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November är ingen månad, det är en 
transportsträcka, vars samtliga vecko-
dagar i almanackan borde ersättas 
med ett ”vänd blad” och en stor pil pe-
kande mot december. Med december 
månad kommer nämligen åter ljuset, 
visserligen tack vare två hål i väggen, 
men ändå. Ljuset symboliserar värme, 
klokhet, snilleblixt och gemenskap, 
alltså det mesta som november inte 
tycks stå för. November avslutas dess-
utom med att ett gäng illa upplysta 
fåntrattar tvunget ska hylla Kalle Dus-
sin – som hade som sin främsta, eller 
största (?) merit, lite beroende på hur 
man ser på saken, att köra landet i bot-
ten medan han själv satt och tryckte i 
Turkiet – genom att lägga ner en krans 
till minne av hans misslyckande. Ett till-
fälle som tydligen kräver stora polisiära 
insatser varje år. Man tar sig för pannan 
och försöker tillgodogöra sig den lilla 
strimma av huvudvärksgrått dagsljus 
som förtvivlat kämpar för att ta sig ige-
nom det atmosfäriska skikt som påmin-
ner om en grovmaskigt virkad filt.

En annan sak som kräver dyra poli-
siära insatser är fotbollsmatcher. Po-
liserna ska alltså förhindra att ”sup-
portrarna” löper amok och slår på 
varandra! Jag upprepar: Man ska för-
hindra att ”supportrarna” löper amok 
och slår på varandra!? 

Hur i hela fridens namn någonting 
så löjeväckande enkelt som att gå och 
titta på fotboll utan att börja slå ner folk 
som hejar på motståndarlaget, ska 
kräva dyra polisiära insatser tillhör lo-
gikens Bermudatriangel. Det är inte 
tillåtet, men det är ett fenomen och be-
teende som ingen tycks anse speciellt 
konstigt. Det är dagisfasoner som ut-
förs av till synes vuxna personer.

Det är något märkligt med den delen 
av fotbollspubliken som envisas med 
klättra upp på staketen, visa tänderna 
och skrika och tjuta som uppretade 
gorillahannar. Denna homogena grupp 

framstår alltmer som en hyllning till 
evolutionen, en påminnelse om svans-
kotans existens, primatens beteende 
och begränsade intellekt! Släpps de 
egentligen ut i pauserna för att köpa 
korv eller frågar de i en kör genom nä-
tet: ”Vaktmästar’n, är Dole-bananerna 
fina?”

Det mest anmärkningsvärda är att 
de som gapar störst, hörs mest och ser 
farligast/dummast ut, hamnar högst 
upp i grupphierarkin. I övriga samman-
hang är det de som har störst kun-
skap om saker och ting som åtnjuter 
respekt. På läktarna däremot… Kan-
ske borde klubbarna själva få ta hand 
om dessa stackare och ge dem varsin 
personlig assistent som på ett peda-
gogiskt sätt kunde förklara spelet. Så 
hade de i lugn och ro kunnat koncen-
trera sig helt och hållet på att sitta fint 
och titta utan att missförstå eller råka i 
slagsmål, vilket ju bara leder till att de 
missar delar av själva matchen. Men… 
då hade förmodligen någon person-
lig assistent, med humor, inte kunnat 
låta bli att bjussa någon på ett tugg-
gummi, och därefter hade kalabaliken 
på läktaren återigen varit ett faktum. 
Det är inte allom givet att kunna se på 
fotboll och tugga tuggummi. Alltså, på 
samma gång. Kanske skulle det också 
behövas ett par veckors studier med 
att förklara grundläggande saker som 
att ”Ibland gör det ena laget mål och 
ibland gör det andra laget mål. Så är 
det i fotboll.” Det vore ett initiativ att 
applådera. Alltså en kurs motsvarande 
golfbanornas gröna kort. Det skulle jag 
till och med kunna välja att betala en 
liten del av skatten till eftersom fotboll 
betyder så mycket för så många. Det är 
möjligtvis så att det inte spelades bätt-
re boll på Gunnar Nordahls tid, men 
faktum kvarstår: Fotbollspubliken var 
definitivt betydligt bättre på den tiden.

Bäst i Sverige är fantastiskt, stort, 
Globengala, Zlatan, gigantiskt, helt 

sanslöst oerhört, ända tills landets främsta klubblag 
får möta ett klubblag från ett annat land… tillbaka i 
november, mörker…

Ja kära nån…
Och faktum kvarstår också: Det är dessvärre be-

tydligt lättare att tända några facklor på läktarna än 
att hålla sig upplyst! Men jag har lösningen på proble-
met – tvångsrekrytera huliganerna till försvarsmakten 
och låt dem göra ”volontärarbete” i Afghanistan och 
andra krigförande områden i världen! Nej, vad skriver 
jag? Förlåt. Det vore ju kränkande för dem, och dess-
utom så tillverkas inte Up & Go i huliganstorlek. Än!

Uppretad toga jag tog bilen för att köra en runda 
och noterade till min stora fasa att jag inte hade några 
cd-skivor, som vanligtvis brukar kasa omkring i kon-
solen, handskfacket och på golvet. Så det fick bli ra-
dio. Jag slog på P3 som sände ett förbannat tråkigt 
program så jag slog om till lokalkanal efter lokalkanal 
men det var samma program oavsett vad jag än tryck-
te in: Sporten, fotboll och läktarvåld. Eftersom jag, 
radion och programmet inte var påsamma våglängd 
försökte jag först att med en lätt knackning på konso-
len med min knutna näve få den på rätt frekvens vilket 
naturligtvis aldrig fungerar *stupid brain*! Svetten 
började komma från min panna och jag började inbilla 
mig att det förmodligen låg någon i baksätet som lik-
nade ett gigantiskt sviskon, med knarrande röst och 
en lysande fingertopp. Jag vågade inte titta i Sport-
spegeln. Jag höll fokus på att köra rakt och försökte 
så gott det gick att tänka bort faran i baksätet. Jag – 
och det här kan naturligtvis ha varit ren inbillning, men 
jag tror det inte! – upplevde att molnen började upp-
föra sig underligt och bilda märkliga formationer på 
himlen och jag såg ljussken som flashade som ett ti-
voli på avstånd i mörker. Jag ringde polisen och berät-
tade, men de ville inte komma till undsättning. Hade 
det däremot sprungit folk på en lerig åker och spelat 
fotboll och det plötsligt hade uppstått handgemäng 
i vägkanten, då hade det garanterat blinkat blått. Jag 
väntade på att motorn skulle strypas, bilen börja ska-
ka, handskfacket flyga upp, och jag bli bortrövad av 
utomjordingar och plötsligt börja odla skägg som Ulf 
Lundell, men det hände aldrig. Det var inget farligare 
än samsändning. Jag log och nickade.

I vilket fall: The Future’s So Bright (I Gotta Wear 
Shades) som Timbuk3.

Lars Yngve
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Det är november månad och på Öster-
len blåser de kalla vindarna in från ha-
vet och sliter tag i jackan. I motvinden 
känns det som att mina kinder fladdrar 
som på dem som kastar sig ut från ett 
flygplan. Det är kallt, mörkt, ödsligt, åk-
rarna är sura och det dröjer inte länge 
förrän kråkorna tumlar i snön. Det är 
glest med människor. Jag blåser ner-
för Killebacken i Kivik och ramlar in på 
konditoriet för en kaffe i lä. Jag studerar 
omgivningen och knäpper händerna 
runt koppen för att få tillbaka känseln. I 
det ena hörnet sitter två kostymnissar 
med blanka portföljer och intar någon-
ting som kan liknas vid en frukost på 
en främmande planet. De passar inte 
riktigt in i ljudbilden! Jag tänker på de 
två herrarna som en installation, och 
ler i smyg. En dam handarbetar och 
det uppstår ett trivsamt klickande ljud 
när hennes stickor träffar varandra. Vid 
bordet bredvid mig slår sig två dam-
miga grovarbetare ned och talar högt 
om gårdagens strapatser. Mitt i lokalen 
står ett rangligt tomt bord och jag in-
billar mig att där, precis där, skulle Ulf 
Lundell ha kunnat placera sin skrivma-
skin, satt sig ner och skrivit sin senaste 
roman Allt är i rörelse. 

Allt är i rörelse skulle lika gärna kunnat 
heta: ”Stoppa jorden, jag vill hoppa 
av”. Frågan är bara till vad? Håller du 
med om det?

Jag tror jag hoppade av för längesen. 
Vi försökte alla vara dropouts när jag 
var ung, vi gav oss fan på att inte låta 
oss slukas in i samhället, det vill säga 
världen. På den vägen är det. Men 
jorden… då måste man göra det ab-
soluta, hoppa från broar och höga 
byggnader. Det har aldrig varit min 
tanke med det här hur absurt jag än 
kan uppleva det hela, hur främman-
de jag än känner mig. Det är en märk-
lig process att bli äldre samtidigt 
som världen omkring en blir ”yngre”, 
alltså föds igen och igen. Jag tror det 
var Schopenhauer som sa att det är 
alldeles naturligt att söka avskildhet 
när man är runt 60. Man har fått mer 
än nog av så mycket.

Är du rädd för att stagnera rent kreativt?
Nej. Jag har gjort tillräckligt. Mer 
än tillräckligt skulle några kanske 
säga. Overdoing it. Jag jobbar över-
tid. Men stagnation… ibland kallas 
det så, ibland kallas det signum. Jag 
har varit med om det där så mycket. 
Klagandet på att man inte går vidare 
och sen gör man det på någon platta 
eller på nåt annat sätt och då är det: 
vad är det här nu då? Man kan bara 
göra det man gör. Det ena föder det 
andra. Det är vad det är.

Tar du dig tid och stannar upp och tän-

ker igenom allt du hunnit med i livet och konstaterar 
att du faktiskt producerat en massa jävligt bra musik 
och ett gäng bra böcker, och känner dig nöjd över det 
du presterat?

Jag kan känna så och jag kan nästa dag känna att 
alltihop faktiskt blev skit. Men det finns ädelstenar. 
Det finns sånt jag är mycket stolt över, sånt jag är 
stolt över, sånt jag är tillfreds med, sånt jag kan leva 
med och sånt jag helst bara vill dra ett skynke över. 
Men då ska man komma ihåg att en viktig drivkraft i 
det här jag gör är att man måste tro på det man hål-
ler på med, emellanåt tro blint. Och man måste all-
tid fullfölja det så: då blir det resultat, men efteråt, 
flera år senare kan man ta sig en titt, lyssna på nåt 
och tänka: hur fan kunde jag tro så hårt på det här? 
Men som sagt, allt detta ingår. Försök brukar jag 
kalla det, alltihop.

Sitter du inne med bra historier som du inte vill skriva 
med hänsyn till personerna i fråga, även om du hade 
kunnat använda pseudonymer?

Under pseudonym skulle jag kunna skriva allt, men 
jag misstänker att min stil, om jag får kalla det så, 
skulle lysa igenom ganska bjärt. Men visst har jag 

tänkt så ibland: skriva under pseudonym, ernå full-
ständig frihet, om möjligt, förse mig med alias när 
det gäller musiken, sätta samman ett band, komma 
bort från ”varumärket” Ulf Lundell.

Jacques Werup sa att han ibland kan ångra att han äg-
nat en så pass stor del av sitt liv med att skriva – istället 
för att leva och uppleva, kan du tänka så någon gång?

Ja. Helt klart. Men om man, som jag, kom från ing-
enstans till väldigt mycket under åren 75-76, då vill 
man hålla lågan vid liv. Dessutom har jag haft barn, 
och fruar, att försörja sen 1976 till – jag höll på att 
säja nu. Då måste man jobba. Men jag hade gärna 
haft en så kallad hobby för att komma bort från 
skrivmaskiner, gitarrer och ateljé. Men arbetet är 
också kölen, rodret, i mitt liv i alla fall. Jag har behov 
av ordning, rutiner, dagsverke. Jag antar att det är 
att leva för mig. Det kanske blir lite mer liv och le-
vande nu, lite mindre arbete.

Kan du någonsin koppla av i ditt vardagsliv, eller är du 
ständigt betraktad eller betraktande?

Ja, ingen betraktar mig ju här där jag bor särskilt 
mycket, och inte heller när jag bodde i Stockholm, 
faktiskt. Men jag betraktar ju, alltid, hela tiden, det 
är en yrkesskada men också en förutsättning.

Kan du lita på folk, eller känner du bara att alla ”vill ha 
ut någonting” av dig?

Nej jag känner inte det där, även om jag fick något 
mejl för ett tag sedan från någon som mer eller min-
dre skrek: Kom igen nu, ge oss mer! Då svarade jag 
den personen att under året har jag gett ut två live-
plattor och det hänger en jävla massa konst här och 
där och nu ger jag ut en roman. Men det var tydli-
gen inte nog. Och ja, jag litar på folk, till den dag jag 

förstår att jag inte kan det och då vet 
jag det!

Är du författaren och artisten dygnet 
runt?

Ja, jag är det där dygnet runt. Jag har 
skrivit låtar i sömnen. Maskinen ar-
betar hela tiden i stort. 

Har du ett ”normalt” förhållande till folk 
eller känner du att allt du gör blir en 
”Lundellhistoria”, oavsett om du vill el-
ler ej?

Jag försöker alltid att hålla det så 
”normalt” som möjligt. Hos mig är 
det det som pågår, det normala. Hur 
det är där ute, så att säga, det vet jag 
inte så mycket om. Jag tror att om 
jag fick historien om den offentlige 
Ulf Lundell berättad för mig så skulle 
jag inte tro mina öron. Jag skulle pro-
testera högljutt, och det gör jag ju 
ibland också. Senast idag hörde jag 
något som två damer skrivit om mig 
i en bok eller om det var en artikel. 

Det var på radion och det var djävligt 
dumt, fegt och fördomsfullt. Damer-
na har sen drygt tio år tillbaka hakat 
upp sig, det är hur enkelspårigt som 
helst, men eftersom det var och är 
söndag lät jag bli att kommentera 
det. Jag spar det till nästa bok.

Om du tappar en bit leverpastej på gol-
vet på ICA så är det snart ute på byn, 
bryr du dig om den typen av historier?

Nej, inte bryr jag mig om det. Jag bor 
där jag bor. Det är en öppen historia. 
Men jag har hört betydligt värre ryk-
ten om mig än tappad leverpastej…

Österlen, Simrishamn, inrullade trot-
toarer mellan sep-maj, inget är så surt 
som en sur skånsk åker i november, 
man träffar inte på många människor, 
är det romantiken med landsbygden?

November 2010 var om jag minns 
rätt vit, snö. Men november är de 
starka hjältarnas månad, det är 
egentligen månadernas månad ef-
tersom det är raka motsatsen till maj. 
Men jag kan lätt ta en skånsk vinter 
som meteorologiskt inte ens ÄR en 
vinter. Som det var för en tre fyra år 
sedan, maskrosorna blommade till 
jul. Hellre det än en massa snö, jag 
gillar inte tanken på att inte kunna ta 
mig ut från gården. Och romantiken, 
jag vet inte, det är naturen främst 
som jag är ute efter. Men okej, jag 

har sagt det flera gånger, man kan-
ske ska försöka låta bli att vara här 
från den 6:e november till sista veck-
an i februari då de första flyttfåglarna 
kan komma.

Vill du flytta till varmare länder eller har 
du blivit rotad i den skånska myllan?

Jag har haft det här stället i femton 
år. Det är hemma. Men jag skulle 
vilja kunna gå i shorts året om. Det 
är målet.

Rolling Stones har sålt sig till lågpris-
kläder som ju är själva motsatsen till 
rock’n’roll, skulle du kunna tänka dig 
att låta din musik bli sammankopplad 
med reklam?

Jag har mig veterligen inte sålt mina 
låtar eller dylikt till något bolag eller 
annat. Jag har velat stå fri. Dress-
man kanske inte är så mycket Sto-
nes, men får Jagger 100 procent av 
inkomsterna av varje såld t-shirts så 
kanske åtminstone han skiter i det. 
Jag tror inte jag har så stort PR-vär-
de heller. Jag vet inte vad det skulle 
vara. Bulldozers? Men jag skulle 
gärna ge ut mitt eget vin! I boken 
Tårpilen förekommer en butik med 
namnet The Right Stuff där före-
ståndaren för den verksamheten 
har gett sig fan på att ha ett konstant 
sortiment av icke trendpåverkade 
kläder. Och varje gång jag ska köpa 
en skjortdjävul eller ett par jeans så 
tänker jag att den butiken behövs, 
jag borde sadla om och starta upp 
den. Svindyra boots med gåvänli-
ga klackar skulle vi ha också, boots 
som håller livet ut.

Du hade med andra ord inte stått ut 
med att folk knallade omkring trallan-
des Öppna landskap, med kassar som 
det stod Ulf Lundell på?

Jag tänker ibland att Öppna land-
skap, det var där det började bli 
komplicerat på alldeles fel sätt. Det 
fanns en tid långt efter 82 då ungar 
på gatan, i bussar, fulla charter-re-
senärer på flygplan började sjunga 
Öppna landskap unisont så fort de 
fick syn på mig. Väldigt utmattande. 
Det var lugnt, stabilt och vackert inn-
an den låten drog iväg den LP:n till 
över 325 000 ex. Sånt är rätt fantas-
tiskt att vara med om, men det ställer 
till med mycket problem.

Kan du se att du skulle klara av att dra 
dig tillbaka för gott? Alltså på riktigt? 
Vad skulle du göra i så fall?

Ja, i alla fall från musiken och turne-
randet. Men jag skulle fortsätta att 
skriva och måla. Annars skulle jag 
gå omkring i shorts i varmt klimat 
och sköta om en trädgård, en damm, 
resa… Det är kanske dags att ta den 
där 100-saker-att-göra-innan-jag-
dör-listan på lite större allvar.

En öppen vinter

Vad har du för förhållande till religion och Gud?
Jag kan sympatisera med buddhism, i synnerhet 
zen-buddhism. Men för mig är världen idag alldeles 
för full av religion. Jag vet inget om Gud. Den enda 
gud jag kan se är den gud som avspeglar sig i na-
turen och jag är inte så säker på att den guden är 
så synnerligt kärleksfull. Vilket gör kärleken till ett 
ännu större mysterium. Jag gillar att läsa Beckett, 
Schopenhauer, hårda filosofer, zenmunkars visdo-
mar, sånt. Livet är lika vackert som det är fasans-
fullt. Vi vet inte varifrån vi kom, egentligen inte vad 
vi gör här även om vi förstås gör så gott vi kan ef-
tersom det är det enda vi kan, vi vet inte vart vi ska. 
Man får ta vara på livet bara, leva det så mycket det 
går. Skapa mening och gå upp på berget emel-
lanåt när det blir för trångt på människotorget där 
käbblandet tenderar att studsa mot väggarna. Så 
här års tror jag på rödhakarna och trastarna.

Jag har intrycket av att du är en som använder ensam-
heten som sällskap!

Så är det och så har det alltid varit och ut ur det 
har jag börjat göra det jag gör och det mesta av 
det måste göras i ensamhet. Men jag har nästan 
alltid haft något sällskap, men aldrig varit någon 
flockmänniska.

Folket bygger landet: vad bygger socialdemokrater-
na numera? Vart är vi på väg?

Jag vet inte vart vi är på väg. Jag säger som Bruce 

Springsteen: Dom senaste 20 åren 
har varit svåra att tas med, leva med. 
Men så går det kanske åt helvete nu 
också med euro och världsekonomi. 
En av de få positiva saker, rörelser 
jag sett under det här året, bortsett 
från den så kallade arabiska våren, 
är Occupy Wall Street. Man vill bara 
säga: äntligen. Varför skulle det ta 
så lång tid? Hur har det här ekono-
miska strupgreppet kunnat hållas 
så intakt så länge? Socialdemokra-
terna har ju skickligt spelats bort av 
Dom Nya Moderaterna, sossarna 
har hamnat på en förvånande – för 
dom själva i alla fall, tror jag – efter-
kälke, ungefär som: Hur fan gick det 
här till? Och moderaterna kanske 
är de nya sossarna som landet ser 
ut i dag. Men när pensioner spelas 
bort på börsen, när ungt folk slås ut 
på grund av konkurrens och otrygg-
het, när nyliberalismen skapar den 
här råa attityden, den här hänsyns-
lösa miljön, då känner jag ett slags 
återhållet raseri. Landets själ byggs 
om och det kanske bara är en följd 
av det bygge som sossarna utförde, 

som var ett kollektivt bygge. Men när 
kollektivet fått sitt är det lätt hänt att 
det faller isär i individer och det är 
vad som hänt.

Har du någon gång haft ambitio-
nen att bli den rikaste mannen på 
kyrkogården?

Det finns inte en chans även om 
jag hade haft det som målsättning. 
Pengar är nödvändigt. Men det finns 
så mycket annat som kanske är ännu 
mera nödvändigt. Jag tror det var 
Percy Barnevik som i en intervju ny-
ligen sa att den gamle krösusen J P 
Morgan såg till att öppna bibliotek i 
tusen städer i USA innan han dog. 
Samtidigt tycker jag det är mystiskt 
med folk som äger miljarders mil-
jarder. Hur mycket trygghet får det 
plats i en mans förråd, hur mycket 
torkad skinka går det att sälja?

Om Ulf Lundell årgång 78 hade träffat 
Ulf Lundell årgång 2011, vad hade de 
sagt till varandra?

78:an skulle väl säga: Det var det 
djävligaste, vem fan är det där och 
vad gör han här? Jag tror inte att 
78:an skulle ha vågat närma sig 

2011:an, så han skulle ha pratat med 
nån annan. 2011:an däremot skulle 
ha hört det där eftersom han, trots år 
av cymbalslammer, har överhöring 
och han skulle sagt: Du vet inte vad 
som väntar dig, grabben, men det är 
inte alls vad du tror!

Till sist, hur blev du med skägg, vad 
hände?

Man kopplar av på sommaren. Man 
frågar sitt damsällskap om man kan-
ske borde raka sig, klippa sig och 
hon bara ser på en och säjer: Nä, 
varför då?

Så man låter det vara bara. Tills 
det åker av en dag.

Lars Yngve

Ulf Lundell

”Under pseudonym skulle jag kunna 
skriva allt, men jag misstänker att 
min stil, om jag får kalla det så, skulle 
lysa igenom ganska bjärt.”
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möjligast utan tolkning så blir ju det 
också intressant. Men i romaner ska 
det vara fysiskt, exakt, konkret. Ju 
konkretare – dess mera får man när-
het, dess mera framkallar man en at-
mosfär och stämning.

Finns det några särskilda miljöer som 
du är svag för i skönlitteraturen?

Jag gillar av någon anledning land-
skap i höst och november månad, 
som jag hatar annars.

Har du en verklig miljö i åtanke när du 
skriver dina berättelser? Författaren 
Sara Stridsberg har ju till exempel sagt 
att hon helst skriver om en miljö hon 
inte känner till så detaljerat, för att bätt-
re kunna fantisera om den, att skriva 
om sin föreställning kring en viss miljö.

Det finns en plats som heter Mors-
fjärden av alla namn, där vi har vårt 
sommarhus. Där kan alla romaner 
förutom Diva (som utspelar sig i en 
skamfilad förort där jag växte upp) 
tänkas placera sig. Med det sagt så 
är ALLT i miljön omformat. Men vissa 
saker – till exempel huset i den dyi-
gare delen av skogen – finns på rik-
tigt. Och redan när jag såg det huset 
på sjuttitalet som tonåring så brände 
det till och jag visste att jag skulle 
skriva om det någon gång. Sådana 
här saker är inte rationella. Fånga i 
vinden, impuls, intuition. Det som 
kommer före orden. Det handlar om 
att ta fatt i det. Gå till det som brän-
ner, liksom. Men utan att förklara 
eller tolka, ”översätta” i ord eller för-
söka bryta sönder det i nåt slags cle-
verness. Se inte med någons ögon 
utan så att man ser och sedan skriva 
som ett litet djur.

Vad inspirerar dig i ditt skrivande?
Allt. Ett av privilegierna med att vara 
författare är att man å yrkets vägnar 
har plikten att intressera sig för pre-
cis vad som helst.

Vilka böcker eller författare har påver-
kat dig?

Kerstin Ekman är en stor favorit, men 
om jag läser henne mycket medan 
jag skriver så blir jag stum, hon är så 
bra. Hennes senaste läste jag i hel-
gen och jag vet redan att den kom-

mer betyda mycket för mitt skrivande och görande. 
Annars är det alla möjliga. William Faulkner, som 
sagt. Edmund White. Just nu Francoise Sagan, det 
ena med det andra och det tredje. Proust.

Vad läser du just nu?
Hyenene av Hanne Örstavik som också är en favo-
rit, Kerstin Ekman som sagt och Amanda Svens-
son har jag i läsplattan som jag nyss skaffat och är 
helsåld på.

Ditt språk är ofta mycket poetiskt, läser du själv myck-
et poesi?

Jag älskar John Ashbery och T.S. Eliot. Men det 
där poetiska är mest ljud och rytm och att komma 
nära, nära, nära. Jag tänker ALDRIG på meningar 

när jag skriver. För mig handlar skrivande bara till 
en tiondel om ord: att hålla på och fila på mening-
ar så att det blir elegant. Språket kommer när man 
skriver, man skriver tills det kommer – sedan är det 
ganska kul.

Har du några särskilda rutiner kring skrivandet eller 
går du efter ren inspiration?

Jag skriver varje dag. Och jag skriver mycket. Flera 
timmar.

Är det lättare för dig att skriva nu när du har gett ut ett 
antal romaner, än vad det var i början?

Jag vet inte. När jag började skriva Underbara kvin-
nor vid vatten hade jag gett ut två prosasamlingar 
men började från rent bord. Jag beslöt mig då för 
att göra det så enkelt jag kan. Bara två riktlinjer, 
inga höga teser: 1) att skriva varje dag. 2) jag vill 
förändras med vad jag gör. Så det där pågår. En 
annan sak är att det finns perioder när det man gör 
inte har kontakt eller bottnar i något. Och då blir 
det skit. Jag är rätt dålig på beställningsjobb och 
när jag inte är i form så börjar jag fundera alldeles 
för mycket på ”form” och sådant. Och sådan cle-
verness… den kan döda.

Den amerikanska flickan belönades ju 
med Augustpriset 2005. Hur påverka-
de det ditt skrivande, att få ett sådant 
stort pris?

För mig var det stort och fantastiskt 
och helt överraskande. Jag sålde 
många böcker och royaltyn gjorde 
att vi kunde behålla huset vi just 
byggt men nyss insett att vi inte skul-
le klara av att ha kvar. Vi hade sky-
höga lån. Men lika mycket författare 
var jag när jag sålde 150 ex av min 
första bok Sham som bara kom ut i 
Finland, som jag varit senare. Det ro-

ligaste som hänt mig – det började 
med Underbara kvinnor vid vatten 
 – är att böckerna har fått sina egna 
liv, oberoende av mig. De har över-
satts till många språk, jag har fått 
resa mycket.

Vilka konstformer kan du inspireras av 
förutom litteratur?

Alla. Just nu performancekonst, det 
är något med närheten där också. 
Och sedan ett par år tillbaka mode 
– och vill försöka skriva om det men 
har inte riktigt hittat till det än.

Du håller också i skrivarkurser i Fin-
land. Berätta gärna lite mer om det!

Ja, mycket och på olika sätt. Det är 
både nybörjare och längre hunna. I 
höst har jag också haft grupper med 
folk som INTE skriver. Lite coach-
artat, jag hatar ordet. Jag har vissa 
egna grejer utarbetade. Att skriva 
en novell, till exempel, en workshop 
på tre timmar. Och ja, alla skriver en 

novell och har skrivit. De blir ofta bra 
också. Jag har nyss grundat en egen 
skrivskola som kommer att vara nät-
baserad till stor del. Det vill säga kur-
ser och föreläsningar och allt möjligt 
skoj via nätet. I vår startar jag en ett-
årig kurs för folk som jobbar med ett 
manus. En ”helhetskurs.”

Inspirerar det dig att ta del av andras 
skrivande?

Jovisst, mest inspirerar det här med 
folk. Och sedan två år har vi en egen 
teatergrupp, garanterat amatör-
teater. Vi är ett tiotal virriga damer 
i åldern femtio och uppåt och just 
nu skriver vi en egen pjäs, Lost Pri-
madonnas tillsammans i grupp. Det 
går, hör och häpna, bra.

Saker som tyger, hus och så vidare får 
ofta stor betydelse i dina berättelser. 
Samlar du själv på något?

Jag har samlat på tyger och skulle 
gärna samla på hus men ekonomin 
står i vägen. Stora hus, arkitekto-
niska vidunder på öde stränder vid 
oceaner. Sidentyger är min passion, 
de finns i drivor här hemma.

Och så måste jag självklart, om inte an-
nat för att jag är så nyfiken, fråga om du 
har något nytt skrivprojekt på gång?

Jag skriver på en thriller som ska 
komma nästa höst om allt går väl. 
Den är rätt långt kommen. Och så 
gör Martin Johnson och jag bok av 
”Havet”, en radioserie som gick i 
P1 i somras. Det är inte en direkt 
transponering av radioprogrammet 
till text, även om mycket av vad som 
fanns i programmet finns där. Inter-
vjuer med Inger Alfven, Göran Son-
nevi och Kristian Petri till exempel. 
Och ett besök som Martin gjorde 
hos Monika och Tomas Tranströmer 
i våras, på Runmarö.

Jessica Johansson

Du har sagt att du inte skriver antiroma-
ner, berätta gärna lite om det.

Om man närmar sig något från en 
negativ utgångspunkt blir det sällan 
lyckat, åtminstone för mig. Man pla-
cerar då det man gör i marginalen. 
Däremot så tycker jag att det inte går 
att skilja vad och hur från varandra – 
intrig och, vill inte ens använda det 
där ordet – form. Jag skriver tills jag 
hittar formen, skriver tills jag skriver 
formen medan jag skriver. Det här är 
inget ”clever” arbete: inget grubblan-
de på teknik och ”tekniska” lösning-
ar liksom ovanifrån. Jag beundrar 
Faulkner i Light in August till exem-
pel, sådana böcker där man känner 
av det här. Men sedan gillar jag ock-
så sådant som storyline och enkel 
dramaturgi. Det blir något slags mix 
helt enkelt. Som växer fram medan 
man skriver. Därför har mina romaner 
sett ganska annorlunda ut sinsemel-
lan. Men som sagt, det är inget litte-
rärt trixande. Litteratur handlar om liv, 
erfarenhet. Och om att försöka kom-
ma så nära det som möjligt.

Undertiteln till din förra roman Glitter-
scenen, en fortsättning på Den ameri-
kanska flickan, är ”och flickan hon går 
i dansen med röda gullband.” Det är ju 
ett inslag från en folkvisa. Det får mig 
att undra hur viktig musiken är för dig 
när du skriver?

Mycket viktig. På olika sätt. Det är 
egentligen inte så mycket jag och 
musiken, men att musiken är så 
mycket: rytm och melodi och det 
som når längre än orden. Allt skri-
vande för mig (trots att jag använder 
mycket ord) är att röra sig nära de 
där hålen och tomrummen. Musik 
tar oss längre. Folkmusiken i bägge 
romaner du nämner har att göra med 
vad det handlar om: olika sorts tid 
som vi är i och som finns i oss. Vi le-
ver i något slags illusion om att tiden 
är kronologisk, vilket den ju är men 
inte bara. Eller såhär: Det finns fy-
sisk tid och så finns upplevd tid. Och 
det senare är alla sätt att vara i och 
uppfatta tid, den tid som våra erfa-

renheter och upplevelser ordnas i. 
Som finns i oss. 

Ett exempel är den eviga upprep-
ningen. Cirkelrörelsen som är som 
en spiral som borrar, borrar i samma 
erfarenhet eller djupare i den erfa-
renheten. Den tiden är en väldigt 
sann tid tycker jag, och det är ofta 
den som den framåtskridande tiden 
slåss med i oss. Det handlar de här 
böckerna också om. Folkvisan är 
perfekt för det. ”Folkvisan har tusen 
verser, det händer samma sak i var-
je, om och om igen, en evig upprep-
ning i tid och rum.” Men inte heller 
upprepningen är alltid densamma. 
Man kan inte stiga ner i samma vat-
ten två gånger, det är något slags 
mänskligt villkor. Så en ramsa på 
sida 5 är inte samma ramsa på sida 
98, även om det tekniskt sett är det. 

Nåväl, end of cleverness: mycket 
handlar om musikens närhet. Och 

folkvisan fascinerade inte bara för 
dess sätt att förmedla erfarenhet 
från generation till generation – sam-
ma verser, om och om igen – utan 
också för att det rätta sättet att vara i 
den är att sjunga den, inte lyssna på 
den. Röstens extrema närhet, alltså. 
Och dimensionen med att minnas 
orden fel och lägga till något eget. 
Då är sången ens egen, liksom.

Lyssnar du på musik medan du skriver?
Nej, aldrig. Då skulle man missa den 
personliga ingången, lyssna med, 
härma. Sen måste jag ha tyst. Och 

bra musik överväldigar, har en sådan där omedel-
bar energi i sig som är absolut dränerande för det 
egna. För mig. Det här är djupt personligt. Det som 
inte funkar för mig funkar för någon annan.

Återkommande i alla dina böcker är flickan och le-
karna. Även i den nyligen utkomna novellen, Arielles 
första kärlek, så spelar lekar och att vara på grän-
sen mellan flicka och ungdom stor roll. Lekte du själv 
mycket som barn?

Ja. Mycket. Och på 60- och 70-talen när jag var 
barn så minns jag väldigt starkt det där att barnen 
hade en egen värld. Jag och mina kompisar. Och 
de vuxna hade sin värld. Jag gillade det skarpt. 
Tycker idag att de vuxna och Familjen liksom finns 
överallt: det finns inte tid för de där egna världarna 
och sammanhangen. Som dessutom INTE ska del-
ges de vuxna. Det ÄR ju inte alltid hemskt och far-
ligt. Det har betytt väldigt, väldigt mycket för mig.

Dina berättelser sätter alltså ofta fingret på att vara 
flicka och påminner åtminstone mig om barndomen, 
och väcker ibland en saknad efter den. Hur ser du på 
det? Är den vuxna människan dömd att alltid sakna 
sitt lekande stadie?

Jag tror vi vill till oskuldsfullheten. ”Inside himside, 
still, the memory of the birthday boy, so whole that 
he could forget himself.” Skriver Edmund White 
någonstans. Det handlar inte om lycklig eller olyck-
lig barndom, det är tillstånd som finns i oss. Och 
good news: den finns där än. En figur i oss. Skriva 
sig till den eller vara i den – men inte hålla på och 
lägga ut om ”vikten av att se det inre barnet” och 
sådana saker, ord. En poäng med barnet är ju att 
det inte är ord. Men då: eftersom det finns mer än 
en tid så är vi många.

Varför lyfter du fram just flickans lekande och 
fantasivärldar?

Jag är feminist men här handlar det om att flickor 

väldigt sällan fått eller får vara hu-
vudpersoner i sin egen rätt, det vill 
säga individer med rätten till sin 
egen existentiella problematik, ens 
i den seriösa konsten. Det vill säga 
den Människa som även en man-
lig läsare ska identifiera sig med. 
Flickor har ofta fått finna sig i att bli 
översexualiserade och psykologise-
rade OCH socialiserade till döds. 
”Från flicka till kvinna” brukar man till 
exempel säga. Jag fattar fortfaran-
de inte vad vi talar om när vi talar om 
det. Blir väldigt provocerad av det, 
faktiskt. Det här var jag arg på när 
jag var tretton år, det här är jag arg 
på nu. För det stämmer inte. Och en 
obehaglig följd av det blir att kvinnor 
i böcker och konst ofta är liksom ma-
niska med och i relationer, och snart 
finns det inget annat än relationer 
och psykologi i och omkring dem 
– som i The Bold and the Beautiful. 

Jag vill skriva och lyfta fram flick-
an – också en arketypisk figur – det 
vill säga på något sätt ålderslös, en 
figur i oss som slåss med Världen, 
det goda och det onda och sådana 
metafysiska saker och ställer sig i 
mitten. Som Diva (en av Monikas ro-
maner, Jessicas kommentar) till ex-
empel. Leken är ett sätt att vara med 
och i allt det där. Stora. På riktigt. För 
mig. Inte någon socialiserings- och 
inskolningsprocess med pedago-
gisk inriktning.

Miljöerna spelar en otroligt stor roll i 
dina romaner. I Den amerikanska flick-
an är miljön Träsket, bassängen utan 
vatten i den dyigare delen av skogen 
och så vidare. Vilka miljöer inspireras 
du själv av?

ALLA möjliga faktiskt. Det enda som 
jag inte inspireras av är kaféer med 
stora fönster och skarp belysning, 
sådana som finns överallt nu. Där allt 
är i öppen dager. Det är jävligt trist. 
Som en viss typ av finsk design-
konst, det som kallas ”rent.” Å an-
dra sidan, nu när man tänker på det 
såhär och försöker glömma Freud, 
att se det man ser och inget annat, 

Monika Fagerholm

Monika Fagerholms speciella romanvärldar och fängslande språk har 
fångat många och gjort att en stor grupp människor ständigt går och 
hoppas på författarens nästa roman. hon tilldelades augustpriset 2005 
för Den amerikanska flickan och 2009 kom den fristående uppföljaren, 
glitterscenen. helt nyligen gav Novellix också ut en novell av Monika – 
arielles första kärlek. 

”Jag fattar fortfarande inte vad vi 
talar om när vi talar om det. blir 
väldigt provocerad av det, faktiskt. 
Det här var jag arg på när jag var 
tretton år, det här är jag arg på nu. För 
det stämmer inte.”

”Det enda som jag inte inspireras av 
är kaféer med stora fönster och skarp 
belysning, sådana som finns överallt 
nu. Där allt är i öppen dager. Det är 
jävligt trist. Som en viss typ av finsk 
designkonst, det som kallas ’rent’.”
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Samtidigt som Coca Cola 3 spelar sin sista låt 
märker jag att jag är en av flera som skrattar högt 
och blir genast generad. Får man skratta högt under 
konserter, även om uppsåtet så att säga är rent? För 
tillfället har ju deras joddlande sång, det utomjordiska 
beatet, känslan av att befinna sig på rave på ett 
marsianskt skrotupplag stigit mig åt huvudet.

I själva verket befinner vi oss på galleri- och atel-
jékollektivet Detroit på Roslagsgatan i Stockholm. 
Sedan några år tillbaka en av flertalet inrättningar 
som i gråzonen mellan slutet sällskap och galleri låter 
stadens avantgarde samlas för att dricka billig öl och 
titta på konst eller spelningar. Inträdet är minimalt el-
ler gratis, trängseln monumental och känslan av att 
befinna sig på BB i födelsevåndorna av en ny subkul-
tur påtaglig.

Bakom bandnamnet med högst stämma skiten-ur 
faktor i musikhistorien hittar vi Gabriel Harju, 25 år, 
Tobias Lund, 27 år, och Jacob Engblom, 24 år. Med 
sättningen elgitarr plus samplingar som får cirkulera 
och loopa genom effektpedaler över minimalistiska 
söndertrasade beats har de på tre kassetter utgivna 
under två år odlat en ljudbild som hämtad från en Wil-
liam S. Burroughs-roman, om han hade skrivit komik 
det vill säga. Arrangörskollektivet och tillika bloggen 
Ny Musik För Hållbar Utveckling beskrev träffande 
deras sound som ”konstiga djur i djungeln som gör 
konstiga ljud när de tror att ingen ser på”.

Tillsammans med akter som bland andra Altar of 
Flies, Sphynx och Munnen verkar de i en alternativ 
sfär som på vanligt svennemumbo brukar betecknas 
som kassettscenen och som, även om bandens olika 
uttryck är lika disparata som musiken i sig vanligtvis 
spretar åt olika håll, kan sägas härledas tillbaka till lika 
delar Do it yourself-anda goes konceptuell konst och 
förkärlek till punkens så att säga mer esoteriska till-
stånd. Och i en tid då vad som tagit befäl över det all-
männa musikaliska medvetandet produceras i sterila 
laboratorium är exempelvis Coca Cola 3:s grumliga 
grillfest i rymden bortom att fungera som blott en frisk 
bris, de är den subversiva elden från himlen. Ett akus-
tiskt sammelsurium av arkaiska upplevelser inspe-
lade och förpackade i kassettbandets från hinsides 
återuppväckta själ. Fortfarande inte med? Stöp då 
om punkens ursprungstanke i elektronisk form och fil-
trera den genom frijazzens dunkla ljudbild.

Senare träffar jag bandet i deras lilla 
hörn av Detroit där de även driver sitt 
kassettbolag Flacon recordings. Hur 
mycket i er musik är ironi och hur myck-
et är medveten naivism, får man skratta 
åt eran musik?

Ja, säger Jacob och söker orden 
på sant akademiskt vis. Vi har ju all-
tid varit intresserade av att ta det 
sämsta från olika musikgenrer och 
göra någonting bra av det. Så kall-
lade radiohooks, det som konstitu-

tionerar en bra poplåt, har jag tänkt 
att man måste kunna översätta till 
andra formspråk än det standardi-
serade radioformatet, fortsätter han. 
Som student i medieteknik på KTH 
har han, visar det sig, en påfallan-
de mängd uttänkt teori bakom sitt 
musikskapande.

Och eftersom att vi har vokaler 
men inte texter stängs tolkningsmöj-
ligheterna till musiken igen. Sen, i 
ärlighetens namn så har texter ald-
rig intresserat mig. Jag har alltid sett 
rösten som ett instrument bland 
andra när jag lyssnar på musik och 
sedan gjort mina egna tolkningar av 
vad som försiggår, säger Tobias.

Känslan av att befinna sig på ett 
en grillfest i rymden, tydligast gestal-

tad i spåret Arcane BBQ på senaste 
släppet ”Abba”, bekräftar att de 
hämtat mycket inspiration från post-
punkens portalfigurer Chrome. Men 
alla tre snackar sig också varma för 
bloggar som Awesome Tapes From 
Africa, vars upphovsman reser runt i 
Västafrika och köper kassetter som 
han postar på nätet.

Enligt mitt synsätt fungerar vår 
musik som en sorts återvinningstek-
nik. Vi kan plocka vad vi gillar i allt från 

kambodjansk folkmusik till en absolut 
reggae-låt på radio, säger Jacob. Det 
återkommer också i att vårat sound 
till stor del baseras på förlegad tek-
nik, exempelvis det att vi använder 
Rolands 505:a som trummaskin, den 
bespottade så kallade ”dansbands-
trummaskinen”, säger Jacob.

Coca Cola 3 har döpt en låt efter 
Roy Teo, världsmästaren i jojo, en 
annan låt till Becel, efter margarinet 
som påstår sig vara bra för hjärtat.

Var hittar ni dessa titlar till låtar när ni 
gör instrumental musik eller, förlåt, när 
ni har vokaler utan texter?

Jag tänker på oss som ett internet-
baserat band, att vi har Youtube som 
en av våra inspirationskällor. Dels 
snor vi klipp och gör videos av, dels 

tar vi titlarna till låtar från saker som 
fascinerar oss, säger Jacob. Becel, 
ja det är en krautlåt och krautrock-
arna är ju så gamla nu att de behöver 
Becel för hjärtat. Ett annat exempel 
är Gillette Ferrari, en låt som lät så 
manlig att vi helt enkelt var tvungna 
döpa den till det manligaste vi kunde 
komma på, säger Jacob igen.

Bandnamnet, som inte har nå-
gonting att göra med att de är en 
trio, kom Jacob på efter att ha läst en 
artikel om att det inom filmvärlden 
alltid är den tredje uppföljaren som 
drar in mest pengar. Exempelvis var 
det Spindelmannen 3 som låg i topp 
när de startade sitt band. Att sätta 
en trea efter världens starkaste va-
rumärke borde alltså generera mest 
pengar i världen.

Hur länge kan man existera under ett 
sånt bandnamn som ni gör?

Jag tror det är lugnt, än så länge. Jag 
mailade till Coca Colas marknads-
föringsavdelning och sa att jag verk-
ligen älskar Coca Cola 3, och fick 
som svar att de tyckte det var jätte-
roligt. Observera! Det var inget au-
tosvar, säger Jacob.

Framöver ska Coca Cola 3 hjälpa kol-
lektivet Ny Musik För Hållbar Utveckling 
att representera sin nyligen färdigställ-
da dokumentär om Sveriges alterna-
tiva musik- och kulturscen. Tobias ska 
släppa en ny skiva med sitt andra band 
Karpis, Jacob som även spelar i Timbro-
golem hoppas på att hans kassettbo-
lagdirektör ska få tid över från familjeli-
vet och Gabriel ska plugga filosofi och 
googla bilder på hästar som inspiration 
till framtida Coca Cola 3-släpp.

Lukas Eckeskog

Coca Cola 3 

Lägesrapport: Stockholms undergroundvärld har exploderat och ersatts 
av en ny uppsättning innovativa uttryck. Flera gånger varje vecka, på små 
gallerier eller i skumma källarlokaler, samlas förövarna och begår ytter-
ligare gärningar på tvärs mot det rådande konservativa kulturbegreppet. 
här hittar vi Coca Cola 3, som i ett regelrätt mischmasch av konceptuell 
konst och obskyr synthig estetik går ut i okända soniska sfärer för att 
återvända med resultatet på det utdöda formatet kassettbandet.

Foto: Karl Skagerberg

”Vi har ju alltid varit intresserade av att 
ta det sämsta från olika musikgenrer och 
göra någonting bra av det.” 
– Jaboc

”Enligt mitt synsätt fungerar 
vår musik som en sorts 
återvinningsteknik. Vi kan 
plocka vad vi gillar i allt från 
kambodjansk folkmusik till en 
absolut reggae-låt på radio”

Utomjordiskt kolsyrad 
postpunk.
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Jag är översvämmad, av känslor. Thai-
land har välkomnat mig igen och jag 
sitter mittemot; ”Jonas Jonassons”- 
Kaffe och internet. Jag måste gå till en 
grannrestaurang, för att få lugn att skri-
va. Turisterna har börjat komma och vi 
har sålt våra första elefantturer. Kan-
elbullarna är i ugnen, kaffet i pannan 
och, ja, solen skiner. Koh Chang är inte 
översvämmat, men däremot en tred-
jedel av Thailands sjuttiotre provinser. 
Här har vi bara I-landsproblem, eller 
jag kanske ska säga; Ö-lands problem. 
Hetta, myggor och, ja, nu kom jag inte 
på några fler. 

Rapporteringen i Sverige, i varje fall 
innan jag åkte, var knapphändig och 
handlade mest om, Phuket och andra 
svenskmål. Det är Thailändarna som 
lider, men som vanligt, med ett stort le-
ende och ett lika stort hjärta. Proble-
men med översvämningarna, kommer 
att ta lång tid att lösa och kosta mycket 
pengar och i värsta fall människoliv. 
Bästa sättet att hjälpa till är genom att 
åka till era kära semesterorter i Thai-
land och göra av med lite pengar, så 
att Thailändarna tjänar en slant. Att se-
mestra i Bangkok eller i närheten, kan-
ske får vänta ett tag. 

Koh Chang håller på att rusta för en 
kanske ännu lite större skara turister. 
Det snickras och byggs, för glatta livet. 
Ön är ju ett naturreservat och får därför 
inte bebyggas mer än vad det i princip 
redan är, men gamla hus rivs och nya 
byggs. Numera kan man få allt mellan 
slott och koja. Mina favoriter är fort-
farande, de lite enklare bungalowstäl-
lena, med en fläkt och myggnät. I nor-
mala fall brukar jag vid den här tiden på 
året vara insnöad, men i år är jag som 
sagt översvämmad. Översvämmad av 
kärlek. När jag anlände i förrgår, så blev 
jag mottagen som en kung! Kungen, 
d.v.s; Bhumibol fyller ju snart år! Femte 
december fyller han 84 år och man kan 
redan se affischer, som förebådar den 
stora festen. Alla kommer att dra sitt 
strå till stacken, för att Bangkok, ska 
vara representabelt, till dess. Jag ser 
fram emot 5 månader av sol, vänner, 
buddhism, fantastisk mat, musik och 
framförallt Thailand. Har ni vägarna 
förbi, så titta in på en kopp! I år hjälper 
vi dessutom, till med lite resor, boende 
och utflykter á la ” Jonas Jonassons ”- 
choice. Så vill ni ha lite hjälp i djungeln, 
bara fråga. Nu har jag inte mer tid, jag 
måste smaka på kanelbullarna som, 
”Ellen” och vår Kambodjanske servitör 
”Mr B ”bakat. Vi hörs om en månad!

Pop kan mai!

 Jonas”Tack för kaffet”Jonasson

Jag är öVErSVäMMaD

Sophie Zelmani är en kvinna med små 
gester och har under hela sin karriär 
använt sig av denna taktik. Men i So-
phies fall så är det ingen taktik utan 
hennes sätt att vara. Och hon talar lika 
lågmält som hon sjunger; sparsmakat 
med eftertanke.

Beskriv SOUL?
Jag är mycket dålig på att beskriva 
saker, det enklaste är väl att säga att 
det är ”årets skörd”. 

Texter lever ju mer eller mindre ett eget 
liv, men jag förstår att det varit en tuff 
period i ditt liv? 

Det är många danser man ska lära 
sig i livet… Men de svårare kan ock-
så visa sig bli de mest givande.

Om jag påstår att detta är din modi-
gaste skiva, vad säger du då?

Först och främst vill jag veta på vilket 
sätt du menar?

Rent textmässigt. Men är detta ditt 
mest personliga album till dags datum, 
då? 

Det vet jag inte, men det börjar bli 
angeläget och lite brådskande att nå 
sanningar (innan man hinner dö...) 
och se dem vitögat!

Hur lång tid tog det för dig att skriva 
texten till My Daughter? 

Det gick fort, när jag väl hade börjat.
Den är otroligt sorgsen, men likväl inte 

uppgiven, hur känner du för den låten? 
Den har fått sin plats bredvid de an-
dra som skulle ha en.

Barnen är det viktigaste som finns, ett 
gigantiskt ansvar, men man kan inte 
skydda dem från livet som pågår! 

Ja, precis så är det. 
Du ska ut och turnera innan plattan är 
släppt, varför då? 

Vi vill ju spela lite emellanåt, så det 
här blev några tillfällen till det. Ett 
sätt att presentera de nya låtarna är 
vår ursäkt. 

Lars Halapis gitarrspel har fått ta mer 

plats, det känns lite som om han får 
blomma ut, precis som när ni spelar live!

Jag skulle gärna ha ett antal instru-
mentala låtar med på skivorna, men 
han tror att jag skämtar när jag kom-
mer med den idén.

Skivan är otroligt stämningsfullt och 
sparsamt producerad. Hade du syn-
punkter på produktionen? 

Vi är oftast ute efter samma sak, det 

är liksom inget vi behöver prata om.
Hur många av låtarna hade du färdiga 
när ni började spela in? 

En, If You’re Still a Dreamer.
Har du någon gång ens tänkt tanken 
på att waila i en låt?

Jag har tyvärr inga resurser till det.…
Har du tänkt tanken att skriva låtar till 
andra artister? 

Det skulle jag vilja.
Har du någon gång funderat på att be 
någon artist skriva åt dig? 

Nej, men det skulle i så fall vara nå-
gon bland de där upphovsmän-

nen till de miljoner låtar man önskar 
att man hade skrivit själv.

I förra intervjun avslöjade du att du pla-
nerade att göra en duett och nu är den 
gjord. Vad hade du för känslor inför att 
göra en duett? 

Det blev precis så som jag hade fö-
reställt mig och hoppats på. Den 
stunden ligger varmt i hjärtat.

Jag tror att det hade låtit otroligt coolt 

om någon duktig remixare hade fått göra en dans-
golvsvariant av någon av dina låtar. Din röst till ett dri-
vande dansbeat hade blivit en succé! 

Tror du det? Ja, varför inte? Men hellre reggaevari-
anten i så fall.

Låt nu Anton Corbijn gör en video i svart och vitt till 
Churchbell, så är saken biff…

Anton… Det var så länge sen nu vi hördes, undrar 
hur han har det...? 

Lars Yngve

Enjoy the silence

Sophie 
Zelmani

Det är precis som en lärare i skolan upptäckte, att det är mycket effektivare att viska än att skrikprata. Förklaring: 
När han skrikpratade var det fritt fram som elev att prata eftersom man utgick ifrån att han inte hörde det när han 
själv pratade så högt. Men när han däremot sänkte rösten och viskade blev det tyst i klassen. Man ville inte gärna 
undgå att höra det han sade då, för tänk, läraren kanske berättade någonting som man faktiskt kunde ha nytta av! 

Det vet jag inte, men det börjar bli angeläget 
och lite brådskande att nå sanningar (innan man 
hinner dö...) och se dem vitögat!

PoäNgLöSa oCh oSaNNa barNhiSto-
riEr, byggDa PÅ SaNNa hiStoriEr

Kära läsare,
På senare tid har vi fått veta mycket om sanningen. 

Om man t ex skriver ”en sann historia” på en romans 
omslag, då ställer det vissa krav på innehållet. Om 
man istället skriver ”BYGGER på en sann historia”, 
då får man ändra litet hit och dit, göra skåningen till 
västerbottning etc. Om man däremot skriver ”roman”, 
då bortfaller alla krav. 

Jag såg  att den nya bibelutgåvan bar underskriften 
”bygger på en sann roman”, och då måste man kunna 
lita på att det som står mellan dess pärmar är sant. I 
princip. I huvudsak.

Idag ska vi besöka de små snillenas värld, jag tän-
ker på barnen, och i vissa fall barnbarnen. Jag tror 
vi kan lära oss mycket av dem, vad är däremot mera 
oklart.

Treåriga Bengt Bertil sitter i sandlådan tillsam-
mans med fyraåriga Valeria och resonerar om 
finanskrisen.

Och så säger Bengt Bertil: Tror du Volvo har en 
framtid?

Då kommer det prompt från Valeria: Ja, bilen har 
kommit för att stanna!

Gissa om vi log, vi som satt och lyssnade på bän-
ken med termos och kanelkrans!

Tvååriga Greger och treåriga Anna sitter i gung-
orna och småpratar om romantikens fysiologiska 
aspekter.

Och plötsligt ställer Greger frågan: Vad är egentli-
gen oralsex?

Anna: Det är väl när man bara pratar och det inte 
blir någonting.

Lita på att vi skrattade åtminstone invärtes, vi som 
satt i gräset! 

Ettochhalvtåriga Steve och tvååriga Hanna leker i 
kuddrummet på dagis. Samtalet kommer in på exis-
tentiella frågor.

Hanne säger med en förnumstig min: Tror du att 
Bamse kan dö?

Steve infaller blixtsnabbt: Nalle Puh är inte död. 
Bamse är inte död. Litterära björnar med tillräcklig 
tyngd har ett evigt liv. De kommer att existera så länge 
det finns träd kvar att göra böcker och tidningar av.

Undra på att det fnissades och fnittrades i dagi-
sets alla vrår!

Sexmånadersbebin Karl Ture och alldeles nyfödda 
Laura småpratar på BVC om kultur och politik.

Laura sliter nappen ur munnen och säger: För min 
del anser jag att kulturen bör bekosta sig själv. Det är 
väl inte vi skattebetalare som ska bekosta finniga kon-
stelevers första steg på den stora trappan som leder 
till Konsten?

Karl Ture viftar med skallran men genmäler lugnt: 
Finnig kan du vara själv. Jag vill anmäla en avvikande 
mening. Det är självklart en av statens viktigaste upp-
gifter att skapa förutsättningar för medborgarnas ut-
veckling genom konst i alla former.  

Oj, vad vi skrattade, vi som åhörde detta menings-
utbyte! Sällan hade vi hört frågan så rättframt och 
glasklart presenterad!

Kära läsare, är du kvar? Jag tror att du liksom jag 
har fått användning för skrattmusklerna och för det 
kramptillstånd i magsäcken som alltid medföljer ett 
stort, genomsköljande skratt.

Redan Pontus Pilatus (han som förhörde Jesus) 
sa: ”Vad är sanning?” Och den frågan tror jag mig 
veta svaret på, så sant jag heter Seved Torrfars.

Jonas Hallberg

Musik, och främst rockmusik, handlar 
inte om att följa några uppgjorda mal-
lar, affärsplaner eller att tillfredställa 
någon annan än sig själv. Få är nog 
de artister som gör musik för att till-
fredställa kritiker eller fans. Det finns 
många exempel på album eller musik 
som först varit utskälld och hånad för 
att sedan bli hyllad som den bästa se-
dan man hittade på färdigskivat bröd. 
Motörheads album ”Another perfect 
day” från 1983 var synnerligen utskällt 
när det kom men i tidens ljus så anses 
den plattan vara en av bandets allra 
bästa. När Igor Stravinskij uruppförde 
”Våroffer” i Paris 1913 utbröt tumult 
bland åhörarna och det pratades om 
skandal. Detta berodde självklart på 
att kompositören låg steget före sin pu-
blik. Med tiden har dock ”Våroffer” bli-
vit en av Stravinskijs mest älskade verk.  
Sällan har väl ett album som ”Lulu” 
med den otippade kombinationen 
Lou Reed och Metallica fått så mycket 
skäll. Knivarna och de vassa omdö-
mena har slipats intill löjets gräns. Att 
samarbetet blev till beror på att Metal-
lica och Lou Reed träffades Rock n 
Roll Hall of Fames 25 års jubileum och 
resten, är som man brukar säga, mo-
dern rockhistoria. Låtarna på plattan 
är i flera fall gamla demos som Reed 
hade och som var tänkta som delar i 
en teaterföreställning baserade på två 
pjäser av den tyske dramatikern Frank 
Widekind. Att kombon Lou Redd och 
Metallica är både otippad och märk-
lig är jag den första att hålla med om. 
Att höra Lou prata sjunga mot en väg 
av Metallicas galopperande gitarrer 
känns både ovant och konstigt men 
efter ett par lyssningar har man vant 
sig. Iced Honey är dock betydligt mera 
lättlyssnad och skulle lätt kunna tas för 
vilken av hans låtar som helst på val-
fritt album. Metallica har å sin sida inte 
gjort någon glad de senaste tjugo åren 
och jag tycker att 2003 års platta St 
Anger är ett betydligt större magplask 
än Lulu. Att kombinera ett konstnärligt 
tänkande med ett gammalt thrashme-
talband är spännande, utmanande och 
friskt vågat. Faktum är att jag gillar när 
artister av denna kaliber utmanar mig 
och prövar vart gränsen går. Det är 
ovanligt och jag gör tummen upp bara 
för att jag kan. 

Jerry Prütz

iN it For LiFE

När Frank Sinatra 1970 besökte Lon-
don var det en av bootlegs att döma 
hörbarligen avspänd Ol’ Blue Eyes 
som drog igenom sina favoritnummer 
och dessutom hade en sprillans ny låt 
av brittisk låtsmed på repertoaren, in-
övad på flyget över (”vi kom fram för 
tidigt”, som Frank lakoniskt kommen-
terade innan han sjöng sången). Men 
det mest intressanta är just den där 
otvungenheten när han framför, hans 
fraseringar, hans spel med orkestern.

Bortsett från de verkliga crooner-
klassikerna och sånger avsedda för 
the wee small hours, bristen på de in-
hyrda bobby socks som gav karriären 
sin start, kan man jämföra ”My Way” i 
Franks avspända, lekfulla men ändå så 
kraftfulla tolkning med upphovsman-
nens, Paul Ankas, version live i Las 
Vegas vid ungefär samma tid: Anka 
sjunger låten rätt fram, med begräns-
ningar och närmast en obekväm rädsla, 
Franks framförande är den mest själv-
klara sak i världen. 

Antologin med ett antal, representa-
tivt eller ej, texter ur tidningen Schla-
ger från tider som svunnit hän väcker 
många tankar, inte alla är njutnings-
fyllda. Man påminns om att gulnade 
nummer av Musikens makt inte alls är 
dumma att läsa idag eller hur in i hel-
vete saknad Lennart Persson är. Mitt 
minne av Schlager (jodå, alla tidning-
arna finns i källaren, tabloiderna i ett 
skåp i tvättrummet, de andra i de änd-
lösa tidskriftssamlarna) är annorlunda, 
dels för att det som skrevs om Lustans 
Lakejer och Ratata måste varit annor-
lunda, att Michael Dee (med utmärkta 
lp:n ”Snälltåg till himlen” på samvetet) 
rapporterandes från London inte kan 
ha gett ett så pojkaktigt intryck, att jag 
redan dåförtiden ansåg att Susanne 
Ljung skulle förbjudas bli publicerad – 
men en sak är säker: Bengt Eriksson är 
lika bra nu som då, det bevisar antolo-
gin och intervjun med Brian Eno. 

Jag läser ”Kossijissenamn” och öns-
kar den vore en talbok. 

Vinyl revisited: ”Music on vinyl”-ut-
givningen fortsätter göra 180 g-av-
tryck, såväl Patti Smith-samlingen om-
spännande vad hon ser som sin karriär 
och Camels gamla mästerverk ”The 
Snow Goose” plockar fram allt som 
gömmer sig på djupet i lp-spåren. Vi 
har bara sett början av lp-revivalen. 

Färgad vinyl. Bildskivor. En gång 
i tiden var det självklart att om man 
köpte en vit, grön eller röd lp, fick man 
förvisso något som kunde upplevas 
som vackrare än en svart, men det var 
omöjligt att se om det fanns skador på 
den, hacken och knastret kom som en 
överraskning först när man spelade 
skivan – och den färgade vinylen var 
av sämre kvalitet. Så är det inte längre, 
enligt Music on Vinyl, idag är det en mi-
nimal skillnad och presserierna lägger 
ner mycket kvalitetsarbete på att sä-
kerställa att den vita lp:n är lika oskadd 
och välljudande som den svarta. Om 
du undrade.

Jan-Erik Zandersson

UPPSaMLiNgShEat
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FarMorS PaNNKaKor

Ingredienserna var noga valda, och 
tårtan såg sagolik ut. Lager på lager 
med grädde och maräng, och slutligen 
nyplockade bär som prydde toppen av 
tårtan. Farmor hade till och med tagit 
med sig ett vackert fat från anrika Gus-
tavsberg med färgerna gult och blått, 
som tårtan gjorde sig så bra på.

Förutom tårtan hade farmor även 
lagat sina berömda broccoli- och spe-
natpajer, som skulle avnjutas tillsam-
mans med en stor grönsallad och di-
verse tilltugg. 

Barnen fick dessutom hallonsaft 
och godis, för man fyller ju bara år en 
gång om året. Kalaset var så lyckat, 
och gästerna tackade leende, belåtna 
och glada för sig några timmar senare.

Vi var alla så glada att fira vår lille 
son, mästerkocken från Skåne, som 
trots sin ringa ålder kan laga många 
goda rätter. Tyvärr kan jag inte ta åt 
mig så mycket av äran, det är hans 
pappa och farmor som är de riktiga 
inspiratörerna.

Men vi anade inte att detta kalas var 
det sista som vår älskade farmor kunde 
vara med på. Bara några dagar senare 
gick hon nämligen mycket hastigt och 
fullständigt oväntat bort, och lämnade 

oss i stor sorg. Vårt sista farväl till den-
na fantastiska kvinna, var i en sjuksal 
på intensiven.

Sorgen över att aldrig återse hen-
ne griper tag i mig medan jag skriver 
dessa rader, och tårarna bara rinner. 
Vid hennes dödsbädd var vi i total 
chock, kontrasten var så stor till hur 
hon bara några dagar tidigare var med 
och värmde våra hjärtan på vår sons 
födelsedag.

Slutligen avbröt sköterskan milt vårt 
sörjande, och meddelade att vi var 
tvungna att snart lämna rummet. Ge-
nerösa farmor hade nämligen tänkt 
på andra, även efter sin bortgång, och 
skulle nu skänka några av sina med-
människor ett nytt liv genom att donera 
sina organ, och det var därför bråttom. 
Med tårarna rinnande på min kind var 
det nästan som om mitt eget hjärta 
gick itu av denna fantastiska kvinnas 
alla uppoffringar.

Då tröstade lillen mig plötsligt med 
orden: ”Mamma, vet du, farmor är all-
tid hos oss nu.” Jag svarade att det är 
sant, hon är en ängel nu.

Men lillen rättade mig: ”Nej, mam-

”Nej, mamma, vi blir spöken 
först precis som spöket Laban. 
Kom vi går nu, och jag lovar 
att jag ska lära dig farmors 
pannkakor, jag kan recepten.”

ma, vi blir spöken först precis som spö-
ket Laban. Kom vi går nu, och jag lovar 
att jag ska lära dig farmors pannkakor, 
jag kan recepten.”  Sedan la han ett 
stort rött hjärta som han hade ritat på 
farmors täcke, och vi lämnade sjukhu-
set med all världens sorg i våra hjärtan, 
medan lillen fortsatte att berätta om 
alla rätter farmor hade lärt honom att 
tillaga. När jag blundar nu ser jag hur 
hon ler mot sitt lilla barnbarn från sin 
himmel, vår älskade vackra farmor.

Zinat Pirzadeh

Nyligen fyllde min lille son år och vi firade honom i vänners sällskap med 
ett stort tårtkalas. Men inte vilken tårta som helst, utan en tårta som lillen 
och farmor trollade fram tillsammans. att se sonens glada min medan han 
vispade grädden och farmors kärleksfulla blick på hans strålande ansikte, 
värmde mitt hjärta. 

Åsa M Waldau

Hur kan musik vara kristen? Det är i 
mitt tycke ett väldigt smalt och oge-
nomtänkt begrepp. Att kalla musik för 
”kristen”…

Naturligtvis handlar det om text; - 
målinriktning och uppsåt med kompo-
sitioner, åtminstone vid en första tanke. 
Tar man idén djupare så blir det väl 
egentligen vilken livsåskådning kom-
positören har som det bottnar i. 

Alltså borde all musik kategoriseras 
efter kompositörens livsåskådning gäl-
lande tro och åsikt. Eller är det så att 
om någon som har en tro och sjunger 
om den, gör att man plötsligt måste 
vara i ett fack? Så om man sjunger om 
svåra känslor och missmod så är det 
”manodepressiv musik”? Eller om na-
turen är ämnet så är det ”grön musik”?

Jag tycker inte om att man separerar 
kristen musik så stort ifrån övrig musik. 
Jo, i viss mån kan det ju vara bra när 
man letar efter något särskilt i en mu-
sikaffär. Där är det ju väl indelat i pop, 
rock, R & B och contemperary christi-
an – eller som i Sverige; Andlig musik!

Varför indelas det inte utifrån den 
musikaliska genren? Eller artistens 
namn? Lite konstigt är det! Kanske det 
beror på att man inte vill pådyvla män-
niskor en kristen tro utan att verkligen 
visa en tydlig markering. Varning! På-
verkande musik! Eller… Idag innehåller 
ju musiken så fruktansvärt mycket olika 
åsikter och värderingar att jag tycker 
att det är konstigt att man ens kallar 
kristen musik för just kristen musik.                                                                                                                                           
Jag är kristen och jag gör musik. Gör 
det min musik kristen? Nej, det gör den 
till musik. Mina texter då? Ja, jag skriver 
ju – som alla andra textförfattare – vad 
jag har på hjärtat eller i tanken. 

Det är den som lyssnar som gör skill-
naden. Det beror ju på vad man vill ha 
musiken till som avgör vad det är för 
musik. Inte tvärtom!

Det kanske inte är så många som 

lägger vikt vid hur man benämner mu-
sik. Problemet i det här fallet är bara att 
inom den så kallade kristna musiken 
finns alla olika musikstilar! Hur kan det 
komma sig om det är kristen musik?  
Då borde ju all musik kunna vara kris-
ten… Eller är vi så rädda för påverkan 
så fort någon tror på Gud, att vi måste 
kategorisera det? Varför är det inte lika 
accepterat och normalt som allt annat?

Elvis sjöng om Jesus! Är han klas-
sad som kristen sångare? Nej, men 
han var ju amerikan! Där är väl nästan 
alla lite kristna… Whitney Houston, 
Mariah Carey, Carrie Underwood, 
Louis Armstrong, Stevie Wonder, Jus-
tin Bieber, Josh Groban, mfl. mfl. All 
dessa nämner nu och då Gud i sina 
texter. Är det kristen musik plötsligt?                                                                                                                                       
  Eller är det helt enkelt så att just detta 

är simpla, vanliga fördomar?
Absolut inte helt och hållet!                                                                                                                                  

Jag tror att en stor del av den krist-
na kyrkan till och med vill vara sepa-
rerad från den profana världen. Att 
man faktiskt strävar efter att ska-
pa en större marknad och platt-
form för den ”egna musiken”. Jag 
tror att det alltid varit en del av det 
kristna missionerandet att ”nå ut 
med budskapet genom musiken.”                                                                                                                                        
Och då finns ju till och med ett behov 
av att varna. Propaganda! Då är det ju 
bra med en etikett: KRISTEN MUSIK. 
Så att var och en redan innan man lyss-
nar vet vad man ger sig in på.

Men i ärlighetens namn; borde inte 
mer musik anses påverkande? Är inte 

all musik det? Är det inte det musik är 
till för?

Inom den så kallade kristna musi-
ken finns i huvudsak ett syfte: Att få 
fram någonting om tron på Gud. Och 
att rikta sin ära till Gud själv. Regelrätt 
lovsång – upphöjelse till Gud. Framför 
allt i samband med lovsång skiljer sig 
den andliga musiken från annat. För 
att det är riktat direkt till Gud. Till tack, 
bön, eller ära (beröm) för vem Gud är. 
Alltså mer ett uttryck från själen än ett 
budskap.

Egentligen tror jag det är all musiks 
ursprung. Ett uttryck från själen! Om 
vad och till vem är ovidkommande. 
Men musiken kommer ifrån ett hjärta 
som vill säga något.

Och tänk vad mycket musik kan 
säga. Alltså musik – utan text. Jag tän-

ker på all klassisk musik som inte inne-
håller en enda textrad. Ändå – åtskilligt 
av det vi i ett par sekler har lyssnat till 
och älskat, är dedikerat till Gud! Är det 
kristen musik då? Eller var kompositö-
ren helt enkelt bara troende?

Oavsett hur så är det upp till lyssna-
ren vad man uppfattar av musiken.

Vad det anbelangar den andra ut-
trycksdelen i så kallad kristen musik så 
är det oftast tydligt predikande, berät-
tande eller uppmanande. Med inrikt-
ning på en tro utifrån det kristna bud-
skapet. Text som för författaren har en 
mening – precis som för de allra flesta 
textförfattare till ALL musik! Jag tycker 
det blir alldeles för smalt när man stop-
par in hur många musikstilar som helst 

i ett fack och säger; Det här är kristen musik.
Musik är musik i alla möjliga former. Det finns musik 

med betoning på kristen tro som är fantastisk bra. I 
alla möjliga stilar. Det finns också sådant som är mos-
sigt och urtråkigt. Men det handlar väl mest om tycke 
och smak!

Jag tycker i alla fall inte om att man begränsar Gud 
genom att säga att bara en viss sorts musik har med 
Gud att göra. Är det bara de som kallar sig kristna 
som kan uppfatta det gudomliga i musik?

Jag tror att Gud älskar musik och har en bredare 
smak än vad som ryms i ett fack!

Åsa M Waldau

Vad är kristen musik?

”Elvis sjöng om Jesus! är han 
klassad som kristen sångare? 
Nej, men han var ju amerikan! ”

MiN KaMP – DiN KaMP

Men Skånetrafikens tåg var denna 
kväll ersatta med långsamma buss-
ar, ”nedfallen ledning i Rydsgård”, 
suck, insikten att det skulle bli många 
byten och knappt om tid för mig att 
nå nat tåget var sakta på väg upp ur 
mitt undermedvetna. Medan bussen 
skumpade fram på vägarna avbröts 
mina tankar av en bokrygg i en manlig 
medresenärs packning. Boken var Mi 
Lucha av Adolf Hitler (= Mein Kampf  
översatt till spanska), den fick mig att 
luta mig över mittgången och fråga var-
för han läste den. Överrumplad men 
inte generad svarade han bara att den 
var intressant. Jag ville förklara min 

bryska fråga med att visa på ett lustigt 
sammanträffande, boken jag själv satt 
och höll i var nämligen Min kamp av 
Karl Ove Knausgård.

Trafikproblem leder gärna spontant 
till en familjär samvaro mellan resenä-
rer utanför de vanliga koderna.

Nu kände jag en blandning av ny-
fikenhet och osäkerhet inför den här 
mannen som kom från Chile men ta-
lade utmärkt svenska, vi började prata 
om Hitler, tyskar, chilenare, svenskar, 
Chile, Nobelpriset, författarna Pablo 
Neruda och Gabriela Mistral och för-
sökte sjunga Jag vill tacka livet av Vio-
leta Parra, också hon från Chile. Jag 
behövde något att avleda min stress 
på och lät resan bli ett laddat möte 
med en främling.

Han hade helt klart inte samma po-
litiska värderingar som jag: diktatorn 
Pinochet var ”nödvändig” och Allende 
”måste” bort. Jag mindes våra upp-
rörda demonstrationer i Stockholm vid 
kuppen 1973. Men – måste man inte 
också försöka förstå andras åsikter? 
Det är aldrig svart och vitt. Och visst 
kände jag till landets problem som man 
påstod att den socialistiska Allende-
regimen var skyldig till. Trots allt kände 
jag ett skräckblandat illamående vid 
åsynen av bokens omslag med porträtt 
av Hitler – och inför mannens fascina-
tion av Pinochet och av Hitlers person, 
såsom den framstår i Mein Kampf. – 
Men, försökte jag argumentera, Hit-
ler byggde ju upp en myt om sig själv! 
Hans bok är full av lögner, och det 
tyska folket gick på det. Och det ledde 
till förintelsen och kriget! Mannen sva-
rade att han inte höll med om allting i 
boken. Och enligt honom är den myck-
et läst än i dag i Chile.  Ja, jag tänkte på 
alla tyska nazistledare och krigsförbry-
tare som tog sin tillflykt dit undan Nürn-

berg-rättegångarna och på att antisemitismen tyvärr 
ännu är stark i världen.

På perrongen i Skurup visade informationen om 
tågtidtabellen ständigt framskjuten avgångstid för 
Malmötåget och jag insåg plötsligt att enda chansen 
att inte missa Berlinresan hette TAXI.

Med hjälp av mobiltelefonen blev där en taxi be-
ställd och jag och ett gäng andra trängde ihop oss 
och fördes i rasande fart ut på motorvägen. Chilena-
ren och jag fick ytterligare tid att prata i baksätet, vi 
hade en gemensam bekant, jag kände hur sympati 
och antipati blandades och gjorde bilden av mannen 
suddig och upplöst som när pixlarna börjar hoppa 
och digitalboxen får TV-rutan att krackelera. Jag har 
varit i Chile efter att demokratin återinförts, jag har 
träffat många som flydde till Sverige vid kuppen, och 

min bild av det politiska läget är helt färgad av dessa 
personers erfarenhet. Så satt jag här i godan ro och 
umgicks med en man med fascistiska sympatier! 
Förfärligt.

Och om några timmar skulle jag vara i Tyskland där 
Mein Kampf fortfarande är bannlyst, inte undra på 
det, när den var att jämställa med Bibeln i betydelse 
och fanns i vartenda tyskt hem under nazitiden. 2015 
kommer den troligen att ges ut igen, då löper det tys-
ka tryckförbudet ut .

Må de unga vara immuna mot denna galna skrift 
full av antisemitisk propaganda!

Idag är det mobiltelefonins och Facebooks tid, 
orättvisor och övergrepp blir synliga, allt kommuni-
ceras och sprids direkt via Internet. Däri ligger hop-
pet, se på den arabiska revolutionen. Yttrandefrihe-
ten är demokratins grundbult, människor måste tänka 
själva. 

Men — man kan aldrig vara säker på vilka idéer som 
vinner.

Det känns som om bankkrisen vi har nu kan leda till 
något mycket farligt. Upplösning. När vinsterna rasar, 
bankerna kanske går omkull, folk blir utblottade, för-
lorar sina hem, våldet blossar upp på gatorna, – nog 
kommer någon då att ropa på en stark ledare? De fas-
cistiska idéerna har inte förlorat sin sprängkraft än…

Jag hann med nattåget mot Berlin. Och kunde 
krypa ner i min koj, äntligen släppa taget om det ambi-
valenta mötet, slappna av och sugas in i Min kamp (av 
Knausgård) till tågets lugna dunkande mot rälsen. 
Må litteraturen och konsten ge oss verktyg att möta 
vad framtiden än har att komma med!

Gittan Jönsson

Foto av Vasilis Theodorou

”Nu kände jag en blandning av 
nyfikenhet och osäkerhet inför den 
här mannen som kom från Chile men 
talade utmärkt svenska, vi började 
prata om hitler…”

Jag hade vinterstängt huset, satt på dubbelfönster, tagit upp båten, burit in trädgårds-
möblerna, riktningen var utstakad – ut i världen! Skulle bara ta lokaltåget till Malmö 
med min packning för att byta till nattåget mot berlin. 
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Klee och Cobra på Louisiana.
När Louisiana öppnar portarna in-

för hösten handlar det om förhållandet 
mellan den tysk-schweiziske konstnä-
ren Paul Klee (1879-1940) och konst-
närsgruppen Cobra, som verkade i 
Köpenhamn, Bryssel och Amsterdam 
1948-1951. Med mottot ”att frigöra 
konsten från den västerländska kultur-
ens normer och stilriktningar”. Och 
som tog sig namnet efter de tre städer-
nas inledande bokstäver.

   Alltså: en utställning om hur en avli-
den konstnärs verk och bildsyn kom att 
påverka en efterföljande rörelse, där 
många av de tongivande aktörerna var 
danskar. Som Asger Jorn, Carl-Hen-
ning Pedersen och Ejler Bille. Medan 
de övriga i gruppen kom från Holland 
och Belgien.

Klee, född som tysk medborgare 
utanför Bern, växte bokstavligen upp 
i toner – fader musiklärare och moder 
sångerska, och han fick tidigt både en 
fiol och en ask kritor.

Den unge Klee målade, etsade och 
musicerade. Han anslöt sig till den filo-
sofi som Kandinsky förde fram i den 
informella sammanslutningen Der 
Blaue Reiter men det var först i sam-
band med en resa till Kairouan i Tuni-
sien 1914 som hans intresse för färg 
föddes på allvar. Följt av ett decennium 
som lärare vid Bauhaus i Dessau och 
Weimar efter första världskriget, varpå 
han flyttade tillbaka till Bern efter sam-
mandrabbningar med Gestapo. Som 
både höll honom för degenererad, och 
skällde honom – felaktigt – för jude. 

Det finns en skenbar enkelhet och 
naivitet i de verk vi vanligtvis förknippar 
med Klee – med avstamp i den så kall-
lade primitiva konsten. Parallellt med 
barnets lekfullhet och spontanitet med 
basala geometriska former, linjer och 
stiliserade objekt.

Ty i Klees bildvärld gäller ofta just 
barnets blick, funderingar och dröm-
mar. Samtidigt som detta högst per-
sonliga universum fylls av cirkus-
artister, groteska figurer, demoner, 
avgrundsvisioner med bas i det då 
framväxande tyska mörkret, och mång-
facetterade masker.

Att etikettera går inte men de bak-
omliggande influenserna är tydliga – 
med stråk av expressionism, kubism 
och surrealism; jämte en orientalise-
rande tråd.

Produktiv var han också. Med mer 
än tiotusen verk innan en fibrossjuk-
dom ändade hans liv i Muralto i den 
schweiziska kantonen Ticino/Tessin. 

Schweizisk medborgare blev han 
sex dagar efter sin död. Hållen för 
kontroversiell även av födelselandets 
myndigheter.

Cobra kom att ta till sig Klee, och in-
spireras av honom. För här fann man 
den leklust och frigörelse från konven-
tioner som var gruppens credo. Eller 
som Carl-Henning Pedersen uttryckte 
saken.

– Klee är en bro mellan primitiv dåtid 
och den nya experimenterande kon-
sten, och en länk till framtiden.

Det är således lätt att skönja influen-
ser och påverkan, se hur Cobrakonst-
närerna utifrån den förmenta barn-
teckningen vidareutvecklade Klees 
särpräglade visuella språk. Konse-
kvensen känns därför naturlig: motiv-
floran går igen men koloriten är krafti-

gare och vildare, liksom bildernas rent 
fysiska täthet.

Klee och Cobra är en stor konsthis-
torisk exposé med omkring tvåhundra-
femtio tematiskt ordnade verk – varav 
hälften emanerar från Klees hand.

Sammantaget vill jag tveklöst slå 
fast att denna utställning är en av de 
mest minnesvärda i Louisianas histo-
ria. Med alla förutsättningar att bli en 
publikmagnet – samtidigt som museet 
förmodligen sätter publikrekord i år.

Utställningen pågår till den åttonde 
januari.

C-J Charpentier

C-J Charpentier

Karel Appel/Cobra: Kindje met bloemen (Litet barn med blommor), 
krita, akvarell och tusch på papper, 44x53 cm, 1947

Med inspiration 
från barnet

”Samtidigt som detta högst 
personliga universum fylls av 
cirkusartister…”

Jag var fem år då jag träffade min farfar 
för första gången. Han var då i ungefär 
samma ålder som jag är nu. Fast gam-
mal. Sen var han i den åldern ända tills 
han dog massor av år senare. Farmor 
var också väldigt gammal när vi träf-
fades men hon var så gammal att hon 
dog nästan direkt. Vi plockade bara lite 
hallon från de höga täta buskarna på 
andra sidan gräsmattan i den och grö-
na och varma sommaren sen dog hon. 
Kräftan tog henne sa dom. Skrämman-
de djur. På byrån i vardagsrummet i far-
fars och farmors trälådevilla i Enskede 
stod sedan farmors begravningspor-
trätt. I sned vinkel mot allt det räta.

– Det här är farmors begravnings-
porträtt, sa mamma.

– När är det taget, frågade jag.
Jag minns inte vad mamma svarade 

men jag förstod ju att det måste vara 
taget efter hon dog. När man är fem 
år ter sig hela världen absurd men att 
människorna skulle vara så bisarra att 
dom redan innan dom var döda gick till 
fotografen för att ta ett begravnings-
porträtt det förstod jag var att passera 
en gräns. Så trots att farmor på bilden 
var en död kvinna i svart stram klän-
ning, nylagt hår och pärlhalsband såg 
hon levande ut. I skinnet och hållning-
en. Jag var förbryllad. Leendet var en 
aning ansträngt. Läpparna drogs lite 
upp åt kortets höger men det som var 
menat som ett leende fortsatte aldrig 
upp till ögonen. Hur jag än tittade. Det 
var beviset på att dom hade tagit på 
henne kläder och pallrat upp henne på 
en stol och knäppt kortet när hon var 
död. Och trots att jag inte var så gam-
mal så förstod jag att fotograf, det var 
ett tungt, ensamt och tyst arbete.

Det var tyst i trälådevillan redan 
innan farmor dog. Vissla fick man inte 

göra. Jag tror att det hade med Gud att 
göra. Att Gud på nåt sätt skulle må då-
ligt av vissling. Mamma och jag var in-
bitna visslare och ibland gick vi ner och 
visslade på den lilla toaletten i källaren 
där det luktade fukt och urin och man 
fick torka sig med små, små papper 
som inte sög upp någon vätska utan 
kisset låg istället kvar som i en liten 
pappersskål ända tills man försiktigt 
välte ut det i toaletten. Ofta missade 
man och kisset hamnade i handen. Det 
kändes varmt och förbjudet och kul på 
något sätt som jag hade svårt att för-
klara för mig själv. 

När farmor dog blev doften av far-
far så tjock i huset att inga ljudvågor 
kunde ta sig fram. Det gick inte ens att 
vissla på toaletten. Inget hördes. Ing-
enting förutom ljudet som av kulspru-
tepistoler då farfar drog upp vägg-
klockan. Som att han sköt tiden framför 
sig. Han satt stilla på sin stol i köket för 
inget mer hade han att göra när ingen 
såg vad han gjorde. Mamma och faster 
Ulla-Britt packade lådor och så flytta-
de farfar till en lägenhet i Bandhagen. 

Jag förstod aldrig att han var ledsen. Jag hade ju en 
farmor till. I norrland. 

Jag framförde den goda idén att farfar kunde gifta 
sig med farmor i norrland som aldrig hade haft någon 
karl. Aldrig någonsin. Det var dock ingen som snap-
pade upp den idén och gjorde något av den. Farfar 
fann några nya på helt egen hand och på betydligt 
närmare avstånd. Tanter som bodde runt Bandha-
gen. Aldrig att jag skulle komma på idén och säga 
att han kunde gifta sig med mormor. En farfar och en 
mormor går inte ihop och troligtvis skulle han bli bort-
sopad rätt raskt. Nedför trappen. Nedför hällen med 
honom. Som med dom andra karlarna. Mormor var en 
modern kvinna, före sin tid, levde sitt liv på sitt eget 
sätt hon.

Farfar flyttade igen. Och igen. För var gång blev 
lägenheten mindre. Mamma packar lådor. Pappa 
tycker att det ska slängas. Äsch, säger han. Det är 
väl inget att spara på. Mamma packar. Farfar ställer 
fram kubbar på ett fat. Han vet att jag tycker om kub-
bar. Sista stället var en servicelägenhet i Fruängen. 
Farfar bjöd på ostkaka. Brorsan och jag ville fara 
hem. Ostkaka var grynigt. Allt farfar sa hade blivit 
förbisprunget av tiden. Vi kunde inte förstå. Livet på 
sjön. Kriget och flottan. Kanoner och öst. Kol. Farfar 
skrattade åt sina lustigheter. Vi hade behövt en tids-
maskin för att förstå, min bror och jag. Eller lite större 

Farfars rödrutiga skjorta
intelligens. Ingetdera är det lönt att be 
om. Jag fick farfars gamla jobbarskjor-
tor. Tunna slitna mjuka rutiga flanells-
kjortor. Tvättade och lagade av farmor. 
Första gången jag skulle vara i tv som 
mig själv, efter de två schlagerfestiva-
lerna, i Måndagsbörsen 1980 eller om 
det var 81, då hade jag farfars rödru-
tiga skjorta på mig. Då hade jag börjat 
förstå. Då hade även jag erfarenheter 
av de slag som kräver en speciell sorts 
lyssnare för att förstå färg och ljus och 
doft. Det var inte som kriget och ka-
noner. Minor och storm på Östersjön. 
Men ensamheten i vetskapen av att 
vi varit med om något som det nästan 
inte var någon mening att prata om den 
delade vi. 

Jag var inte hans blod. Han var min 
farfar. Jag var hans barnbarn. Tidigt lär-
de jag mig förstå väsentligheter.

Eva Dahlgren 

Eva Dahlgren

”När farmor dog blev doften av farfar 
så tjock i huset att inga ljudvågor 
kunde ta sig fram. Det gick inte ens 
att vissla på toaletten. inget hördes. 
ingenting förutom ljudet som av 
kulsprutepistoler då farfar drog upp 
väggklockan. ”
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Dramat kring jaget tröttar aldrig. Och 
i Ann Heberleins texter myllrar det av 
första person singularis. Det kanske är 
mer samhälleligt i tiden än personligt.

För ett par år sedan kom hennes sto-
ra genombrott med ”Jag vill inte dö, jag 
vill bara inte leva”. Den kan knappast 
någon ha undgått. Det var på många 
vis en kuslig, ojämn bok som drevs av 
tvång. Tvång att berätta, tvång att ut-
lämna. Jag läste den i skiftande stäm-
ningar som jag ofta gör med hennes 
texter. Hon har den vane föredragshål-
larens livliga stil, som gör att man gär-
na sitter kvar och lyssnar.

Hon har en röst fylld av iver. Eller så 
har hon bråttom. Därför hör jag gär-
na på, men lägger märke till hur hon 
liksom med snabba streck passe-
rar besvärliga passager. Sådant som 
spränger ramen. Eller helt enkelt är illa 
valda citat och exempel. 

Farthindren i hennes framställning-
ar liknar varandra. Jag lägger märke 
till dem för att jag hade velat höra mer, 
hade velat sjunka djupare ner i de allra 
svåraste problemen kring till exempel 
gott och ont. Hon skriver i sin nya bok 
”Ett gott liv” (Bonniers), att ”nog är väl 
godhet ett lika stort problem som ond-
skan, i den meningen att den är svår-
gripbar och svårdefinierad, men också 
i betydelsen att det understundom är 
svårt att förstå vilka motiv en människa 
kan ha för att handla gott – varför hand-
lar människan gott trots att hon inte är 
tvungen?”

För mig stannar sådana konstate-
randen på tröskeln. De där människor-
na som så gärna handlar gott fast de 
inte måste, kan vi lita på dem? Jag har 
själv växt upp i en genomplanerad för-
ort, där allt ordnats å det bästa för in-
vånarna. Det var en hemsk upplevelse 
av det godas våld uppifrån med många 
offer, det kan jag försäkra.

Och för att sjunka ännu djupare i 
mig själv, vill jag lyfta fram min fars frivil-
liga godhet som det livslånga problem 
han själv ansåg att den ha varit. Under 
tyska ockupationen av Holland stan-
nade han kvar, trots att han hade ett 
annat medborgarskap och lätt kunnat 

igen. Med jämna mellanrum utspridda. 
Det ger rörelse, så skriver den vane 
talaren. Det som synes personligt är 
bara ett sätt att övertala mig. Och hon 
har alldeles rätt, då hon själv konstate-
rar i ”Ett gott liv”, att ”i den förmenta öp-
penheten döljs hemligheter effektivt. 
Den som berättar allt berättar i själva 
verket ytterst lite om sig själv, ty den 
som avslöjar sitt liv blir lika genomskin-
lig som berättelsen.” 

Så sitter jag och grälar med vad jag 
läser och gruffar i andanom på henne 
för att hon missbrukar både taoism och 
existentialism för andra syften än vad 
som ursprungligen avsetts. Av slarv el-
ler beräkning? 

Jag hinner knappt ställa frågan, för-
rän jag lägger ner vapnen. Heberlein 
backar plötsligt i sin egen historia, 

passerar unga år i Malmö och landar i 
barndomens Svedala. 

Uppväxten i ett radhus från 1970-ta-
let med plastgolv och energisnåla föns-
ter, där det varken fanns musikinstru-
ment, konstverk eller uppslagsverk. 
Hon hinner berätta om fastern som fick 
polio och tvångssteriliseras, farbro-
dern med boxningsmedaljerna som 
söp och slogs. Och hon får plötsligt en 
bakgrund, där jag känner igen mig. 

Hon berättar hur det är att kännas 
fel, och jag känner hennes förakt för 
alla de som i kraft av namn och bak-
grund tar för sig. Jag känner igen hen-
nes hybris. Hennes gränslöshet, hen-
nes otålighet varför inte alla andra har 
fattat vad hon redan förstått!

För mig är detta klass. Det är Ivar 
Lo Johanssons ”Geniet”. En usurpa-
tor med anspråk och dålig självkäns-
la. Det handlar om en grundläggande 
kunskap om sig själv, att jag förmår, 
att jag kan, att jag snabbt kan lära mig. 
Men ändå inte helt och fullt godkänns. 
En äldre vän till mig med stora utförs-
gåvor har berättat, hur han till slut på 
olika vis nådde en position i samhäl-
let; och hur besviken han blev på hur 
dumma och obildade folk var där. Och 
jag kan hålla med. Med egna erfaren-
heter från den där förorten jag nämnde 
i början av krönikan, slukade jag litte-
ratur, musik, kultur. När jag väl i mycket 
unga år fick kamrater i innerstan, de 
som hade musikinstrument, uppslags-
böcker och konst hemma, förbluffades 
jag av precis samma sak. Jag kunde ju 
mycket mer än de. Samtidigt fick jag 
gång på känna på föraktet för min bak-
grund och min ensamma mamma.

Där rör Heberlein vid intressanta 
drivkrafter. Hon nämner ett slags bi-
verkningar av sin sjukdom (bipolär2, 
om någon missat det), hybris, gräns-
löshet, en enorm kapacitet att både 
lära och göra. Men jag vågar nog häv-
da att mer än vad som i alla fall framgår 
av hennes texter av sådana egenska-
per hör samman med klassbakgrund.

Och för all del, tilldels kan ens bete-
ende bottna i ondskans väsen. Då jag 
genom vänliga mostrars försorg fick 
gå i privatskola i innerstaden de första 
sex åren, kommer jag ihåg en särskild 
sorts lust. Om det till exempel var ro-
lig timme i klassen och vi skulle tävla i 
att få ihop så många ord som möjligt, 
minns jag det svarta stora suget då jag 
tänkte ut en omöjlig bokstav, och högt 
och tydligt sade ”Q”, då det var min tur. 
Fasan blandad med glädje, då mina 
överklasskamrater blev arga. Och jag 
också med detta kunde bekräfta att 
jag både stod över dem och var utan-
för. Jag skulle kunna nämna fler sådana 
exempel, men de sammanfattas i vad 
Heberlein gång på gång återkommer 
till, att en rad journalister, personer i 
vården och andra hon träffar faktiskt 
inte är lika intelligenta och smarta som 

om klass och det 
goda livet
Få skribenter kan som ann heberlein locka läsarna till självupplevelser. hon legitime-
rar ett behov, som kanske är starkare än på länge. Det beror på samhället, det beror på 
den individualistiska lyckoideologi, som förklarar det. 

”Den som berättar allt berättar 
i själva verket ytterst lite om sig 
själv, ty den som avslöjar sitt 
liv blir lika genomskinlig som 
berättelsen.”

”Jag vägrar skämmas. Jag vägrar i 
alla fall skämmas över att jag har 
varit sjuk. … Svagheten är inget 
karaktärsdrag. Svagheten är inte 
konstant. Den läks. Som ett sår eller 
ett benbrott.”

ge sig av. Han inte bara stannade kvar, han organise-
rade väpnat motstånd och levde gömd hela kriget. 
Det låter ju hjältemodigt, han hörde inte till dem som 
likgiltigt eller medgivande betraktade ondskan. Så 
långt är hans fall föredömligt för hur man ska bete 
sig. Och det stämmer ju fint med hur Ann Heberlein 
resonerade i sin förra bok, ”En liten bok om ondska”, 
där det individuella avståndstagandet från likgiltighe-
ten var en väg från ondskan. Men min fars individuella 
val fick följder han aldrig kunde komma överens med. 
Det var alltså han som organiserade ett av de mer 
spektakulära bombdåden. Bomben small, tyska of-
ficerare dog, men snabbt var trupp på plats och grep 
så många civila som möjligt, som avrättades som kol-
lektivt straff. Min far såg från sitt gömställe vad som 
hände.

Jag behöver väl knappast beskriva mer för att ni 
ska förstå.

 Därför skaver också en del formuleringar i ”En liten 
bok om ondska” i mina inälvor. Som att ”förutsättning-

en för att onda handlingar ska kunna utföras är alltid 
den stora tysta massans likgiltighet. Medgivande om 
man så vill.”

Den där knuten mellan likgiltighet och medgivan-
de förenklar ondskan. Det blir ett slags, för att låna 
en formulering av Leif Holmstrand, ”retoriskt smink 
över en välkänd hunger”. Ondska är mer än enskilda 
fall. Då Heberlein skyggar inför de Sade missar hon 
också en hel del av dess komplikationer. Det räcker 
inte med att försöka kringränna ondskan genom vas-
sa skildringar av kvällstidningsglupskhet eller olika 
slags frosserier i våld.

Då tappar jag intresset.
I retoriken ligger en stil, ett sätt att säga något. Då 

jag läser Heberlein blir hennes röst text, text och bara 
text. Snart lär jag mig hennes grepp. Upprepningen 
går igenom hela den skrivna massan. Formuleringar 
typ ”Så är det ju. Och det är ju så det är”. Om och om 

hon. De fattar helt enkelt långsamma-
re. Och jag tror hon har rätt. Med Sve-
dala i ryggsäcken reagerar man som 
Heberlein, eller jag själv.

”Jag vägrar skämmas. Jag vägrar i 
alla fall skämmas över att jag har varit 
sjuk. … Svagheten är inget karaktärs-
drag. Svagheten är inte konstant. Den 
läks. Som ett sår eller ett benbrott.” Så 
skriver hon i ”Ett gott liv” om sin sjuk-
dom, men för mig vidgas de orden till 
mycket mer än så.

När hon så växlat in på klasspåret, 
upplever jag det som ett eko genom 
ganska mycket av hennes text. Därför 
kan jag förbigå det ur detta perspektiv 
förståeliga gnället, att hon inte skulle 
räknas som en riktig författare. Med 
ganska banala observationer från Bok 
& Biblioteksmässan som resultat, hur 
hon där noterar snorkiga ”finförfatta-
re” och försvarar Camilla Läckberg. Å, 
denna längtan att tas upp i och erkän-
nas i de sfärer man mest av allt beund-
rar och trånar efter! Det blir ganska ba-
nal litteratur av det.

Utom då hon släpper loss Strind-
berg inom sig och ger sig på den 
trendsättande alternativistiska medel-
klass som befolkar inte bara Österlen, 
men framför allt jämt vet bäst. Medel-
klassen som avskyr konsumism och 
ytlighet genom att köpa surdegsbröd, 
rätt espressomaskin, förakta cd-skivor 
och mp3 i relation till vinylabum, eller 
vad det nu är för exklusiva prylar det 
handlar om. Att genom etikett och vett 
och sätt markera sin plats över pöbeln, 
att ge alla de där som handlar på Bo 
Ohlsson i Tomelilla sin plats.

När hon tänker på det, då lever hen-
nes prosa upp, då glömmer hon de re-
toriska greppen, och då släpper hon in 
mig. Och vid det laget har jag vant mig 
vid den där personen Ann Heberlein 
som boken, böckerna, oavlåtligt hand-
lar om. Därför att med ens handlar 
böckerna också om mig och mitt eget 
Svedala i ryggsäcken. 

Ja visst ja, ”Ett gott liv” handlar ju 
också om hur hon tyckt sig utnyttjad av 
sin förläggare Svante Weyler, då den 
omtalade ”Jag vill inte dö, jag vill bara 

thomas Millroth

leva” lanserades. Nu vänder hon honom ryggen, kän-
ner sig sviken. Men jag noterar bara den berättelsen 
som en oändlig sorg som efter en misslyckad föräls-
kelse. Och till och med där, mitt i den svåra framställ-
ningen av ett lidande, mitt i detta finner hon liksom i 
förbigående annat som precis stämmer överens med 
mina egna erfarenheter. Hon berättar hur blyg hon var 
som liten, och försäkrar att hon fortfarande är blyg, 
men har lärt sig dölja det. ”Det finns knep”, försäkrar 
hon. ”Man kan till exempel ställa sig på en scen eller 
man kan gå in i en studio eller man kan resa sig upp 
och hålla tal. Då märker ingen att man är blyg.” Det 
svåra blir småpratet efteråt, som det gäller att smita 
från. 

Då hon skriver så, känner jag igen mig och glöm-
mer vad hon vill säga om förläggaren Weylers svek. 
En mycket viktigare fråga reser sig, och jag använder 
Annelie Jordahls formulering: ”Klass – är du fin nog?

För mig är kanske ”Ett gott liv” en lovsång till var-
dagen, som någon påstod, men ännu mer är det en 
bok där texten sliter sig från några av författarens 
intentioner. 

 Samtidigt är den med sin individualism ett avtryck 
av tiden, där författaren faktiskt läser sig själv som 
den medelklassvarelse hon utvecklats till. Ett mate-
rialistisk lyckoknarkande drar som en mörk ström ge-
nom boken; och både förenar henne med och skiljer 
henne från klassbakgrunden.

Thomas Millroth

Redaktörn!
Jag vet att vi hade den brilljanta iden 

att introducera ännu en ny skjutjärns-
genre i Nya Upplagan i det här numret. 
Award worthy record breaking indepth 
reporting från diverse konferrens-
rum i den globala broadcastsvängen! 
Klockrent. För man undrar ju, är over-
headen kanske kvar i vissa länder, hur 
varierar Whiteboardens kavalitet, vil-
ken tum på ev platt-TV föredrages etc 
etc osv osv. En genomlysning alltså, av 
allt det där man såklart undrar när man 
sitter med en ny frasig upplaga av Nya 
Upplagan i November. 

Men.
Man kan väl säga att trots att det 

finns att häpna över och rapportera 

om i den dolda värld, tex att man i Wien 
tycks över snittet förtjust i Red Bull och 
att man i nordnorge låter björnar vakta 
samlingsrummen, så har på senare tid 
uppmärksamheten riktats åt annat håll, 
mot saker som nog gör att the New 
New Journalism får vänta ett nummer 
eller två. 

Det första är regeringsförklaringen, 
denna förbluffande prosa som blev 
känt för undertecknad tack vare Bengt 
Göranssons brilljanta krönikor i Hel-
singborgs Dagblad Googla, trendset-
ters, medan jag samplar: 

 ”..i land efter land ekar nu demonst-
artionstågen mellan krispaketen”

Jag menar, kan man skriva om chips 
och chokoladmuffons till lunch i ett 
konferrensrum vid Oxford Circus efter 
att ha drabbats av lyrik som denna? 

”..nu behövs alla goda krafter till stöd 
för ett sverige med ordning och reda i 
sin ekonomi. Till stöd för den öppen-
het som omfamnar nya jobb, ser varje 
människas förmåga och möjlighet att 
bidra.”

Jag menar, vad kan ett par rader om 
svart-tonade rutor och aircondition på 
maximum i asiatiska sprawls ställa upp 
mot den omfamnande öppenheten? 

Och, som om det inte räckte med en 
ny skola poesi, så blev det historiere-
vision som lök på laxen häromsistens. 
Partisekreterare Arkelsten visade sig 
förbluffande nog både ha demonstre-
rat Nelson Mandela ur finkan och hittat 
på den proportionella representatio-
nen. OCH, om, som Eric Amarillo sä-
ger, sanningen ska fram, så visade det 
sig att det i själva verket var Mahatma 
Gandi som en gång grundade de Nya 
Moderaterna. 

Inte kan man sitta och dilla om ita-
lienare i gredelina solbrillor i ett ned-
släckt rum vid en sådan varseblivning? 
Den knallhårda ristretton till trots. Går 
inte. Inte heller kan man orera om den 

något överladdade aussien som i när-
heten av Darling Harbour ropade efter 
MORE PORN CHANNELS FOR THE 
SWEDE inför fullsatt salong (i vilken 
det serverades Americano och vitt 
bröd med processed chees i majestä-
tiska dimensioner). 

Går inte, särskilt inte när musta-
schen från Vingåker ber om ursäkt och 
säger ferlåt ferlåt för ingenting med, 
som Will Self skriver i Walking to Hol-
lywood, ”the dignity of a stolen shop-
ping trolley” samtidigt som statsminis-
tern läser Camilla läckeberg såfort han 
kommer åt och öppet och ihärdigt pa-
raderar sin orwellianska språkbegåv-
ning i kapp med att utrikesministern 
sitter och skavlar, förlåt, skarvar, i tv. 

Att diskutera persiennutrustningen i 
ett konferrensrum nära Cabaret Voltai-
re i Zürich känns då som lite väl mycket 
dada. Trots att kaffet där är enaståen-
de precis som innerstan och bubbel-
vattnet ganz klar ausgezeichnet.  

Nej, det man gör, istället för att rap-
portera på djupet om bordsformernas 
variationer och stolsryggarnas beskaf-
fenhet i världens mediehuskorridorer,  
är, om sanningen ska fram (återåkal-
landes Eric Amarillo!) kort och gott att 
undra:

Vad skulle Palme sagt?

Fredrik Hellström

KoNFErrENSrUM, ELLEr iNtE..

”oCh, om, som Eric amarillo 
säger, sanningen ska fram, så 
visade det sig att det i själva 
verket var Mahatma gandi som 
en gång grundade… ”
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Inom den berättande countrymusi-
ken gäller som regel att inga ämnen är 
för små för att göra en låt av. Allt i livet 
– stort som smått, banalt som viktigt 
– kan tonsättas och besjungas med 
darr på stämbanden. Inte minst kan allt 
förvandlas till sentimentalitet: ett risigt 
ruckel där vägglöss trängts med fyllon 
blir vårt kära gamla hus som badade i 
ljus, en byracka som bitit av dig sätes-
musklerna och tvingat dig till sju stel-
krampssprutor blir din kära gamla vän 
som du aldrig får igen, en bortopere-
rad svulst blir min kära gamla blemma 
som var så skön att klämma.

En av de flitigaste svenska företrä-
darna för genren hette Alf Robertson. 
Från genombrottslåten ”Riv inte vårt 
kvarter” 1969 till en inte helt oväntad 
död 2008 gav han oss över hundra-
femtio bitterljuva stumpar om femör-
eskolor, Finlandsbåtar, alkoholiserade 
grillbarsföreståndare och en kille som 
hette Nisse Karlsson men kallades för 
Fegis. Runt femtio plattor lär han ha 
gett ut – varav många innehöll samma 
låtar som många andra – och däre-
mellan hann han också med att röka 
cigaretter, dricka whisky, smita från 
hotellnotor, samla på hjärtinfarkter, bo 
i Finland och göra konserter ihop med 
Alf Svensson.

Kanske inte den man som Statens 
rasbiologiska institut skulle ha lyft fram 
som det perfekta mänskliga materialet 
– även om han en gång lär ha uppträtt 
på Folknykterhetens dag – men onekli-
gen originell.  

Alla Alf Robertsons låtar var inte helt 
och hållet hans egna. Många översatte 
han från amerikanska original – ibland 
bara till hälften.”Emily’s Picture” blev 
”Emily’s foto”, ”High Heel Sneakers” 
”Ta på dej höghälspumpsen”. 

Få hade egentligen haft synpunkter 
på att Alf Robertson plockade sina låtar 
från de amerikanska förebilderna Kris 
Kristofferson och Tom T. Hall – om inte 
Robertson en dag plötsligt börjat häv-
da att han inte gjorde det. Han hävdade 
det dessutom med emfas. Han gick så 
långt att han stämde dem som hävdade 
motsatsen. Och stämma folk i Sverige 
ska man som bekant akta sig för, om 
man inte gillar att bli till allmänt åtlöje.

Vilket för all del Alf Robertson inte 
verkade ha några större problem med 

Det började med en teverecensi-
on. En något magsur Expressenkriti-

ker skrev ner Robertson. Det var ”ett hela 70 minuter 
långt svenskt program om countrymusik” som gjorde 
recensenten Lars Björkvall ”uppretad”. Irritationen 
tog sig uttryck i en till text förklädd uppkastning med 
osedvanligt hög FPM-frekvens (Förolämpningar Per 
Mening):

”Jag är förstås allergisk mot själva genren – en pre-
tentiös och korkad musikstil – men förstår ändå inte 
hur Alf Robertson blivit en överstepräst i samman-
hanget. Han sjunger illa, snor låtar och saknar humor. 
Som programvärd fick han visserligen inte chansen 
till sin allra värsta sentimentala orgier, men hans upp-
syn är ändå alltid rena tortyren.

Att den mannen är en av folkdjupets käraste kan 
till och med få mig att tvivla på demokratin. Måtte han 
fastna för alltid i någons steel guitar.” (Min fetstil.)

Lars Björkvalls irritation gjorde Alf Robertson irrite-
rad och han gick bryskt ut till sitt eget försvar. Okej för 
tortyr och folkförakt – men några låtar hade han min-
sann inte stulit! Jaså, svarade Björkvall, hur är det då 
med din stora hit ”Hundar och ungar och hembryggt 
äppelvin”? Påminner inte den alldeles förtvivlat myck-
et om Tom T. Halls ”Old dogs and children and water-
melon wine”?

Där borde väl egentligen Robertson ha sagt att 
visst påminde hans dunderdänga om Tom T. Halls låt 
– den förra var ju trots allt en översättning av den se-
nare. I Halls original sitter sångaren på en bar i Miami 
när en svart städare – 65 år och 11 månader – lite 
opåkallat slår sig ner och berättar att det bara finns 

tre ting i livet ”that’s worth a solitary dime”: ”old dogs 
and children and watermelon wine”.

I Robertsons låt sitter sångaren på en bar i Öster-
sund när en finsk städerska – 65 år och 11 månader 
– lite opåkallat slår sig ner och berättar att det bara 
finns tre ting i livet ”som är värda en sekin”: ”hundar 
och ungar och hembryggt äppelvin”.

Hade Robertson bara sagt att han översatt låten 
rakt av så hade Expressen knappast haft ett case. 
Nu tillstod Robertson visserligen att melodin för all 
del var Tom T. Halls – men lik förbannat hade Robert-
son upplevt precis exakt på pricken det där som han 
berättade om i låten. Expressen ställde Robertson 
mot väggen i en artikelrubrik: ”Var finns din städer-
ska, Robertson?” Robertson framhärdade i att han 
verkligen hade suttit på den där baren och träffat den 
där kvinnan och att hon verkligen hade talat sig varm 
för nåt så udda som hembryggt äppelvin. Detta hade 

han varit med om 1969. 1972 gav en 
amerikansk countryartist ut en sång 
om en identisk händelse på andra si-
dan Atlanten.

Dumt nog valde Robertson att be-
rätta sin historia först 1976 och dess-
utom till Halls melodi. Det gjorde det 
något svårare för honom att bevisa sin 
oförvitlighet. Och något lättare för Ex-
pressen att antyda att Robertsons för-
hållande till sanningen var flytande.

Utan att förhäva mig vill jag påstå 
att sannolikheten för att två vitt skilda 
countrysångare med likartat vibrato 
inom loppet av bara några år träffar på 
två olika lokalvårdare ur olika etniska 
minoriteter vid exakt samma ålder som 
berättar om i princip samma tre glädje-
ämnen med ord som går in på samma 
melodi, är vad man inom matematiken 
kallar ”ganska liten”.

Trots att han alltså hade sank mark 
under fötterna, valde Robertson att 
stämma Expressen för den infama te-
verecensionen som var hela härvans 
startskott.  Det gick naturligtvis på ars-
let för Robertson. Trettio begärda laxar 
blev istället femtio laxar i nacken. Efter 
fyra timmars rättegång hade Expres-
sens chefredaktör Bo Strömstedt och 

några expertvittnen inom countrygen-
ren tvingat den stackars juryn att lyss-
na noga på äppelvinslåten och strimlat 
Robertsons påståenden i småstycken. 
Så var det plötsligt klubbat i tingsrät-
ten att Robertson var en lögnare och 
en låttjuv.

I efterhand framstår Robertsons be-
slut att stämma Expressen lite grann 
som Robertsons låttitel ”Olles Bar & 
Grill”: inte särskilt genomtänkt.

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: alf robertson och den finska städerskan.

Människor som har haft 
fel: alf robertsson

Kalle Lind

”i halls original sitter sångaren på en bar i Miami 
när en svart städare – 65 år och 11 månader – lite 
opåkallat slår sig ner och berättar att det bara finns 
tre ting i livet…”

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.

Men Jejus historia är långt ifrån idyl-
lisk. 1948, två år före Koreakrigets ut-
brott, startade öborna ett uppror för 
att bland annat protestera mot upp-
delningen av den koreanska halvön i 
Nord- och Sydkorea. Regeringen på 
fastlandet var under amerikansk ocku-
pation och slog ner upproret på Jeju.

Sydkreansk polis och militär utförde 
en massaker på öborna och flera byar 
förstördes. Den koreanska historikern 
John Merrill uppskattar dödssiffran till 
över 300 000; det var 15 procent av 
öns befolkning.

Flera årtionden senare genomför-
des på regeringens uppdrag en utred-
ning av upproret på Jeju. 2005 bad 
Sydkoreas president Roh Moo-hyun 
om ursäkt för massakern och utnämn-
de Jeju till ”Fredens ö”.

Idag hotas Jeju ännu en gång av 
amerikansk och sydkoreansk militari-
sering och våldshandlingar; en flottbas 
ska byggas längs med det som många 
anser vara Jejus vackraste kust.

I mer än fyra år har öborna och freds-
aktivister protesterat kraftigt mot flott-
basen, med risk för sina liv och sin frihet.

Men också den övriga världen lö-
per stora risker på grund av flottbasen. 
Nyligen beskrev den engelskspråkiga 
koreanska dagstidningen JoongAng 
Daily ön Jeju som ”spjutspetsen på lan-
dets försvarslinje” – belägen bara 480 
kilometer från Kina.

I de här osäkra farvattnen är det 
tänkt att basen på Jeju ska härbärgera 
upp till 20 amerikanska och koreanska 
krigsfartyg, inklusive ubåtar, hangar-
fartyg och jagare. Flera av dessa kom-
mer i så fall att vara utrustade med ra-
darstridssystemet Aegis.

USA:s syfte med basen är att rikta 
militära styrkor mot Kina – och att ha 
ett bra attackläge om det skulle uppstå 

en militär konflikt. Det sista vi behöver nu 
är krigshets mellan USA och Kina.

Protesterna som nu äger rum på Jedu 
är en nödvändig kamp mot ett katastro-
falt krig i Asien, och mot de djupt rotade 
strukturer i samhällets institutioner som 
driver världen till fler och fler konflikter.

Självklart ser Kina en flottbas på Jedu 
som ett hot mot den nationella säker-
heten. Om inget annat kommer basen 
att provocera fram konfrontationer och 
kapprustning mellan Sydkorea och Kina. 
Att USA blir involverat är nästan oundvik-
ligt. Om man nu misslyckas med att stop-
pa de riskabla och destruktiva planerna 
kan följderna drabba resten av världen, 
också långt utanför Asien.

Vi behöver ju inte spekulera i hur 
Washington skulle reagera om Kina 
hade lagt en militärbas i närheten av 
USA:s kust.

Den nya basen på Jeju ligger i Gang-
jeong, en by där det bor bönder och fis-
kare. Byn har mot sin vilja blivit platsen 
för en storslagen kamp för fred.

Motståndet är en gräsrotsrörelse som 
handlar om något mycket större än öns 
militarisering. Mänskliga rättigheter, mil-
jön och yttrandefriheten står också på 
spel. Byn Gangjeong må vara liten och 
avlägset belägen, men den är ett viktigt 
slagfält för alla som tror på en världsom-

spännande social rättvisa.
Sydkorea började bygga basen i ja-

nuari men i juni avstannade arbetet på 
grund av protesterna.

Ett ögonvittne rapporterar att bybor-
nas fredliga motstånd har lett till arres-
teringar av framför allt filmare, blogga-
re, religiösa ledare, aktivister i sociala 
media – och inte minst proteströrel-
sens ledare.

Förra månaden stoppade kravallpo-
lis ett fredligt möte och arresterade cir-
ka fyrtio aktivister, däribland borgmäs-
taren i Gangjeong, som är ledare för en 
av de mest betydelsefulla fredsgrup-
perna i Korea, och katolsk präst.

Även grundläggande demokratiska 

ideal hotas här. 2007 röstade man för 
att godkänna anläggandet av flottba-
sen. Det var 87 personer, varav några 
uppges ha varit mutade, som avgjor-
de hela byns framtid, och till och med 
framtiden för hela ön med drygt en halv 
miljon invånare. 

Öborna fick höra att militärbasen 
också skulle fungera som en turist-
hamn för kryssningsfartyg – och att 
den skulle vara den enda möjligheten 
för turistfartyg att angöra ön och tillföra 
välbehövligt kapital. Detta låter inte tro-
värdigt, bland annat eftersom en stor 
hamn samtidigt projekterades på en 

annan del av kusten. Det projektet skulle ha kunnat bli 
klart under sommaren 2012. Man har redan sagt att 
denna nya hamn ska kunna ta emot kryssningsfartyg.

Byborna i Gangjeong vet mycket väl vad som kom-
mer att hända om deras rop på fred inte tas på allvar: 
Sydkoreansk och utländsk militär personal kommer 
att strömma till, avancerat krigsmaterial förvaras i 
deras hemtrakter och ett stort lidande kommer att 
drabba en liten ö som redan har fått utstå tillräckligt 
mycket. Det är ironiskt att frön till framtida konflikter 
mellan supermakter sås på ett naturskyddat område 
som har fåt tillnamnet Fredens ö.

Distribuerad av The New York Times Syndicate
© 2011 Noam Chomsky

Krigsskepp hotar 
fridens ö
70 kilometer sydost om Sydkoreas fastland ligger ön Jeju. Den har kallats för världens 
mest idylliska plats. Den ofördärvade vulkaniska ön är 1 800 kvadratkilometer stor och 
har tre objekt placerade på UNESCos världsarvslista.

”USa:s syfte med basen är att 
rikta militära styrkor mot Kina 
– och att ha ett bra attackläge 
om det skulle uppstå en militär 
konflikt.”
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Poem/Dikt
Som han inte vetat bättre
  
Som han inte vetat bättre
hade gossen gjort det stora
misstaget att kluddra här och
klottra där: små ord och satser.
En viss fras på muggen har nu
vållat ett enormt rabalder;
gossen huvud på ett fat har
krävts i domstol och i tV,
vilka bägge hänvisar till
sedlighet och myndig ålder.
Få är det som visar honom
medlidande, syndabocken.
Samhällskroppen tycks ha rest sig
för att riktigt kunna vräka
spott och spe på stackarn eller
också hastigt flykta bort.
(Jag lämnar andra versen bort och 
fortsätter med den sista. Såhär:)
Domaren var fittig över 
att ha blivit stört i badet:
två poliser sprang och sprang; en
svärm av flugor dröjde med att
dreja bi mot vinden; en del
dog och resten överlevde.
gossen väntade så saklös.
Sedan började den dansen:
dom på dom och däremellan
ett orkesterintermezzo.
Snart behärskade de flesta
åhörarna esperanto.
Vad som var märkvärdigast var
att en fågel sjöng i galgen,
fastän någon lurat döden:

M a Numinen

För EraN SKULL

Till viss del är jag nöjd. Jag är tacksam 
för alla de vanvårdade barn som har 
chans till upprättelse. Jag är tacksam 
för deras skull vars förflutna nu kom-
mer få en ursäkt, kanske en ersättning.

Men jag tillhör inte dom.
Ursäkten från Maria Larsson och 

staten kommer inte att gälla mej. Jag 
måste driva mitt ärende på egen hand 
då jag placerades första gången 1987.

När jag, under själva upprättelse-
utredningen frågade varför dom satte 
gränsen vid 1980 fick jag svaret att 
”ärenden som rör placering efter 1980 
ännu inte är preskriberade och att man 
(jag i det här fallet) får driva och anmäla 
kommunen själv. 

Så nu, efter det positiva om än lite 
luddiga beskedet att man som van-
vårdad och felplacerad under 1920-
1980 kan få sitt mål prövat och ev. en er-
sättning, gäller det för mej att hänga på 
– kavla upp ärmarna och börja slåss.

Och slåss det tänker jag göra.
Efter att i stort sett hela mitt liv varit i 

myndigheternas”våld” vet jag hur svårt 
det är att göra sin röst hörd. Blir man 
ens insläpp på ett kontor någonstans 
har man kommit mycket långt. Oftast får 
man en telefonsvarare i örat, blir vidar-
ekopplad, bortkopplad eller hänvisad till 
en mail, som det vid efter några veckors 
väntan visar sej inte existera längre.

Det är ett näst intill omöjligt projekt 
att som privatperson driva en rättspro-
cess mot en kommun.

Det är fight som jag inte kommer att 
vinna, men för alla barn som sitter fast 
i hemska familjesituationer, som idag 
lever med dödshot, våld och sexuella 
övergrepp. Som tvingas flytta runt mel-
lan institutioner nya familjer och inrätt-
ningar. För eran skull. För eran skull ska 
ändå göra det.

Ja, jag ska kavla upp mina ärmar 
och stånga min panna blodig mot so-
cialkontoret i Enköping. Jag ska ställa 
de som en gång gjorde mej så illa till 
svars.

Just nu antar jag att socialkontoren 
runt om i Sverige efter Maria Larssons 
besked igår, drar en suck av lättnad 
men jag tänker se till att kommunerna 
ute i landet måste betala dyrt för att 
vanvårda barn. Endast genom ekono-
misk bestraffning kommer problemet 
att lösas.

Jag vet att det här är ett omöjligt pro-
jekt. Jag vet att jag slåss mot en makt 
som kan göra mej mycket illa -

Men till alla er barn och ungdomar 
som under myndigheternas överse-
ende tvingas ta emot slag, kränkningar 
och övergrepp: Jag gör det för er.

Sofia Rapp Johansson

Jag hakar på trenden, så låt oss tala om 
Facebook. Egentligen tror jag inte att 
det största problemet är att man viker 
ut sitt liv till allmän beskådan på inter-
net. Lika lite tror jag att det numer finns 
någon större fara i att chefen hittar fyl-
lebilder eller liknande, då det nu går att 
hitta det mesta om de flesta på Face-
book. Snarare tror jag att dilemmat lig-
ger i att vi alltmer förlorar förmågan att 
skilja på dröm och verklighet. Att inter-
netverkligheten alltmer tar över verklig-
heten utanför internet. Man frågar sig 
vilken av världarna som är mest sann. 
Som häromdagen när jag kommer in 
i klassrummet efter rasten. I rummet 
sitter ett tjugotal ungdom i 17 – 19 års 
åldern. Knäpptysta - trots att läraren 
ännu inte kommit tillbaka från ben-
sträckaren. Men inte ska ni tro att tyst-
naden beror på att dessa ungdomar är 
av en speciell asocial karaktär. Nej, de 
socialiserade för fullt. På Facebook. 
Resultatet blev ett klassrum där tystna-
den var det språk som talades högst. 

Vi må knyta allt fler digitala kontak-
ter och socialisera oss allt mer i den 
digitala världen, men utanför växer tyst-
naden. Vi går med i protestgrupper på 
Facebook istället för att gå ut på gator-
na och demonstrera (förvisso under-
lättade dagens sociala medier för ”den 
arabiska våren”). Vi friendrequestar 
människor vi inte hälsar på i verklighe-
ten och chattar med smygförälskelsen 
i skolan istället för att gå fram i skolkor-
ridoren och föreslå en fika. Det vi väl 
gör utanför datorns värld dokumente-
ras och laddas upp så att omvärlden 
vet att det faktiskt har ägt rum. Finns 
det inte dokumenterat på Facebook 
har det inte hänt. Finns du inte på Fa-
cebook existerar du inte. 

Man säger att VI människor utveck-
las och går framåt, men tycks blanda 
ihop människor med teknik. Ett steg 
framåt för tekniken, ett steg bakåt för 
mänskligheten. Känns inte vi männis-
kor mer och mer överflödiga i en värld 
där iPhones ersätter våra hjärnor? & 
där vår personlighet definieras av vår 
Facebookprofil.

Tystnaden växer. Häromdagen valde 
jag dock att radera mitt Facebook-kon-
to. Dvs, jag är per definition död – men 
faktum är att jag aldrig känt mig mer 
levande. 

Isadora Bennet

 iSaDora bENNEt

Har under dagen roat mig med att för-
sjunka i gamla berättelser från gångna 
tider då Sveriges kungar under vinter-
tiden byggde båtar för allt vad tygen 
höll och för all del vad skattkammaren 
tillät. När så våren äntligen kom roade 
man sig med att segla runt och skjuta 
järnklot på andra länders jollar vilka de 
å sin sida också spikat ihop under vin-
teruppehållet för att kunna deltaga i 
sommarhalvårets festligheter på både 
land och hav. Om man bara hade haft 
andra områden att fokusera sin energi 
mot kunde månget liv ha sparats och 
mycket lidande undvikits. Detta stän-
digt stelbenta fokuserande på krigsle-
kar omöjliggjorde utvecklingen av al-
ternativa sysselsättningar.

Hade exempelvis fotboll uppfunnits 
vid mitten av 1600-talet hade sporten 
sannolikt sett annorlunda ut. Fotboll 
hade förmodligen besått av växelvis 
straffsparksläggning på liknande ma-
ner man utbytte kulsvärmar med varan-
dra, förflyttningar tilläts icke. Samtliga 
deltagare står uppradade framför ett 
stort mål. Ena sidan skjuter medan an-
dra sidan laddar om. Det gäller att på 
alla sätt och vis hindra motståndarnas 
bollar från att gå in. Efter 90 minuter 
räknar man hur många bollar som lig-
ger i målet. Det lag vilket har släppt i 
minst antal bollar i mål vinner. Det vore 
heder och ära det. Sporter vilka här-
stammar ur detta forntida statiska tur-
ordningsbaserade slagfältstänkande 
är: dart, spjut, bågskytte, gevärsskyt-
te, golf, pingis, tennis, bowling, varpa, 
längdhopp och fia med knuff.

Lagsporter likt fotboll, hockey, hand-
boll, innebandy vilka kräva ett visst 
mått av individuellt tänkande, anpass-
ningsförmåga och initiativkraft för se-
ger hade varit omöjliga att introducera. 
Fotboll brukar av och till benämnas det 
gröna fältets schack, fast rent histo-
riskt har faktiskt de gröna fälten varit fö-
remål för andra schackliknande batal-
jer med betydligt dödligare utgång än 
ett renrakat schackbräde. Napoleon 
kunde exempelvis ha blivit en strålande 
offensiv mittfältare istället för Europe-
isk mästare i lemlästning. Alla konflik-
ter behöver inte lösas via krut och fly-
gande metallfragment. Det går precis 
lika bra med glidtacklingar, filmningar, 
tröjdragningar, fula kapningar och vilt 
gestikulerande mot blinda linjedomare 
som lider av den psykiska sjukdomen 
reflexmässig offside-avvinkning. En 
åkomma som föresten Adolf Hitler led 
av, men vid dennes insjuknade fanns 
inget botemedel. Så gick det ju som 
det gick också. Ingen gillar ju att stän-
digt blifva avvinkad för offside. Särskilt 
inte personer likt Stalin, Churchill eller 
Roosevelt.

 Så utan att lägga några som helst 
värderingar i huruvida det finns eller 
inte finns något ställe där människor 
hamnar efter avslutad jordevistelse har 
jag tagit mig friheten att komponera ett 
hypotetiskt fotbollslag bestående av 
gamla svenska kungar. Ponera att vi då 
skulle möta våra ärkerivaler Danmark. 
Laget ser då ut som följer:

 Våra två mest offensiva kungar Karl 
XI och Karl XII intar positionerna som 

KUNg PÅ PLaNEN 

forwards. Karl XI spelar en smula mer tillbakadraget 
s.k. target player medan Karl XII:s melodi är huvud-
lös satsning framåt. Karl XII:s ständigt hårfina offsi-
delöpningar skapar oro i det danska försvaret.

 Mittfältet utgörs från vänster av den Ljungbergs-
like Gustav III medan den offensive Birger Jarl tager 
upp positionen längs den högra långsidan. Strate-
gen Gustav II Adolf ihop med grovjobbaren och boll-
vinnaren Karl X utgör det centrala mittfältet. 

 Bakom dessa håller Gustav V aka V Gurra vän-
sterbacken med sina publikfriande brytnignar och 
Drottning Kristina kommer i sina patenterade och ita-
lienskinspirerade offensiva löpningar från sin höger-
backsplats. Gustav Vasa och Magnus Ladulås utgör 
mittbackslås. Vem skulle vilja gå upp i nickduell med 
Gustav Vasa på en hörna? Sannolikt en hopplös upp-
gift då hans kraftiga skägg skymmer allt solljus och 
får straffområdet att föra tankarna till solförmörkelse. 
Slutligen har vi den alltid välplacerade Sigismund 
mellan stolparna. Under förutsättning att detta lag 
ges några träningsmatcher att bli samspelta tror jag 
vi lätt skulle krossa våra gamla trätobröder Danmark, 
Ryssland, Tyskland, Frankrike och England. 

 
Schematisk översiktsbild över Sveriges kungliga 
fotbollslag: 

Karl XII   Karl XI 
 

Gustav III   Gustav II   Adolf   Karl X   Birger Jarl
 

Gustav V   Gustav Vasa   Magnus Ladulås    Drottning Kristina 
 

Sigismund
 

Som förbundskapten kan jag tänka mig Lennart Hy-
land eller om man ska vara lite fräck och plocka in en 
utomstående kraft för nya perspektiv och göra en 
inverterad Svennis skulle jag kunna tänka mig Mar-
garet Thatcher. Eller varför inte Lord Nelson på den 
posten?

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre



Nya Upplagan Nya Upplagan November 2011November 2011 Kult 2524 Kult

Månadens 
klassiker

Vi börjar med månadens fynd, på mer 
än ett sätt. Den ryske cellisten Pavel 
Serbin hittade verk av Johann Sebas-
tian Bachs samtida, Johann Ulich, som 
legat bortglömda i trehundra år. Det 
är inte ovanligt, fortfarande, att hitta 
spännande partitur och manuskript, 
men de här i trion Lux Boreas hän-
der visar att vi gjort ett verkligt fynd, 
inte bara något som ger perspektiv på 
Bach och hans tid utan lyfter fram en 
minor master. Blockflöjtssonater, sex 
till antalet, med tvenne cembalosona-
ter som klädsam utfyllnad, konstfärdigt 
framfört och skrivet. Lux Borea ligger 
på det lilla norska skivbolaget Euridice 
som jag mest lagt märke till som flitig 
utgivare av orgelverk från barocken 
och Lux Borea visar sig vara en högst 
flexibel ensembel för på ”A flute in the 
ice” har de under flöjtisten Paul Wåhl-
berg vuxit till fem och även här är det 
upptäckt med stort ”U” som står för 
dörren, i centrum en renässansflöjt hit-
tad i Novaya Zemlya för 140 år sedan 
och här främst katolska sånger från 
1500-talet i kammarsättning, Clemens 
non Papa i högsätet, inramningen och 
det fantastiska framförandet gör att jag 
skickar dig till www.euridice.no

Samtida: Fortfarande i Norge, nest-
orn Arne Nordheim vars elektroniska 
musik mest fascinerat mig, men nu 
en retrospektiv cd, han dog i juni förra 
året, ”Epitaffio” (Simax), orkesterverk 
från 1960 till 1994, Ligeti låter runt hör-
net, annars är det här en modern musik 
med sällsam kantighet, inbjudande, 
verken på den här skivan hyllar den 
intensiva lågmäldhetens lov. Världs-
medborgaren Boris Yoffe blir på skivan 
”Song of Songs” (ECM) nedkokad 
till ett förslag till essens, eftersom han 
skrivit stråkkvartetter sedan 1995, en 
partitursida om dagen för att det skulle 
bli först 20, sedan 365 – och sedan 
har det aldrig tagit slut, dessa stråk-
kvartettsdagböcker. Rosamundekvar-
tetten (och fläckvis Hilliardensemblen) 
har valt ut en säkerligen försumbar del, 
men det är kristallika korn av dagar. 

Bakåt. Först ett mästerverk, vill man 
höra alla cembalostycken av Louis 
Couperin, väljer man Richard Egarrs 
box (Harmonia Mundi, 4 cd), två cem-
bali, all publicerad klavermusik av Lou-
is ordnad i tjugoen sviter av Egarr, hans 
anslag är lika kategoriskt lätt och med 

en nyansrikedom som vi redan fått oss 
till dels på hans skivor med Händel och 
Bach (ett WTC att dö för!), bl.a.; vill 
man inte ha så mycket Louis är Chris-
tophe Roussets tolkningar på samma 
skivbolag ett alternativ. 

Längre bakåt. Två höjdar-cd. 
Andrew Carwood och hans The 
Cardinall’s Musick bjuder på Robert 
Parsons, The Binchois Consort mu-
sik för Henrik V (båda Hyperion). I det 
första fallet handlar det om religiösa 
körverk från en 1500-talets tungvikta-
re, där det engelska i kören är välkänt, 
polyfoniskt mästerlikt, en malström att 
dras med i. I det andra fallet är vi siså-
där hundrafemtio år tidigare, mycket 
kretsar kring John of Bridlington, den 
siste engelsman att helgonförkla-
ras före reformationen, inte minst det 
mäktiga, anonyma verket Mass Quem 
Malignus Spiritus. Underbar skiva, un-
derbar sång från den meriterade en-
semblen. Två självklara val.

Bach: Först det mer atypiska, när 
Riccardo Chailly (hyllad för sina Beet-
hoven-symfonier på annan plats) och 
Gewandhausorkestern ger sig på ett 
handfull konserter där Ramin Bah-
rami rullar in ett piano och ger oss nå-
got som förvisso stundtals är både 
eftertänksamt och mäktigt, men ändå 
i en ljudvärld som mer och mer lämnar 
Bach bakom sig (Decca). Mer konge-
nialt då i Dmitrij Sitkovetskijs stråk-
trioarrangemang från 1985 av Bachs 
Goldbergvariationer, flitigt inspela-
de på sistone (och jag tänker på trion 
Amati, konstellationen Rachlin/Imai/
Maisky eller vår inhemska trio Zilliacus-
PerssonRaitinen – för att inte tala om 
de versioner P2:s nattradio Notturno 
bjudit på det senaste året, minst tre!), 
nu och här med spänstiga Leopold 
String Trio (Hyperion), räligt samspel-
ta med en detaljrikedom (och mest 
musik för pengarna, längsta tolkningen 
i samlingen!) och ett sällsynt förstån-
digt samspel, det här är nog den som 
darrar högst på nålens huvud. Bach, 
men Johann Christoph, John Eliot 
Gardiner har gått vidare på vindlande 
vägar och stigar i barockland och på 
”Welt, gute Nacht”(SGD)  tar han sina 
English Baroque Soloists en genera-
tion Bach bakåt och denna körmusik är 
intensiv och begrundande, blomman-
de ut vid konserter i London häromår-

et, en spännande skiva som får mig att 
trakta efter mer. 

Tre måsten: De två första är operor 
på dvd, Händels Alcina (Arthaus) för-
visso av regissör Adrian Noble förflyt-
tad från den förtrollade ön till londonsk 
salong, men i det här fallet bibehål-
les en viss höjd i scensättningen, inte 
minst för att vi kan vila ögonen på nå-
got vackert medan det inte händer över 
sig mycket i handlingen, dock musi-
kaliskt oantastligt med Marc Minkow-
ski ivrigt viftandess Les Musiciens du 
Louvre framåt på typiskt sätt, Brada-
mante kan vi glädja oss åt i Kristina 
Hammarströms tolkning, Vesselina 
Kasarovas (vilken röst, vilken lätthet!) 
Ruggiero annars min favorit i den jäm-
na ensemblen. Den andra operan är 
dirigerad av ännu en av ”the usual sus-
pects”: Alan Curtis leder Il Complesso 
Barocco i Vivaldis Montezuma (Dyna-
mic). Här kan man inte skylla scene-
rierna för att vara mer än just scenerier, 
men det är passande för detta drama 
placerat i Sydamerika, fast inspelat i 
Ferrara 2008. Hans tidigare version, 
trippel-cd på Archiv, vinner med en 
knivsegg, men det är en pardans: fler 
versioner har inte dykt upp sedan ope-
ran själv återupptäcktes år 2002. Ett 
tredje måste? En trippel-cd med Harry 
Blech och hans London Mozart Play-
ers (ensemblen startad 1949) visar 
hur det aldrig låter numera, men de här 
spralliga tagen om framför allt Mozart 
från dåtidens His Master’s Voice-in-
spelningar från sent femtiotal är fyllda 
till bredden av spelglädje utan barock-
stråke eller sensträngar. Det är både 
rikt och varierat, Posthornserenaden 
gnuggar knän med både två symfonier 
och, riktigt frejdigt, två konserter för 
tvenne pianon. En härlig tidsresa!

Tre sätt att visa vad man kan utsätta 
ström för? Nästan DIY-electronica 
med stundtals rent öronbedövande 
förtecken, men ett industridrån kopp-
lat direkt till kraftledningen. Man dras 
in i det, örat utskiljer fler och fler detal-
jer på gränsen till tinnitus. Fjärran från 
Pierre Henry, men intressant. Nope, 
inget damm kvar i högtalarna. Nope, 
går inte att skilja tonsättarna åt. Ka-
ninen, Bem, kurar längst in i sitt hus i 
buren, har något jagat i blicken. Indu-
striellt larm med avstängningsknapp. 
Mattias Peterssons ”Remaining oddi-

ties, resultant additives”; Jonatan Liljedahls ”Iridium”; 
Daniel Karlssons ”Finite Sets” (alla tre: Jahr Null).

Mer: 1780-talets Wien och dess operor på sopra-
nen Chen Reiss’ cd ”Liaisons” (Onyx), titeln förklaras 
av den blandning av arior Mozart et cohortes använ-
de i sina egna operor men även lånade ut till andra, 
mindre namnkunnigas; en klar, glittrande röst från 
Reiss. Altkantater för Fredrik, prins av Wales, 1735, 
hälften av dem, Nicola Porpora upphovsman, Iestyn 
Davies countertenor backad av Arcangelo (Hyperi-
on), bara kärlek i texten, bara kärlek i Davies’ röst. The 
Gonzaga Band bjuder på körverk från barocken i det 
lilla formatet, fjärran de mäktiga tonmattor som fyllde 
katedralerna upp till taket, en samling musikens hant-
verkare som ger en timmes vacker, innerlig underhåll-
ning. ”Streams Of Pleasure” (Naïve) får mig att tro att 
strömmen av Händels arior, duetter och annat sång-
ligt närslutet aldrig verkar ta slut, alla versioner tillta-
lande med förtjänster och insikter, här Karina Gauvin 
och Marie-Nicole Lemieux med bara oratoriematerial, 
framfört med hörbart rakare ryggare än vid operadito 
(nåja). 

Jan-Erik Zandersson

Det eviga regnets dagar, förlåt, sommaren har efter oktobercomebacken övergått i den vidriga 
årstiden ”höst” då vi alla befinner oss i Stagnelius-land och där Nikanor teratologen bäst kan 
beskrivna hur allting vissnar, dör, ruttnar bort, blir offer för förgängligheten. Enda ljuspunkten är 
att, fortfarande, skivsläppen ökar (mer än åttio procent av den sålda musiken i England återfinns 
på cd eller lp, här hemma är det inte ens hälften; engelsmännen har fattat något vi inte fattat, det är 
klart) och ymnighetshornet reses på ända. Därför direkt över till skivhögen:

Illustration av Lars Sjunnersson
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Vi har en påve! 
Vatikanen är en väldigt märklig plats. 

Ja, mer än det. Det är en väldigt märklig 
företeelse. Där häckar ett gäng djupt re-
ligiösa gubbar iförda lustiga kläder, och 
stora delar av världens befolkning låter 
sig styras av dessa. Lite creepy.

Fast samtidigt är det förstås otroligt 
fascinerande. Vatikanen är en impone-
rande plats. En liten stadsdel i Rom som 
är en egen stat och som enbart består 
av några av de mäktigaste byggnader 
som uppförts, och i dessa finns några 
av historiens mäktigaste konstverk. 
Och tänk så många skräckfilmer som 
aldrig hade gjorts om det inte vore för 
Vatikanstaten!

Nanni Morettis nya film Vi har en 
påve! inleds med dokumentära scener 
i vilka en död påve konkas ut i sin kista. 
En ny påve ska väljas och hanaljerna, 
förlåt, kardinalerna, sitter och skriver 
ner namn på lappar, rösterna räknas 
och alla verkar tänka ”Hoppas det inte 
blir jag!”.

Michel Picoli spelar mannen som 
slutligen utnämns till ny påve. Eller - han 
blir nästan utnämnd. För när han ska 
presenteras för massorna som samlats, 
när han ska kliva ut på balkongen och 
hålla ett litet anförande, drabbas den 
nye påven av en panikattack. Han klarar 
inte av det! Han känner att vara påve, 
det är nog inget för honom.

Nu hamnar förstås kyrkan i en knivig 
situation. De försöker lugna ner påven 
så att han kan presenteras ett par tim-
mar senare, men det går inte. En psy-
kolog, spelad av Moretti själv, kallas in, 
men det hjälper inte - och psykologens 
arbete försvåras när han inte får lov att 
fråga om någonting personligt, det vill 
säga om de sakersom kan ha orsakat 
panikattacken.

Till slut rymmer påven. Han drar om-
kring på Roms gator som en vanlig man. 
Han älskar teater och söker upp ett tea-
tersällskap. Samtidigt som Vatikanen 
försöker hålla skenet uppe - få känner till 
att påven är på rymmen, och de anlitar 
en kille ur Schweizergardet; Vatikanens 
vaktstyrka, för att sitta i påvens rum och 
då och då rycka i gardinerna och låta sin 
skugga synas - så att folk tror att påven 
är på plats och vilar upp sig.

Vi har en påve! är förstås en starkt sa-
tirisk film och lanseras som en komedi. 
Och jo, visst är det här en komedi. Fast 
den är inte speciellt rolig. Det är ingen 
skrattfest. Jag log snett åt ett par saker, 
framför allt när Vatikanens inskränkt-
het belyses, och några scener är di-
rekt absurda. Psykologen organiserar 
en volleybollturnering mellan kardina-
lerna ute på gården, och alla spelar i 
full kardinalmundering. Allra roligast 
är att Schweizergardet är klädda som 
GB-glassgubben.

Det här är en okej, trevlig och intres-
sant film - om än lite småtråkig.

Fast jag undrar hur masscenerna 
gjordes ...
Pidde Andersson

Vi har en påve! 

The Ides of March. Det är en actionfilm 
med Gary Daniels och Michael Mad-
sen. Den har ingenting med den här 
filmen att göra. ”The ides of March” är 
även ett Shakespearecitat hämtat ur 
Julius Caesar. Caesar blir varnad med 
orden ”Beware the ides of March” inn-
an han mördas den femtonde mars. 

Och vad har detta med George 
Clooneys nya film att göra? En hel del, 
om än inget regelrätt mord.

Jag har alltid gillat George Clooney 
som skådespelare, men jag har väl inte 
varit sådär superimponerad av hans 
tidigare filmer som regissör - det har 
varit bra, kompetenta filmer, men hos 
mig gjorde de inget större intryck eller 
avtryck. Men. Med Maktens män - som 
alltså heter The Ides of March i original 
- hamrar Clooney fast sin position som 
en regissör att räkna med. Det här är 
bra. Riktigt, riktigt bra.

Clooney själv har varit med och skri-
vit manus, ett manus som för övrigt 
bygger på en pjäs, och han har även 
roffat åt sig en av huvudrollerna som 
presidentkandidaten guvernör Mike 
Morris. Platsen är Ohio och Morris 
ska gå i närkamp med sin rival, senator 
Pullman (Michael Mantell).

Ryan Gosling är Stephen Meyers, 
en av de ansvariga för Morris’ kam-
panj; Meyers är en fullfjädrad PR-kille 
som reser runt på guvernörens fram-
trädanden och debatter runt om i lan-
det tillsammans med en ambulerande 
stab. I staben finns bland många an-
dra även den högt uppsatte veteranen 
Paul Zara (Phillip Seymour Hoffman) 
och en ung, söt praktikant; Molly (Evan 
Rachel Wood).

Ansvarig för Pullmans kampanj är 
den slemme Tom Duffy (Paul Giamat-
ti), som plötsligt hör av sig till Meyers 
och vill träffa honom anonymt på en 
bar. Mot bättre vetande går Meyers dit. 
Duffy försöker övertala Meyers att hop-
pa av Morris’ stab och istället ansluta 
sig till Pullmans. Duffy är nämligen sä-
ker på att Morris’ kampanj kommer att 
gå åt helvete. Meyers är inte så säker 
på det, men när det visar sig att någon 
har sett Meyers och Duffy träffas och 
hotar att släppa nyheten till pressen, 
får Meyers kicken. Eftersom han inte 
kan sälla sig till Pullmans anhang; det 
var bara ett trick från Duffy, beger sig 
Meyers ut efter hämnd. Och då kan 
den där Molly, som Meyers inlett en re-
lation med, komma väl till pass.

Vad som är oerhört fascinerande 
med Maktens män är att dessa PR-
människor och kampanjdeltagare 
skulle kunna jobba med vilken produkt 
som helst. Popstjärnor. Skådespelare. 
Bilmärken. Datorer. Det handlar bara 
om att marknadsföra någonting, i det 
här fallet en politiker med ganska idea-
listiska åsikter - jag utgår från att Mike 
Morris’ politiska åsikter speglar vän-
steranhängaren George Clooneys, åt-
minstone till stor del. För kampanjdel-
tagarna hör politiken knappt till saken 

Maktens män

- något som med all tydlighet framgår 
när Meyers gör ett försök att gå från 
Morris’ till motståndarens läger för att 
fortfarande ha ett jobb.

Det är också intressant hur alla jämt 
och ständigt hugger varandra i ryggen 
- bildligt talat. Det går inte att lita på nå-
gon, inte ens de man har ett nära sam-
arbete med. Alla vill klättra i karriären. 
Och hela tiden har de skoningslösa 
och mäktiga journalister i hälarna - Ma-
risa Tomei spelar en sådan. Hon är god 
vän med Stephen Meyers, men skulle 
inte tveka att köra kniven i Meyers och 
Morris för en bra story.

Maktens män är en fantastisk liten 
film, som för tankarna till 1970-talets 
amerikanska, politiska filmer. Som 
med all tydlighet framgår, är skådespe-
laruppsättningen enastående. Ryan 
Gosling verkar numera gå från klarhet 
till klarhet, Paul Giamatti är ju en stor 
favorit, och detsamma gäller Hoffman, 
Tomei, Clooney, förstås, och de andra. 
Wood gör inte heller bort sig.

Det känns väldigt skönt att se en 
så här ”vuxen” film. Maktens män är 
dialogdriven - den bygger trots allt på 
en pjäs - men filmen blir aldrig tråkig. 
Detta är en imponerande film. Hela ti-
den spännande, hela tiden intressant. 
Filmen får dessutom en extra dimensi-
on tack vare alla skandaler kring Juholt 
just nu - det är inte utan att jag undrar 
hur hans PR-maskineri fungerar bak-
om kulisserna. Finns det några likheter 
med amerikanerna i denna film?

Pidde Andersson

En gång i tiden regerade Terence 
Hill (ibland i sällskap med med Bud 
Spencer) på biograferna. Senare, på 
1980-talet, regerade Hill i videobutiker-
na. En av filmerna denne älskade italie-
nare regerade med var “Mannen från 
öst” från 1972 i regi av Enzo Barboni, 
som även gjorde Trinityfilmerna samt 
“Även änglar kan slå en rak höger” med 
Ricky Bruch. Här spelar Hill en viss Sir 
Thomas Fitzpatrick Phillip Moore, som 
skickas till vildaste västern för att bli en 
redig karl. Det går väl sådär - vår hjälte 
föredrar att cykla framför att rida, och 
han läser hellre poesi än pangar med 
pickadoller. Terence Hill är en av värl-
dens mest underskattade skådespela-
re. Han hade en enorm utstrålning och 
kunde i princip spela allting, även om 
han funkade bäst i lättsamma äventyrs-
komedier. Dock är “Mannen från öst” 
inte en av hans bästa filmer, precis som 
i många andra liknande italienska kom-
edier, är nästan varje scen aningen för 
lång, vilket gör att det hela blir lite segt 
trots gott humör.

Mannen från öst 
(SoulMedia)

Men vad nu? “Hate”?! Den här filmen 
från 1995 heter “La haine” i original. 
På bio i Sverige hette den “Medan vi 
faller”. Det fick den även heta när den 
släpptes på video och DVD. När den 
nu släpps på nytt står det av någon an-
ledning “Hate (La haine)” på omslaget. 
Märkligt. I vilket fall, det här är skåde-
spelaren Mathieu Kassovitz genom-
brott som manusförfattare och regis-
sör, och filmstjärnan Vincent Cassels 
genombrottsfilm. Vi följer tre killar i ett 
franskt ghetto under ett dygn. De är för-
stås kriminella slynglar och ligger i fejd 
med den rasistiska poliskåren. Det har 
varit upplopp och en av killarna har fått 
tag i en pistol - och nu tänker han skjuta 
en polis. Då är svartvitt, skitigt, rått, de-
primerande. När filmen kom väckte den 
stor uppmärksamhet på filmfestivaler 
runt om i världen och många betraktar 
filmen som en modern fransk klassiker. 
Vilket den kanske är.

hate (PaN Vision)

This is not a film smugglades till filmfestivalen i Can-
nes på ett USB-minne inbakat i en kaka. Dess upp-
hovsman sitter nämligen i husarrest i Teheran.

... Och detta är väl det mest intressanta med den 
här filmen.

Den iranske regissören Jafar Panahi är belagd med 
ett tjugoårigt yrkesförbud och får inte lämna landet. 
Eller sin lägenhet. Där har han suttit sedan december 
förra året. Han har även en rättegång framför sig.

Så kan det gå om man gör obekväma filmer i Iran. 
Även om de verkar vara jävligt tråkiga. Vi får se ett par 
klipp ur karlns filmer. De verkar inte vara något vidare.

Men man kan väl inte påstå att det går nöd på karln. 
Stackars Jafar bor nämligen i en stor lyxlägenhet. Hans 
familj är inte hemma och han dokumenterar sitt liv. En 
kollega kommer på besök och hjälper till att filma.

Jafars senaste filmmanus är en skittråkig historia 
som blir inlåst i sitt hus. Han fick inte tillstånd att spela 
in filmen, men istället försöker han i denna dokumen-
tär återge manuset, läsa högt och berätta vad det 
hela ska gå ut på. För att göra det begripligare ritar 
han upp flickans rum med hjälp av tejp på en matta. 
Det blir lite DOGVILLE. Fast Jafar avbryter sin story 
ganska snart, eftersom han inser att det var en dum 
idé. Det tackar jag för. Filmidén sög.

Jafar sitter i sin soffa. Du kommer familjens iguana 
och klättrar på honom. Jafar säger till iguanan att den 
har vassa klor!

En granne ringer på och frågar om Jafar kan passa 
en liten hund. Hunden skäller som fan och Jafar tack-
ar nej.

Därefter börjar Jafar att med sin iPhone videofilma 
sin kollega. Men kollegan ska gå hem. Snart ringer det 
dock på dörren igen. Det är en snubbe som ska hämta 
soporna i huset. Jafar intervjuar sophämtaren i hissen.

Slut.
Just det, det är visst något slags firande på gång 

också. Folk skjuter upp raketer när mörkret fallit. Men 
redan dessförinnan knallar det lite då och då ute på 
gatan. Är det skjutvapen? Sirener hörs.

This is not a film har verkligen en passande titel. 
Nej, det här är ingen film. Jösses, ska folk betala för 
att titta på det här?

Vissa delar av Jafars verk kan vara bland det tråki-
gaste jag någonsin sett. Jag menar, vem fan vill betala 
90 spänn för att se en medelålders gubbe sitta vid ett 
köksbord och bre mackor och prata i telefon?

Emellanåt blir det nästan lite intressant. Men bara 
nästan. Poängen med den här filmen är hur den gjor-
des och hur den hamnade på bio, inte dess innehåll. 
För den har inget innehåll. Fast jag gillade eftertexter-
na. Varför filmen ingick i den officiella serien i Cannes 
förstår jag inte. Fast å andra sidan, det här är en ty-
pisk festivalfilm. Och eftersom den är från Iran tycker 
folk att den är intressant och angelägen.

Nå. Hur betygsätter jag det här? Det gör jag inte, 
eftersom det inte går.

THIS IS NOT A RATING

Pidde Andersson

this is not a film

Tonight I gotta cut
Loose, footloose 
Kick off your Sunday shoes 
Please, Louise 
Pull me offa my knees 
Jack, get back 
C’mon before we crack 
Lose your blues 
Everybody cut footloose  

... Ähum ... Hur funkar ovanstående 2011? Och hur fun-
kade det 1984 – egentligen? 

Jag såg inte Footloose när den gick på bio – det dröjde 
några år innan jag råkade se den på TV. Okej, ”råkade” är 
att ta i, jag såg den medvetet. Det enda jag minns från fil-
men är att den handlar om en stad där det är förbjudet att 
dansa, att Kevin Bacon kommer dit och är en Cool Kille 
och vill dansa, att Bacon får ihop det med prästens dotter, 
som spelas av Lori Singer – den mesiga cellisten i Fame, 
och så minns jag en legendariskt fånig scen där en svet-
tig och upprörd Bacon dansar ensam i en fabrikslokal. Ja, 
och självklart minns jag Kenny Loggins trallvänliga och rätt 
fjompiga ledmotiv, samt ett par av de andra låtarna.

Om jag förstått saken rätt, är 2011 års version av Foot-
loose en ganska exakt nyinspelning, scen för scen, replik 
för replik, låt för låt. Det är mycket möjligt, jag har inte sett 
originalet på över 20 år, tror jag, och kan inte jämföra. Men 
nog känns allt bekant. Lite för bekant. Och lite för ... fel.

Den här gången är det en Kenny Wormald som är den 
”coole” storstadskillen Ren MacCormack, som efter att 
hans morsa dött anländer till en liten håla på vischan, där 
han ska bo hos släktingar. Några år tidigare hade det 
skett en olycka i byn – efter en fest med mycket dansan-
de, körde några ungdomar ihjäl dig, bland andra prästens 
son. Därför är nu dans förbjudet för alla under arton.

En som inte tar så hårt på detta, är prästens dotter Ariel, 
som med sina kompisar ofta drar iväg på illegala dans-
tillställningar. Tuffe Ren får förstås genast ihop det med 
Ariel, och han gör allt för att få ställa till med en rejäl dans-
fest i hålan. Han blir även polare med bonnige Willard, 
som inte kan dansa, och han ser till att bli fiende till Ariels 
buse till pojkvän.

Förvisso är handlingen i Footloose inspirerad av  ett 
autentiskt fall – 1980 förbjöds dans i en håla i USA. Men 
ändå. Redan 1984 kändes det här lite för otroligt. Än mer 
otroligt är det 2011. Förbjuda dans i ett västerländskt 
samhälle? Kommer dagens tonåringar att köpa detta? 
Och kommer de att köpa resten av upptågen i filmen? 
Nya Footloose skulle lika gärna kunna utspela sig på 
80-talet. Allting känns fortfarande som 80-tal. Tiden har 
stått stilla, alla beter sig som för 25 år sedan. De lyssnar 
på gamla hitlåtar från 80-talet – och herregud, den unge 
hjälten gillar Quiet Riot! 80-talshårdrock. För att göra det 
hela ännu konstigare, bonnigare och daterat, är alla i fil-
men väldigt inne på linedance. Linedance! Jösses ...

En grej begrep jag inte alls. Eftersom ingen under ar-
ton får dansa, bör ju huvudpersonerna vara högst sjutton. 
Ändå går de på krogen (för att dansa linedance) där de 
köper öl i baren – och i USA måste man ju vara 21 för att 
få köpa och inta starkvaror! Ren köper även på sig ett sex-
pack öl när andan faller på. Hur gamla ska de här typerna 
egentligen vara?

Prästens fru spelas av Andie MacDowell. Henne har 
jag inte sett på länge. Den där Kenny Wormald ser ut som 
vem som helst, hade kunnat spelas av vem som helst, han 
saknar utstrålning och är ingen Kevin Bacon.

Visst. Footloose är inte tråkig. Gillar man folk som dan-
sar – och detta välkoreograferat trots att de aldrig fått 
dansa – tycker man kanske att filmen är fenomenalt un-
derhållande. Men kom igen, det hela är långsökt, dumt, 
daterat – och låtarna är ju lite väl jönsiga. ”Please, Louise, 
pull me offa my knees”, vem skriver sådana texter? Och 
vem fan är Louise? Fast vi får se en arg och svettig Kenny 
Wormald dansa febrilt i en fabrikslokal.

Footloose

Jag kom nyligen att tänka på en märk-
lig presskonferens jag var på i Cannes. 
Det enda jag kom ihåg var att Penélo-
pe Cruz var där, att detta var under pe-
rioden hon var ihop med Tom Cruise, 
och att det på presskonferensen satt 
en engelsk skvallerreporter som hela 
tiden ställde irrelevanta frågor om Tom 
Cruise, tills moderatorn sa åt honom 
att hålla käften. Filmen Cruz var där 
med kunde jag omöjligt komma ihåg 
vilken det var.

Av en händelse har den nu släppts 
på DVD. Det handlar om den Luc Bes-
son-producerade franska äventyrsfil-
men “Fanfan la tulipe” från 2003, i regi 
av Gérard Krawczyk och försedd med 
den svenska titeln “Fäkta eller dö”. Det 
här låter onekligen som ett blodigt och 
spännande raffel, men filmen är egent-
ligen en äventyrskomedi och till stora 
delar parodisk. Vincent Perez spe-
lar hjälten i denna nyinspelning av en 
älskad fransk film från 1952. Speciellt 
lyckad blev dock inte den här versio-
nen. Som sagt, jag kom inte ihåg den 
från Cannes.

Fäkta eller dö  
(Studio S Entertainment)

I förra numret av Nya Upplagan re-
censerade jag den franska filmen 
“Amer”; en hyllning till italienska 
gialli - och minsann om vi nu inte får 
oss en äkta, klassisk giallo till livs. 
Vid sidan av Mario Bava, anses 
Dario Argento vara genrens stora 
stjärna - vilket han också är. “Four 
Flies on Grey Velvet” från 1971 är 
Argentos tredje film som regissör, 
den hette tydligen “Den djävulska 
fällan” på bio i Sverige en gång i 
tiden, och länge var denna thriller 
väldigt, väldigt svår att få tag på. 
Jag vill minnas att jag först såg den 
på en riktigt risig piratkopia, men 
jag har även ett svagt minne av att 
Kanal 5 visade filmen i mitten av 
1990-talet, om än i fel format och 
eventuellt inkomplett.

Nå, här har vi filmen på DVD - 
och helt utan ingrepp och digitalt 
uppsnofsad. Michael Brandon 
spelar en trummis som förföljs av 
en mystisk, svartklädd person. 
Hatt och handskar, precis som det 
ska vara i en giallo. Vår huvudper-
son lyckas dock ha ihjäl sin förföl-
jare, men han blev sedd när dettas 
skedde, och snart börjar folk i hans 
omgivning att dyka upp döda. 
Bland detta folk i omgivningen hit-
tar vi bland andra Mimsy Farmer 
och Bud Spencer, minsann.

En av filmens idéer handlar om 
att det sista man ser när man dör 
bränns fast på hornhinnan och går 
att fotografera av - och i den här 
storyn liknar bilden fyra flugor på 
grå sammet.

Vassa rakknivar, estetiskt foto, 
brutala mord, musik av Ennio Mor-
ricone - “Four Flies on Grey Vel-
vet” innehåller det mesta man kan 
kräva av en giallo. Dock måste jag 
säga att filmen tillhör de något sva-
gare under Argentos storhetstid, 
som för övrigt slutade med “Ope-
ra” 1987.

For flies on grey 
velvet (Studio S 
Entertainment)
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Han tillhör de omistliga rösterna och de egensinniga 
individerna i den nordiska kulturen, en gränsriddare 
som rör sig mellan filosofins svindlande höjder och 
dadaismens enkla tilltal. 

En antingen-eller-gestalt helt enkelt, som man tar 
till sig eller helt sonika skiter i. Under en mannaål-
der har han odlat sin egen myt och fått alltfler både 
beundrare och belackare. M.A. Numminen känner 
vi från den musikaliska scenen, en bok i tangotakt, 
tonsättningar av Wittgenstein och Heidegger och 
en ständigt återkommande gummiboll. Nu utkommer 
Mauri Antero Numminens självbiografiska roman Till 
Helsingfors på svenska, vackert översatt av Trygve 
Söderling, och godhetsfullt utgiven av en av Stock-
holms litteraturnav, Rönells Antikvariat. Det är bara 
att tacka! 

Den första september 1960 klockan 7:45 kliver 
den unge landsbygdsstudenten Juho Nitty bussen 
för att dryga två timmar senare kliva av i huvudsta-
den, där själva livet står framdukat för att med öppna 
armar ta emot honom med universitet, kultur och ve-
tenskap, samt som det heter: vin, kvinnor och sång. 
Den unge mannen är som besatt av ”det moderna”, 
vilket i stort sett betyder realiserandet av det egna li-
vets behov för såväl själ som kropp. Samtidigt som 
läsaren får följa bokens huvudperson tätt i spåren, får 
vi i hans sällskap ta del av det tidiga 60-talets brokiga 
kulturliv: musiken (inte minst jazzen), litteraturen (den 
modernistiska poesin med den unge Saarikoski som 
portalfigur), filmen (och debatten kring Bergmans 
Jungfrukällan, som censurerades i Finland) och så vi-
dare. Vi får som läsare också inblickar både i den fin-
landssvenska och finskspråkiga kulturen. 

Till studentlivet hör också de romantiska lovar 
som slås runt flickor som faller i smaken inte enbart 
genom de yttre konturerna utan minst lika viktigt är 
de inre gåvorna, det som gör någon till en eftersträ-
vansvärd undantagsmänniska. Även inför den ero-
tiska erövringen behåller en något överförfriskad 
Nitty den formella distansen när han utbrister: ”För-
låt, min goda vän, hur vore det att förenas sexuellt?” 
Den uppvaktade Noora är med på noterna och delar 
kavaljerens uppfattning om ”könsumgängets upp-
piggande inverkan på det moderna tänkandet” och 
att könsumgänget kunde förverkliga både en ömse-
sidig njutning och delaktighet i ”en avantgardistisk 
verklighet”. 

Sällan torde genrebeteckningen bildningsroman 
vara mer giltig än för denna femhundrasidiga lunta, 
där vi alltså får följa den unge studenten Juha Nittys 
öden och äventyr, hans längtan efter den stora kärle-
ken, hans törst efter ”det moderna” och hans ibland 
hårda törnar av tillvarons omatändigheter. Språket 
är numminalistiskt in i varje kommatecken, det öpp-
nar fönster mot samhället och världen, men även inåt 
mot det hjärnkontor där det hela tiden jobbas för hög-
tryck. Han resonerar sig fram i tillvaron och redogör 
både omständligt och charmerande för sina mått och 
steg på den törnbeströdda väg som kallas livet. För-
sta etappen blev Helsingfors med en tur till la douce 
France, flera lär följa får vi hoppas! 

Bengt Berg

Att säga att jag är uppvuxen med Svenska MAD är 
en underdrift. Fem år gammal lärde jag mig läsa, ef-
tersom jag ville veta vad det stod i pratbubblorna i de 
gamla nummer av MAD från 60-talet som låg hemma 
hos mormor och morfar. Detta innebar att min humor 
skilde sig radikalt från mina kompisars när jag två år 
senare började skolan. När de andra skämtade om 
två tomater, körde jag något svårbegripligt med Las-
se O’Månsson-stuk.

Som barn minns jag att jag var fascinerad av film-
parodierna i MAD. Jag förstod inte riktigt vad det var. 
De var nästan tecknade i realistisk stil och filmerna 
hade jag förstås aldrig hört talas om. Jag kunde där-
för tycka att vissa av dem var spännande på riktigt, ef-
tersom parodin och satiren gick mig över huvudet.

När jag blev lite äldre och förstod parodierna, men 
fortfarande inte hade sett filmerna i fråga, fungerade 
MAD:s versioner som något slags filmlexikon. För-
visso ett lexikon som lurades, men ändå - jag fick en 
hum om vad filmerna handlade om och om vilka som 
medverkade.

Nu har Egmont Kärnan släppt en tjock lunta med 
MAD-parodier på filmer som vunnit Oscars, samtliga 
i nyöversättning av den trevlige Göran Semb. Detta 
innebär förstås att texten skiljer sig en del från de 
svenska versioner vi läst tidigare, och jag måste säga 
att jag är besviken över att “Stjärnornas krig”-paro-
din nu kallas “Star Bars” och inte “Stjärnornas krog”. 
Och i vissa fall blir jag konfunderad. Jag inbillar mig att 
“Rocky” och “Hajen” hette “Rycko” och “Hejarn” på 
1970-talet, och inte “Knocky” och “Hajaru” - men det 
var kanske parodierna på uppföljarna som hette så?

Ärligt talat är jag lite kluven till MAD:s filmparo-
dier. Teckningsmässigt sett är det mesta i den här 
volymen fantastiskt. De allra flesta serierna är teck-
nade av den skrämmande skicklige Mort Drucker, en 
man som är synonym med tidningens filmparodier. 
Drucker är en av världens främsta karikatyrtecknare, 
om inte den allra främste. Angelo Torres står för en 
hel del, också han skicklig och med en stil liknande 
Druckers, men lite tamare. Jack Davis, som är en av 
mina favoritserietecknare - kanske till och med min 
absoluta favorit - står för två av inslagen. Engelsman-
nen Harry North gillade jag aldrig riktigt. 

Parodierna på nyare filmer, från 90-talet och fram-
åt, görs av nya namn jag inte är lika bekant med, och 
ett par av dessa - som till exempel Sam Viviano - job-
bar i en stil som inte tilltalar mig alls.

Dock är det sämre ställt med humorn; med själva 
parodin. För ska jag vara riktigt ärlig, är det för det 
mesta inte speciellt roligt. De allra flesta parodier-
na är författade av Stan Hart och Dick DeBartolo, 
och alldeles för ofta känns det bara krystat. Filmer-
nas rollfigurer har försetts med “skojiga” namn, vilka 
blivit ännu konstigare på svenska (vilket även gäller 
för filmtitlarna), och de måste oftast påpeka vad som 
är dumt och fånigt i filmscener som i flera fall inte är 
dumma och fåniga. Det blir ansträngt. 

Man kan förstås även anmärka på att det här 
egentligen inte är serier, även om parodierna till ytan 
liknar sådana. Det händer nämligen alldeles för myck-
et mellan rutorna. Parodierna här är en rad enskilda 
bilder - filmscener - försedda med pratbubblor. Men 
detta är förstås en anmärkning i kanten.

Generellt sett är parodierna på de äldre filmerna 
bättre och roligare än de senare, och självklart går 
det alldeles utmärkt att köpa, läsa och njuta av boken 
enbart på grund av Mort Drucker, Jack Davis och de 
andra. Några av serierna är i färg och här och var har 
man stoppat in gamla MAD-omslag.

Pidde Andersson

Det är att basunera ut det uppenba-
ra när man pratar om hur fenomenal 
Claes Grundsten är på fjällfotografi. 
Karln har redan visat att det är världs-
klass som gäller i flera böcker så det 
är inte någon överaskning att även den 
nya boken är avancerad fjällporr för 
den vildmarkssugne. ”Lappland min 
fjällvärld” är en personlig runda genom 
vad som känns som varenda dal och 
upp på varje topp i Kebenkaise, Sarek 
och Padjelanta. Bildsamlingen är ge-
neröst tilltagen som vanligt men trots 
att boken är en ordentlig tegelsten så 
känns det inte som upprepningar mot 
tidigare publicerat eller annat man 
sett. Det är grundligt och naturligtvis 
förbluffande tjusigt. Som fjällvän kan 
man inte annat än beundra alltihop och 
börja planera nästa sväng norrut.
Jag har tidigare skrivit i Nya Upplagan 
om att Grundsten har en sorts återhål-
len stil, i bilderna menar jag ett sorts 
vykortsfilter som sätter stopp för ef-
fektsökerier som riskerar devalvera 
värdet. Det där filtret verkar ha varit på 
även den här gången, när jag blädd-
rar i boken får jag en känsla av att alla 
dessa fantastiska vidder och berg och 
vandringsleder får tala för sig själv. 
Det är Grundstens känsla för stil, så 
att säga, som gör att hela förtrollning-
en sker utan en massa säljpladder. 
Det är inte fläskiga photoshoptricks 
eller tomma superlativer som drar in 
läsaren i vildmarken, det är, hur larvigt 
det än må låta, själva kraften i natu-
ren som gör det. Och Grundsten själv, 
såklart, i texten. Det här med att hålla 
igen på hallelujaköret gör att även det 
skrivna står för sig självt, fängslande i 
den personliga, sakliga stilen. Tro nu 
inte att karln maskerar kärleken till ber-
gen, den går inte att ta miste på (även 
om på ett ställe skriver att ”erfarenhe-
tens förbannelse är dess lönnmord 
på upptackareglädjen”). Det blir en 
hel del fjällhistorik ihop med smittan-
de vandrarhistorier. Man skrattar tex. 
gott när Grundsten berättar att Ra-
bot, fransmannen som var först upp 
på Kebnekaise, gick upp på toppen i 
kalsingarna för att han ville spara på 
vandrarbrallorna.
En förbluffande mängd fantastiska bil-
der av våra fantastiska fjäll alltså, var-
enda med utförliga beskrivningar av 
vad de visar, som en guide över hund-
ratals bergstoppar och vidder, och till 
alla bilderna en text som helt enkelt är 
inspirerande. Ren lyx, bara att tacka 
och ta emot.  

Fredrik Hellström

På 90-talet skrev Sisela Lindblom två 
romaner – En Lisa för själen och Jä-
garinna. Jag fick fatt i dem i femton-
årsåldern och älskade dem reserva-
tionslöst. Sedan glömde jag bort vad 
böckerna hette och vem som hade 
skrivit dem under många år, men fun-
derade på det med jämna mellanrum. 
När jag återigen kom på det, så lycka-
des jag antikvariskt få tag i dem och 
läste om dem (nu finns de i tryck igen). 
Kärleken var lika reservationslös, för-
vånansvärt nog. 

Därför har mina förväntningar 
varit höga inför Sisela Lindbloms 
2000-talsromaner. De skamlösa kom 
för några år sedan och med den (av 
någon anledning) en debatt om mär-
kesväskor. Jag förhöll mig ganska gäs-
pande till den romanen. Nu har The 
Agency kommit. Den vimlar av Beatles-
referenser av olika slag, men handlar 
om något helt annat.

Semolina Pritchard är chef på en 
Londonbaserad agentur, The Agency. 
Hon är en ytlig och ganska osympatisk 
karaktär, som – som man brukar säga 
– inte verkar vara den skarpaste kni-
ven i lådan. Hon måste ha tag i en sär-
skild klient och åker efter ett katastrof-
mail akut till Paris. Hennes sekreterare 
Lindsay åker också till Paris, med en av 
agenturens skådespelarklienter i nå-
got slags kärleksrus och säger det inte 
till någon (inte ens till sin pojkvän eller 
sina föräldrar, vilket ska komma att få 
stora konsekvenser). Också en annan 
anställd på företaget sticker till Paris 
och där utspelas romanen sedan un-
der några händelserika dagar.

Jag läser romanen som att Lindblom 
vill kritisera ytlighet i filmvärlden, bland 
annat. Men ibland blir läsningen lång-
tråkig, med sida upp och sida ner av 
tomma och ytliga dialoger. Kändisskap 
och skvaller och rätt kläder och rätt 
kretsar. Även om jag förstår vad hon 
vill säga, så hade jag nog förstått det 
även med lite mindre bevis för min tes. 
Överhuvudtaget så borde dialogerna 
kanske ha rensats, då det blir tjatigt. 
Jag förvånas också av att berättelsen i 
stort känns ganska tom, lite som en ro-
mantisk komedi som man ser på slent-
rian och kanske inte berörs så mycket 
av. Då och då glimrar det till och jag 
slukas upp av handlingen och ”hetslä-
ser” (särskilt då det handlar om Lind-
says småstadsbakgrund och det som 
händer där medan hon är i Paris).  Men 
jag fastnar inte för någon av karaktä-
rerna, tycker alla känns lika ointressan-
ta. Det som lyfter upp läsupplevelsen 
är språket, som ofta är poetiskt och 
personligt. 

Jag önskar att Sisela Lindblom hade 
vågat omformulera sin ytlighetskritik 
en aning, eller kanske låta djup tränga 
in mellan skarvarna för att med sin när-
varo förstärka ytan. Det hade möjligen 
gjort romanen lättare att ta till sig för 
mig.

Jessica Johansson

Det är inte varje dag man snubblar över 
en ny bok med blurb från Saul Bellow. 
När man gör det så blir man nyfiken 
även om man, som undertecknad, nor-
malt är starkt avvaktande till littera-
tur som sägs vara olidligt spännande. 
Olidligt spännande? Gimme a break. 

Nå, Tony och Susan lanseras som 
ett bortglömt mästerverk och det är 
inte bara Bellow som yttrar sig på om-
slaget, Ian McEwan, tex, säger sig vara 
avundsjuk. Man undrar ju vad det rör 
sig om.    

Vad det rör sig om är en Susan som 
efter 25 år får ett manus från sin fd 
man. Mannen, Tony, hade drömmar 
om att bli författare när det begav sig 
och nu verkar det ha blivit av. Susanne 
läser manuset, dvs vi läser om Susan 
som läser boken i boken, hey metafik-
tion och berättartricks.

Austin Wright var enligt uppgift pro-
fessor i kreativt skrivande och ”Tony 
och Susan” känns som den vore skri-
ven av en ytterst kompetent sådan. 
Det är rena uppvisningen i narratologi, 
ungefär som ett förträffligt lyckat ”visa 
på riktigt”-exempel i disciplinen. ”Kolla 
här, studenter, det är såhär jag menar!” 

Och både skrivande och läsande 
behandlas i boken, bara det är under-
hållande, faktiskt. Jag ger mig ganska 
tidigt och undrar hur det ska gå. Susan 
funderar på boken hon läser såsom en 
författare tänker sig sin läsare (inbillar 
jag mig) och hon diskuterar med sig 
själv vad boken handlar om. Texten lik-
som dryftas efter hand och det skjuts 
in mellan kapitlen hon läser på ett sätt 
som är enkelt men finurligt. Och kul. 
Att sedan själva storyn i storyn faktiskt 
är spännande gör ju inte saken sämre. 
Den som liksom undertecknad lider av 
lätt thrillerallergi kan nog klara den här 
utan utslag. Det är faktiskt som Bellow, 
Rith Rendel, Ian McEwan coh Donna 
Leon säger, good stuff. Publicerad 
1993 första gången. Rekommenderas 
för plöjning även idag.

Fredrik Hellström

Jag hade nyligen en liten aha-upplevel-
se. Jag upptäckte något jag fullkomligt 
glömt bort. Eftersom jag på 1990-ta-
let fick hela min seriesamling stulen vid 
ett källarinbrott, händer det ibland att 
jag köper gamla serietidningar för att 
återställa valda delar av samlingen. De 
senaste månaderna har jag samlat på 
mig samtliga nummer av Svenska Se-
rier, som kom ut mellan 1979 och ‘82.

Svenska Serier innehöll enbart ma-
terial inskickat av svenska amatörer 
och debutanter - och i ett nummer från 
1980 dyker minsann Krister Peters-
son upp med några lustiga serier! Det 
var detta jag hade förträngt. Dessa 
hade han gett samlingsnamnet “Uti vår 
hage”. Petersson rönte genast fram-
gång och hamnade ganska omedel-
bart på tidningen 91:an, där han till en 
början tecknade titelserien, men snart 
plockade han fram sin gamla titel från 
1980 och skapade en egen serie som 
till en början gick som biserie i 91:an. 
Sedan 2002 har “Uti vår hage” en 
egen serietidning.

Det är väl egentligen bara titeln se-
rien har gemensamt med Peterssons 
sidor från 1980 - och i viss mån hu-
morn. Den nya versionen har ett fast 
figurgalleri med en viss Faló - en riktigt 
säregen typ - som något slags huvud-
person. Kring honom hittar vi bland 
andra flickvännen Yvette, vännen Fylle-
Börje, och brorsan Olaf. 

Jag kan väl inte påstå att jag följt “Uti 
vår hage” och dess utveckling. San-
ningen att säga har jag knappt läst 
serien alls. Det är en ganska märklig 
serie - på ytan liknar den en traditio-
nell svensk humorserie i småstads-/
landsbygdsmiljö, men “Uti vår hage” 
är oväntat utflippad och ibland direkt 
bisarr. Ibland närmar sig Petersson 
legendarer som OA. Själv vet jag ald-
rig riktigt vad jag ska tycka om serien, 
ibland gillar jag den och tycker den är 
kul, ibland tycker jag ingenting. Serien 
representerar en genre jag egentligen 
inte är speciellt intresserad av - dock 
går det inte att frånkomma det faktum 
att Krister Petersson är en av Sveriges 
skickligaste serieskapare. Denna sam-
lingsvolym innehåller 96 sidor från de 
tidigaste avsnitten.

Pidde Andersson

Åke holmquist: beethoven: biografin (bonniers) 
Ludwig van beethoven: Symfonierna nr. 1–9  (riccardo Chailly och 
Leipzigs gewandhausorchester) Decca

Ett mästerverk!
Det är mer än ett mästerverk, det 

är ett livsverk, Åke Holmquists nära 
tusen sidor långa och mer än två kilo 
tunga biografi på Ludwig van Beetho-
ven (1770–1827), med avrundande 
kronologisk verkförteckning och källor 
som tycks täcka varje ord som skrivits 
om komponisten i fråga. Jag har skrivit 
det tidigare: han var inte lätt att ha att 
göra med, Beethoven, om man läser 
hans brev eller Alexander Wheelock 
Thayers legendariska biografi (vars 
första del kom 1866), redan där målas 
en bild mellan raderna upp av en obe-
kväm man, både jagad av sin begyn-
nande dövhet redan vid pass trettio års 
ålder och knappast till freds i upplys-
ningstidens övergång mot romantiken. 
I Holmquists (redan 1961 vinnare av 
10 000-kronorsfrågan på tv i ämnet 
”Beethoven”, konserthuschef i Stock-
holms konserthus dussinet år, stän-
dig sekreterare i Kungliga Musikaliska 
Akademien, frekvent föreläsare om 
Ludwig van, men det var Schuberts fel: 
”Jag upptäckte Beethoven i de tidiga 
tonåren vid ett ganska speciellt tillfälle. 
Det var en familjekonsert i Konserthu-
set med Schuberts ofulllbordade. Det 
fick mig att köpa en skiva och på bak-
sidan fanns Beethovens ödessymfoni. 
Först lyssnade jag bara på Schubert, 
men så en dag lade jag på fel sida och 
då slog det till.”) monumentalverk för-
ankras en läsinbjudande begriplighet 
med ett stort faktamässigt kunnande, 
här nedläggs de myter och det roman-
tiska skimmer av opåtaglighet som står 
kring en rad verk av författaren utan 
att jägaren stoltserar med skalpen. Ett 
helt livs idogt lyssnande och obän-
digt kunskapsinhämtande, ifrågasät-
tande och wittert, men holmquistskt 
slutsatsdragande ger en livsteckning 
av Beethovens dualitet (elitist, men 
skriver gärna för pengar; storvulen och 
skrytsam samtidigt som han är ynklig 
och upplever sig otillräcklig, medveten 
om sin storhet parad med djup depres-
sion), här förirrar sig inte författaren in 
i musikens djupare terminologi utan 
att kasta ett förklarande ljus och verk-
mässigt fokus blir djupt eget, kunnigt 
och övertygande. Det skapas en stor 
närvarokänsla, både av gestaltningen 
av verken (ibland stödda av de två bifo-
gade skivorna, samlingar/ursnitt vilka 
som urval betraktat ibland är ovän-
tade och för mig att söka i skivhyllan), 
den må vara måttligt illustrerad men rik 
på insikt, de samtida omdömena, de 
ljudande och doftande inslagen från 
Bonn och Wien i berättelsen och i Åke 
Holmquists vändande och vridande på 
myterna och fakta för att ge allsidighet 
med hjälp av en inkännande, spräng-
lärd och djupt personlig text som, trots 
sitt omfång och innehåll får mig att 
sukta efter mer, ännu mer av Åkes in-
sikter om Beethoven och hans värld, 
ännu mer ur ett helt liv vigt åt denne av 
så många utpekade som geni, titan, 
mästare (dags för en antologi med alla 
de texter till Beethovenprogramböck-
er han producerat, t.ex.?). Och det 
självklara: om en bok om Beethoven 
förtjänar en internationell publik är det 

Åke Holmquists myllrande, magnifika 
biografi.

Och Beethoven fascinerar och in-
spirerar interpreter oupphörligen, det 
dansar många änglar på knappnålens 
huvud, oavsett verk och verktyp. Det 
hittas nya anfallsvinklar på stråkkvar-
tetterna, pianosonaterna ger oändliga 
variationsmöjligheter och Beethovens 
stråktrior kan bli rent cerebrala övning-
ar i fulländning i de rätta sex händerna. 
Jag må hålla stråkkvartetterna som, 
särskilt de sena, de mest anspråks-
fulla verken i Ludwigs verklista, men 
symfonierna, de nio, är de portalverk 
de flesta skapar sin relation till Bonns 
geni utifrån och som så här långt har 
fyllt många decimeter, möjligen me-
ter, i skivhyllan. Riccardo Chailly har 
med Leipzigs Gewandhausorchester 
(som han leder sedan 2005) nu följt 
orkesterns tradition från 1825 då man 
var först med att spela alla symfonier-
na, ett till nio, förvisso idag med utbytt 
besättning (!), men alltså klädsamt 
historietyngt utgett en box med dem 
alla nio dokumenterade från konser-
ter i levande livet förra hösten runt de 
europeiska konserthusen. Till yngre 
dirigenter (svårligen kallade ”maes-
tros”) är detta en skarp tillrättavisning, 
för med ålder kommer erfarenhet och 
Chaillys tolkningar ansluter sig till John 
Eliot Gardiners och David Zinmans 
partiturtrogna och oromantiska, där 
det är högt tempo, mer än lovligt på-
taglig intensitet och ett evigt liv i notbil-
dens kråkfötter såsom absoluta. Det 
är en makalös fem-cd-box där Chaillys 
många års funderande får utlopp i full-
ständigt logiska slutsatser, framföran-
de som får dimension av att han också 
är en framstående uttolkare av samtida 
musik och mötet mellan rasande tempi 
och djuplodande känslor i musiken 
bryter inte flödet, det är en sinnenas 
virvelvind som mer romantiskt, ytligt ut-
tänkta dirigenter (läs: Dudamel-döda-
re, von Karajan-killer) missat i Beetho-
vens välfyllda upplevelseskafferi som 
också, nederst till höger, har en liten, 
liten lucka som går att öppna för att 
skåda framtiden. En magnifik Beetho-
vensymfonicykel (dessutom kryddad 
med overtyrer!), ännu en på knappnå-
lens huvud. 

Jan-Erik Zandersson
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Scoot H Biram is a one man band är 
hans slogan och den stämmer ju fö-
träffligt. Fast ibland låter det som om 
det är fler inblandade. När han röjer på 
så är det ett jäkla schysst oväsen som 
en hel del band inte är mäktiga. Den 
gode Scott blandar också friskt med 
allt från country/blues till något som 
nästan kan liknas vid punk i t ex låten 
Dontcha Lie To Me. Mest egna låtar 
med även coola covers av Lightnin´ 
Hopkins och Bill Monroe. Har man sen 
en låt som heter Killed A Chicken Last 
Night så visar Biram med all tydlighet 
att han inte är uppväxt i någon stor-
stad. Nä det är gammal blues/country 
från landsbygden som han är uppväxt 
med och som han sedan blandat med 
en härlig dos av outlaw-attityd.

Janne Falk

Scott h biram / bad ingedients
(bloodshot records)

För den som gillar ljud, som är förtjust i 
elektronik och diverse improvisatoris-
ka grepp, men är trött på konventioner, 
att allt ska vara skittyst eller jättehögt, 
ja, ni har era vänner i Konatus. Det är en 
grupp som först bildades av slagver-
karen Niklas Korssell och saxofonisten 
David Linnros, men som sedan utökats 
med Ida Lundéns klaviatur och Dror 
Feilers saxspel. Här samsas således 
friform, gammal naiv frijazz, elektroni-
ka med en hel del energi från hårdare 
former av rock. Resulatet är strålande. 
Också i långsamma lågmälda sökande 
stycken skär Linnros till exempel med 
cymballjud sönder all högtidlighet. Och 
när det är tryck i musiken är det inte 
öronbedövande. Individerna hörs och 
hör på varandra. Sammanlagt är de fyra 
en blandning, en skarp musik med böl-
jande saxgångar, men där aldrig någon 
av dem släpper sin personlighet.

Thomas Millroth

Konatus / baruch (Disorder 
records)

Den goda Sophie viker inte en tum från 
sin sedan länge utstakade stig. Den är 
inte bred och inte snabb, och den är 
definitivt inte rak. Den snirklar sig fram 
över ny oväntad terräng. Man träffar på 
lite nya grepp, som ett eller annat ovan-
ligt trumkomp, men hennes stämma är 
lika mjuk och behagligt, nästan, viskan-
de som alltid. Det som förvånar mest är 
att det fortfarande finns nya, bra låtar i 
hennes källa, som tycks vara outsinlig. 
Lyssna bara på fantastiska All About 
You eller I Wouldn’t Speak For Him 
eller duetten med Daniel Lemma For 
You. Denna platta befäster trots allt allt 
som Sophie Zelmani står för och jag 
kan inte annat än bocka och buga för 
att det finns en artist som är så helt och 
fullt sig själv i alla lägen!

Tord Johnsson

 Sophie Zelmani / Soul (Sony)

Denna DVD liknar ingenting annat. 
Musikern Diego Chamy har många år 
verkat i musikkretsar i Berlin. Så fick 
han för sig att börja med något han 
inte alls kunde - han började dansa. 
Allt är bakvänt, kanske stelt, men alls 
icke dåligt. Han avstår från all fysisk 
charm i dansen liksom hans kompan-
jon i några nummer Tamara Ben Artzi. 
Effekten liknar slapstick, kanske mest 
Buster Keaton. Med sitt allvarsamma 
sabotage möter han många av stadens 
mest framstående musiker som Chris-
tof Kurzmann, Axel Dörner och Robin 
Hayward. Helt obetalbart är fram-
trädandet med trumpetaren Dörner. 
Chamy märker snart att denne med sin 
finess överglänser hans stelhet. Och 
ställer sig framför honom, men på pin 
kiv sticker trumpeten fram med sitt väl-
ljud, till Chamy blir sur och smäller igen 
dörren om sig. På andra sidan vräker 
han obegripliga ordmassor ur sig. Det 
är litet som Linus på Linjen. Fast på 
riktigt.

Thomas Millro

Diego Chamy / the intelligent 
Dancer (absinth records 020)

Freddie ger sig i kast med att tolka 12 
st James Bond-teman… Om vi säger 
så här: Är Bondlåtar som regel dåliga? 
Nä! Är Freddie Wadling en dålig sång-
are? Absolut inte, en av Sveriges allra 
bästa! Brukar han omge sig med då-
liga musiker och producenter? Skulle 
inte tro det! Min enda invändning är att 
detta skulle jag vilja lyssna på på en rö-
kig jazzklubb med skum belysning, inte 
på torftig hemma-anläggning eller i-
Lurar. Jag får gåshud ändå, men vågar 
knappt tänka på vad som skulle hända 
med lyssning i stämningsfylld lokal! 
Kungligt!

Tord Johnsson

Freddie Wadling / With a Licence 
to Kill (EMi)

hipbone Slim & the Kneetrem-
blers / Square guitar (beast 
records)

Den alltid aktive Hipbone Slim aka 
Sir Bald och han kombatanter Bash 
Brand och Gez Gerrard är här med 
ny platta. Ryktet säger att de har 3 till 
som ligger klara så deras produktivitet 
är det inget fel på. Vilket är än mer fan-
tastiskt är att kvaliteten inte blir lidande 
som den lätt kan bli när man öser ur sig 
plattor. På Square Giutar har man som 
vanligt lagt till lite småsaker som gör 
att det aldrig blir tråkigt. Ta t ex Snake 
Dancer där man har ett härligt djungel 
beat och Warparh med härligt stuk av 
indian trummor. På Brand New Hat har 
man några piano slingor med lite Jerry 
Lee-känsla som bryter av lite mot de 
andra låtarna. Men man håller sig hela 
tiden till det lite avskalade enkla och 
det gör deras rockabilly lätt att ta till 
sig. Men det blir aldrig någonsin tråkigt 
och det är en av deras största styrkor.

Janne Flk

De låter som AC/DC men har 
Manowars frisör sa någon till mig den 
där kvällen på Harry´s i Linköping då 
spanska 77 stod på Rockbarens scen. 
Det kan vara visst och sant men de bju-
der även på en in i helvetes bra show 
och en dos riktig hård rock som bara 
deras största influenskälla hade gjort 
någonstans runt det magiska året 
1977. Men det låter bra även så här i 
tillplattad form eller ännu värre sänt 
som ett mail och digitaliserat. Kanske 
beror det på att ingen mindre än al-
las vår Nicke Andersson (Entombed, 
Hellacopters, Imperial State Electric, 
Death Breath) har lagt sin magi över 
produktionen men lika mycket är nog 
bandets känsla för stil och klass. Sång-
aren och gitarristen Armand låter som 
Bon Scott utan att för den skull pla-
giera den legendariske frontmannen.  
77 har samma ljud och samma sätt att 
bygga sina låtar som AC/DC men det 
handlar inte om stöld och inte om en 
hyllning heller utan snarare om att de 
vill spela den musik de älskar och det 
gör de förbannat bra.

Jerry Prütz

77 21st century rock
Listenable records / Weight 
recordings

Lou reed & Metallica / Lulu 
(Vertigo/Universal)

Metallica gillar att hänga med Lou 
Reed. Lou Reed gillar att hänga med 
Metallica. Ok? Resultatet av deras 
samarbete blev inte något traditio-
nellt pop/rock/metal-album, och man 
kan kanske till och med påstå att det 
inte riktigt uppstod någon ljuv musik, 
i traditionell mening. Lou Reed och 
Metallica har tonsatt ett 100 år gam-
malt tyskt drama, och jag tycker inte att 
detta är vare sig uppseendeväckande 
eller speciellt ologiskt. Ett experiment 
för att se vad som händer, en tanke, en 
intention att skapa något udda. Det 
blev musik som med fördel kan framfö-
ras i en ljudisolerad konsthall. Frågan 
jag roat ställer mig själv är: Vad hade 
egentligen folk förväntat sig? Var det 
någon som trodde att de skulle göra en 
ny Perfect Day eller kanske en ny Enter 
Sandman – kom igen! Lou Reed har 
knappast gjort sig känd för att skriva 
musik som tilltalar den breda massan. 
Att han sedan prickat in ett fåtal me-
lodier som blivit klassiker är en annan 
sak. Just dessa låtar refererar man ofta 
till när man nämner Lou Reed. Ingen 
kan väl till exempel påstå att Hud-
son River Wind Meditations eller The 
Raven med flera, gjordes med siktet 
inställt på topplistornas övre skikt?! 
Detta börjar nästan låta som ett för-
svarstal, och det kanske det också är. 
Jag kan inte bli särskilt upprörd över re-
sultatet eller att det finns en låt som är 
19 minuter lång; är man som Lou Reed 
69 år gammal, tillhör de absolut största 
genom tiderna, alltid har gjort vad han 
själv velat, ja, då kan man faktiskt även 
fortsättningsvis ta sig friheten av att 
göra precis vad fan man vill utan att 
fråga, och det är det som han och Me-
tallica har gjort. Dessutom är det gan-
ska sällsynt att så stora namn utsätter 
sig för en liknande risk. Det gillar jag. 
Alltså: I rätt omgivning, på bakgruns-
dvolym, låter Metallicas riffande och 
Reeds pratsång ganska coolt. Och all-
ting var alltid bättre förr – även på den 
gamla ”goda tiden”, remember, när Lou 
skrev rara fina kärlekslåtar som Heroin, 
White Light/White Heat, How Do You 
Think It Feels och så vidare. Och Me-
tallica gav ut Kill’em All och Ride the 
Lightning. De som ojar sig allra högst 
över Lulu, är samma personer som om 
15 år kommer att referera till samarbe-
tet som ett ”coolt projekt”, och gillande 
kommer att nicka leende när skivan 
kommer på tal, de brukar alltid vara så. 
Tyvärr… Vi andra kan lyssna på den re-
dan nu utan att bli riktigt lika upprörda 
och uppskatta ett riktigt kommersiellt 
och intressant misslyckande.

Lars Yngve

Och den här duon från delar av Mis-
sissippi som är totalt outforskade har 
gjort en kanon platta. Föregående me-
ning hade ett litet fel, de kommer från 
Köln i Tyskland och inte Mississippi. 
Men det är minsta sagt lätt att ta fel 
när man hör dem, jag hade aldrig kun-
nat gissa att de är från Köln. Det låter 
verkligen som om det är inspelat för ett 
gäng år sedan i någon liten sylta hyfsat 
långt ifrån Europa. Det är rått, högt, ski-
tigt och blandat med lika delar religion 
och whiskey. Det är helt enkelt så
att några tyska vänner för ovanlighe-
tens skull fått till det på alla plan. Det 
är så här träskblues ska låta, och trots 
att man har en gospel kör med på en 
del låtar så är det ändå hårt som Krupp 
stål. Jag tror RL Burnside nickar gillan-
de i sin himmel.

Janne Falk

Juke Joint Pimps / the gospel 
Pimps (Voodoo rhythm records)

Jag kan fortfarande bli förbannad på 
att Dave Mustaine sitter och gråter 
krokodiltårar i Metallicadokumentären 
”Some kind of monster”. Jag vill bara 
skrika till honom så han fattar att det 
han gör är coolare, har mera relevans 
än vad bandet som sparkade honom 
haft de senaste tjugo åren. Hans tex-
ter, som han väser fram genom ena 
mungipan, är klarsynta, giftiga som en 
spottkobra och smart formulerad. Mu-
siken på nya, och trettonde albumet, 
med den fyndiga titeln ”Thirteen” är en 
återgång till den ”jazzrockipunktempo” 
som de gjorde sig kända för. Dave och 
den andra gitaristen Chris Broderick 
firar orgier i flinkt gitarrspel och de lik-
son hetsar varandra till stordåd. Jag 
gillar verkligen sättet det kastar solon 
mellan varandra och hur Dave gör den 
ena intrikata kompfiguren efter den 
andra. Visst, Metallica har kanske sålt 
tre gånger så mycket plattor som Me-
gadeth har gjort men i min bok är det 
ingen garanti för kvalité. Den trettonde 
plattan fortsätter den gynnsamma ut-
veckling som bandet haft på senaste 
plattor. I detta fall så innebär inte heller 
att tretton är ett otursnummer – snara-
re tvärtom. Det här är en riktig fullträff.

Jerry Prütz

Megadeth / th1rt3EN
(roadrunner)

När Gud skapade den progressiva 
musiken, artrocken, då sneglande han 
inte på Norge. Trots det finns White 
Willow där, som med sjätte albumet 
”Terminal Twilight” skär ett nytt snitt 
i kolven laddad med melodiös, låg-
energiprog som ändock ger ett, över 
hela cd:n taget, varierat intryck, även 
om gäster som Tim Bowness (bl.a. 
No-Man) skapar ett stillastående som 
skimrar. Jag höll på att skriva att de kla-
rar sig gott på egen hand, men bandet 
är ett hopkok av många kända musiker 
och kopplingarna till Wobbler, Gösta 
Berlings saga Jaga Jazzist, Änglagård 
etc. gör att det här nog är det mest 
namnkunniga inom genren Norge har 
att erbjuda. Harmoni, oförblommerad 
skönhet, blygsam innovation och Syl-
via Skjellestad förankrar dem i den pro-
gressiva rockens erkänt vältrampade 
mittfåra, där få band finns idag: ”ingen 
går säker i traktorspår”, som det skal-
dades en gång. 

Ett av Sveriges flaggskepp i den 
progressiva genren, om än stundom 
passerande under radarn eftersom 
skivsläppen varit få under en lång kar-
riär, är Simon Says. I väntan på en 
skiva med regelrätt nytt material får vi 
hålla till godo med den nedladdnings-
bara ”Siren Songs” där Stefan Ren-
ström, keyboardspelare och kompo-
nist, samlat sådant som presenterats 
på olika tema- och samlingsskivor. Det 
är alltså inte någon som helst grea-
test hits-samling, utan nedslag under 
senare års karriär där beställningarna 
från främst skivbolaget Musea och de-
ras temaskivor med progressiv musik 
bildar stomme, men både soloäventyr 
från Stefan utan grupp och låt skriven 
åt ett fan finns med. Om jag får det till 
att låta som det här är ett hopkok har 
jag slagit blå dunster i ögonen på dig, 
för samlingens fläckiga bakgrund fär-
gar inte av sig på lyssnandet, det här 
är förbaskat bra, innovativ artrock av 
rejält klassiskt slag, med taktartsbyten, 
harmonier, musikalisk uppfinningsri-
kedom och gör mig bara än mer sugen 
på nästa, regelrätta fullängdare från 
Simon Says. 

Två andra som också hyllar stillsam-
hetens lov och ger ifrån sig skimrande 
drömsk 4AD-pop (i det första fallet) 
och instrumentalblandning (i det an-
dra) är Still Corners med ”Creatures 
Of An Hour” vars skiva är en hand dra-
gen över en daggvåt sommargräsmat-
ta eller eller ett skogsbryn i morgon-
dimma, ett utbrett lugn där musikens 
muslinväv inte ger ett avtryck, bara en 
känsla att leva på hela dagen; är The 
Cinematic Orchestras gitarrists, Stu-
art McCallum, tredje, ”Distilled” där 
det blandas ”riktiga” instrument med 
samplade och elektroniska ljud som 
ger ljudmattor med eller utan dunka-
dunka, fjärran elektronisk lyssnings-
musik och fjärran samtida konstmusik, 
men som den snillrike kusinen.   

Och så några till: Postrockens mal-

White Willow / terminal twilight (termo)
Simon Says / Siren Songs (simonsaysprog.bandcamp.com)
Still Corners / Creatures of an hour (Sub Pop) 
Stuart McCallum / Distilled (Naim)

möitiska ansikte har understundom 
Scraps Of Tape kallats, nya ”Resident 
Flux” (Tenderversion) må vara fjärr-
ran Godspeed You! Black Emperor, 
Explosions In The Sky eller Grand-
addy men det är gott om melodiöst 
skrammel och en produktion som är 
kär i trummisen, ett kompband Säkert! 
förtjänat. /// I rakt nedstigande led från 
Filarfolket och närslutet befinner sig 
trion Jidder när de nu släppt ”Music of 
Skåne” (Kap Syd), en tämligen rak och 
trogen skiva folkmusik där gruppen 
med omsorg och tanke tar sig an gam-
malt och äldre och uttolkare och in-
samlare som Christer Lundh och John 
Enninger virvlar omkring i det skånska 
landskapet, särpräglat och inte bar-
skrapat. /// Kurt Dahlke? Debutalbu-
met under namnet Pyrolator kom 1979 
och nu när det nästan är tjugofem år 
sedan förra regelrätta albumet – då 
kommer ”Neuland” (Bureau B), still-
sam elektronisk dansmusik, mäkta väl-
producerad, inte apart, inte experimen-
terande, men något som låter Warp 
trots att den etikettens grabbar knappt 
var födda när Kurt släppte debuten 
”Inland”, nattlig klubbmusik i taxin hem 
från klubben i den tyska förorten: mer-
cedesmusik. /// När jag hör Rusties 
skiva ”Glass Swords” (Warp) tänker 
jag genast på Jerry Andersson där han 
i början av åttiotalet satt i en lägenhet 
i Malmö och försökte få in så många 
elektroniska ljud som möjligt i sina kas-
settutgåvor som hans begränsade 
mixermöjligheter medgav. Det här är 
retro av bästa märke som är så fullkom-
ligt nedlusad med ljud och slingor och 
rytmer att det i en mer akustisk värld 
kunnat bli ren fusion; dansant på flera 
plan, med huvudet högt över det som 
försiggår i samtiden, med backspegel 
på tangentbordet – heder åt detta!: /// 
Yoys ”Like A Stunt Man” (Bureau B) är 
en recensents mardröm eller möjlig-
het, för här hittar de på efter hand, typ, 
liksom, krautrock eller bara indiepop 
som blandat Stesolid med något snab-
bare, tysk folkmusik utan folk eller bara 
något att tycka att det redan kan vara 
dags att ta fram fjärde albumet; t.o.m. 
bandnamnet är kul (bokstavera det på 
engelska, så...) /// Och Gary Numans 
senaste, ”Dead Son Rising” (Mor-
tal), baserad på överblivna demos från 
hans senaste gäng skivor, visar att, till 
skillnad från Magazines comeback-
skiva, det bortklippta som hamnade 
på golvet inkilat under soffan ibland är 
bättre än det som, då, vann gehör, för 
det här är tveklöst Garys bästa skiva 
på många år, dramatisk, dansant, rent 
av stompig, en fortsatt nytändning. 

Jan-Erik Zandersson



Urpremiär 26 januari Klarascenen 
Av Lucas Svensson
Regi: Tobias Theorell
I rollerna: 
Philip Zandén
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Henrik Johansson
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Meta Velander
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efter anton tjechovs pjäs platonov
Premiär 6 januari Stora scenen

brief encounter retreat from moscow

en pjäs från sverige

äktenskapetkort möte

Bearbetning och regi:
Alexander Mørk-Eidem 
I rollerna:  
Fredrik Lycke
Andreas Kundler
Louise Peterhoff
Ralph Carlsson
Bahador Foladi
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I bearbetning för scenen av Emma Rice
Översättning: Kerstin Gustafsson
Regi: Colin Nutley
I rollerna: 
Helena Bergström
Jakob Eklund
Brasse Brännström 
Jessica Heribertsson
Lindy Larsson
Fredrik Meyer
Robert Panzenböck

Av William Nicholson
Översättning: Bengt Ohlsson
Regi: Eva Bergman
I rollerna: 
Lennart Hjulström
Gunilla Nyroos
Richard Forsgren

www.stadsteatern.se 08-506 20 200

lycka

vinterpremiärer!
biljettsläpp 26 okt

Noël Cowards mästerverk

Skandinavienpremiär 10 februari Stora scenen Sverigepremiär 13 januari Lilla scenen

 
Regi Kajsa isaKson

DRamatiseRing emma BRostRöm

 
KatitZi

KataRina taiKons

Familjeföreställning på 
Unga Klara
26/12-31/12

Biljetter: tel 08-506 20 200
www.ungaklara.se
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Äntligen tryckt på äkta papper.

Skratta. Gråt. Jubla. Ge bort den. 
Behåll den. Köp två. Förundras.

Häng med i snacket.
Världen sedd med badkarskanten 

som horisont.
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Håll truten
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”FABLERNAS VÄRLD”  VOL. 1 & 2 PÅ DVD!

Nu är de äntligen här  
– ett av Sveriges mest  
älskade barnprogram!

VISADPÅ

SImmA
  lugNt!
SImmA
  lugNt!

LÄTT OCH LÄTTSAMT
God design erbjuder möjligheter. Låter dig göra det du 
önskar. Som Purus Line. Sätt en vacker golvbrunn där  
du vill. Lätt och ledigt. Utan bekymmer. Nästan lättsamt.
www.purusline.se – Lite roligare i badrummet

John 
Cale 
When Past & 
Future Collide: 
First halF
Paris 1919 album in its 
entirety w/Band & Orch
seCOnd halF
John Cale moderne

kOnserten inleds av
Lars Cleveman &
Martin Rössel i
DoM DuMMaste

21 nOvemBer
kl 19.00

malmö Opera & operasångare 
lars Cleveman presenterar

– från velvet Underground

BilJetter  (100–480 kr)
040–20 85 00, 0775–700 400
www.malmoopera.se
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Irene-Gren

Jack-Åke, ständig praktikant

November månads horoskop gotte

Jack-Åke, ständig praktikant

S. Kald

Historia:

Fem kirurger diskuterar vilka patienter 
som är bäst att operera. Den första ki-
rurgen säger:

– Jag gillar att ha revisorer på ope-
rationsbordet eftersom när du öppnar 
dem är allt inuti numrerat. 

Den andra svarar:
– Jo, men du skulle pröva elektriker! Allt inuti dem 

är färgkodat. 
Den tredje kirurgen säger:
– Nej, jag tycker verkligen att bibliotekarier är bäst, 

allt inuti dem ligger i alfabetisk ordning. 
Den fjärde kirurgen bryter in:
– Vet ni, jag gillar hantverkare. Killarna har alltid för-

ståelse när det blir några delar över i slutet och när ar-
betet tar längre tid än vad du har sagt från början. 

Den femte kirurgen får alla att bli tysta när han 
konstaterar:

– Ni har fel allihopa. Politikerna och cheferna är de 
som är lättast att operera. De har ingen hjärna, inget 
hjärta, ingen stake och inte någon ryggrad. Dessut-
om finns det bara två rörliga delar, munnen och röven, 
och det spelar ingen roll om du byter plats på dem!!!

Analys:
Ach so die Krankenärtzter sehr führachtungen der 
Politischern gesind. Im meinen Zeit die Politischern 
wahr die waßen Meßerscmitten gewesen. Man müßt 
sehr vorsichtich waren waß man sagen auf  die Po-
litischer gesagt. Mann verschwinden Spohrloßen 
gekönnen…

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

adi S. analysieren.

Det är ju så populärt med stavgång, är det någon-
ting som du sysslar med? Varför jag undrar är ju att 
du hade så många stavfel när du gick i skolan och så 
har dina grannar berättat att du går i sömnen, så, det 
borde ju passa dig!

Hallå Yngve.
Längesedan nu. Jag har haft högerhanden gipsad 
efter en incident med grannen så jag har inte kun-
nat skriva på ett tag. Men han fick vad han förtjä-
nade så det var ju bra. En spricka i båtbenet var det 
fantamej värt. Jo, det här med stavgång. Bra att du 
tar upp det. Jag hatar det. Skulle hellre ta en pro-
menad naken på styltor än att synas ute i Degeber-
ga med stavar i nävarna. 
Nä, men annars har jag lärt mej mycket med vänst-
ran tycker jag. Mest vad gäller toalettbesök samt 
rullande av cigarett. I början var det många missö-
den kan jag avslöja. Cigaretterna blev tjocka som 
frukostkorvar. Men sen gick det riktigt bra. Och det 
är ju bra att vara förberedd när man får en stroke i 
högersidan. 
Ha det så jävla bra som du kan ha det.

Irene Gren, pensionerat vårdbiträde

Asså vi va me skolan å titta po bia.
de va en fiml såm hete Boy å hannla 
åm en liten kille såm hade en lill brossa
å så hadde dåm en fassa såm va krimmenell
fasst en skit kass sån. ingen bra fassa hällor
den va faktist skit roli. lill brossan trode hann
hade supor kraftor å sånt. Å sså va han Boy kär 
i en tös som hette Chillevipp eller nått

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

Asså denna fimlen hannlar om en skole påg som e 
shurnalist å köpe en gammal båt. den båten vill nårra 
skomma typer åsse ha. så dom snor båten fast den 
va sönner å de hade ramla av nån grej me ett papor i. 
De va nån kod. så ble han tintin kid napad å skurken 
po sama båt som ett fyllo ti kapten e po. han hete had-
dock. han bara vill kröka. skatten såm alla e ute etter 
till hörde haddoks förfäder å skurken s förfäder va pi-
rat å slos me han. sen så rymmer dom två å skurken 
ettor. sen e de jäla aktion hela tiden å två poliser e et-
tor dom åsse. fasst de slutar typ me att dom ska ut po 
fler även tyr så de blir fler fimlor! Skit bra!
 
\\m// \\m// \\m// \\m// \\m//

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

Novemberregn…

Himlen gråter en tår i 
mörkret stövlar in med 
gråsvarta galoscher håliga av 
tidens tand läker alla 
sår får man skörda alla 
goda ting är tre sockerbitar i 
kaffet puttrar på spisen i full gas 
larmet går över stad och land i 
sikten är dålig grå är den fuktiga 
filten som ligger över våra sinnen 
likt en dammig tants gamla 
kanelbullar direkt ifrån skafferiet 
ur vilken vårt nordiska kynne 
härstammar 
mörkt 
kallt 
fuktigt 
grått.

S. Kald

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Det sägs att vi går mot ljusare tider… Glöm det! Mör-
kare än så här blir det knappast. Och det lär inte bli 
ljusare på ett tag än!

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Allt simmar på i sin lugna gilla gång. Du kan lockas 
av att nappa på den senaste flugan, men akta dig, du 
kan bli fast på kroken.

Väduren 21 mars – 19 april.
Någon har liknat dig vid en gammal get. Du bräkte 
ifrån på skarpen! I vanliga fall säger du varken bu eller 
bä. Men nu har din stridslystnad väckts. Stånga dig 
inte blodig, bara.

oxen 20 april – 20 maj.
Du går mest runt hänger med huvudet just nu. Du 
trivs inte med att gå inomhus och tjura. Du minns tider 
när du var som en kalv på grönbete. Tyvärr är minnena 
allt du har på ett tag än.

tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Ambivalensen tilltar i ditt liv. Du famlar i ett, både psy-
kiskt och fysiskt, mörker. Du kan lätt gå vilse i din en-
samhet. Du kan bara finna dig själv genom någon an-
nan. Tyvärr finns denna någon just nu i  Australien.

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Det verkar som om du går framåt när du går bakåt och 
vice versa. Det är i och för sig inte lätt att veta i detta 
mörker vilket som är fram eller bak. Det är lätt att bli 
stillastående. Du skulle behöva ett rejält nyp!

Lejonet 23 jul i– 22 aug.
Din fåfänga har blivit en mani för dig. Du känner dig lite 
hängig i manen. Din omgivning tycker att du aktiverar 
dig för lite. Du har hamnat helt fel i tid just nu, hösten 
kom för fort. Baywatch på DVD är en klen tröst. 

Jungfrun 23 aug – 22 sep.
Din tillknäppta personlighet har tilltagit. Du bylsar på 
dig för att stänga regn, kyla och människor ute. Det är 
tyvärr inte rätt årstid att ändra på detta!

Vågen 23 sep – 22 okt.
Du måste väga dina ord noga framöver. Du har tidi-
gare i oförsikt sagt något som kommer att ligga dig 
till last i en nära framtid. Du kommer att få göra viktiga 
avväganden i ditt liv på grund av detta.

Skorpionen 23 okt– 21 nov.
Du trivs inte alls i vårt kalla nordiska klimat. Hösten 
och vintern är dig totalt främmande och ditt humör 
påverkas i negativ riktning. Din tidigare snarstucken-
het övergår i ren giftighet. Ettervarning!

Skytten 22 nov – 21 dec.
Dina tidigare mål har du missat helt och hållet, och du 
har inte ork att ladda om. Tyngd av årstiden och mörk-
ret siktar du i blindo. Det är dags för att sätta upp nya 
mål att satsa mot så att du kan komma till skott nån 
gång framöver.

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Du står som en fyr, ett ljus i mörkret, för din förblinda-
de omgivning. Vad vore denna blinda, vilsna och bort-
komna massa utan dig som ledstjärna? De vet inte 
tillräckligt att uppskatta sin lycka nog att få ha dig i sin 
närhet. Utan dig skulle de leva i totalt mörker!

O. Rakel

Kära hjärtanes!

Kära Kära Hjärtanes.

Jag är en trött kvinna som aldrig har 
ork till något socialt liv, har aldrig ens 
orkat gifta mig eller ens träffa en karl, 
de är så tröttsamma. Jag tycker att 
det ställs så stora krav att man ska 
vara med på både det ena och det 
andra. Man jobbar hela dagarna och 
sen är man trött, på helgerna är man trött och vill bara 
vara ifred och vila. Varför ska man vara engagerad 
i allt och alla, och springa på möten och kurser och 
fester… Jag blir så trött!

Tröttelina.

Kära Tröttelina! Faktiskt, det bästa du skulle kunna 
göra är att skaffa dig en karl. Helst en riktigt trött en. 
Då kan ni hjälpas åt med att dela den trötta bördan 
och du får lite avlastning för din trötthet. Du kan då helt 
plötsligt få vila lite mer på kvällar och helger så att du 
har ork att vara lite trött på arbetstid också. Låt man-
nen sen ta den tyngsta bördan i det mesta av det trött-
samma hushållsarbetet så blir det mer tid åt dig att 
ljudligt påtala din trötthet. Socialt liv är överreklamerat 
i vissa fall och det kan man få slippa om man inte orkar 
med det. Det kan bli tröttsamt i längden med cham-
pagne och kaviarsnittar, det kan jag intyga. Och efter-
hängsna, unga, barbröstade italienare ska vi bara inte 
prata om!

K ära H järtanes!

attans!

HOROSKOP

www.sistahjalpen.se

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

 
På väggen hängde en Stureplansrosa 
flagga med det kinesiska tecknet för 
kris, Wei-Ji, vilket är det samma som 
tecknet för win-win-situation. Det var 
åtminstone något jag alltid hävdat på 
A-Ekonomis kick-offmöten. Elisabeth 
hade suttit hela natten i materialför-
rådet och broderat flaggan. Föregå-
ende dag hade hon på blivit uppsagd. 
Som en profet uppenbarade jag mig 
för henne ur en hög av Jopapärmar och 
fyllde hennes liv ny mening. Efter att år 
efter år blivit utnyttjad av sin arbetsgi-
vare gav jag henne möjligheten att slå 
tillbaka, hårt och skoningslöst, som 
medlem i det nystartade terrornätver-
ket Wei-Ji.

Min erfarenhet säger mig att varje 
arbetsgrupp kräver en martyr. Någon 
som är villig att utplåna hela sin per-
sonlighet för lite positiv feed-back. Det 
var en kompetens som vi saknade i vårt 
team. Det som bestod av mig, Stefan 
och min nu mer stympade assisten ma-
nager. Vi har jobbat med ett kidnapp-
ningsdrama med mig som offer, utan 
att uppnå det första av delmålen: För-
handlingar med min pappa. Det var här 
den överpresterande Elisabeth kom in 
i bilden. Vi behövde någon med prak-
tiskt erfarenhet av arbete. Någon som 
kunde få saker gjorda och inte bara 
snacka. Det handlade om att skapa 
högsta möjliga shock-value för tittaren.

Under symbolen på väggen satt jag 
på knä, med slipsen knuten över ögo-
nen, utmärglad och skäggig efter två 
månader som fånge i kontorslandska-
pet. Vid min sida stod Stefan och as-
sistent managern i sina rosa masker 
gjorda av kopieringspapper och pip-
rensare. Videokameran rullade. Jag 
snyftade högt för att kommunicera bil-
den av skoningslös terror.

”Snälla pappa, hjälp mig! Hjälp 
mig!”, vädjade jag. Det var en oslag-
bar pay-off. Vem vill inte hjälpa sitt eget 
barn? Så snart utväxlingen skett och 
lösensumman var i min händer skulle 
jag vara på väg mot Arlanda för nästa 
flight mot Caymanöarna och kvinnan i 
mitt liv: Stormy på Horny webcam sluts 
dot com. I min innerficka skulle jag ha 
en förlovningsring.

Dagens börskurser:
Stockholm OMX: –2.2
Dow Jones: –0.1
Nasdaq: –1,1

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

Lars Berge

Illustration av Malin Biller

Illustration av  Lisa Ewald
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Carl Johan De Geer
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Sara Teleman

Qui berume magnamus nati blaborp oribus que volup-
tatus. Ceate etus qui de pelest que illaccum fugitem 
voluptae voloreruptas magnam, velenis soluptatem 
nimporp orerorem que odita is nesero officit rate audio. 
Uditi cus nobisci aspiet raes enimet am sed eum et 
venihita nonseque est fuga. Itatetur, ut laciae quamus 
sumqui comnisi vel is imin plat faccus.

Occus et hit, sitius erum fugias aut la plaborestrum qui 
tecerrum apiscipsum et audi dolorrum quis aut unt.
Intiam quam lam re volorrum qui qui volupta tusdam lam 
con necturis dolorehent, a quatet is dios aut et que es-
cillab illandae conserro qui dolendu cipsum eiur abore-
pernam consed magnatis aruptas pernatusa sedisi autat 
acea sinctibus sam que volupta tempora qui corrum rae 
mi, ommoluptat lab in nonse veliscias dolorem postotat 
dessit que con cus.

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska
illustratörer och konstnärer.
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Ylva Ogland är en av våra mest uppmärksammade 
konstnärer, både i Sverige och utomlands. 

Efter att ha lämnat sitt eget konstnärsskap under 
några år för att istället leda Tensta Konsthall tillsammans 
med Jelena Rundqvist och maken Rodrigo Mallea Lira, 
återvände hon till måleriet och 2009 fick hon sitt stora 
genombrott med utställningarna ”Venus vid sin spegel” 
och ”Snöfrid vid sina speglar med The Oracle & Fruit 
and Flower Deli–This is the Beginning of an Odyssey in 
Vodka”. Året därpå nominerades hon till Dagens Nyhe-
ters kulturpris.

Snöfrid är Ylvas spegeltvilling, en syster som lever i en 
parallell värld, förmedlad till oss via Ylvas verk. Ogland 
gör ingen skillnad på livet och konsten. Hemmet är ateljé 
och ateljén är hemmet, en plats där både målningar och 
människor bor.

Nicola Trezzi är curator och redaktör på konsttidskrif-
ten Flash Art och har under flera år följt Ylva Oglands 
konstnärsskap. Här möts de båda i en korrespondens 
om Ylva Oglands liv och verk.

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska 
illustratörer och konstnärer.
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Ylva Ogland
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Nicola Trezzi

Ylva OglandYlva Ogland
Svenska illustratörer och konstnärer
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Lena Svedberg
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Carl Johan De Geer

Ene nobit landign ihiliquia volupis simolup tature 
accus ut et ma quis nossinverae comnis apienimet 
vit, solor rest est ligenestia volum quam, occupti 
isitem ius, qui consectust, te vellabo rrovid quam qui 
ab iliqui ad mos estem simus res ad maionem iundi 
ne consedit alit laborum venda cusandiae comnihitio 
berione secaes eate perrorit, cullibu scius, quatec-
tem vendi bla id mo bea sa volestia

Text av Carl Johan De Geer
Sammanställd av Egil Donnér
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Nina Hemmingsson
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Sara Teleman

Nina Hemmingsson är för de fl esta känd för sina enru-
tingar i Galago, Aftonbladet och Bang. Med sitt brutala 
bildspråk och ocensurerade dialog har hon blivit ett 
stående inslag på både kylskåp och kultursidor. 2009 
släppte hon sin första bok med fria bilder, Så jävla 
normal – en omedelbar klassiker. I samband med kron-
prinsessans bröllop 2010 gjorde hon den uppmärksam-
made satirserien Prinsessan & Gemålen åt Aftonbladet.

I denna bok får vi se tidigare helt opublicerade illustra-
tioner, skisser och serier. Vi får även lära känna Nina 
Hemmingsson på ett mer privat plan i en lång intervju 
där man får reda på saker som: Varför hon vägrar vara 
med på grupputställningar, vilka tricks man kan ta till när 
linjen blir “för slapp” och vad man ska lyssna på precis 
när man har gjort slut med någon.
   
Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska
illustratörer och konstnärer.

”Så jävla normal är så jävla sann, så jävla som-det-är. 
Fler människor än jag orkar tänka mig kan säga ’Det
här är min dagbok’ om den.” 
– Martina Lowden, Aftonbladet
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”I början av 80-talet, då De Unga Vilda var på tapeten, 
trädde Roger Risberg fram. Han visade sig vara den 
ende som på svensk grund kunde göra anspråk på 
epitetet. Hans målningar var starka och direkta. Och 
utan teoretisk återhållsamhet. Han tecknade sig från 
början gärna som olika djur, till exempel en örn. Ensam, 
utsatt. Ett starkt tema var kärleken, tvåsamheten, 
övergivenheten. En rosa idyllisk form kunde målas över 
brutalt.”
Thomas Millroth

Roger Risberg (1956–2011) föddes i Göteborg och 
utbildades på Konstfack i Stockholm 1979–1984. 
Han är bland annat representerad på Nationalmuseum, 
Göteborgs Konstmuseum, Bonniers Konsthall och 
Moderna museet.

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska 
illustratörer och konstnärer.

Roger Risberg
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Thomas Millroth
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Max Andersson är en av Sveriges mest egensinniga 
serieskapare och fi lmkonstnärer. Berättelserna om trak-
torbarn, aborterade foster, döden och en nedfryst Tito 
har översatts till sjutton språk och samlats i drygt trettio 
böcker. 

På senare tid har Max Andersson ägnat sig åt att 
färdigställa en dokumentärfi lm om arbetet med boken 
Bosnian Flat Dog, som han tecknade tillsammans med 
Lars Sjunnesson. 

Radioproducenten och journalisten Tommie Jönsson 
har intervjuat Max i hemstaden Berlin, i ett försök att 
förstå sig på dennes fascination för pistoler, förfallna hus 
och köttskulpturer. Boken är rikligt illustrerad med serier, 
illustrationer och foton. 

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska illustra-
törer och konstnärer.

Max Andersson
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Tommie Jönsson
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