaner. Fasan-
hannen försökte kurtisera den uppen-
bart ointresserade honan – liksom 
flertalet av världens hannar gör, både 
i hagen och på danslokalen. Min väns 
katt betraktade fascinerad leken i po-
sition att i vilket ögonblick som helst 
rusa fram och angripa de båda fasa-
nerna. Efter att hanen struttat omkring 
sin tillönskade en god stund, under ti-
den denna fortsatt picka i marken efter 
mask, beslutade hon att bege sig däri-
från och flög ogenerat iväg.

Hannen fortsatte sin dans en stund 
till och i detta tillfälle tog katten sin 
chans och rusade fram för att ned-
lägga sitt byte. Då han nått fasanen 
och i ett språng slagit omkull densam-
me, slutade leken. Fasanen försattes i 
chock och låg kvar helt stilla, medvetet 
eller omedvetet spelande död. Katten 
gick några varv runt fasanen, undrande 
vad som hänt med den leksak som all-
deles nyss tycktes honom så nöjsam. 

Vid detta tillfälle trädde min vän, som 
är både djurvän och ytterst godsinnad, 
mellan och föste bort sin katt från den 
traumatiserade fasanen. Han kunde 
då fastställa att fågeln inte hade några 
synliga skador samt att den fortfaran-
de andades. Fågeln låg dock fortfaran-
de helt stilla. Greven fick då för sig att 
lyfta upp fasanen – möjligtvis var hans 
tanke att kasta upp den i luften likt en 
brevduva. Då han gjorde detta fälldes 
fågelns båda ben ut som vore de land-
ningsställen på ett flygplan. Han satte 
därefter ned fågeln på dess återfunna 
ben, då uppgav fågeln ett högt skrä-
nande skrik och satte sedan iväg över 
slätten för att sedermera lyfta. 

”Ingen orsak”, svarade Greven och 
lyfte på hatten, mäkta belåten över sin 
gärning.

 
På Sigtunagatans gård, där jag bodde 
som barn, fanns en äldre kvinna som 
hade som sitt stora nöje att mata går-
dens duvor. Hon lade ut frön på sitt 
fönsterbleck och där samlades de till 
hennes stora glädje.

En dag stod hon som många andra 
dagar i sitt fönster och kallade på två 

duvor som hon såg sitta på ett fönster-
bleck på andra sidan gården. Till hen-
nes förvåning brydde sig inte alls duvor-
na om varken hennes lockrop eller de 
frön hon strött ut på fönsterblecket. Tan-
ten lät sig dock inte modfällas, utan fort-
satte en lång stund att kalla på duvorna.

Då öppnades plötsligt fönstret på 
vilkets bleck de nämnda duvorna satt 
och en kvinna stack därifrån ut sitt 
huvud.

”Kommer inte duvorna till henne?”, 
frågade kvinnan.

”Nä, de vill inte idag”, svarade tanten.
”Ja, det kan bero på att det är min 

sons fotbollsskor”, svarade då kvinnan.

Under min ungdom hade jag en kär vän 
från Persien. Han var son till berykta-
de mattfabrikanter från det på Engel-
brektsgatan belägna Persiska Palatset. 

Denne berättade för mig att när han 
var liten innehade han på sin takterrass 
i hembyn duvor, vilka han matade och 
höll mycket av. Hur man kan tycka så 
mycket om duvor har jag aldrig lyckats 
förstå, dock höll min vän mycket av de 
duvor han tog hand om.

En dag fann han en av sina duvor 
död och längre bort på terrassen satt 
grannens ståtliga katt belåten och tvät-
tade sig. Min vän fångade tillsammans 
med sina bröder katten för att ställa 
den till svars. Efter att ha trängt in kat-
ten i ett hörn och knutit ett snöre runt 
halsen på den, knöt de fast snöret i en 
stol. Katten hoppade flertalet gånger 
ned från stolen för att gå därifrån, men 
varje gång satte någon av bröderna 
den tillbaka på sin plats. Då katten in-
såg att den var omringad resignerade 
den och satte sig att vänta ut det hela.

Min vän och hans kamrater höll där-
efter rättegång med katten som sva-
rande, min vän som domare samt hans 
sju bröder som jury – precis som i de 
filmer de sett på bio.

Trots att katten vid denna rättegång 
kunde fastställas vara med största san-
nolikhet skyldig, benådade min god-
hjärtade vän densamme i utbyte av löf-
tet att den svarande inte skulle göra om 
sin förbrytelse. Katten slet i snöret och 
jamade uttråkad till svar. Detta tog man 
som bekräftelse på löftet och släppte 
därefter katten fri.

Själv hade jag säkerligen gjort det-
samma, jag skattar nämligen katten 
avsevärt mycket högre än tusen enfal-
diga duvor. 

Eder
Efraim Twärvigg

       

KåSeRieR oM FåGlAR

Min bror einars sonson berättade en dag en ganska lustig historia för 
mig; hans kollegas syster, som bor i stadens fördärv, hade en dag haft 
olyckan att finna en död duva på sin balkong. hon förskräcktes först och 
förargades sedan över att denna duva nödvändigtvis skulle gå hädan på 
den egendom där hon var inhyrd. 
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BIOPREMIÄR 30 SEPTEMBER
Arboga
Arbrå
Avesta
Boden
Bromölla
Emmaboda
Enköping
Eskilstuna

Eslöv
Gislaved
Gällivare
Gävle
Göteborg 
Helsingborg
Hudiksvall
Hunnebo-

strand
Hässleholm
Höllviken
Jakobsberg
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlshamn

Karlskoga
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Kista 
Kivik 
Konga
Kristianstad

Kumla
Kungsbacka
Kungälv
Laholm
Lilla Edet
Linköping
Ljungby
Ludvika

Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil 
Malmö
Norrköping
Osby
Oskarshamn

Piteå
Ronneby
Rättvik
Sandviken
Simrishamn
Sollentuna
Stenungsund
Stockholm 

Strängnäs
Sundsvall
Svalöv
Söderhamn
Sölvesborg
Söråker
Tierp
Tomelilla

Torslanda
Tranemo
Tumba
Ulricehamn
Umeå
Uppsala
Varberg
Visby

Vällingby
Västerås
Växjö
Ystad
Älmhult
Älvsbyn
Ängelholm
Örebro


