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Jag är på väg att göra en Fredrik Gertten och bli helt Bananas över alla dagliga val jag ständigt tvingas göra, speciellt i matbutikerna som alltmer tycks
vara på väg att förvandlas till labyrinter
med felaktiga vägval, återvändsgränder och konstiga produkter. Jag har
alltid en känsla av att jag är en kombination av Truman Burbank och laboratorieråtta där jag irrar omkring i gångarna med sneddragande kundvagn,
svårtydd handlelapp och dessutom
förföljd av ständigt iakttagande övervakningskameror och övervakningsspeglar. Så kul de måste ha, de som
sitter i kontrollrummen och spanar när
jag är i butiken. Jag inbillar mig att de
kallar på all personal på lagret så att de
gemensamt kan studera mina butiksmässiga tillkortakommanden. Kunde
de åtminstone inte bara haft en sort av
varje produkt: en sorts diskmedel, en
sorts korv, en sorts frukostflingor… och
så vidare? Nähä, inte det, det va som
fan! Det är ju naturligtvis lika otänkbart
som att det bara skulle finnas en sorts
musik och en bilmodell. Mångfald sägs
berika, och om inget annat så berikas
åtminstone de som tillverkar samma
saker fast i olika förpackningar. För det
vet man ju: alla tv-apparater är precis likadana på insidan och förmodligen tillverkade på samma ställe. Skillnaden är
det utseendemässiga! Nej, allt måste
finnas i sjuttioelva olika produkter, och
bara en sådan sak som att välja vilken
typ av yoghurt man ska köpa är ju på
gränsen till en ren omöjlighet.
Och skulle det nu ändå mot förmodan visa sig att jag lyckas välja rätt sort,
så blir det naturligtvis av fel märke. Det
är en Eco hit… och Eco dit… nyckelhål, titthål och osthål tycks det! Det
finns heller ingen Lars Yngve-logik i
placerandet av varorna. Det förefaller
vara rena rama fågel, fisk eller mitte-

mellan. Det hade varit så mycket lättare
för alla om de hade haft allt jag behöver
samlat på ett och samma ställe, och
då gärna strax innanför utgången. Då
hade nämligen butikspersonalen sluppit att som personliga assistenter lotsa
runt mig med ett rörelseschema som
en bordshockeyspelare.
Det är inte roligt att köra och handla
och dessutom tar det onödigt lång tid
vilket gör att jag ofrivilligt slarvhandlar.
Sist fick jag i hastigheten med mig ett
hårschampo hem med texten För normalt hår, vilket jag inte upptäckte förrän
jag stod i duschen med vattenfyllda
öron och löddrade och råkade läsa på
flaskan. Jag stelnade till som en jakthund innan turbulent panik utbröt. Jag
kastade mig ut från kabinen, öppnade
fönstret och skrek: ”Tänk om mitt hår
inte är normalt, vad händer då? Har det
samma effekt som hårborttagningsmedel, i uppfostrande syfte, för att få
oss otåliga och halvslarviga människor
att skärpa oss och välja produkter med
flugsmällarblick? Tar håret fyr? Men
dagens ungdomar kan ni inte få rätsida
med, era j…”. Allt i ett enda töcken. Efter att ha lugnats ner av grannar och
omgivning och fått en försäkran om att
inget farligt kom att hända, sköljde jag
ur schampot. Därefter lade jag mig naturligtvis på soffan och inväntade att
något farligt ändå skulle hända. Det
gör det nämligen alltid, tycks det, när
man avviker från rutiner. Jag låg stel
som en pinne och hörde på avstånd
brandkåren rycka ut vilket naturligtvis
bekräftade mina värsta farhågor om
att mitt hår när som helst skulle självantändas och förvandlas till en brinnande buske. Jag gick därför ut i köket
och tog på mig två flamsäkra grillvantar
och ställde mig i fönstret och väntade
på att först bli spolad med högtryck
och därefter tvingas till att schimpansa
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mig ner längs en väldigt lång brandstege. Brandbilen svischade förbi och ingenting farligare – eller hur
man nu ska se på saken – hände med mitt hår än att
det resten av dagen såg ut som om en ko hade kammat det med sin sträva tunga. Tillräckligt illa, dock!
Och senare under dagen fick jag i rent upplysningssyfte dessutom höra att brandmännen aldrig har
behov av att använda brandstege för att ta sig in i en
marklägenhet.
Nå, hur ska man veta om man har normalt hår, och
dessutom: vems hår är normalt? Tja, man kan ju fråga
sin frisör om man har någon, men det har inte jag. Jag
litar nämligen inte riktigt på en yrkesgrupp som talar
med kluvna toppar utan ber istället någon på Trädgårdstjänst att köra ett varv med den stora häcksaxen
när håret börjar anta höstacksstorlek. Någon figurklippning i ordets rätta bemärkelse har jag dock hittills vägrat att ställa upp på.
Efter att ha, får man väl ändå trots allt säga, klarat
mig förhållandevis bra tänkte jag att jag skulle unna
mig en hamburgare och sprang därför in på närmsta
hamburgerrestaurang som visade sig klimatkompensera hamburgarna. Jag kikade direkt på det största, finaste och dyraste som kompenserades medkgCO2e 3.0. Va? Efter att ha gått igenom hela listan
med utsläppskompenserad snabbmat så beslöt jag
mig istället för att förära ett annat utspisningsetablissemang med ett besök och köpte en korv i bröd och
konverserade med herr glada gatuköksdirektör. Jag
föredrar nämligen konverserade måltider framför konserverade råvaror – hur miljövänliga de än må vara.
Korv släpper inte ut några avgaser, ja det vill säga om
man nu inte väljer rå lök som tillbehör.
En kväll fick jag plötsligt för mig att gå på match,
och efter 90 minuters umgänge med lokalfotboll och
en svajande högtalaranläggning som lät som ”Radio
Saigon” är jag benägen att hålla med en lagkapten i
ett rugbylag som så passande uttryckte det: bollen
är avlång.
Lars Yngve
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Lee Ranaldo, född 3 februari 1956 i Glen Cove,
Long Island, New York, är en amerikansk sångare
och gitarrist, troligtvis mest känd från rockbandet
Sonic Youth.
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Lee Ranaldo
När tidningen Rolling Stone listade tidernas 100 mest inflytelserika gitarrister hamnade indiegudarna Lee Ranaldo
tillsammans med sin Sonic Youth-broder Thurston Moore på plats nummer
33. Det säger en hel del om deras status som gitarrister. Må så vara att de inte
är de mest tekniskt begåvade och drillar
skalor med händer och fötter eller bränner av solon snabba som flygande tefat
(i denna genre går det ju, som vi alla vet,
minst tretton på ett dussin). Istället har
de utvecklat en egen stil och spelar ofta
med alternativ stämning. De utsätter
inte sällan sina hårt prövade gitarrer för
en omild behandling och använder gärna en skruvmejsel, en trumpet eller en
gammal LP-skiva som plektrum. Jag har
sett deras ljudtekniker arbeta på nära
håll under en konsert, och låt mig säga
så här: det är inget jobb för en person
med svaga nerver som inte tål stress…
Lee lirar på en Fender Jazzmaster och
växlar mellan att trampa på sina effektpedaler och att skruva fram ljud som
luktar varmkörd transformator eller som
det går att skrämma olydiga barn med.
Nu när Sonic Youth går en något osäker
framtid tillmötes så passar Lee, liksom
Thurston, på att ge ut ett soloalbum.
Between The Times And The Tides
släpps i slutet av mars.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att skriva material för en
soloplatta och att skriva tillsammans
med Sonic Youth?
Jo jag antar att den största skillnaden är att är att allt i SY är mycket demokratiskt, alla idéer beaktas när vi
gör en låt. Det är en fin process som
resulterar i något som ingen enskild
individ har producerat. Låtarna i SY
är riktiga ”kollektiv” och det är ju så
band ska fungera, enligt min åsikt.
Att få fram den kollektiva energin.
Med solomaterial kommer allt från
mig, jag gör i princip alla val och bestämmer hur musiken ska låta. Men
det betyder inte att musikerna inte
får sätta sin prägel på musiken, för
det får de, men jag antar att även det
är mitt beslut, att vilja ha det så. Det
är en mer privat process att skriva
solo, mycket mer personligt för mig.
Du har även börjat göra akustiska spelningar, är det svårt att inte ha alla elektroniska prylar att gömma sig bakom?
Jag har alltid varit en akustisk gitarrist och jag älskar akustiska gitarrer,
jag har tolv stycken. De är inte snygga eller speciellt glamourösa, men
en del av dem är ganska gamla. Och
i synnerhet de äldre har något magiskt över sig som gör dem otroliga
både att spela på, och att lyssna på.
De har överlevt länge, och tonen har
vuxit sig rikare med åren. De visste
verkligen hur man gjorde akustiska
gitarrer förr i tiden. De är lätta som
en fjäder och låter underbart vackert. Jag ser fram emot att göra fler
akustiska framträdanden. Det är intressant, och jag känner mig som en
”Experimentell folksångare”. Men,
naturligtvis måste man förstärka
den akustiska gitarren när man ska
spela för många människor, och då
omvandlas den till något annat igen.
Helt akustiska gitarrer är tillverkade
och anpassade för salonger, små
salar och kaféer, som är de perfekta
ställena att höra dem…

Kommer du att göra ett helakustiskt album i framtiden tror du?
Tanken med detta album var att det
skulle bli en akustisk platta, och alla
låtar började på akustisk gitarr. Men
något hände på vägen. Vi började
lägga till instrument, och plötsligt
hade jag ett helt band som spelade
bakom mig. Det finns två tagningar
på albumet som fortfarande huvudsakligen är akustiska, men resten
är gjort med ett högelektriskt band.
Jag skulle verkligen älska att göra
en helakustisk skiva någon gång.
Jag har bestämt mig för det och är
helt övertygad om att jag kommer att
göra det någon gång i framtiden.
Det är kul att höra dig sjunga, du sjunger inte så ofta i Sonic Youth. Känns det
naturligt att helt och hållet ta hand om
sången själv?
Ja, det känns tillräckligt naturligt,
faktiskt! Jag har alltid älskat att
sjunga. I SY har jag ibland önskat att
jag sjöng lite mer. Men Thurston och
Kim har alltid haft mer att säga, så
det har känts naturligt att de två har
haft hand om det mesta av sången.
How Not To Get Played On The Radio
är titeln på din kommande diktsamling.
Varför denna titel?
Det är en ny liten diktbok som bara
gavs ut i en hast. Det är en rad från

Du och Thurston skriver kommersiell
pop/rock som soloartister, men tillsammans gör ni en annan typ av musik.
Har ni reflekterat över detta faktum?
Jag vet inte, kanske handlar det om
den naturliga karaktären i det kollektiva skapandet i gruppen som jag
nämnde tidigare. Personligen anser
jag att ingen musik som jag skapar
ensam kan vara så kraftfull som SY:s
musik, som är större och mer drivande än vad någon av oss klarar av
att skapa på egen hand. Kanske inte
rent ”kommersiellt”, men det unika
musikaliska uttrycket går verkligen
inte att överträffa på egen hand.
Men visst, solo skapar man förmodligen musik ur en synvinkel som alltid
kommer att vara lättare för någon
att förstå. SY:s musik är komplex på
många olika sätt, och det är just det
som gjort musiken så speciell.
Hur får du idéer och nya kickar att skapa musik?
Det krävs i princip inte mer än att jag
plockar upp ett instrument och börjar busa lite med det, göra ljud. Numera har jag en ganska bra uppfattning om vad jag vill höra och hur man
kan uppnå det. Jag har också ett
ganska bra grepp om de olika stämningarna jag arbetar med. Samtidigt
är det alltid inspirerande att höra

”I Sonic Youth har jag ibland
önskat att jag sjöng lite mer.
Men Thurston och Kim har
alltid haft mer att säga, så det
har känts naturligt…”
en av dikterna i boken som heter
”Our Music”, en dikt om vilken typ
av musikscen som vi är involverade
i. Och det är verkligen inte en kommersiell scen, den är underground
och musiken är i allmänhet inte avsedd för att spelas i de kommersiella
radiokanalerna. Musik som inte strävar efter att bli accepterad av alla
utan alltid gått sin egen väg, även
om det ibland känts som att kursen
inte direkt har varit tydligt utstakad.
Men det är inte kvantiteten som räknas, speciellt i poesi, det är egensinne och personlighet.
Chansen är stor att åtminstone ”Off
The Wall”, kommer att snurra en hel del
i radio!
Jag hoppas det, men det är å andra sidan något som jag har hört så många
gånger under årens lopp, och det har
aldrig visat sig vara sant, så vi får se…
Du har ett bra band med bland andra
Jim O’Rourke, Steve Shelley och Alan
Licht. Skulle du någonsin överväga
att bilda en nytt permanent band med
andra?
Jag har faktiskt redan bildat ett band
tillsammans med Steve, Alan och
basisten Irwin Menken som medverkar på skivan. Vi har gjort en del
spelningar och som det ser ut nu så
kommer vi troligtvis att åka på turné.
Det ska bli kul. Det finns en massa
bra folk som spelar på skivan, och
jag önskar verkligen att jag kunde ta
med dem allihop på turné!

nya ljud och människor som gör nya
saker. Det får mig alltid att vilja rusa
tillbaka till studion och göra något
nytt själv.
Andra gånger, när jag sysslar med
saker som ligger utanför mitt musicerande, när jag målar i min studio till
exempel, så kan mycket väl en målning utlösa en idé till något musikaliskt. Olika aktiviteter inspirerar ofta
varandra på ett mycket trevligt sätt.
Om du var tvungen att välja mellan buller och musik, vad skulle du välja och
varför?
Jag väljer att inte välja, eller skilja
mellan dessa begrepp, faktiskt. De
är ju båda delar av musik, som sagt,
men för tillfället är jag nog mest intresserad av en sångbaserad låtform, snarare än abstrakta uttryck.
Jag har ju gjort en hel del av båda
under årens lopp, i en mängd olika
uppsättningar. Men att göra låtar på
mitt eget vis känns just nu fräscht
och nytt, och jag hoppas kunna fortsätta göra det ett bra tag.
Du var i Marocko och träffade Jajoukamusiker, var det ett inspirerande möte?
Väldigt mycket. Leah (Lees hustru)
och jag åkte till deras by i Rifbergen
och sov där, och jag jammade med
musikerna långt in på natten, med en
blandning av gamla instrument och
min elgitarr. Vi delade deras ”kif:s”
och åt fikon och lät musiken och
våra olika kulturer mötas. Det var en
otrolig upplevelse.

Om jag hävdar att Velvet Underground, The Ramones
och Sonic Youth är de tre genom tiderna mest betydelsefulla banden från New York, vad säger du då?
Tja, NYC är en stad som gett upphov till så många
fenomenala band, att det skulle det vara svårt att
bara välja tre, men visst, jag skulle kunna tillägga
att det är en hyfsad uppställning!
Vad är den största skillnaden på klubbar i New York
idag jämfört med när du började spela med SY?
Även om scenen har förändrats så råder det fortfarande samma hierarki. Som tur är finns det gott om
små klubbar där det fortfarande finns möjlighet att
få gå loss för dem som sysslar med det experimentella, och även större platser där man kan ”Go for
the big time”. När vi började spela kunde vi knappt
få spelningar på de minsta klubbarna, men vi jobbade oss upp. Det är fortfarande möjligt att gå den
vägen; bra musik finner alltid, som tur är, sin egen
väg och skapar sina egna möjligheter.
När jag intervjuade John Cale sa han att Occupy Wall
Street var en av de viktigaste rörelserna i modern tid,
hur är temperaturen på Wall Street numera?
Det är februari och det är mycket kallt, haha… vilket
är en av – och definitivt den största – anledningarna
till varför det inte befinner sig så många i Zuccotti
Park just nu. Men även om platsen i sig var en mötesplats, och ett ställe att ena styrkorna på, så finns
idéerna, tankarna och visionerna fortfarande i luften
och är lika starka som förr. Just nu väntar rörelsen
bara på att vintern ska försvinna, och så fort det blir
varmare väder så kommer folket att omgruppera sig
och dyka upp igen. Rörelsen har varit otroligt inspirerande och jag har tillbringat en hel del tid i parken
och hjälpt till där jag kunnat och dessutom dokumenterat en hel del. Många av mina bilder, och några video- och ljudupptagningar, finns på min hemsida www.leeranaldo.com, under fliken ”images”.
Rörelsen har inspirerats av den arabiska våren, som
det har kallats, och har varit en del av den vänsterorienterade/liberala/futuristiska livssynen som blivit
allt starkare över hela världen. Förändringens vindar
verkar i luften. Låt oss hoppas det.
Vad dansar du till på en fredagsnatt?
Mina barn kommer ständigt med massor av ny musik, och oavsett om det är hiphop eller Gaga, eller
googaw, så är en bra poplåt alltid välkommen och
alltid kul att dansa till. Och det släpps en ny låt varje
vecka så den blir aldrig speciellt gammal! På en
fredagskväll funkar det mesta…
Finns det någon på dagens topplista som du skulle
vilja arbeta med?
Jag kan inte tänka mig att det någonsin skulle inträffa, faktiskt!
Vilken var den senaste skivan du köpte och gillade?
Förmodligen Wild Flags debut?
Vad kommer att hända med Sonic Youth?
Vi har en ”paus”. Jag föredrar att låta saken bero.
Ingen av oss kan säga något definitivt, varken om
varandra eller om någon annan. Vi kommer att fortsätta ge ut äldre, tidigare outgivet material, men
inte mycket mer än så. Åtminstone för ett tag. Personligen tror jag inte bandet skulle kunna fortsätta
utan oss fyra.
Men oavsett vad som än händer i framtiden, så
har vi haft trettio fantastiska år tillsammans.
Songs can go a million different ways, men vad kommer att hända mellan times och tides, musikaliskt för
dig i framtiden?
Det är något oklart för tillfället. Men jag hoppas kunna ge mig ut och sjunga några av dessa låtar för folk,
och ta det därifrån. Jag är ingen ungdom längre, jag
har inte tonåringens energi att åka runt överallt. Jag
är nöjd med det jag gör just nu. Titeln på skivan är
en hänvisning till att bli fångad mellan tiden – vårt
ständigt föränderliga informationssamhälle med alla
dess snabba rörelser – och tidvattnet, den naturliga
världen och den väldigt specifika, långsamma ordningen. Denna här-och-nu-blixt av ljus, kontra, ja, det
oändliga, det eviga.
Lars Yngve

”NYC är en stad som gett upphov till så många
fenomenala band, att det skulle det vara svårt att bara
välja tre…”

”Vi har en ”paus”. Jag föredrar att låta saken bero. Ingen
av oss kan säga något definitivt, varken om varandra eller
om någon annan. Vi kommer att fortsätta ge ut äldre,
tidigare outgivet material, men inte mycket mer än så.
Åtminstone för ett tag…”
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Jan Troell och
Jacques Werup

Kalla ingenting för sent
Med sin kamera lyckas Jan Troell ständigt fånga saker med en poetisk flugsmällarblick, hitta kameravinklarna där den lilla detaljen dominerar, och filma
även det för ögat osynliga. Han är dessutom en mästare på att dyka ner i människoöden och fånga upp
det komplicerade och motsägelsefulla i starka personligheter. Troell har en sann konstnärs okuvlighet och envishet, och räds inte att ge sig i kast med
svåra utmaningar. Han har skildrat författaren, nobelpristagaren, landsförrädaren och nazisympatisören
Knut Hamsun, ingenjören, polarforskaren, fantasten
och ballongflygaren Salomon August Andrée, och,
i filmen Il Capitano, trippelmördaren från Åmsele,
Juha Valjakkala. I sin femtonde långfilm har han valt
att göra film av Torgny Segerstedts liv och kompromisslösa kamp mot nazismen i tidningen Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning. Som ofta är fallet med
mytiska personer så finns det två sidor, och Dom
över död man är ingen glorifiering av Segerstedt utan
handlar om människan Segerstedt.
Segerstedt var en motståndsman och som sådan
ett moraliskt föredöme när han i skuggan av naziststöveln hävdade att alla folk har rätt till sin frihet och
sin egen livsform. Hans ledarkommentar den 3 februari 1933, när Adolf Hitler gripit makten i Tyskland,
är presshistoria: ”Herr Hitler är en förolämpning”. Det
som är något mindre omtalat angående Segerstedt
som privatperson är att han levde ett mycket märkligt
och komplicerat dubbelliv. Han levde öppet med sin
älskarinna som dessutom var tidningens ägare.
Det är en småkylig dag och Jacques Werup och
åker hem till Jan Troell för att dricka kaffe och äta
årets första fastlagsbulle. Jan bor strax intill vattenbrynet och kylan från havet känns genom väggarna,
trots uppskruvade extra element. Han har nyss vilat
middag och är sugen på kaffe. Vi slår oss ner och Jan
springer igång vattenkokaren. Plötsligt lägger sig Anders raklång på köksbordet och sträcker ut sig i sin
fulla längd. Anders, det är familjen Troells katt.
Jan och Jacques har känt varandra under många år
och filmen Kalla ingenting försent, som är ett vänskapsporträtt av Werup, har nyligen visats på biograf
och kommer även att sändas i tv.
Jag debuterade offentligt första gången 1960 med
filmen Stad, men innan dess hade jag filmat en hel
del som aldrig blev offentligt.
Har du någon gång haft tankar på att agera framför
kameran istället för bakom den?
Nej, aldrig. Det skulle inte fungera. När tv kommer hit och ska filma och de ber mig att gå runt lite
grann på stranden, så blir jag stel som en pinne!
Innan han själv blev regissör, så var det någon som
påpekade för Bo Widerberg att han aldrig själv
hade provat på att regissera. Då sade Bo: ”Man
behöver inte vara ko för att veta att mjölken är sur!”
I filmen Kalla ingenting försent påstår du att döden är
halva livet!
Det är ju så, säger Jacques. För varje stund vi lever,
är ju en stund vi förbrukar, och en stund närmare att
dö. Vi lever ju ständigt med den andra sidan. Man
är ju programmerad i sitt levande att försvinna.
Som att nedräkningen börjar den dag vi föds?
Precis så är det. Det finns två sorters tid, en åt ena
hållet och den andra åt andra. Det förskjuts ju mer
och mer. Medvetandet, flikar Jan in, ökar kolossalt
ju närmare man kommer.

Finns det något ämne som du aldrig
skulle kunna tänka dig att göra film av?
Ofta när jag går på bio så tänker
jag det skulle jag aldrig göra. Det är
kul att se en bra actionfilm, men jag
skulle inte vilja göra det och jag skulle inte passa till att göra det. Och jag
tycker alla de här biljakterna skulle
vara så tråkiga att jag inte skulle orka
igenom det.
Jag har inbillat mig att du är extremt
noggrann och tar om alla scener väldigt många gånger, stämmer det tycker du eller har jag rent fel?

en motståndsman och ett moraliskt
föredöme, men av andra uppfattades han på ett helt annat sätt. Människor är både bra och dåliga. Det är
intressant att få bilden av människan
bakom hjältedräkten. Hjältar, och
vad det är som gör dem till hjältar, är
ju ett kapitel för sig.
Jan och Jacques, vad är det ni två uppskattar mest med varandra?
Oj, det är väl att gå på stranden och
prata. Vi har lätt för att prata med
varandra. När det har gått en viss tid
så saknar jag det här så in i helvete.

”När Jan har haft kameran med
så är det påfallande vilken
vitalitet och envishet han har,
han ger sig aldrig.”
Jag tror inte att jag ligger över genomsnittet, faktiskt, om man nu inte
räknar snabbfabrikationer som de
här polisserierna i vilka de vare sig
har tid eller råd att ta om så många
gånger. Det finns många som är
mycket värre än jag!
Hur vet du när en scen är färdig?
Man känner det i ryggraden, faktiskt
rent fysiskt. Många brukar säga att
de får rysningar, och när man blir
överraskad.
Har det med skådespelarna att göra
också?
Naturligtvis. Man kan ju knappast
vara superperfektionist för då kan
man inte hålla tider och dessutom
mördar man ju alla runt omkring, de
orkar inte med. Någonstans på en
skala tvingas man kompromissa.
Men det kan vara olika, det kan vara
någon speciell scen som kräver något mycket speciellt, då kan man ju
hålla på. Men arbetet är inrutat och
bestämt i antal dagar. Går man över
dem så ligger man illa till. Går man
över budgeten så ligger man illa till
senare i form av att man inte får några
jobb. Det har blivit tuffare nu än tidigare, om jag jämför med när jag gjorde Här är ditt liv och Utvandrarna. På
den tiden var det inte så hårda tyglar.
Jag kan vara förvånad och undrande
över producenten som vågat satsa
på Segerstedtfilmen, det är ingenting omedelbart publikfriande.
Dom över död man handlar inte
om hjältedyrkan, den har inte den
inriktningen. Det handlar naturligtvis också om Segerstedts mod när
det gällde att våga stå upp mot Hitler, men inte i första hand. Han var

Det var en av bevekelsegrunderna
till att göra filmen. Hur många människor saknar man att tala med?
Litegrann så också att vi bägge
känner till varandras svaga sidor, det
är rätt skönt att bli igenkänd för det
ibland och översedd med.
Om man läser Jacques dystra
självbiografi så ger han inte direkt
en sprudlande bild av sig själv. Först
tänkte jag: men herregud, jag känner ju inte Jacques! Men det gör jag
ju ändå, jag känner en del av honom.
Vi brukar ju ha kul tillsammans, säger Jan och tittar på Jacques som
nickar medhållande.
Har ni aldrig varit i luven på varandra?
Nej faktiskt inte, säger Jacques. Du
frågade ju om det där med att ta om
scener. Jan är ju mycket envis och
har en väldig ork. Vi har ju umgåtts
mycket och när Jan har haft kameran
med så är det påfallande vilken vitalitet och envishet han har, han ger
sig aldrig. Du, Jan, blir förvånad när
du läser om mig men jag måste säga
att jag blir förvånad över att det är så
stor skillnad att arbeta med dig eller att gå och prata med dig. Så det
är ju precis likadant för mig, det är ju
nästan som om man inte kände dig!
Vi umgås lättsamt och slarvigt, och
vi behöver inte leva upp till någon intellektuell standard, men så är du en
helt annan människa när du arbetar.
Hänsynslös, säger Jan och skrattar åt Jacques beskrivning. Han drar
sig till minnes 40 år tillbaks då Per
Oskarsson sade till honom: ”Jan,
du måste lära dig att bli vän med din
inneboende hänsynslöshet”. Det
ligger mycket i det han sade. Den

hänsynslöshet som jag har ibland,
och måste ha ibland, den var jag inte
vän med eftersom jag försökte att
dölja den. Jag kom att tänka på att
Jacques är född 1945 och det året
hade jag min första skolklass när jag
var lärare. Så han kunde ju nästan
ha varit min elev, och därför betraktar jag alltid honom mer eller mindre
som en påg.
Jag har ju nyss fyllt 67, och jag har
egentligen aldrig tänkt på åldern tidigare, men de där siffrorna, de var
ju liksom den klassiska pensionsåldern, eller hur? Då fattade jag.
Siffror har en obehaglig betydelse. Själv har jag ju fyllt 80 och stångar mig mot siffrorna som jag ser det
varje dag. Ändå är det så främmande. Jag kan inte klä mig i den kostymen. Samtidigt som det är skrämmande och en chock, så är det
ingenting att sticka under stol med,
att det är ju nära slutet. Det är klart
man kan bli hundra om man har otur,
säger Jan och skrattar.
Är inte ålder rent kroppsligt?
Nej, det vill jag inte påstå. Själva
känslan av åldern, det förstår jag på
så många som yttrat sig, kan vara
en annan är den faktiska åldern. Jag
såg en hundraåring på tv som bara
kände sig som hundra när hon tittade sig i spegeln, annars kände hon
sig som tjugofem ungefär. Inuti finns
ju en kärna, så man känner ändå någonstans konstant att man är samma genom livet.
Man är någon annan och man blir
överraskad säger Jacques. Men envisheten lönar sig ju. Jag har sett hur
du många gånger skrotat tagningar och tagit om och om igen. Så vid
sista tagningen har du sett något annat och lyckats fånga det. Det är ju
så konstnärer arbetar eller författare,
att man till slut ser något nytt som blir
överraskande, vilket inte minst gäller en poet. Vi rymmer mycket, därför
ska man inte ha fördomar om människor, för vi känner ju inte varandra. Vad
fan vet vi om varandra? Det är ju så.
Det har jag nästan som citat i inledningen till min kommande film,
säger Jan, och går och hämtar en
biografi om Segerstedt som skrevs
av hans sekreterare, en bok som Jan
har placerat en hel del post it-lappar
i. Han bläddrar och får upp ett citat
från Søren Kierkegaard: ”Livet kan
bara förstås baklänges, men levas
framlänges”. Här är det, utbrister
han: ”Ingen människa tål vid en närgången granskning”, så bli inte för
närgången nu Lars!
Är detta en biografi?
Ja den är skriven av hans sekrete-

rare. Det är också roligt eftersom
boken belyser att han skriver om
folk som rotar i andras liv, och citat:
”Själv tillhör han de människor som
får kväljningar av tanken på att någon ska snoka i hans privata angelägenheter”. När jag läste det så var
jag tvungen att svälja, men så står
det lite längre ner: ”Det gör inte så
mycket om de dödas papper missuppfattas, finner en levande något
matnyttigt bland en döds papper så
må det vara honom väl.” Där fick man
liksom genast förlåtelse. På nästa
sida står det också: ”Vi ogillar ingalunda att de stora männen klädas
av.” Så jag tycker faktiskt att det är
fritt fram.
Det är väl bra att de stora männen
klädas av, för på så vis får vi se att de
stora männen är som vi andra och
att vi faktiskt är mer lika varandra än
olika varandra, flikar Jacques in.
Ofta hör man vittnesbörd om hur
stora män över huvud taget, ofta de
största på sina områden, levde och
var mot sina medmänniskor. De var
inte alltid så fantastiska. Vi har ett
mycket färskt exempel i Anna Wahlgren. Och Strindberg var ju inte speciellt snäll mot sin omgivning, påpekar Jan.
Jacques påpekar att Strindberg
nu inte är vår störste författare för att
han skrev snälla saker utan för att
han skrev. För vad ska konstnärer
göra om inte rota i människan för att
se att människan är komplicerad:
Wilhelm Moberg skrev: ”Att skriva
är att ha räfst och rättarting med sig
själv”.
Kanske de människor som placerat Segerstedt på en piedestal blir
förbannade, jag vet inte? Men min
film förtar ju inte vad han åstadkommit. Men det är ju människan bakom
namnet som jag tycker är intressant,
det som inte är så känt.
Är det inte svårt att hitta människan
i ondskan, som du gjorde med Juha
Valjakkala, i filmen Il Capitano? Skulle
du kunna tänka dig att göra en film om
Anders Behring Breivik och om tragedin på Utøya?
Nej, svarar Jan direkt, och tillägger:
Inte för att man inte ska göra det, men
jag skulle inte ge mig på det. I så fall
skulle man göra det för att avtäcka
någonting som inte framkommit. Förmodligen skulle man känna ett behov av att göra en människa av detta
monster, men jag vill inte göra det.
Jag gjorde det med Il Capitano en
gång, det räckte. Det var rätt jobbigt
med hela processen där så många
var emot att filmen gjordes. Jag mötte ett stort motstånd från många håll,

hatbrev, anonyma namninsamlingar innan filmen
spelades in. Efter att filmen var gjord var det ingen
som skrev någonting. Alla visste ju vilket slags film
det skulle bli, trodde de, men nu blev det ju inte den
typen av film och då var det inte så intressant längre.
Kan du se att det blir en film efter Dom över död man?
Nej det kan jag inte säga. Däremot kan jag säga att
jag skulle önska att det blev ytterligare en film men
det vet jag inte. Det är alltid osäkert efter varje film,
men man kan ju rent statistiskt säga att chansen är
betydligt mindre nu än om jag varit trettio.
Har du någon favorit i så fall?
Ingenting jag kan komma på nu, men min hustru
Agnetha och min dotter Johanna vet vad de vill jag
ska göra, fast det är ingenting jag kan avslöja. Det
handlar om ett gammalt önskeprojekt. Men det är
möjligt att det blir fler! Nu talar vi ju om spelfilm. Men
jag vill, och kommer ju att fortsätta med, att göra
små filmer om kräldjur och sådant. Det har Jacques
och jag talat om länge eftersom vi någonstans inte
kan tänka: Nej, nu kan vi inte göra fler filmer. Så vi
kommer att göra små poetiska strövtåg utan stora
krav och förväntningar, tvåminutersfilmer.
Werner Aspenström har skrivit: Sagolikt dumma, tindrar där nere lysmaskar och världsstäder.
Snacka om att titta på långt håll… säger Jacques.
Det påminner mig om en egen upplevelse då jag
flög från Australien hem över Ryssland, säger Jan.
Där såg jag, på 10 000 meters höjd, en flod som
ringlade sig si och så, och då tänkte jag: Tänk vad
dum floden är som tar hela denna långa omväg, om
den hade vetat att den kunde gått rakt istället! Men

att det skulle vara en närbild på honom. Då valde jag att lämna inspelningen och gå därifrån. Jag minns
inte om han handgripligen tog tag i
mig men han skällde på det där amerikanska viset och skrek: fucking,
fucking, fucking you. Vi stod alltså
där och var hiskeligt ilskna på varandra. Men trots detta så lyckades vi
så småningom enas om att vad det
egentligen handlade om var att vi
båda var irriterade och frustrerade
på fotografen och för att denne tog
en sådan evig tid på sig för att ljussätta. Han var mycket duktig men
alla var irriterade på att han inte kom
loss. Hackman ville avskeda honom
på stubinen men det ville inte jag.
Är skådespelare ett lynnigt släkte som
kan vara svåra att ha att göra med?
Det finns ju hela skalan, men jag har
mest jobbat med skådespelare som
det varit behagligt att arbeta med och
någon riktigt obehaglig kan jag inte
minnas. Och om jag hade gjort det så
hade jag inte sagt namnet på denne.
Men det som är avgörande är självförtroende och hur beroende de är av
att få bekräftelse på att de är bra.
Är det en stor del i arbetet att bekräfta
skådespelarna?
Jag är väl inte sån som person att jag

”Först tänkte jag: men herregud,
jag känner ju inte Jacques! Men det
gör jag ju ändå, jag känner en del
av honom. ”
ringlandet är ju samtidigt flodens liv. Om man orkar
se bakom ytan. När det flyter så är det underbart
och det behöver jag, men när det inte går som man
hoppas så är det ett helvete. Alla inspirerade tankar
har utkristalliserats på några timmar och ofta kan
man känna att det här inte blev riktigt så bra som jag
hoppats på, vi nådde inte riktigt upp, men lika ofta
kan jag överraskas och tänka att det här blev mycket
bättre än vad jag trott.
Kan du någon gång bli så arg så att du höjer rösten?
Ja, när han spelar tennis, då skriker han. Jag har
sett den andre Troell på tennisbanan, då förstår
man att han kan hantera en stor filminspelning,
skrattar Jacques.
Det är ett stort misstag som många människor
gör, som tror att jag är snäll och kolugn. Jag är kolerisk egentligen, men jag har en ganska hög tröskel,
och jag far inte gärna ut mot individer, påpekar Jan.
Du kom ihop dig med hårdingen Gene Hackman, alias ”Popeye”!
Det var väl mer han som for efter mig men visst,
smockan hängde i luften. Det var under en inspelning och kameran svepte förbi honom. Han härsknade till och tittade ilsket och skrek att han trodde

låter just detta vara en stor del av arbetet, men det viktigaste av alltihop
är att välja rätt skådespelare till rätt
roll. Och det är jag inte ensam om att
säga, det säger de flesta regissörer.
Jag har lånat en bok om kända regissörer. Nittio procent påpekar att det
gäller att välja rätt skådespelare och
ge dem tillräcklig frihet. Jag brukar ge
skådespelarna stor frihet, jag vill i regel först se skådespelarnas version
innan jag petar, men jag analyserar
inte mycket. Ofta är det som skådespelaren ger bättre än det du själv har
tänkt dig. Men känns det som att det
drar isär, så brukar jag hjälpa till och
ge förslag, det kan man ibland göra
även till de bästa skådespelarna.
Jag har haft vissa komplex och hämningar när jag jobbar med skådespelare på grund av det som du började
med att fråga mig med, om jag aldrig
haft lust att agera framför kameran.
Jag har ju inga egna erfarenheter att

bygga på, jag har inga insidertips om
hur man ska läsa det eller det, jag får
agera som en åskådare och känna
efter hur det känns och så får de den
reaktionen. Som nu med Segerstedt.
Han spelas ju av Jesper Christensen
som hade en storroll i Maria Larssons
eviga ögonblick, och en liten roll i
Hamsun, så jag kände honom sedan
tidigare och han är så bra i sig själv.
I regel så frågar han om han det är
någonting som han måste veta, men
de bästa är ju sådana som agerar så
naturligt att man inte märker att det är
skådespeleri. Det handlar om närvaro, det är någonting nästan magiskt.
Människor som i princip ser alldagliga ut när man möter dem har någonting speciellt och när det då är närbild
så riktigt lyser det om dem. Jag tror
att de kan försätta sig in i situationen
utan att pressa fram något uttryck,
men jag vet egentligen inte…
Har du någon gång funderat på att lägga av med filmandet?
Nästan varje gång jag ser en dålig
film. Det borde ju egentligen vara
tvärtom, att man skulle känna så
när man ser en bra film och liksom
tänka: det där skulle jag aldrig kunna
göra om. Och så vid en del tillfällen
då man känner att man inte räcker
till, och det känner man ju ofta. Men
ser man en dålig film så tappar man
all lust. Men så kommer lusten smygandes tillbaka igen. Jag har ju inte
vid en viss tidpunkt tänkt … eller jo,
det har jag visst; efter första dagen
av inspelningen av Här är ditt liv så
tänkte jag rymma. Men det är ju femtio år sedan, och den känslan återkommer fortfarande då och då.
Vi går in i klipprummet och tittar på
några scener från den kommande filmen och jag konstaterar att det där
med närvaro är någonting som Pernilla
August besitter en rejäl portion av. Hon
uttalar sarkasmer, blåser rök och är
syrligt oförskämd gentemot sin man,
allt med en dräpande dialog.
Det blir en Guldbagge för filmen,
den saken är Oscar, och Jan Troell gör
fler filmer trots sin ålder, är man bara
friska så ska man aldrig kalla någonting
för sent, och så är det ju!
Lars Yngve
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Niclas Frisk

Niclas Frisk har varit musiker länge och är kanske mest känd som
medlem i bandet Atomic Swing, som hade stora framgångar på
90-talet. Men sedan de splittrades så har han agerat låtskrivare till en
rad andra artister. Först förra året släppte han sin första soloplatta,
Deeper down in Chinatown. Skivan innehåller låtar som fastnar direkt,
och ett riktigt New York-sound. Vi pratar om inspiration, skapande och
hur det känns att vara soloartist för första gången.
Att skriva andras känslor
Du har ju jobbat bland annat med Nina
Persson och A camp, som låtskrivare.
Hur har det varit att inte själv framföra
dina låtar?
Smärtsamt, säger Niclas och skrattar. Nej, jag skojar bara. Jag tror att
de låtarna är sådant jag inte själv kan
framföra på något vis. Jag tror att
man har en manlig och en kvinnlig
del av själen och istället för att klä sig
i drag så jobbar man med kvinnliga
musiker. De förlänger en på något
sätt. Sedan allierar jag mig med folk
som förlänger de här sidorna av mig.
Nina Persson är en fantastisk sångerska och ett bra estetiskt filter. Det
är en lyxig känsla att få göra musik
tillsammans med bra sångare och
sångerskor. I princip så gör jag vad
som helst för att musiken ska komma fram. Om jag inte själv räcker till,
så tar jag in andra.
Niclas berättar att själva processen
brukar se ut så att han kommer med
ett organ till en låt, en sorts grund,
som han försöker plantera in hos den
som ska framföra låten, med en naken
vävnad så att låten ska växa in i den
personen.
Låtarna får sin slutliga form i
samarbetet.
Han förklarar, när jag frågar om han
anpassar texterna till respektive artist
eller utgår från en egen känsla, att han
på ett sätt blir som de han umgås med
och har lätt att leva sig in i hur andra
känner.
Jag tror att jag någonstans undermedvetet allierar mig med folk som
har ett liknande PH-värde i kroppen.
På gott och ont kan jag inte alltid
skilja på dröm och verklighet, så jag
sätter mig instinktivt och omedvetet
in i hur den andra personen kanske
känner. Efteråt brukar jag förstå att
jag är ganska lik den jag har skrivit låtar till. Man söker sig väl till folk som
man liknar. Som djur, som söker sig
till varelser som gör att de överlever.
I love New York
Dessa samarbeten ledde också till
att Niclas bodde en tid i New York,

något han beskriver som mycket
inspirerande.
Jag gillar den typen av risker. När
man hela tiden lyckas med saker
så slutar man sätta sig i en position
där man är liten och inte begriper
saker. När man är ung så lyssnar
man på folk och ger sig in i sådant
som man inte förstår. Sedan slutar
folk med det. Att flytta till New York
under en period var för mig som att
gå tillbaka till the early days. Det var
lite samma kick som jag fick när jag
flyttade till Stockholm från Dalarna
som 18-åring. Man hajade inte koderna och världsbilden blev större
för varje dag när man tittade ut genom fönstret och mötte folk. Det var
bra att känna sig som tonåring och
bondlurk i New York. Att möta ett
motstånd och hamna i sammanhang
man inte är bekväm med. Så gör jag,
för att utvecklas.
Han beskriver det som att hamna i kris,
och därmed göra nya uppfinningar.
När Niclas pratar så är han snabb med
att hitta träffande metaforer för det han

känsla fick jag i New York, att det var mer hemma
än Dalarna. Lite som att träffa en okänd bror.
Niclas spinner vidare på ämnet och drar paralleller
till London, som han menar är en stammisrestaurang
medan New York är en ny hotellbar. Det finns inget
etablissemang i New York, menar han, och ingen
äger staden.
Det gör det lätt att få kontakt med nya människor. I
London som turist så lär du bara känna prostituerade och invandrare, haha. I New York är alla lika lost
eller lika hemma.
Titeln på ditt soloalbum, med Chinatown i sig, antyder en New York-koppling och jag upplever att hela
skivan har ett New York-stuk över sig. Skrev du låtarna där?
Ja, det gjorde jag. Mellan A Camp-sessionerna
så satt jag på min kammare och skrev låtar. Skivan
innehåller en massa flirtar och hyllningar till de band
jag gillar från New York. Jag blir glad att det hörs!
Solo
Det är en ganska stor grej att ge sig på en solokarriär
efter många år som låtskrivare åt andra. Niclas säger
att han funderat på det länge men aldrig tidigare känt
att han har varit komplett nog och värd den grejen,
som han beskriver det. Dessutom kändes det fel att
starta ett band.

”Det var bra att känna sig som
tonåring och bondlurk i New York.
Att möta ett motstånd och hamna i
sammanhang man inte är bekväm
med.”
beskriver, och det märks att han har
tänkt igenom sitt skapande ordentligt.
All musik jag lyssnade på när jag var
ung har gjort att jag kände till gatorna i staden redan innan jag kom
dit. En kompis till mig med finskt
ursprung hamnade i finnskogarna
uppe i Hälsingland. När han kom dit
och såg träden och kände lukten så
kände han bara att han var hemma.
Mina gener är utvecklade i södra
Sverige, tror jag. Jag är uppvuxen i
Dalarna men när jag kom söderut så
kände jag: Det här är mitt. Samma

Mellan 15 och 30 så spelar ungefär varannan
medborgare ett instrument och det finns alltid
någon som är redo och utan planer. När folk har
fyllt 40 så har de skaffat barn och jobb och det
kändes inte som att det låg i tiden att starta ett
band. Jag ville mer starta en spänning och atmosfär, som Chinatown. Alla är underlägsna draken,
även jag. Med det menar jag att jag är centralfiguren men gränserna är större än mig. Jag är bara
den som får stryk om det går dåligt, säger Niclas
och skrattar.
Jag ber honom att förklara varför ett band inte kändes
rätt. Han säger att allt går så snabbt numera att ett
helt band nästan kändes onaturligt.

Nuförtiden så ser saker annorlunda
ut efter bara ett halvår. En gång i tiden så borrade folk efter kulturskatter, och det var som att: Oj, Jamaica,
där hittade vi en guldåder. Sedan
kunde den flöda i fem eller tio år och
ge näring till musikbranschen. Det
finns inga sådana fyndigheter med
inspiration och kulturskatter längre.
De vindar som startar blåser inte i
flera år, det är mer som små oväder
som dyker upp. Därför kändes ett
helt band som en för klumpig farkost. Jag ville ha en enmansjolle som
jag kan segla på underströmmar och
vindar, i den takt som tiden kräver.
Albumet togs emot mycket väl av kritikerna, så Niclas slapp att få stryk, som
han uttrycker det. Jag frågar om han
påverkas av musikrecensionerna.
Om jag får dålig kritik så blir jag ledsen för dem som är inblandade, för
det innebär en stor satsning. Alla
har gjort något extra, alltifrån musikerna till skivbolagstekniker. Jag
tycker som sagt personligen att det
är skönt att vara i konflikt. Jag säger
som Keith Richards, jag gör det inte
för pengarna och inte för er utan för
mig själv. Musiken är en drog som
jag behöver för att kunna andas. Om
folk kommer på mina spelningar så
blir jag glad, för att det innebär att
jag kanske får hålla på med det här i
ett år till, men i slutändan gör jag det
för mig själv. Om jag får bra kritik så
känns det som att det är bättre än
jag har förtjänat, då är det väl någon
jävel som trycker till en nästa gång.
Om jag får jättedålig kritik så har personen inte lyssnat ordentligt kanske,
och ger ett extra plus nästa gång istället. Fast jag inte förtjänat det. Hur
som helst, så blir jag glad för de andra inblandade om jag får bra kritik.
Sedan soloalbumet släpptes så har
Niclas Frisk känt sig sugen på att fortsätta med egen musik. Han beskriver
det som att Atomic Swing, efter att
bandet splittrades, kokade över och
lämnade en stank på spisen som han
hade svårt att bli av med. Han kunde
inte riktigt skaka av sig det, men efter
den här skivan så är han på banan igen.

Jag spelar gitarr och får göra skivor
med mig själv och andra. Jag kan
inte önska mig mer. De flesta artister
som jag gillar, som typ Dr. John, är
ju 60–65 år idag. Jag är bara i startgroparna. En vacker dag kanske jag
får till det.
Det där med att få till det får mig att
undra om Niclas inte är nöjd med sin
skiva ändå, och vi börjar prata om att
aldrig vara nöjd med det man skapar, och hur det i sig kan fungera som
drivkraft. Man söker hela tiden efter
känslan då det kreativa liksom flödar
över och tar makten över en.
Man vill borra upp ett hål i stratosfären, säger Niclas snabbt. Varje gång
jag gör en låt så vill jag få ett hål upp
till himlen på något sätt. Då och då
lyckas man och når en högre energi.
Ibland blir hela låtar så pass bra, andra gånger delar av låtar. Det finns
några ögonblick på varje skiva jag
har gjort där jag känner att det finns
en källa som kommer rinna till för all
framtid med jämna mellanrum. På
soloskivan finns det några sådana
sekunder i låten Catch 22 och några i I forget about myself. Får man till
en sådan grej så infinner sig känslan hos folk oberoende av var de är i
världen och när i tiden de hör låten.
Han förklarar att han brukar se det som
det gyllene snittet, som man pratar om i
naturen – när saker inrättar sig efter ett
visst mönster – och menar att detsamma gäller konstnärliga projekt. När det
stämmer till hundra procent så finns
det gyllene snittet med i spelet. Men
det kommer sällan när man bestämmer
sig för att hitta det, menar Niclas, utan
man kan bara lära sig att bli bättre på
att hamna i det stadiet.
Utan vita papper och krav
Jag läser i en gammal intervju att Niclas Frisk flera gånger övervägt att sluta
med musiken. Han har börjat plugga
och tänkt skaffa ett ”vanligt” jobb. Men
varje gång har något nytt dykt upp.
Ibland har jag varit med om att jag
har fått förskott på grejer. Det är vita
papper som skrivs på och stora förväntningar och då kommer känslan

av att det här har blivit ett levebröd.
Då har man tänkt fel. Jag har faktiskt
slutat medvetet flera gånger just
därför. Och varje gång så har något
hänt inom musiken som har fångat
in mig igen. Jag vet inte om det är
slumpen eller vad det är, men jag har
inte lyckats ta mig ur det, säger han
och skrattar.
Jag menar, det finns ju enklare
sätt att försörja sig på om man säger
så. Men det är väl så att naturen producerar en massa olika förslag på
egenskaper hos en person. Beroende på vilket tidevarv de lever i så går
det bättre för vissa typer av egenskaper och sämre för andra. I fredstid så är det de som har en förvaltande gen som plockar de snygga
tjejerna och fortplantar sig. I krigstillstånd så är det de personer som

omedvetet tänkt på samma artister när man lyssnat på just den personens musik. Sagt och gjort så
ber jag Niclas att namedroppa några musikaliska
influenser.
Det finns ju mängder, men jag ska försöka nämna
några av de viktigaste, säger Niclas och funderar
en stund. Från början var det mest stora band som
gällde, som New York Dolls. Efter det så började
jag leta mig längre in och hitta ovanligare grejer,
som Jim Carroll, Grace Jones, Bryan Ferry, Rufus
Wainwright och… ja, det är ju massor. Men det har
varit olika i perioder. Som tonåring älskade jag Hanoi Rocks, Alice Cooper och Aerosmith. När jag
blev 16 så blev det mer arty avantgard-stil. Men det
var många som dyrkade Smiths så den planen var
lite upptagen, det blev inte ens egen grej. Men jag
gillar Morrisseys perspektiv i texterna.
Niclas beskriver den häftiga upplevelsen då han gick
och såg The Rocky Horror Show på bio när han var
fjorton. Alla lämnade lokalen, han satt själv kvar och
var hög i Mora på nattbion.

är som när man ser någon på stan
och ser den i ögonen. Efter bara någon sekund har man gjort en grov
psykologisk analys, på ett omedvetet plan, och sett om personen är
galen eller inte till exempel. Jag har
samma browsing-metod i min läsning. Men vissa böcker, som Brott
och straff, har jag läst flera gånger.
Framöver säger Niclas att han håller
på med ett nytt skivprojekt, även om
han inte vet exakt när det kommer dyka
upp. Men han avslöjar att han rör sig
mer åt det akustiska hållet, och att det
handlar om ett soloalbum. Med det
sagt så måste han rusa vidare till ett
möte.
Jessica Johansson

”Varje gång jag gör en låt så vill jag få ett
hål upp till himlen på något sätt. Då och då
lyckas man och når en högre energi.”
antagligen anses som galningar och
blir blandmissbrukare i en fredstid, som blir krigshjältar. Det är tiden
runtomkring som gör en till vinnare
eller förlorare.
Niclas drar parallellen till Atomic
Swing och hur deras galenskap gav
dem kraft att ta sig långt ut i världen,
när det inte fanns några kommunikativa
medel såsom det gör idag. Sedan kom
andra som blev större än dem. Han beskriver Atomic Swing som piraterna
som åkte över med machetes och efter
dem kom handelsmännen som började förvalta och förhandla.
Det är som Hanoi Rocks, det finska
bandet som uppfann sin grej. Sedan
kom Guns N’ Roses och förvaltade
det.
Influenser och inspiration
Det är alltid intressant att få reda på
vilka influenser en musiker har, och
inte sällan så märker man att man själv

Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst, säger han till slut.
Istället frågar jag om läsning, eftersom jag har hört
att han läser mycket böcker. Han nappar direkt på
ämnet.
Från att jag var tio år tills jag var kanske 20–25, så
försökte jag bara lösa ekvationen med musik. Jag
försökte få till ackord och sång och sådant, och
sköt allt annat åt sidan. Jag ville lösa den alkemin.
Sedan tyckte jag att jag delvis hade gjort det och
då kastade jag mig in i litteratur istället och har läst
massor de senaste tio åren. När man börjar spela
musik så måste man lära sig bluestolvan och förstå de enkla grejerna först, så att man vet hur allt
hänger ihop. Jag gjorde samma sak med böcker.
Jag började plöja Dostojevskij, Steinbeck, Orwell
och så vidare.
Niclas beskriver vilken betydelse Dostojevskij fått för
honom och menar att det inte finns någon modern
beskrivning av mänsklig psykologi som når upp till
den ryske gigantens höjder på det området.
Jag är en rastlös läsare och läser en tredjedel av
många böcker. Då tycker jag att jag har förstått grejen med boken och många gånger räcker det. Det
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Christina Perri
Talang må oftast vara nödvändig, men tillfälligheter och tur styr i
minst lika hög utsträckning om en artist ska få en karriär värd namnet.
Fråga bara Christina Perri. Hela hennes liv vändes upp och ner i en
handvändning när hon framförde sin brutalt ärliga sång Jar Of Hearts
på folkliga succéshowen So You Think You Can Dance.
Plötsligt hamnade den Los Angelesbaserade servitrisen mitt i mediabrusets skottlinje, vilket resulterade i en
mäktig hit och regelbundet dålig sömn.
Yeah, jag sover fortfarande inte ordentligt, medger sångerskan. Min
Facebooksida var väldigt tillgänglig
från första stund, så plötsligt hade
tusentals människor mailat mig.
Jag satt uppe i veckor och försökte
svara alla. Många som skriver till mig
berättar episka historier om brustna
hjärtan, skilsmässor och sådant. Det
är väldigt intima historier.
Att Christina är exalterad över sitt liv
just nu behöver knappast nämnas. Inte
minst säger hon sig vara mäkta stolt
över sin fullängdare Lovestrong, men
hon vill helst inte ge sig in i några resonemang om framgångar överhuvudtaget. Däremot är hon noga med att
framhålla att musiken är hundra procent äkta. Allt spåren skrevs från och
till under de senaste tio åren, så att ge
ut ett album är en livslång dröm för den
unga sångerskan.
Det som hänt är rena Askungesagan. Det finns de som säger jag haft
tur, men samtidigt är L.A. en underlig stad att leva i. Man blir snabbt
distraherad. Fast jag bestämde mig
för att inte slösa bort tiden och jag
gav inte upp även om det var jobbigt
ibland. Ändå tappade jag modet så
till den grad att jag nästan flyttade
hem till Philadelphia.
Men allt förändrades tack vare succén
med Jar Of Hearts. Den har visst sålt
platina hemma i USA vid det här laget

Dubbel platina, faktiskt. Det är otroligt och verkligen coolt eftersom folk
egentligen inte behöver betala för
musik nu. Fast personligen köper
jag ändå den musik jag gillar, jag tror
det är det rätta. Fast visst är det en
enorm tanke att två miljoner människor tror så mycket på det jag gör att
de betalar för det.
Men faktum kvarstår; utan exponeringen i So You Think You Can Dance den
där junikvällen förra året hade Christina troligen alltjämt arbetat som servitris i Beverly Hills. Tjugofyraåringen
minns ännu tydligt hur hennes bästa
väninna Keltie Colleen skickade över
Jar Of Hearts till showens koreograf,

arbetat med allt från Frank Zappa och Beck till Tori
Amos och Elton John.
Jag blev helförälskad i honom. Han är så briljant
och vänlig. Hela erfarenhten var galen. Alltihop var
färdigt på trettiotre dagar, och Joe fanns till hand
hela tiden och ledde mig igenom det.
Du har sagt att du gick tillbaka i tiden och öppnade
gamla sår när du spelade in de här sångerna. Syftar
du på något speciellt?
Well, alla låtarna relaterar till en särskild tid och
plats. Allihopa handlar om relationer, så det är
lätt att se en tidslinje i dem, och alla jag haft har
inte precis varit toppen. Därför har jag mycket att
sjunga om. Jag gör det till en tragedi när någon varit otrogen mot mig. Det är sådan jag är.
Jag har läst att Jar Of Hearts handlar om en kille som
krossade ditt hjärta. Vad tänker han idag?

Annars hade jag lika gärna kunnat
flytta tillbaka till Philadelphia och
vara med min familj.
Du serverade diverse kändisar som
Ted Danson och Amy Adams tidigare,
och nu börjar du bli kändis själv. Känns
det konstigt?
Yeah, definitivt. Men jag är bäst på
att ge dricks på hela planeten bara
för det. Jag hyser fullständig respekt
och kärlek för alla servitriser i hela
världen.
Peter Eliasson

”Alla som arbetade med showen tackade ja till att
använda min låt. I vanliga fall nobbar alla, men inom
två veckor hade jag en hit.”
som i sin tur älskade sången ifråga.
Alla som arbetade med showen
tackade ja till att använda min låt. I
vanliga fall nobbar alla, men inom två
veckor hade jag en hit.
Några veckor senare skrev Christina
på för Atlantic. Efter budgivning, skulle
det visa sig. Det sistnämnda noterar
sångerskan inte utan viss tillfredsställelse, men ingen rast eller ro. Därefter började arbetet med debutverket
omgående under överinseende av
Joe Chicarelli, en meriterad herre som

Oh man, han är så exalterad. Det gör mig förundrad att han känner så, men jag öppnade dörren och
nu kan jag inte stänga den. Så om något är för personligt är det förmodligen helt perfekt.
Innan ditt break arbetade du bland annat som allt i
allo för din bror, producerade musikvideos i L.A., studerade konst på universitetet och spenderade ett år
hos din fars familj i Italien. Du verkar ha varit något av
en sökare?
Exakt. Man kan säga att jag valde både fel väg och
killar hela tiden. Jag har ägnat mig åt sökande i gott
och väl tio år. Men när jag började skriva musik såg
jag något annat. Då förstod jag mitt riktiga syfte.
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Alla dessa konflikter

Finns det ingen rättvisa?

En gång brottade min mamma ner mig
på köksgolvet och skrek ”Ger du dig?
Ger du dig!!”. Jag kunde inte svara på
frågan eftersom jag skrattade så mycket. Antar att det var chocken i att kvinnan med hälften av min muskelmassa
just hade fattat något slags ”grepp”
och liksom vält mig. Så där låg jag på
golvet och skrattade. 25+ och just nerbrottad av min egen mamma. Det var
så vi löste den konflikten.
Jag gillar konflikter. Jag drivs framåt
av konflikter på samma sätt som vilken
grekisk tragedi som helst. Eller för den
delen: vilken romcom eller som helst.
Det gör väl alla.
Ändå möts jag ständigt av fruktan för
konflikter. Det händer överallt. Till och
med i akademiska diskussioner är folk
rädda för att tycka olika. Orsaka ”dålig
stämning”. Men den dåliga stämningen ligger inte hos den som sätter sig på
tvären, utan hos den som inte kan ta ett
”nej” eller ett ”vad menar du nu?” eller
ett ”varför säger du så?” Vill man göra
mig skogstokig bemöter man ifrågasättande med någon form av konstaterande, typ ”jaa… man kan ju inte alltid
tycka likadant” eller klassikern ”jaaa…
smaken är ju som baken…”. Tack för
upplysningen men… jag vill hellre bråka om saken!
Jag minns precis första gången jag
var förbannad på riktigt och skapade
”obekväm stämning”. Jag var sex år.
Jag och min bff var de enda tjejerna i
”6-årsgruppen”, som det kallades på
den tiden, och vi fick veta att vi hade
blivit tilldelade rollerna som ”Snövit”
och ”Styvmamman” – rakt över våra
huvuden – med motiveringen: ni är
de enda tjejerna i gruppen. Jag minns
fortfarande hur vi satt i en ring på golvet. Vi sa att vi tyckte att någon av killarna kunde spela Snövit och hennes styvmamma. Använd fantasin
liksssommm. Vi hade två förskolelärare och en grupp 6-åriga killar mot oss.
Vreden i mig växte. Och trots att ingen
lyssnade på ett förbannat dagisbarn,
lät jag ilskan stanna kvar i blodet. Den
drev mig framåt.
Kanske var det den som, nästan
tjugo år senare, fick mig att överlägset
skratta patriarken till rektor rakt upp i
ansiktet, när han utövade ett litet potpurri av härskartekniker mot mig. Ilskan
fick mig att skratta medan han stod
och skrek så att saliven skvätte över
golvet.
Vad mamma och jag tyckte olika om
minns jag inte. För vi tycker olika hela
tiden. Det är inte varje gång hon behöver brotta ner mig på golvet för att
vinna debatten. Men utan att låta alltför våldsromantiserande, så finns det
något i den där sammandrabbningen.
I kortslutningen! När orden inte räcker
till. När man vansinnesvrålar och spottar saliv över ett helt golv. För precis
då – försvinner ilskan. Kvar är smooth
sailing. Fram till nästa storm.

Jag läste på text-tv här om dagen att regeringen vill lägga X-antal miljoner för
att förhindra och stoppa fildelningen
på Internet. Det är visserligen bra, men
det känns som att det finns värre saker
som händer på nätet – dit pengarna
och alla resurser borde gå.
Vad sägs om spridningen av bilder
på barn som tvingas in i sexuella situationer. Där barnen förnedras, görs illa
och våldtas.
För varje miljon politikerna spenderar på julbord, taxiresor och smutskastningskampanjer borde hundra miljoner
gå till motverkandet och spridningen
av dessa avskyvärda bilder, filmer. Nu
för tiden har domstolarna blivit så härdade vad gäller de här övergreppssituationerna att det krävs bilder eller
filmer, flera tusentals av den grövre varianten – ni vet: blod, penetration och
uppenbart lidande från barnet – för att
en förövare ska åka fast.
Tänk att det har gått så långt i vårt
välfärds Sverige…
Kanske tänker den där rättskaffens
åklagaren att en liten barnavåldtäkt
inte är så farlig. Såren läker ju, man
växer ihop igen och glömmer och eftersom man i Sverige inte får döma någon
till ett straff om det inte ligger bortom
varje rimligt tvivel att just ”den där” är
gärningsmannen så friar herr eller fru
åklagare hellre än fäller.
Så det spelar ingen roll att det trasiga lilla barnet gråter sönder sina ögon
av rädsla och förtvivlan – barnets ord
kan aldrig bli så betydelsefullt att det
väger tyngre, eller spelar någon roll i
jämförelse med en vuxens.
Fler och fler poliser samt åklagare
avdelas särskilt för att stoppa den illegala fildelningen. Polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga
brott räknar med att polisanmälningarna kommer att fördubblas 2012 jämfört med 2009. Resurserna läggs på
fel ställe anser jag – eller varför inte
båda. Måste det ena utesluta det andra? Ja, tyvärr.
Det viktigaste först – och det är inte
våra barn…
2007 anmäldes det över 3600 fall
av sexuella övergrepp mot barn under
15 år. Det är alltså ca 10 fall om dagen.
Spridningen och tillgängligheten av
övergreppsbilder av barn har under
de senaste åren ökat i en alarmerande
hastighet och den huvudsakliga spridningen sker via Internet. Det cirkulerar
hundratusentals barnpornografiska
bilder på Internet och antalet
ökar hela tiden. Bakom varje bild döljer
sig ett övergrepp. Enligt Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp innehåller bilder idag allt grövre övergrepp
mot barn. Internet gör det möjligt att
anonymt kunna sitta hemma och få
tillgång till barnpornografiska bilder.
Många är gratis medan andra kostar
pengar. Bilderna och filmerna sprids
och byts inom olika nätverk där ett krav
kan vara att man som medlem måste
dela med sig av nya bilder eller filmer.
Det finns en ”spärr/filter” som heter
”net-clean” som alla kommuner, Telia,
Tele 2, Comhem, Google och så vidare kan köpa in och använda sej av och
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Pengarna finns i konsten
därmed stoppa alla som vill gå in och titta på barnporr. Men kommunerna anser att detta är för dyrt och
Tele 2, Comhem och Telia och alla de andra skyller på
olika saker, bland annat den personliga integriteten
och demokratin. Man kan inte börja censurera vissa
saker och tillåta andra – då har vi det snart som i Kina.
Rädda Barnen har länge påpekat barnpornografibrottets felplacering i brottsbalken. Idag står bestämmelsen om barnpornografibrott bland brotten mot
allmän ordning. Eftersom barnpornografibrott handlar om barn som kränks, och inte om allmänhetens
behov av ordning, vill Rädda Barnen att barnpornografibrottet flyttas till brottsbalkens sjätte kapitel om
sexualbrott.
Det skulle ge en tydlig signal om att fokus bör ligga på
barnets behov av skydd och inte, som idag, på att allmänheten bör förskonas från att se barnpornografi.
Enligt SCB:s senaste siffror så fildelar cirka 1,4
miljoner svenskar. Andra bedömningar ligger ännu
högre och fildelningen fortsätter att öka i omfattning.
Enligt den nya praxis som fastslagits i rättegångar
så riskerar en halv miljon svenskar fängelse för fildelning. Det är höstens domar som gett vägledning för
den nya praxis som växt fram: Det räcker att fildela ett
tiotal filer för fängelsestraff. Gissa hur mycket man
måste barnporrsurfa för att riskera fängelsestraff?
En 32-årig man har åtalats vid Varbergs tingsrätt
misstänkt för brott mot upphovsrättslagen.
Mannen har mellan åren 2007 och 2009 drivit en lukrativ fildelningstjänst som inbringat 390 000 kr. Den
kommersiella fildelningstjänsten som mannen bedrev
medgav att användare kunde ladda hem över 2000
upphovsrättsskyddade verk.
Den här mannen riskerar dryga böter och även
fängelse.
De flesta som lagförs för barnpornografibrott
döms oftast även för andra brott. Som framgått av
flera exempel har de också avslöjats mer eller mindre slumpartat, exempelvis vid hustruvåld. I februari
2006 ingrep polis mot en kvinnomisshandel i Falun.
Åtalet kom så småningom att ogillas men som effekt
av tillslaget kom den misstänkte våldsmannen, en
idag 42-årig falubo, att dömas villkorligt i kombination
med 100 timmars samhällstjänst för barnpornografibrott. Som alternativ mätte Falu tingsrätt ut tre månaders fängelse. Så ser ett typiskt barnpornografibrott
i Dalarna ut. 42-åringen hävdade att han av misstag
fått med barnporr vid nedladdning av ”normal” porr.
Han dömdes för innehav av 232 bilder och 27 filmer.
Han har senare åtalats för ett något större innehav
och frikänts. Som jämförelse kan nämnas att den nu
åtalade 43-åringen enligt åtalet innehaft och spridit
1 181 bilder och 40 filmer. 115 bilder och 37 filmer
ansågs visa särskilt hänsynslöshet. Hans nuvarande
flickvän åtalas för innehav av sju bilder och en film, en
kvinna från Ludvika för 36 bilder och 13 filmer och en
kvinna från Grängesberg för 14 bilder och tre filmer.
Alltså: Fildelning, nedladdning av musik och liknande är mycket värre än att inneha och sprida bilder/
filmer med barnporr. Hur kan det vara värre och ge
drygare straff när man laddar ner musik eller en pangpangrulle mot att fotografera eller filma små barn som
tvingas till oralsex, analsex eller andra vidrigheter?
Hur är våran lagstiftning egentligen konstruerad
och vart någonstans har den lilla människan sin rätt
till trygghet, när pengar får styra allt?
Precis allt.
Jag skäms över att vara människa.
Sofia Rapp Johansson

Förmodligen var det på Brooklyn Bridge vi åkte och såg Manhattan högt från
ovan i natten.
Ljusen reflekterade inte, representerade inte, varje arbetsför ungdom i dyra
hyreskontrakt på Upper West utan alla
de helt utan jobb och de som hittat på
jobb runt om i staden. De som säljer
vatten vid rödljusbilkön och de som
säljer snickers eller spelar gitarr i tunnelbanevagnarna under rusningstimmarna. Reflekterade, representerade,
de höga klackarnas horor och han som
kör hissarna, han som bär väskorna
och han som bara ler på höga Hotel
Carter. På ett sätt är alla i New York
horor och skyndar under skyskraporna
och säljer skjortor som för turisterna
är billiga.
Häromdagen - hemma igen - såg
jag den åttiotalsdoftande bioaktuella
filmen ”Drive”. En bra film. Intressant
då den liksom luras gång på gång.
Efter filmen åt jag en halloumirulle på
Malmös bästa falafelhak Jalla Jalla och
som av en händelse hade falafelkompositörerna också sett filmen ”Drive”
nyligen, de kunde dock inte förstå att
huvudpersonen inte tog en väska full
av pengar i en scen. För mig var det
en ganska tydlig bild av ett val, medan
det för falafelkompositörerna var ett
logiskt fel.
Pengarna finns i konsten.
”Den sjunde kontinenten” av den
österrikiske regissören Michael Hanneke är enormt mörk. I en scen, mot
slutet av filmen, spolar pappan i familjen resolut ner sedlar i en toalett. Jag
minns den scenen som den mörkaste i
en becksvart film. På ett plan är pengar
inte det viktigaste i världen för en socialist men varje grön lapp som blöts
upp och virvlar ner i klosseten symboliserar en kopp svart kaffe. Varje, av vatten ihopklumpade, kluster av sedlar en
bok, en skiva eller en söndagsfrukost
till dig själv och till en vän.
Också i varje grön bit papper i HansPeter Feldmanns 100 000-dollarsutställning på Guggenheimmuseet
tillbaka i New York hittar jag de där
kopparna svart kaffe, den där boken eller skivan. Kring ett strömuttag en formation av 10 dollar; en ny roman av en
anglosaxisk författare eller Sonic Youths senaste album på väggen på Earvaxbutiken i Brooklyn. Men fuck it! Det
går inte att dricka en symbol och det
är inte värdet av boken som gör boken.
Så jag spolar ner hela gula kuvertet
från Forex - tänker inte ”det är en dag
i morgon också” - och promenerar ut
från Guggenheimmuseet rak i ryggen
och mina ögon säger ”tyvärr, jag har
inga pengar” till stadens alla hemlösa
som ligger utsträckta på parkbänkarna
utanför med en take awaymugg på magen och några bruna slantar längst ner
i botten på det stora hålet Universum
som blottar sig i deras djupa ögon.
Jerker Kaj

Nya Upplagan

Februari 2012

Krönika

14

Nya Upplagan

Februari 2012

Krönika

15

Foto av Vasilis Theodorou

Per Gud
”Jag tror att de flesta artister för samma
inre kamp. En kamp mellan det blyga,
det privata, och det exhibitionistiska.
Ingen var tydligare i det än min bortgångne vän Per Odeltorp. Av de flesta
känd som Stig Vig. Hans dimridåer
och alias blev på ett unikt sätt integrerat med hans person.
Ett smart grepp för att neutralisera
konflikten mellan showmannen och
den privata personen.
När han hjälpte mig att spela in musiken till den tecknade och barnförbjudna (!) barnfilmen Promenaden var
det som ”Steve Mars”, mina plattor är
mastrade av ”Elizabeth Johansson”.
Båda jobbar för ITB, det låter stort och
nästan multinationellt, men det är helt
enkelt ” In The Bedroom”. Det rum i
hans lägenhet på söder som visserligen hyste en säng men till större delen
var belamrat med datorer , effektrack
och andra inspelningsprylar.
Det första ”artistnamnet” jag kände
honom under var Per Gud. Det var fyrtio år sedan, jag hängde med hans bror
som på den tiden enbart hette Lelle
Per Gud var en lång, långhårig man
med flaskbottenglasögon och mer LPskivor än en genomsnittlig skivaffär.
För det här utspelade sig på den tiden
då det fanns gott om skivaffärer.Och
på den tiden skivomslag var en spännande och innovativ konstgenre. Jag
satt i timmar och tittade på plattorna
som låg i ölbackar av trä. Tittade. För
hanterandet överlät han inte till mig,
han var rädd om sina skivor.
Jag såg honom först på scenen ihop
med rockbandet Blomkraft. Det var en
rockshow och Per dansade i en gigantisk mask (gjord av dockmakaren Thomas Lundkvist, gitarrist i Blomkraft och
numer nestor inom dockmakeriet) till
låten ClickClack som var Blomkrafts
svar på Symphaty for the Devil, en karikatyr av en girig kapitalist. Det var lite
chockartat att se den tyste leva ut på
scenen första gången men det gjorde
att jag var förberedd på vad som komma skulle.
Jag kommer ihåg hur han såg ut där i
början, men inte hur han lät. Det är som
om minnenas ljudband inte går på förrän framåt åttiotalet. Per Gud var en
mycket tystlåten person. Stig Vig var
lite mer pratsam.
Jag sitter här med famnen full av
sorg och tomhet och tittar bakåt.
Och var jag än ser Stickan så ser jag
hans bror Lennart ” Tage Dirty” Odeltorp. De bodde grannar när jag lärde känna dem. De satte sig i klistret
tillsammans,de startade bandet tillsammans. Fruar, flickvänner och bandmedlemmar kom och gick, barn kom
till, bandet dog och återuppstod.... Alltid Stickan och Lelle. Jag har hört dem
muttra över varandra i fyrtio år nu men
aldrig tvivlat på hur starkt deras band
är och hur mycket kärlek och lojalitet
de haft för varandra.
2003, efter ett par år i dialys fick jag
chansen att hjälpa Per genom att donera en njure. Chansen säger jag. Folk
blir sjuka och dör hela tiden och vi ser
maktlösa på. Här fanns en möjlighet att
hjälpa och det är fan i mig en gåva! Men

Riktig kärlek ger inte blåmärken.
den möjligheten kom enbart för att Lennart inte blev
godkänd som donator. Han var självklar och beredd.
Ni märker hur jag pendlar mellan att kalla honom
Stickan och Per. Så var det. Allt flyter, Panta Rei.
Han fick extra år, han gjorde mer musik, vi hade mitt
skiväventyr tillsammans, han fick lära känna sitt barnbarn och sonen Erik, hans fru, och Lukas lyste upp
Stickan inifrån.
Per var reserverad, men när man väl ”kommit in” var
man i värmen. Telefonbolagen blir fattigare nu när vi
inte längre kan prata med varandra och jag sörjer och
saknar den allmänbildning och det totala nörderiet
som samsades i honom, den absurda humorn och
det varliga allvaret, lojaliteten och det där vi delade,
det där att vi tyckte så olika om så mycket och att det
var en tillgång i vår vänskap…
Helgen innan han gick hade Dag Vag ett par kanonspelningar. Han var riktigt riktigt nöjd,och berättade att han och gitarristen Teka Pukk skulle skriva nya
låtar i veckan.
Det är just så jag också vill gå, mitt i steget.
Han förtjänar att vila efter åratal av kamp med en
motsträvig kropp, men du, vad tomt det blev ! Jag vet
att jag borde vara tacksam för extratiden vi fick men
sorgen är en egoist, så är det bara.
Trots det vill jag säga: Sov Gott Käre Vän! Du kämpade väl!
Stina Berge
PS. Jag har ett telefonnummer i min mobil till ”Gud”.
Det tänker jag inte radera. Vem vet, kanske det svarar
någon där nån gång igen? ”

Varje år uppmärksammar världen den
internationella kvinnodagen, och om
lite mer än en månad är det dags igen.
Förra året tog många tidningar denna
dag upp statistiken kring mäns våld
mot kvinnor.
Folkbladet skrev till exempel att i genomsnitt mördas sjutton svenska kvinnor per år av en man som de har eller
har haft en kärleksrelation till. Ettusen
svenska kvinnor och barn har den högsta graden av identitetsskydd – så kal�lad kvarskrivning – och tvingas att leva
gömda i sitt eget land, i fysisk rädsla
för en före detta närstående och älskad person.
Man vill gärna tänka att detta händer
”någon annanstans”, men tyvärr inte.
Sannolikheten är stor att en av dina

alltför ofta är det istället en brottsplats.
Jag tror att de flesta av oss har någon
form av upplevelse relaterad till våld.
Minnen som vi vill helst förtränga eller ännu hellre helt och hållet glömma.
Också förövaren i fårakläder är i all sin
grymhet ett offer. Ja, man kan faktiskt
vara både offer och förövare i samma kropp. Det rättfärdigar inte för ett
ögonblick att man skadar andra, men
det är viktigt att inse det för att bättre
kunna nå roten till det onda i breda
samhälleliga insatser.
Som medberoende i en våldsam relation är sikten dock mycket begränsad, och gränsen mellan vad som är
våld och vad som är kärlek suddas
gradvis bort för att ersättas av total
förvirring.

”De så kallade hedersmorden
– vilket vidrigt ord förresten –
det borde ju kallas skammord
då inget är längre från allt vad
heder heter…”
grannar, någon på jobbet eller i butiken
lever ett starkt kringskuret liv på grund
av rädsla för en före detta partner. Så
gott som alla dessa offer är kvinnor,
och de allra flesta förövarna är män.
Det betyder i sig inte att inte även män
kan bli offer för kvinnors våld, visst förekommer det och ska inte förminskas,
men statistiken talar sitt tydliga språk:
Mäns våld mot kvinnor är ett stort
samhällsproblem.
Det krävs fortsatta kraftsamlingar,
engagemang och mod för att stoppa
våldet som utövas i det tysta. Sanningen är att våld inte har något hemland,
och inte heller någon religion eller kön.
De så kallade hedersmorden – vilket
vidrigt ord förresten – det borde ju kal�las skammord då inget är längre från
allt vad heder heter – är en mycket begränsad del av allt det våld som utövas
mot kvinnor, trots att det får stort utrymme i debatten.
Våld utövas inte bara av män med
grova nävar och elaka ögon eller av
manhaftiga och alkoholiserade kvinnor. Våldsmän kan vara klädda i skinande rustning och trumpeta ut för
hela världen vilka förkämpar de är för
kärlek och jämlikhet. Samtidigt som de
bakom stängda dörrar visar en brutalt
annorlunda sida. Ett exempel på detta
är den före detta polischefen Göran
Lindberg, som från att under sin yrkeskarriär ha framställt sig som kvinnornas
förkämpe, nu avtjänar ett längre fängelsestraff för bland annat grov våldtäkt.
Lindberg är dock tyvärr inte så unik
som man vill tro, det finns fortfarande
många ulvar i fårakläder som fortsätter
som om inget har hänt.
Våld är mer än ett slag på ett besviket ansikte och märken på kroppen efter en svartsjuk partners vansinnesutbrott eller systematiska terror. Hemmet
ska vara en trygg plats att leva på, men

En vän till mig berättade nyligen hur
hennes dåvarande fästman (en uppmärksammad coach), när de satt på
sitt favoritkafé kunde le stort mot sina
beundrare, samtidigt som han under
bordet klämde hennes lår så hårt att
avtrycken syntes i flera veckor. Den förvridna logiken var att hon hade lett hon
också – och därmed flörtat skamlöst
med andra. Senare, efter det att deras
destruktiva relation hade tagit slut med
förskräckelse, fick jag själv se hennes fotobevis på blåmärkena. Partnern
hade enligt henne under en tid slutat att
använda sina psykedeliska droger för
att bevisa sin kärlek till henne, men hans
abstinens efter ett liv av missbruk tog
sig våldsamma former på det här sättet.
På min fråga om hur hon kunde stanna hos honom så länge fastän hon visste att han gjorde fel, och fastän hon till
och med hade sinnesnärvaro att samla
vissa bevis, så svarade hon helt enkelt
att hon älskade honom.
Men frågan är vem eller vad det är
vi älskar om man råkar illa ut. En sak
vet jag, och det är att kärlek inte ska ge
upphov till inre och yttre blödningar,
blåmärken och rivmärken.
Att utöva offensivt våld kan aldrig ursäktas. Så enkelt är det. Därefter är allting annat öppet för diskussion.
Zinat Pirzadeh

Förstår du vad jag menar?

Mötley Crüe

Kära läsare,
Vare sig du är optiker eller på något annat sätt
skapar insikter, åsikter och utsikter, önskar jag dig
välkommen till denna spalt.
Idag tänkte jag försöka tala om kommunikation. Jag
menar då framför allt det som kan hända i kommunikationen mellan två människor, t ex A och B.
(A kan förstås vara 50.000 människor och B en liten hysterisk diktator, men vi lämnar sådana extremer
för ögonblicket.)
För att A och B ska kunna kommunicera behövs att
t ex A är sändare och B är mottagare och att det finns
någon typ av MEDDELANDE som ska överföras.
A måste kunna formulera sig någorlunda tydligt
och B måste kunna lyssna och ta emot.
Så perfekt är det sällan!
När jag var barn, var jag väldigt blyg. Mamma framhöll att vi tre barn var unika och fantastiska. Men hon
underströk i samma andetag att det värsta som fanns
var att vara mallig. Man fick absolut inte förhäva sig.
Man fick inte säga att man var bra i pingpong.
Ett korrekt uttryck var: ”Jag tycker det är ROLIGT
att spela pingpong.”
Mamma försökte säkert kommunicera ett gott
självförtroende till oss, men vi hade svårt att hitta det.
Vi blandade ihop självförtroende och självgodhet.
Och självgodhet skulle man sky som pesten.
Ett annat hinder för kommunikation är ironi.
När jag en gång när jag var sju år av misstag välte
en stor mjölktillbringare och mjölken rann ut över bordet, sa pappa: ”Det där var väldigt lyckat.”
Jag förstod ingenting. Lyckat?
Ironi gör kommunikation med barn omöjlig.
Som vuxen har jag gentemot mina egna barn ofta
ramlat ned i den ironiska gropen.
Jag lever alltså inte som jag lär.
Intervjuer är en intressant typ av kommunikation.
Jag har gjort 200 intervjuer i TV i direktsändning.
(Faktum eller försök till skryt?). Programmen hette
sådant som ”MÅNDAGSBÖRSEN” och ”ÄR HALLBERG HEMMA?”.
Om förutsättningarna var goda, kunde det faktiskt
uppstå underhållande kommunikation.
Jag träffade Mick Jagger i Paris. (Okay, det här är
name-dropping – men vad gör man?)
Första kommunikationen på lyxhotellet skedde
före intervjun mellan Jaggers kvinnliga manager
och mig. – ”Om du ställer några olämpliga frågor, så
åker du ut som ett skott!” underströk hon kraftfullt
på brittisk engelska.
Det är djuppsykologi: Varje person som jag träffar
efter att ha träffat henne, kommer att framstå som gemytligheten själv.
Kuvad och osäker leddes jag sen in till intervjurummet. Och så skuttade Jagger in.
Han såg ut som en liten skrynklig gumma.
Han var förstås gemytligheten själv. Jag ställde en
i mitt tycke genial fråga: ”Vilka var störst – Stones
eller Beatles?” Han slog mig på axeln och sa: ”Det
struntar jag i!”
Jag ställde också fler frågor. Hela tiden uppförde sig rock-kungen som en väluppfostrad engelsk
internat-elev.
När intervjun hade sänts i svensk TV, skrev en recensent att jag inte hade vågat ställa några tuffa frågor. Han kan inte ha träffat Jaggers manager!
Kommunikation är lika viktigt som vatten och bröd!
(Man kan, om man ids, se delar av ovannämnda Jaggerintervju på SVT:s minnesTV på svt.se).
Tala, lyssna, skriv, läs!

Mötley Crüe är det ultimata partybandet som festat mer än de flesta och
lämnat tomma kanyler, urdrucken sprit
och sönderknullade groupies efter sig
vart än de dragit fram. Nu intar de då
världens syndigaste stad, Las Vegas,
där faktiskt det mesta är konstgjort
och fejk för att spela på Hardrock Hotel som det första hårdrockband som
någonsin gjort ett gästspel i spelhålan.
Något som annars varit förebehållet
en del före detta världsstjärnor, bögiga
trollkarlar och andra underhållare som
glömt smaken i duschen. Här passar
självklart Mötley Crüe ypperligt in.
Det är även ett helt naturligt steg att
ta för ett band som befinner sig över
50 årsstrecket och kanske har sin,
kreativa framtid, bakom sig. Då passar ett sådant upplägg dem bra. Det
ger pengar, det är kittlande och bra
mycket bättre än att, som till exempel, Judas Priest ger sig ut på ännu en
avskedsturne´.
Sedan är det ju så att rockmusiken
sedan länge är vuxen men trots detta
söker efter att bibehålla lite av sin farlighet. Sedan länge är kryssningarna
med hårda band väletablerade och
hårdrockspubliken är en publik som
dessutom är väletablerad och har gott
om pengar och ställer till väldigt lite
problem. Kolla bara på framgångssagan Sweden Rock Festival som
lockar 35 000 besökare som betalar ganska mycket för att få njuta av en
massa band som kanske sett bättre
dagar. Men upplägget är genialt och
gjort sina upphovsmän rika som troll.
Förhoppningsvis blir Nikki Sixx, Vince
Neil, Tommy Lee och Mick Mars än lite
rikare och motiverade att fortsätta rock
hårt och länge till.
Jag ser fram mot att se flera sådana
här koncept och då gärna med än mera
extra band. Tänk er Entombed spela
på Victoriadagen på Öland, The Haunted ställer upp på Allsång på Skansen
och In Flames får pris för sina insatser
inom exportindustrin. Nej visst ja, det
sista har redan hänt…

Jonas Hallberg

Jerry Prütz

… – men hemma bäst.
Jag hör ljudet långt borta, det närmar sig… ja, jag har tur, hoppar ivrigt
av cykeln i mörkret på bron och lutar mig mot räcket och där, DÄR under
mig kommer tåget skjutande fram ur tunneln med ett rasslande vinande, och spåret tecknar en lång svagt buktad rörelse mot Humboldthains
gamla röda tegeltorn som är nästa hållplats. Ur tågfönstren rinner lysande gult ljus och på sista vagnen lyser skylten S 1 Oranienburg, det är pendeltåget från Wannsee, som far norrut. En vacker scen, jag ryser lyckligt.
Som venerna i en kropp utan uppehåll forslar blodet runt i alla vindlande
kärl far den spårbundna trafiken omkring på ett mirakulöst sätt dygnet
runt. Broar, tunnlar, spår, i Berlin finns det massor av dem, jag känner
mig levande i att försöka förstå och hitta i denna labyrintiska stad.
Ett radioprogram på ettan om exil.
Människor som flytt Chile vid kuppen sjuttiotre och kommit till det säkra
Sverige berättar. Somliga, särskilt
barnen, hittade direkt en trygghet i att
vara svenskar med daghem och Astrid
Lindgren, Vilse i pannkakan och Fem
myror. Men – andra kunde trots decennier av vardagsliv inte vänja sig vid kluvenheten i att ha två hemländer. Vilsna i
sin identitet, splittrade i sina olika kulturer längtade de alltid tillbaka. Och när
demokratin till sist återuppstod i Chile,
kom den svåra frågan, – återvända eller inte. De som återvände kallades Retornados. Men många hittade inte sin
identitet där heller, landet hade förändrats för mycket, minnena stämde inte
med verkligheten. Saknaden efter det
svenska överraskade dem. De vände
kanske än en gång, nu tillbaka till Sverige. Vilket dilemma – här eller där, ”där
är där man inte är, här är där, som man
är”, sjöng Magnus, Eva och Brasse.
Att känna sig hemma. Det är mer
komplicerat än det låter.
Flytta innebär alltid en slags kris.
Även om det är odramatiskt och alls
inte handlar om någon flykt. När man
klipper av rötter som växt sig djupa ner i
huset, kvarteret, köksutrustningen, ordningen, rytmen, doften i hemmet, går
något förlorat, uppstår vakuum i tillvaron. Oreda. Sår. Så småningom – blir
det en ny ordning, ny köksutrustning,
vanor, rötter, dofter. Det handlar ju sen
om allt det andra, ett jobb som fungerar, en social situation, familj, barnbarn.
Det brukar bli bra, såret läker.
Men att vara tvungen att lämna sitt
hem. Är något helt annat.
Jag tänkte mycket på detta för ett
tjugotal år sedan. Jag var nyskild. Det
sammanföll med kriget i Kuwait, minns
skräcken när de sade på TV: nu är det
krig… Irak hade anfallit Kuwait, och
USA och Storbritannien inledde en
massiv motoffensiv. Medierna svämmade över av rapporter om Gulfkriget. I det inre kaos som jag befann mig
i kände jag – herregud, jag är också
i krig! Det inre sammanföll med det
yttre. Och jag kunde precis känna igen
mig i de utsatta människor som fick fly
sina hem på liv och död.
Att skilja sig var att bli hemlös, att
hjälplöst hänga vid relingen i en bräcklig
flyktingbåt. Verkligheten gick inte att förstå. Vad hade vår kärlek varit värd? Allt vi
hade byggt upp gemensamt, bortsopat,
ivägtransporterat till en soptipp. ”Vänd
blad”, ”se möjligheterna i det nya”,
”börja på nytt”, åtskilliga var de muntra
tillropen från bekanta och vänner. Men
jag VILLE ju inte. Gick med blicken riktad ner i marken bland ruinerna, vågade

inte se uppåt, vågade inte möta den nya
skrämmande horisonten. Jag var inte
rustad! Behövde skydd, ett flyktingläger, ett själens FN som serverade soppa och erbjöd tälttak över huvudet.
Världshändelser erbjuder en modell att förstå det privata lilla livet.
Känslan av samhörighet, vi är lika
mycket värda och har samma behov.
Tomtebobarnen. Lyckan kommer,
lyckan går. Lidandet spinner tunna
globala spindeltrådar runt oss och
förenar oss som människor.
Med tiden byggde jag upp en ny tillhörighet, ett nytt sammanhang i en by
i Skåne, horisonternas landskap, jag
målade horisonter, som notlinjer, partitur. Fick en ny hemkänsla i det öppna, osäkra.
Så en dag. Uppstår en ny längtan
att bryta upp. Helt frivilligt. Det invanda
känns instängt. Längtan att se något
annat hörn av världen växer. Bara att
ge sig av, inte ta det så allvarligt det där
med var man hör hemma.
Storstaden med sina spår, förbindelser, löften om möten, moderna människors rastlösa rörelser genom arbete
och fritid ger mig lust och nya perspektiv. Jag är svensk ja, men Sverige är
del av Europa, av världen. Det finns så
mycket mer att få.
Jag har kommit på vad jag söker i
Berlin. Jag följer en gata från öst till
väst, den kan byta namn flera gånger.
Tag Gartenstrasse i Mitte som jag brukar åka till för att gå på simhallen. En
annan gata långt därifrån i gamla väst
heter Gerichtstrasse och där ligger
ateljén. En dag studerade jag kartan
noga och insåg att det var SAMMA
gata, jag kunde bara följa den lätt på
min cykel och mina två viktiga mål blev
hopknutna. Och då kände jag en jublande lycka. Sammanhang! Österlen
hör ihop med Berlin. De döda hör ihop
med de levande. Historien hör ihop
med nuet. Min familj är fortfarande en
familj fast skingrad!
Ja, 2012 är här och det angår oss,
att Ungern har skaffat en ny författning
som öppnar upp för antisemitism. Att
nynazistiska grupper i Tyskland har
visat sig ha ett större nätverk än man
trott. Att många vill stänga in sig i trygg
hembygdsromantik och stänga ute det
främmande. Att Sverigedemokrater har
många motsvarigheter i andra länder.
Det går en isande vind av rädsla över
Europa. Vi måste hålla ett vakande öra
på allt vapenskrammel. Måste bry oss.
Tro på solidaritet och samarbete. Det
goda finns!
– Borta är också bra.
Gittan Jönsson
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Kalle Lind
Människor som har
haft fel: Hans Majestät
Konungen

Stjärnor finns dom?
Samtidigt som jag ser dig lyfta blicken undrar jag om det kan vara av värde att jag sänker min. Ner ner under bordet, linoleum, kvalster, betong. Finns det en mysig vrå för mig
där? Har jag äntligen pajat det här paradiset? Har jag äntligen fått det bevisat att inget
är till för en vardag som min? Ja e verkligen ledsen för det här. Och förstår inget. Om du
gör det, berätta för mig.

I böckerna ”Människor det varit synd om” (2009) och ”Människor som gått till överdrift” (2010) har Kalle Lind samlat reflektioner 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: den demokratiske monarken och folkdemokratins diktator.
Troligen är det inte så lätt att vara konung. Särskilt inte i Sverige, där kungen
inte får bestämma. Under de senaste
årens kaffeflicks-och-gangsterskandaler har nog Carl Gustafs företrädare
på tronen tittat förebrående på honom
från slottsporträtten: vad säger du,
Tjabo? Är de purkna för att du gör dig
av med byxklådan? Skriver de skandalösa böcker om dig? Beslagta deras
tryckpress! Sänd fogdarna på dem!
Tvångsbeskatta dem! Va? Får du inte
tvångsbeskatta dem? Men tvångsbeskatta dem i alla fall – det är det som är
poängen med tvångsbeskattning! Va?
Riksdag? Folkmakt? Demokrati? Vad
är detta för galenskaper? Får du inte
förtrycka ditt folk hur du vill? Sänd hela
flocken till Poltava så ska du se att de
inte är så sturska!
En och annan fördel finns det förstås med att vara kung. En är att det
dröjde trettio år innan hans skandaler
avslöjades, eftersom journalistkåren
fram till dess hade fullt upp med att ta
diktamen när kungen behagade uttala
sig. Och att vara neutral chef över en
neutral stat har absolut sina poänger.
Det innebär trots allt att man kan tycka
lite vad man vill eftersom man officiellt
ändå inte tycker nåt.
Carl Gustaf Bernadotte har genom
åren tyckt både det ena och det andra.
Inte minst har han flera gånger uttalat
sympati för människor som vi andra kanske skulle kalla ”diktatorer”. 1972, när
han fortfarande var kronprins, svarade
han något överraskande på frågan ”vilken människa har gjort starkast intryck
på dig?”: ”Mao Tse-tung! En otrolig
man. Tänk, när han och alla hans anhängare bara vandrade omkring dag
och natt i Kina och kämpade för att nå
sitt mål. Vilken insats. Dessutom har han
skrivit fin prosa och utmärkta dikter.”
Några decennier senare for Deras
Majestäter Konungen Och Drottningen på statsbesök till Brunei för att
träffa sultanen – samt premiärministern, finansministern och försvarsministern – Hassanal Bolkiah. Kungen
förklarade för Expressen att Hassanal
hade en ”otrolig närhet” till sitt folk eftersom han varje år bjuder alla invånare
(40 000) på buffé och skakar hand
med var och en.

Kanske kan man tycka att statschefen i det demokratiska Sverige har en ohälsosamt uppskattande attityd till gubbar som styr hela länder som Ingmar Bergman styrde sina ensembler. Till majestätets försvar
måste dock påpekas att han aldrig brytt sig det minsta om huruvida diktatorn han beundrar står till höger
eller vänster på den politiska skalan. På det viset har
han varit väldigt fördomsfri. För att inte säga neutral.
Under perioden då kungen hängde som mest intensivt med Bruneis sultan, och kanske även högg in
på folkbuffén, passade han på att ge sin bruneiske yrkesbroder en gåva. En mycket fin gåva. En gåva som
bara kungen kan dela ut och som bara hans kollegor i
statschefsbranschen alternativt hans familj kan föräras: Serafimerorden.
Alla vi som inte prenumererar på tidningen Rojalisten ställer oss då frågan: vad i helsicke är Serafimerorden? Ja, att döma av bilderna jag hittar på nätet
är det en … grej. Typ ett simborgarmärke pimpat av
Babsan. Själva broschen kallas kraschan, till detta

tjugofyra år till dess att han avrättades
till folkets jubel.
Nicolae Ceausescu och hans fru/
vice premiärminister Elena anlände till
Stockholm på statsbesök den sjätte november 1980 och åkte fyra dagar senare tillbaka som Elena och Herr Nicolae.
Första kvällen i Sverige deltog de vid en
intim galamiddag för 140 personer, där
Herr Bernadotte höll tal till sina gäster
despoterna och prisade Rumänien för
”en internationellt aktiv och konstruktiv
politik”. Dagen därpå fortsatte pompan
och ståten när statschefsparen åkte en
liten bit genom Stockholm i varsin öppen landå, vilket säkert kändes rejält
glamouröst i början av november.
På det hela taget var reaktionerna
positiva från svenskt håll. Visst gnälldes det lite på ledarsidorna, där man

” Vi ska minnas att detta var 1980. Det skulle dröja
ytterligare nio år innan Ceausescus pangades ihjäl
och västvärlden kom på att de egentligen hade varit
skitonda hela tiden.”
kommer ett ordenstecken och, om mottagaren är riktigt fin, en kedja.
Den som, genom hårt arbete till folkets fromma,
gjort sig förtjänt av en Serafimerorden bär sedan titeln ”Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden” och tituleras i vanligt tal med det gamla adliga
tilltalsordet ”Herr”.
Som ytterligare bevis på ens storhet låter kungen
sin kungliga målare måla den nye riddarens vapen
med Serafimerordens insignier på ett stycke kopparplåt. När riddaren/ kommendören dör, hängs denna
plåtbit upp i den särskilt pampiga Riddarholmskyrkan. På riddarens begravningsdag ringer sen en särskild Serafimerklocka en särskild Serafimerringning
mellan klockan 12:00 och 13:00.
Som framgår av alla dessa viktiga hedersbetygelser så är Serafimerorden det tjusigaste som över huvud taget finns och delas bara ut till människor som
verkligen förtjänar en extra dunk i ryggen. Bland mottagarna hittar vi sålunda prins Daniel, lyxgymsägare
från Gästrikland, prinsessan Lilian, kungens farbrors
gamla ligg, samt alltså buffésultanen av Brunei. Där
finns också ex-Jugoslaviens ex-diktator Josip Tito,
Saudiarabiens oljebröder Fahd och Khalid samt Nicolae Ceausescu, mannen som styrde Rumänien i

försiktigt påpekade att Ceausescu var
en kallhamrad tyrann med en personlighet byggd på lika delar paranoia och
narcissism, men på det hela taget verkar inga högljudda protester ha rests.
Vi ska minnas att detta var 1980.
Det skulle dröja ytterligare nio år innan
Ceausescus pangades ihjäl och västvärlden kom på att de egentligen hade
varit skitonda hela tiden. Det var fortfarande kallt krig i världen och det var
inte lika självklart då som nu att USA
verkligen var ofelbara och att allt kommunistiskt var värdelöst.
1980 tyckte även USA att Ceausescu var relativt god för att vara så ond.
Ceausescu fördömde gärna Sovjet
och ville inte ställa upp på deras vanvettiga påhitt, av det underförstådda
skälet att han ville hitta på sina egna.
Och eftersom USA hatade Sovjet så
måste ju någon som också hatade
Sovjet vara vad vicepresidenten George Bush d.ä. kallade ”en av de goda
kommunisterna”.

Serafimerordens kraschen:

Så fram till det ögonblick då
Ceausescu officiellt blev in i helvetes
jävla skitond, några sekunder efter att
han blivit skjuten och ändå inte kunde
ta några lån mot höga räntor, så var
han rätt okej. Vår svenske monark var
inte ensam om att bjuda in honom på
landårace. Hans brylling, Elizabeth II
av Storbritannien, hade också paret
Ceausescu hemma i Buckinghampalatset 1978. Hon hade säkert också nån
gammal dammig medalj att ge honom.
Både Nicolae och Elena gillade
nämligen det pråliga. Faktum är att de
älskade det pråliga. Dyrkade det. Högaktade det. Var beredda att sälja den
heder de inte hade för det.
På 1980-talet rev de en sjättedel
av Bukarest för att bygga den tre och
en halv kilometer långa Boulevard för
socialismens seger, som ledde fram
till Folkets palats, näst Pentagon världens största offentliga byggnad. När
inte titlar som president, premiärminister och generalsekreterare i kommunistpartiet lyckades täcka allt mäktigt som Ceausescu stod för, gav han
sig också den gamla fascistiska titeln
”conducator”. Givetvis med folkets
goda minne. Det var ju en folkrepublik
han basade för.
Och inför det svenska statsbesöket
1980 hade Ceausescus också lite ödmjukt föreslagit att Uppsala universitet
skulle ge Elena ett litet hedersdoktorat
i kemi, nu när hon ändå hade vägarna förbi. Hon hade redan erövrat flera
akademiska examina i hemlandet, där
vi får förmoda att hennes forskningsresultat verkligen fingranskades, och
tyckte väl inte det var mer än rätt att
också andra länder skulle få hylla henne. Det (gissar jag) muntra gänget på
kemiska fakulteten i Uppsala avböjde
dock påtryckningen. Tydligen är det
inte skäl nog att bli hedersdoktor att
man väldigt gärna vill. Inte ens om man,
som Ceausescus, skickar med en
muta i form av ”en fin bokutgåva”.
Men där de akademiska institutionerna vägrade med hänvisning till stolthet, kunde det svenska hovet alltså
rycka in. Ceausescus åkte hem med
varsin ny glittrig julgransprydnad att
bära på bröstet: han med Serafimerorden, hon med Storkorset av Nord-

stjärnan. Sverige fördjupade sitt utbyte
med Rumänien och såg till att ett femårigt handelsavtal undertecknades.
Alla nöjda, alla glada och det enda man
behövde offra var ett par gamla broscher och lite anständighet.
Nio år senare, på juldagen 1989, arkebuserades paret Ceausescu, hastigt och olustigt dömda för ekonomisk
brottslighet och massmord. Efter att
deras sönderskjutna kroppar visats
upp för världens tevebolag kastades
de i varsin grop, grävda med några meters mellanrum med motiveringen att
paret ställt till så mycket elände tillsammans i livet.
Samtidigt dånade Serafimerklockan
över hela Riddarholmen under en hel
timmas tid. Och i samma veva smög
sig väl någon vaktmästare fram för att
spika upp plåten med Ceausescus vapen och Serafimerordens insignier på
hedersplats inne i kyrkan.
Tjugoett år senare grävdes
Ceausescus upp igen, för att på de efterlevandes begäran dna-testas. Tvivel
förelåg om det verkligen var Nicolae
och Elena som hade begravts 1989
eller nåt annat likartat diktatorspar. Expertis kunde konstatera att visst var
det Ceausescus och så dumpades kadavren åter till maskarna.
Inga rapporter har dock influtit om
att någon ny Serafimerringning hölls
denna andra begravning. Där, men
först där, gick uppenbarligen gränsen.
P.S. Det var alltså egentligen inte
kungen själv som tog initiativet till att
ge Serafimerorden till Ceausescu,
utan statsminister Ola Ullsten. Han
följde dessutom bara praxis, vilken
föreskrev att orden skulle föräras alla
statschefer på statsbesök. Ingen kan
alltså egentligen klandras för något.
Förutom för att ha tramsiga seder och
befängd praxis.
Kalle Lind

Jag gick på lina nej trottoarkant och föreställde mig asfalten tvåhundra meter
ner. Självsäkra steg, rasande fart.
Det är så svårt att tala utan att krossa. Jag försökte men trampade herregud på glas! Hur var det tänkt att med
djupröd blödande fot ens jag skulle
kunna fortsätta? Pokeransiktad? Kan
nån sånt? Jag tror jag försökte. Det
blev pölsa och piss. Javisst.
Framme vid macken undrade jag
varför han inte överöste.
Glasbiten skavde snällt mot benet.
Det gick bra. Det kändes skönt. Det vet
du. Mm. Men också fel. Mot. Naturlagarna. Att inte påtala lugnet var rubbat. Så jag gick till Sabbatsberg. Och
jag gick därifrån. Ingen ringde. Ett kort
sms framåt natten sen: ”Jag har ont
och saknar dig. Puss.” Det betydde så
vitt jag kunde förstå jag har träffat en
annan som e bättre än du. Jag orkar
inte se dig orkar inte höra din röst vill
inte veta känner att du tar mig åt fel håll.
Så bör det ha varit tolkbart. Mhhm.
Det är inte att jag inte tycker om dig.
Det gör jag ju och är bättre efter dig.
Men du skrämmer vettet ur mig. Hjärtklappning och diarré paniska tankar.
Det måste sorteras bort, för svårt ta till
kaffet. Fast det är bra för anorexin. Kanske inte kan vinna dem alla.
Mamma, vem var din stjärna? Mamma vem ville du lysas upp av? Härmar
jag dig?
Min pappa förklarade en gång att
med den flickan gick det inte att leva –
hon ville jag skulle vara hennes far. Sa
han. Går sådant i arv? Hur svamlig e
den här texten? Skärp dig Anna. Var
en man.
Man märker ibland att brudarna
så ofta hänger på och e så sorgliga.
Men vet du jag har aldrig varit så glad
som utan en man. Saknade den. Mannen. Men var glad. Skrattade mycket
MYCKET massor. Avslappnade ansiktsdrag. Som aldrig för jag tänkte
alltid sån e inte jag. Mer än före och
även senare. Och skratt blandat med
avslappnade kinder och panna e ingen
dum combo. Boh boh. De gulligt mot
den egna själen. Det vet jag. Så känslomässiga band. Vad e de bra för?
Binda upp. Känsligheter. Som snärjer
trycker ger håravfall och ångest och
törst. Nej. Räcker så. Kan det inte få
räcka så… Utan att livet blir grådask.
Utan att man börjar sakna knark sprit
och får så ont runt omkring hjärtat att
varje morgon är tankar som: det är ju
faktiskt jag som väljer.
Den första stjärnan jag träffade stod
jag bredvid vid kallskuretdisken på lyxhotellet på Boulevarden i Helsingfors.
Det var maj. Klockan två på natten vi
hade spelat. I smskontakt hade han
bekräftat mig: ”Du kommer att göra så
många underbara skivor, Anna” hade
min stjärna sagt. Och så stod vi med
hamburgertallrikar och bestick på
svartvitrutigt kakelgolv och en av oss

svajade lätt. ”…jag skulle verkligen vilja ha din autograf…” sa jag. ”Nej, Anna, det gååår inte. Vi kommer
skratta så mycket åt det här. Var e min gaffel?” sa
han. Sen var det över.
Bodil Malmsten. För ett år sen stod jag så nära
henne. November. Kallt och fint på Östermalm. Hon
minimal. Med cigarett. I svart. Jag tittar bort, fnissar
inuti, gud, hon. Jag ällllskar ju. Sen. Vänder mig tillbaka
för att se sista skymten av rock passera Frippes hörn.
Slut.
Jag gillar inte mat. Ändå fanns det ett matlagningsprogram, ett enda som jag tyckte om att titta på. Så
när han kom emot mig i korridoren ville jag verkligen
berätta det för matlagaren. Tord? Murkel? Nåt hette
han. Som jag tänkte var rar för han hade rodnande
kinder. Hah de va kul. Jag blev inte omtyckt tillbaka.
”Det går vällldigt mycket influensa” sa han när jag
sträckte fram handen. Fan de borde jag ha tänkt på.
Vad ska jag med hans baciller till? Men nej då kvinna
vidrigt ord.
Undrar om Niklas Strömstedt tycker det är befogat
att det står om honom ”stjärnan indragen i miljonsvindel”. På löpsedel igår. Den som känner sig bekväm
med titeln stjärna räcker upp en hand.
Man kan väl i alla fall sammanfatta det här med att
de celebriteter jag velat le mot och få ett leende tillbaka av ganska hårt har ignorerat mig. Alla utom en. Om
du vill kan du använda det emot mig. Ändå stämmer
det ju inte. Vissa av dem älskar jag ändå på min himmel. Vissa av dem slocknade i avvisningsögonblicket. Kan det inte åtminstone finnas nån logik i det här?
Varför har jag så svårt för din mjukhet? Mia, hjälp.
Jag heter Anna jag ville kanske stanna. Ville jag
det? Njae. Inte säkert. Men ville inte vara ensam.
Längtar efter bekant hud bli varm vara nära sex e roligt nog våga kanske kanske. Man kan ju ta helgen i
Paris röka passera fetman dricka kaffesorter för dollars. Man kan ju bygga luftslott men måste hjälpas åt
va? Vill du? Ärevärte? Ska man testa?
Nej. Nog inte.
Jag var inte gammal när jag märkte skillnaden mellan en fast hand och motsatsen. Motsatsen va utan
intresse utan närvaro utan blick i min. Ingen aning fet
hängande slapp. Den slapp mig alltid. Jag kan inte
låta bli släppa den. Som i Uppsala 93. Du ville ju gifta
oss. Hur menar du att jag skulle kunna hänga med en
som inte kan. Hålla. Hårt. I mig? Som har så snälla
ögon att jag fylls av hat och endast kan se min fot hårt
i magen? Hur menar du att det skulle kunna gå.
Troligen är det bara så att du är bättre än jag. Du
kan snällhet. Du kan tilltro. Du behöver inte konstant
bekräftelse. Din mamma och din pappa gjorde ett
bättre jobb. Och jag e fucked for life. Förlåt. Jag ville.
Kan inte.
Du lyfter blicken. Och jag avskyr att du gör det så
sent. Får jag skylla på det? Får jag skylla på dig? Så
får du skylla tillbaka?
Anna Järvinen
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Björn Wallde

Kulturknuttar
LEGENDEN berättar att den motorcykelåkande skinnknutten föddes i Hollister i mellersta Kalifornien, den 4 juli
1947. Punkt slut. Jaha, och hur vet vi då det? Jo, för att Hollywoodproducenten Stanley Kramer lät göra en film år
1953 om ett motorcykelgäng klädda i skinnjackor som invaderar en intet ont anande oskyldig liten stad i, förmodligen, mellersta Kalifornien. Filmen fick namnet The Wild One.
Om man bortser från en irriterande
upplysning att nu kommer en Stanley Kramer produktion och en onödigt
hotfull varningstext är filmens intro ett
mästerstycke i sin art:
en tvåfilig asfaltsväg, en klassisk
Two Lane Black Top - kultroadmovien
med samma namn rekommenderas –
löper spikrakt genom ett pastoralt
landskap med böljande gräskullar och
spridda lövträd, som fridfullt vajar i den
svaga vinden, och försvinner i fjärran.
En man börjar tala. Han är täppt i näsan och berättar att allt började på den
här vägen och… jaha, men anar man
inte en eller flera små svarta prickar på
vägen där borta i horisonten? Jodå.
Ett svagt men lika fullt ominöst muller
kan uppfattas bakom mannens prat.
De svarta prickarna växer till motorcyklister som fyller hela vägbanan i totalt
förakt för elementära trafikregler. Mannen slutar prata. Mullret dånar. Motorcyklarna kommer allt närmre. En av de
sista, en vit Harley-Davidson fulldresser, är nära att köra på kameran som
grävts ner i en grop mitt i vägen. En
vågad bakhjulssladd räddar situationen. Klipp till Harry Cohns Columbia
studios, 1348 N. Gower Street, Hollywood. Marlon Brando, det var han som
pratade, sitter på en Triumph Thunderbird framför en filmad bakgrund av vägen vi nyss såg i verkligheten. Han är
iförd en skinnjacka av Schott’s Bros.
modell Perfecto #613 One Star. På
huvudet har han en skärmmössa som
antingen har tillhört en Highway Patrol
mc-polis eller en anställd på en Shellmack i grannskapet. På näsan hänger
ett par svarta American Optics, s.k.
pilotglasögon, som distribuerades till

officerare inom samtliga amerikanska
försvarsgrenar under andra världskriget. Alltså inte bara till piloter. De är
helt värdelösa att åka motorcykel med
eftersom de släpper in luft i en koncentrerad stråle rakt in i ögonvrån, som
gör att ögat tåras igen fullständigt så
att man inte kan se ett skvatt. Men de
har ändå blivit kultförklarade och fått
ett något missvisande namn. Killen till
vänster om Brando har däremot riktiga
pilotgoggles av snygg 40-talsmodell
som sitter åt ordentligt med resårband.
Å andra sidan har han inget framlyse
på den breda hydragaffeln. Och ingen
framstänka heller för den delen. Och
så har han en cigarr i munnen. Som
alla förstår är det helt värdelöst att röka
när man kör hoj. Man får glöd i ansiktet
av det hysteriskt brinnande rökverket
och inte smakar det något heller. Den
kutryggige killen till höger om Brando har ett par fräsiga flygarglasögon
av en mer aerodynamiskt utformad
30-talsmodell. På huvudet har han en
keps som kan ha tillhört en nordstatssoldat under inbördeskriget.
Om pilotbrillorna är kultföklarade är
jackan naturligtvis ännu mer kultförklarad; här kan man verkligen tala om
en ikon eller den klassiske slyngelns
självklara kännetecken. Den har gått i
arv från slyngelgeneration till slyngelgeneration sedan 1953 – från den
hojåkande Marlon Brando, via en Brylcrèmeglänsande greaseball som John
Travolta, till punkfigurer som Johnny
Ramone och andra epigoner. Men det
var Brando som började, även om själva jackan uppfunnits långt, långt tidigare, liksom busar på motorcyklar.
Synar man Brandos rollfigur i The

Wild One närmre i sömmarna, finner
man att han egentligen inte är någon
buse alls även om han uppträder lite
suspekt då och då.
Hans självsäkra och rebelliska yttre
är ett hårt skal som döljer ett mesigt
inre. Sådana är alla tuffingar. Det är en
självklarhet för dem som behärskar
elementär tjugofemörespsykologi och
pigromaner. James Dean var väl ungefär likadan i Ung rebell, även om han
var mer av en gråtbenägen neurotiker.
Alltså en som kunde ha gjort succé i
vilken tvångssnyftande artistförsamling med barndomsminnen som helst i
svensk television. Det intressanta med
Brandos yttre skal, d.v.s. hans skinnjacka är att den egentligen avslöjar
honom som en inte alltför farlig buse;
paradoxalt nog talar Perfecto-jackan
och Triumphen sitt tydliga språk. Hans
rollfigur är en helt korrekt återgiven bild
av de hojåkare som härjade i USA från
1910-talet, då motorcyklar blev vanliga, och fram till sent 40-tal då utvecklingen började började gå åt ett annat
håll. Brando och hans polare i Black
Rebels Motorcycle Club sysslade
egentligen med racing, i sin vanligaste
form mest bestående i att köra med gasen i botten runt, runt på en nedlagd
galoppbana eller uppför branta, leriga
backar. Eller också körde man i full fart
på allmänna landsvägar av grus och
ibland asfalt så att jord, grus, olja och
random motordelar sprutade omkring.
Det är här Brandos skinnjacka och Triumph kommer in i bilden. Jackan var
bra som skydd mot fartvinden och vid
omkullkörningar och den engelsktillverkade Triumph var betydligt lättare
och snabbare än de inhemska Harley-

Davidson och Indian. Man kan också notera att Brando förälskar sej i en nystulen trofé från en mc-tävling.
Brando och hans gäng är alltså inga genuina busar
utan snarare ett gäng motorintresserade ungdomar i 30-årsåldern som vill köra ikapp och dessutom tycker att vuxna är löjliga, borgerliga och square.
Vanlig ungdomsrevolt alltså om än utövad av aningen
gamla ungdomar. Lägg också märke till att Brandos
cykel är helt i original. Möjligtvis har han eller fabriken
vid exporten, satt på ett lite högre styre än det lägre
och fulare originalstyret. Men framförallt har han inte
gjort något åt ”kohuvudet”, d.v.s. plåtschabraket runt
lyktan. Det första man gjorde – och till en början det
enda – om man råkat bli ägare av en Triumphmodell
med kohuvud var att demontera det, och sätta dit en
separat lykta med snygga hållare, vilket var ett rent
helvete eftersom hela gaffeln måste plockas isär och
sedan ihop igen. Fy fanken. Men hellre det än att utstå spott och spe för att köra omkring med kohuvud
helt i original.
Det är först när Lee Marvin dyker upp i form av slashasen Chino som man kan tala om en riktig buse i
den här filmen och inte nog med det, han påminner
starkt om de hojåkarbusar som så småningom kom
att kallas outlaws. Chino är skäggig, ovårdad och
saknar skinnjacka. Han har istället en tvärrandig tröja
med en solkig väst ovanpå. Runt halsen har en ölöppnare i ett lädersnöre. På huvudet har han sladdrig flygarhuva med tillhörande glasögon. Hela hans uppenbarelse är slafsig och ondskefull, men framförallt kör
han en risig och något sönderplockad Harley Hydra
Glide. Även Hydran hade ett litet kohuvud och Chino
har konstigt nog låtit det sitta kvar, men man måste
nog ändå konstatera att här dyker en chopper upp för
första gången i filmhistorien. (Dock absolut inte den
sista.) Chino måste på grund av klädsel, möjligtvis
uppträdande och definitivt hojpreferens enligt gängse hojåkarvokabulär klassificeras som en biker, alltså
något helt annat än en tävlingsorienterad skinnknutte. Han skulle möjligtvis kunna utpekas som bikerns
anfader om det inte vore för att en sådan fastnat på
bild i Life Magazine redan i juli 1947.

Bilden i Life förställer en korpulent
man i 30-årsådern sittandes på en
Harley-Davidson sidventilare av ungefär 1945 års modell. Han är iförd
en uppfläkt khakijacka med tillhörande brallor som stoppats ner i ett par
rejäla boots med spännen och allt i
standardutförande för amerikanska
hojåkare då som nu. På huvudet sitter
en baseballkeps på sniskan. I vardera
handen har han en ölflaska. De han
redan druckit upp ligger i ett berg runt
hojen. Bilden är arrangerad och tagen
ungefär den 4 juli 1947 i Hollister. Den
heliga dagen i den heliga staden. Där
sitter alla bikers anfader. Hans namn
är okänt, det finns förslag på åtminstone två namn, kompletta med för- och
efternamn, men han förblir för kultens
skull ändå namnlös.
LEGENDEN säjer alltså att det
var i Hollister det hela började. Staden hade utsetts att husera 1947 års
Gypsy Tour, den första sedan krigsutbrottet 1941. Gypsy Tour var sedan
1910-talet, årligen återkommande motorcykeltävlingar som förlades till småstäder och turistorter runt om i USA.
Hollister hade varit värd tidigare och
det var inget konstigt med det om det
inte var för de ödesdigra planer som
smiddes i södra Los Angeles åtskilliga
miles därifrån. Motorcykelklubben The
Boozefighters – namnet ger en hint
om vad som komma skulle – planerade
nämligen att fira Independence Day,
alltså 4th of July, i Hollister och samtidigt titta på tävlingarna. Den legendariske kultfiguren ”Wino” Willie Forkner
och hans gäng drog iväg på sina Harleys och Indians. Det gjorde fyra tusen
andra festsugna motorcykelentusi-

aster också. Resten är LEGENDEN.
Bilden i Life med några raders bildtext
ledde till en underlig novell i Harper’s
Magazine om hur ett gäng motorcyklister iförda khakiuniformer med ridbyxor,
flygarhuvor och grönfärgade glasögon
invaderar en liten stad i mellersta Kalifornien och råkar köra ihjäl en hotellägares vackra dotter inne i hotellobbyn
och sedan åker därifrån. Denna mystiska novell fick bli underlag till filmen The

med viss kännarmin och fingertoppskänsla för bloddrypande skräp att titta lite närmre på skandalpressens ideliga reportage om mc-gängens knarkande,
våldtäkter, mord och fylleorgier. Resultatet blev kort
sagt filmen The Wild Angels med Peter Fonda i huvudrollen. Och Nancy Sinatra. Filmen hade premiär
1966, vilket är viktigt att komma ihåg. Det är året då
svenska hojåkare förmodligen under inspiration av
Fondas kromade, springergafflade Panhead, började utveckla chopperdesign, för att tjugo år senare
göra Sverige till en världsledande hojbyggarnation.

”Om pilotbrillorna är kultföklarade
är jackan naturligtvis ännu mer
kultförklarad; här kan man verkligen
tala om en ikon eller den klassiske
slyngelns självklara kännetecken.”
Wild One och ur detta sammelsurium
föddes myten.
Under det att Hollywood vände kamerorna mot rymden med dess ondskefulla, kommunistiska invånare och
deras ständiga försök att invadera
oskyldiga småstäder i Kalifornien utvecklades hojåkarmyten runt om i
San Fransiscos Bay Area och i södra
Kalifornien. De tävlingsinriktade mcracingklubbarna började omvandlas till gäng med mer Chinoliknande
medlemmar i samma takt som deras
hojar förskönades med krom, långa
framgafflar och höga styren. Filmproducenten och regissören Roger
Corman som var frenetiskt verksam i
Hollywoods undervegetation började

Det är också året då John E. Franzén målar bikereposet Hell’s Angels of California, som ganska omgående köptes upp av Moderna muséet. En fullkomlig
störtflod av bikerfilmer producerades. Fram på vita
duken – och i verkligheten – klev långhåriga, skäggiga och skitiga bikers med till oigenkännelighet nedslitna skinnpajar och ovanpå det en om möjligt ännu
mer sliten, möglig och oljig jeansväst ihophållen av av
kedjor och 1%-patches och annan obskyr parafernalia och med ett sinistert klubbmärke på ryggen. Så
såg biker haut couture ut mot slutet av 1960-talet. På
filmdukarna härjade mc-gängen innehållande både
Jack Nicholson, John Cassavetes, Ann-Margret, Harry Dean Stanton, Dennis Hopper, She-Devils och en
och annan varulv. Alla åkte långgafflade choppers i
stora gäng på Kaliforniens svepande highways längs
kuster och i öknar. Hår, skägg och fransar fladdrade i
solen och inte en störthjälm så långt ögat nådde. I de

värsta lågbudgetproduktionerna sågs
en och annan Husqvarna bland taffligt
ombyggda BSA och Norton.
Den stora skrällen kom 1969 då kultfilmen Easy Rider hade premiär. Visserligen har Peter Fonda och Dennis Hopper credits som huvudrollsinnehavare,
men stjärnorna i sammanhanget är utan
tvekan deras hojar. Fondas Captain
Americahoj, en kromad och stretchad
bentlegram med en helkromad Panhead-motor, den vackraste motorn H-D
har skapat, långa välsvarvade hydrauliska gaffelben med en liten bullig lykta.
En liten välformad peanut-tank med
Stars and Stripes lackade i metallic.
Obromsat smalt framhjul. Högt cleant
styre på vackert och funktionellt designade dog bone risers. King and Queen
seat med kromade nitar och hög sissybar. Platt bildäck bak och höga svepande avgasrör med fishtails. Den hojen
satte standarden och byggdes i miljontals varianter under hela 1970-talet.
Hoppers Billy Bike är lite diskretare och
egentligen ingen typisk 70-tals chopper. Med sitt raka låga styre och ganska
korta och breda Wide Glide-liknande
gaffel och framåtlutade körstil är den
mer lik det som byggs och åks idag.
Själva filmen är olidligt usel… nog
sagt, man orkar helt enkelt inte beskriva hur… nä, helst vill man glömma
både Fonda och Hopper, salig i åminnelse, och istället lovsjunga Ben Hardy
– God bless – skaparen av de två fenomenalt vackra kulthojarna, amen.
Björn Wallde
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En längre och mer detaljerad text av C-J om Döblin och Skladanowsky, Berlin-Stettin-Szczecin,
finns att läsa som kostnadsfri e-bok på www.lasen-bok.com

Foto: C-J Charpentier

1.

Nedslag i Stettin
Litteratur och film för mig till den en
gång svenska och därefter tyska staden Stettin – idag polska Szczecin.
Ty här vid Oder föddes en av Tysklands största 1900-talsförfattare, och
här gjordes en av världens första filmer,
och här finns också världens förmodligen äldsta i bruk varande biograf!
Författaren hette Alfred Döblin
(1878–1957), filmaren Max Skladanowsky (1863–1939) och biografen
bär namnet Pionier.
Alfred Döblin såg dagens ljus i ett judiskt hem vid den myllrande gatan Am
Bollwerk som löper utmed kajerna på
Oders västsida – en gata som på den
tiden närmast kan liknas vid Strandvägen i Stockholm. Fadern var en skuldsatt skräddare, och familjen flyttade
ofta – bland annat till den närbelägna
Frauenstrasse. Varefter fadern 1888
rymde till USA med en kvinnlig anställd, vilket tvingade hustrun och hennes fem barn att bege sig till Berlin.
Alfred disputerade i medicin 1905,
försörjde sig som läkare och samhällskritisk skribent, och 1929 kom hans nyskapande mästerverk Berlin Alexanderplatz. Varpå det nazistiska mörkret
drev honom i landsflykt – kort före bokbålen vid Operan i Berlin.
På 1890-talet experimenterade
berlinaren Max Skladanowsky med

foto och ljusbilder, och den första november 1895 – två månader före bröderna Lumière – hade han uppfunnit
såväl filmkamera som projektor. Och
kunde visa världens första underhållningsfilmer, däribland en minutlång
sekvens av en boxande känguru, på ett
nöjesetablissemang i Berlin.
Året efter for Max till Stettin för att

mer teknikkunniga bröderna Lumière, inleddes en veritabel biografboom.
En av de många som hakade på den revolutionerande nyheten var Albert Pietzke, som 1909 övertog
och moderniserade den två år gamla biografen Helios på Falkenwalder Strasse i centrala Stettin. Pietzke sprängdes dock i bitar av en granat under första
världskriget men hustrun Hedwig drev verksamheten
vidare.

dokumentärfilm saknar i princip helt
bebyggelse, är hårt trafikerad och ska
förvandlas till strandpromenad. Medan
ett av familjen Döblins många visten
är återuppbyggt i modern tid – efter
gamla stadsplaner och vykort.
På Pionierbiografen rullar alltjämt rörliga bilder, och det imposanta
1800-talshuset är vackert renoverat;

2.

”Samtidens Szczecin bär fortfarande spår av kriget,
vilket gör gårdagen svår att visualisera. Gatan där
Döblin föddes och där Skladanowsky gjorde sin
dokumentärfilm saknar i princip…”
visa film och filma, vilket bland annat
resulterade i den tidiga dokumentären Leben und Treiben am Bollwerk,
som skildrade folklivet på gatan där
Döblin föddes.
1931 filmades Berlin Alexanderplatz
för första gången, och av en ren slump
kom huvudrollen att innehas av den
nu uppburne skådespelaren Heinrich
George (1893–1946), född och uppvuxen några hundra meter från familjen
Döblins dåvarande bostäder i Stettin.
Med Skladanowskys uppfinning,
som vidareutvecklades av de betydligt

Under andra världskrigets sista år utraderades
Stettin nästan helt av brittiskt bombflyg, inkluderande
paradgatan Am Bollwerk och kringliggande kvarter.
Men biografhuset på Falkenwalder Strasse överlevde, och kunde dessutom visa film under hela kriget.
1946 ströks alla tyska namn. Am Bollwerk blev Piastowski, Frauenstrasse bytte namn till Panienska,
och Falkenwalder Strasse gavs det hyllande namnet
Wojska Polskiego, eller De Väpnade Polska Styrkornas Boulevard. Varefter den gamla biografen ett par
år senare döptes om till Kino Pionier.
Samtidens Szczecin bär fortfarande spår av kriget, vilket gör gårdagen svår att visualisera. Gatan
där Döblin föddes och där Skladanowsky gjorde sin

har dessutom blivit en attraktion bland
filmintresserade.
Mitt hotell, slutligen, ligger i ett
hus som likaså överlevt. Vid ett litet
grönt torg som under tolv år hette
Adolf-Hitler-Platz.

1. Pionier har visat film oavbrutet sedan
1907/1909, och anses idag troligen vara världens äldsta biograf
2. Piastowskiboulevarden. Här – i ett hus som
inte längre finns – föddes författaren Alfred
Döblin, och här gjordes en av världens första
journalfilmer

C-J Charpentier

3.

3. På dagens Panienskagata, till vänster om bilen, bodde familjen Döblin under ett år. Huset
bombades sönder och samman men är sedan
en handfull år återuppbyggt
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N.Chomsky
Översättning: Lotta Askaner
Bergström

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 nyhetsorganisationer 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.

Vad är realism?
Häromdagen hörde jag en förklaring, att det var konst eller litteratur som liknar verkligheten. Eller rättare sagt gav
en illusion av verkligheten. Realism betyder alltså att vi tror på det vi ser eller läser. På Louisiana pågår just nu en
utställning med gigantiska fotografier av Andreas Gursky, en av de fotografer som på 80-talet lyfte fram fotografiet
som konstform närmast jämförbar med måleriets stora format. Och de är väldiga, Gurskys foton. Rika på detaljer.
En av hans mest kända bilder visar en
konsert med Madonna. Fotot är taget
snett uppifrån. Publiken är en myllrande hop, runt scenen reser sig väldiga
byggen, några dansare eller akrobater
hänger högt uppe, beredda att hissas
ner, och någonstans i detta myller kan
man med möda upptäcka stjärna själv.
Skärpan är hysterisk, det är möjligt att
krypa inpå fotot och se individerna i
publiken.
På ett annat foto har han avbildat ett
bostadshus à la miljonprogrammet,
och här kan den nyfikne i princip kika in
i varje lägenhet.
Oj, tänker den som inte värjt sig från
början, bortstött av den tydliga retoriken, av den övertydliga pedagogiken,
som säger, att detta är Verklighet. Detta har hänt. Detaljen går i god för det.
Men dröj litet och fotona blir allt absurdare. Som om vår värld remixats av något slags Jules Verne.
Den väldiga närsyntheten avslöjar
sig snart. Det är omöjligt att ta sådana
foton. Är det ens foton? Gursky har använt kamera i olika positioner förstås,
men framförallt har han gjort bilderna
med långsam möda i något avancerat
bildbehandlingsprogram.
Realistiskt? Jag tänker inte ens att
Gursky vill ge illusion, han snarare refererar till, han talar om och resonerar
om den ”verklighet” vi känner igen oss
i. Kalla det realism, den som vill, men
då skuggar begreppet bilderna. Om
Gurskys monumentala bilder ses som
olika förslag från hans sida, hur världen
ter sig, kanske till och med är, ja, då blir
bilderna något annat. Låt oss i Gurskys
fall strunta i det där med realismen och
acceptera hans berättelse på samma
vis som vi till exempel accepterar Franz
Kafkas ”Processen” eller ”Slottet”.
På mig verkar Andreas Gurskys foton på det viset.
Verkligheten är något annat, som
han kommenterar. Ja, till och med moraliserar över.
Det fanns för många årtionden sedan en debatt inom vänstern om just
realismen. Bakgrunden var förstås de
propagandistiska socialistiska så kal�lat realistiska målningar, som var officiell konstpolitik i Sovjetunionen. De
skulle ge goda vibbar, ett slags samhällelig feelgood-konst. De kallades
realistiska för att legitimera en verklighet som var allt annat än fulländad.
Mot detta ställde till exempel den
ungerske marxisten György Lukacs
sina idéer om vad realism borde vara.
Han menade att ett konstverk var realistiskt inte för att det föreställde eller
avbildade verkligheten men för att det

visade något som var typiskt, som på
djupet betecknade motivet. Det där fotografiskt exakta eller petigt avbildande, det hade således inget med realismen att göra.
Vad är nu detta för akademiska dillerier? Vem bryr sig om realism eller icke?
Jag kom faktiskt att tänka på den
kraft realismen kan ha, då jag såg Gerhard Nordströms utställning på Malmö
konsthall.
Där finns en hel svit gjord mitt i realismens öga i början av 70-talet. Nordström kallade den ”Sommaren 1970”,
en svit landskapsmålningar från Österlen var det tänkt, men rapporterna från Vietnamkriget trängde sig på.
Nordström infekterade den ljuvliga
sommargrönskan med bilder han sett
från kriget, fruktansvärda bilder. Då
han började sitt projekt, på många vis
driven till det av en tidens nödvändighet, fanns det kolleger som varnade
honom, att om han gick in i ett politiserat måleri, skulle han skada sig själv.
Det här var nämligen en mycket polariserad tid. Mot ett traditionellt måleri
stod ett måleri med budskap. Långt
ifrån alltid var det där budskapet så väl
formulerat.

att resonera, kanske inte så mycket att
övertyga som att göra motiven tydliga.
Men där upphör likheterna.
Detaljen är emellertid viktig i båda
fallen. Men på helt skilda vis.
Den som går nära en målning av
Gerhard Nordström möts av ett abstrakt färgkonglomerat. Motivet löser
upp sig. Ett spår av handen är kvar.
Tecken för ögat dröjer. Det var det här
jag tog för buskage, tänker betraktaren, som närsynt granskar de gröna nyanserna genombrutna av ljus. Längre
från illusionen kan man knappast komma. Men i den här upplösningen ligger
en total tro på betraktarens förmåga
och intelligens, hon förmår se, hon förmår tänka och känna inför målningen.
Gerhard Nordström är fascinerad
av döden, av upplösningen. Målningarna av ruinerna och de döda i Pompeji,
offer för vulkanutbrottet år 79, är murriga, dämpade, fuktiga och krampaktigt smärtsamma. Det är kanske en
parallell till Vietnambilderna, för de har
att göra med en stormakt, ett imperium, som löses upp och krackelerar.
Det är rester, lämningar. Spår. Samtidigt förhåller sig konstnären ganska
osentimentalt till dem. Han konstate-

”Den som går nära en målning
av Gerhard Nordström möts av
ett abstrakt färgkonglomerat.
Motivet löser upp sig. Ett spår
av handen är kvar. Tecken för
ögat dröjer.”
Nu gick Gerhard Nordström ändå in
i den engagerade bildens värld. Rester
av sprängda människor hänger i trädet,
döda kroppar döljer sig i de österlenska buskarna, och högt där upp flyger
en amerikansk helikopter med liket av
en dödad fiende på släp.
Skärpan i den här dialektiken låg i
hur måleriet såg ut. Nordström excellerade i ett noggrant måleri där ljuset
spelar. Genom löven bryter solen. Allt
detta finns kvar plus dubbelexponeringen med Vietnam. Det var det som
gjorde att ”Sommaren 1970” fick ett så
stort genomslag, då sviten visades på
Galleri Doktor Glas i Stockholm 1972.
Det var ett storslaget måleri med ett
politiskt aktuellt tema.
Precis som Gursky gillar Nordström
det stora formatet. Det ingår i sättet

rar, registrerar, noterar hur varje tid är
havande med sin egen undergång och
kanske till och med en kommande tid
för den som vill se.
Den österlenska naturen blir så Vietnamkrigets antites.
Övergivenhet, förfall, upplösning.
Gerhard Nordström återskapar spåren
och noterar tomheten, men alltid bor
där lysande färgkonglomerat, spel av
färger som också då de granskas nära
lyser starkt och övertygande. De dör
inte. Det är som om målningarna innehöll fröer, en oanad växtkraft i själva
färgen. Men de gör de ju inte, det är hur
Nordström är förtrogen med dem det
handlar om. Förtroligheten heter tradition, hantverk och en blick där konventioner och andra ointressanta vanligheter skalats av.

Vilka är ”omänniskor”?
Målning Gerhard Nordström

Det gäller att veta vad som är viktigt.
Baksidan av förfall och nollställning är de magnifika
porträtten av åkrar under olika årstider. Ofta saknar
de horisont. Jorden buktar och böjer sig mörkt, fuktigt, tungt. Men i förvåren börjar den gnistra i en berusande blandning av fukt, kyla och värme.
Jag talar om sena målningar där årstidernas cykliska tid besegrat den lineära.
Det är så med gamla målare i 80-ålderna, likt gamla bluesgubbar blir de bara bättre och bättre. De vet
vad varje ackord och tonslinga tål att bära och de kan
utnyttja dem. Varje gammal treklang klingar friskare
och mer erfaret än någonsin tidigare.
Om ”Sommaren 1970” var en stark positionering,
en krasch mellan idyll och verklighet, som idag är ett
övertygande och ännu skakande tidsdokument, så är
definitivt alla målningarna av plöjda åkrar och vilolettskimrande tjockt målade rotvältor ännu mer en insikt i
liv och måleri. Som sagt, det är blues och erfarenhet,
svärta som bara kan finnas hos den som tillbringat
många årstidscykler på den här jorden.
Måleri är sånt. Ett slags offentlig privat poetisk musik. I alla fall den komplicerade, krävande tradition,
som Gerhard Nordström gjort till sin. Jag behöver
inte räkna upp alla mästare som föregått honom och
som han är bundis med sedan årtionden. Han är ju
själv en av dem.
Ja, så var det det där med realismen. Den smyger
sig liksom på likt en ton av trovärdighet, klangen hos
en röst, rörelsen av en pensel, som stannat upp vid
ett ackord av några färger.
I det färgackordets öga bor konstnären som ser –
och som kan.
Thomas Millroth

Den 15 juni, tre månader efter att Natobombningarna i Libyen hade påbörjats, uttryckte Afrikanska unionen sin
åsikt inför FN:s säkerhetsråd om attacken. Det var en attack från de imperialistiska stormakter som ofta angripit Libyen; Frankrike och Storbritannien. De hade hjälp från USA som koordinerade angreppet i det första skedet,
och från några andra länder som bidrog med marginella insatser.
Vi ska inte glömma att det var två attacker. Den första var i enlighet med FN:s
säkerhetsråds resolution 1973 som antogs den 17 mars. Resolutionen krävde
att en flygförbudszon etablerades över
Libyen, ett omedelbart eldupphör och
åtgärder för att skydda civilbefolkningen. Det dröjde inte länge förrän den
interventionen förkastades och det imperialistiska triumviratet anslöt sig till rebellstyrkorna för att fungera som deras
flygvapen.
När bombningarna började krävde
Afrikanska unionen att man skulle använda diplomati och förhandlingar för
att försöka undvika en trolig humanitär
katastrof i Libyen. Inom en månad hade
BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland,
Indien, Kina och Sydafrika) anslutit sig
till AU. Andra ställde sig också bakom
kravet, bland dem det största Nato-landet i regionen, Turkiet.
Det angripande triumviratet var faktiskt en helt isolerad grupp. Syftet med
attackerna var att eliminera den nyckfulle tyrannen som de hade stöttat när det
var lönsamt att göra det. Man hoppades
på en regim som var mer tillmötesgående mot västvärldens behov att kontrollera Libyens rika naturtillgångar, och kanske också att Libyen skulle vara en bas
för AFRICOM, USA:s särskilda militära
kommando för Afrika. AFRICOM har än
så länge sitt högkvarter i Stuttgart.
Det är omöjligt att veta om de relativt
fredliga metoderna som angavs i Säkerhetsrådets resolution 1973, och som
större delen av världens länder stod
bakom, hade lyckats avvärja den fruktansvärda förlust av människoliv och allmänna förstörelse som Libyen drabbades av.
Den 15 juni meddelade AU Säkerhetsrådet om att ”det har varit egenmäktigt, arrogant och provokativt att
ignorera AU under tre månader och att
fortsätta med bombningarna av Afrikas
heliga mark.” AU framlade också en plan
för förhandlingar och övervakning i Liby-

en som skulle utföras av AU-styrkor, och andra åtgärder för en förlikning – men till ingen nytta.
I sitt krav till Säkerhetsrådet redovisade Afrikanska
unionen också bakgrunden och orsaken till sin oro:
”Suveränitet har varit ett medel för frigörelse för Afrikas folk som börjar lägga om kursen i de flesta afrikanska länder, efter århundraden av rovdrift genom
slavhandel, kolonialism och nykolonialism. Vårdslösa
angrepp mot de afrikanska ländernas suveränitet är
därför detsamma som att på nytt skada det afrikanska folkets öde.”
Det afrikanska uppropet stod att läsa i den indiska

forskaren Ronald R. Krebs, anses problemet vara den israeliska ockupationen; artikeln har som undertitel ”Hur
ockupationen förstör nationen.” Vilken
nation? Israel förstås, som skadas av
att pressa stöveln mot omänniskornas
nackar.
Ett annat exempel: I oktober fick
frigivningen av Gilad Shalit, den israeliska soldaten som tagits tillfånga av
Hamas, stora rubriker. Artikeln i New
York Times Magazine handlade om fa-

”Arabförbundet avancerade plötsligt
till att vara människor den 12 mars,
då de gav sitt stöd till FN…”
tidskriften Frontline, men förtegs för det mesta i västvärlden. Det var ingen överraskning. Afrikaner är ju
”omänniskor”, som George Orwell kallar dem som
inte platsar i historieskrivningen.
Arabförbundet avancerade plötsligt till att vara
människor den 12 mars, då de gav sitt stöd till FN:s
resolution 1973. Men populariteten dalade fort när
förbundet sedermera inte stöttade västmakternas
bombningar av Libyen.
Och den 10 april återgick Arabförbundet till att
vara omänniskor när de krävde att FN skulle införa en
flygförbudszon även över Gaza och upphäva den israeliska belägringen. Kraven ignorerades praktiskt
taget.
Det är helt logiskt, för palestinier är prototypen för
omänniskor, vilket vi ofta får bevis för. Ett exempel är
november/decembernumret av Foreign Affairs, en
amerikansk tidning som behandlar internationella relationer. Där finns två artiklar om konflikten mellan Israel och Palestina.
Den ena är skriven av de israeliska regeringstjänstemännen Yosef Kuperwasser och Shalom Lipner,
och lägger skulden för den pågående konflikten på
palestinierna för att de inte vill erkänna Israel som en
judisk stat (enligt diplomatiska normer som säger
att stater kan erkännas men inte privilegierade delar
inom staterna).
I den andra artikeln, skriven av den amerikanska

miljens lidande. Shalit frigavs i utbyte
mot flera hundra omänniskor som vi
inte vet mycket om, förutom att man
kallt undrade om deras frigivning skulle
skada Israel.
Vi fick inte heller reda på något om
de hundratals andra häktade personer
som länge vistats i israeliska fängelser
utan att ha blivit anklagade för något
brott.
Bland de fångar som inte nämns är
bröderna Osama och Mustafa Abu
Muamar, civila som kidnappades av
israeliska styrkor när israelerna gjorde
en räd mot Gaza City den 24 juni 2006
– dagen innan Shalit tillfångatogs.
Bröderna ”försvann” sedan in i det israeliska fängelsesystemet.
Det finns olika meningar om att tillfångata en soldat från en anfallande styrka, men att kidnappa civila är
helt klart ett mycket allvarligare brott
– om det nu inte är omänniskor som
kidnappas.
Det finns förstås mycket värre brott,
till exempel de allt hårdare attackerna
mot Israels beduinbefolkning i ökenregionen Negev i södra Israel.

Än en gång drivs befolkningen ut enligt en ny plan som syftar till att förstöra
dussintals beduinbyar som befolkningen tidigare hade hänvisats till. Naturligtvis av humanitära skäl. Den israeliska regeringen förklarade att tio judiska
bosättningar skulle grundas där ”för
att göra Negev attraktivt för en ny befolkning”. Det vill säga, för att ersätta
omänniskor med tillåtna människor.
Vem skulle ha något emot det?
Omänniskornas märkliga släkte
finns överallt, även i USA: i fängelserna som är en internationell skandal, i
soppköken, i de slitna slumområdena.
Men exemplen är missvisande. Hela
världens befolkning balanserar på
kanten till en avgrund. Det påminns vi
om dagligen, också av små händelser.
Förra månaden stoppade till exempel
republikanerna i det amerikanska representanthuset en nästan kostnadsfri
omorganisation som syftade till att undersöka det extrema vädret 2011 och
presentera mer korrekta väderutsikter.
Republikanerna fruktade att undersökningen skulle kunna bli en kil som
öppnade för ”propaganda” om global
uppvärmning. Global uppvärmning
är ett icke-problem enligt regelboken
som de nominerade kandidaterna till
det som för många år sedan var ett riktigt politiskt parti, läser ur.
Stackars beklagansvärda släkte.
Noam Chomsky © 2012
Distribuerad av The New York Times
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Månadens
klassiker
Artrock?
När jag ser konsertinspelningar (jodå, det finns
många festivalinspelningar från t.ex. Polen, Tyskland
och de baltiska staterna i omlopp, tv-stationerna där
är bra på att dokumentera jazz) med Esbjörn Svensson Trio och närmar vi oss nutiden, blir kopplingen till
mer progressiv musik, artrock, och mindre jazz tydlig.
”Serenade For A Renegade” från ”Strange Place For
Snow” (2002) känns som vattendelaren. Att de kal�lade sig för ett popband som spelade jazz förstod jag
aldrig, för inledningsvis var de som vilken habil jazztrio
som helst, som antingen kunde stått på Faschings
scen eller i ett hörn vid reklambyråinvigningen, det var
först när de började ta ut svängarna som mitt intresse
väcktes, att de hade något sällsynt eget bortom jazzfacket. Live var det energi så det sprakade, Esbjörn
hukad över tangenterna som en stubbad, ledigt klädd
Glenn Gould, trummorna fick ta mer plats efter hand,
Dan Berglunds bas mer och mer uttrycksfull och mindre stödjande, rotad i en hårdare rock. Varje skiva fick
sin jazzgrammis och ”Leocucyte” blev en frustrerande svanesång eftersom Esbjörns fatala dykolycka
kom emellan vägen framåt och det som nu började
låta helt eget, en parningsdans mellan King Crimson
och Keith Jarrett, påstått helt improviserat men de förberedda noterna fanns säkert i det samspel trion uppnått – men vägen tog slut, abrupt.
Jag tror det krävs mycket mod, mycket bearbetning och samtidigt en obändig lust att ta det som var
påbörjat vidare. Dan Berglund startade sin grupp
Tonbruket, trummisen och Esbjörns barndomsvän
Magnus Öström sin egen och i år är bådas skivor
(Berglunds andra) nominerade till jazzgrammisen
(14 februari vet vi vem som ”vann”, om det nu går att
tävla i musik). Det här är ytterligare gränsdragningsgummiband vad beträffar jazzgenren, tecken på att
jazzen är mer inkluderande än någonsin. Kommentaren vid Tonbrukets spelning i somras på Ystads
jazzfestival (etablerad redan år två, helt och hållet Jan Lundgrens förtjänst, en makalös bedrift!) att
”det här är ju inte jazz!” kanske var berättigad, men
för mig spelar det ingen roll. Magnus Öströms skiva
”Thread Of Life” (Act) är gränsöverskridande och
mörk, än en gång mer progressiv än regressiv musik,
intensiv och förankrad i en saknad som går att ta på
(vilket är naket i ”Ballad For E” där både Dan Berglund och Pat Metheny gästar). Dan Berglunds andra
Tonbruket-skiva ”Dig It To The End” (Act) är långt bråkigare än debuten (som även den vann Grammis),
hans rockförflutna simmar upp till ytan, det blir hårt,
det blir post-rock, det blir fantastiskt levande Martin
Hederos-tangenter som leder in i en progressiv sjuttiotalsvärld, det blir kopplingar till allt mellan Mogwai,
Porcupine Tree och rent av Radiohead – det går inte
att genrebestämma, men jazzrock it ain’t, kanske det
enda det inte är. Efter Tonbrukets konsert i Malmö i
höstas pratade jag med den legendariske trummisen
Bill Bruford, hans blick lyste när han efter sista extranumret sade ”I love the textures, the sound; there’s
nothing like it in the UK” och hans fru ville genast ha
repris och frågade Dan Berglund när nästa konsert
skulle gå av stapeln. Själv var jag också smått överväldigade och tyckte att Tonbrukets nästa cd måste
bli en live-cd, för på bara den korta tid som passerat
mellan Ystad och Malmö hade kvartettens samspel
blivit ännu tajtare, ännu mer spontant, ännu mer våghalsigt och avslappat, inte minst gitarr och trummor
friare, lyckligare. Magnus Öström å sin sida och Tonbruket å sin är bland det absolut bästa Sverige kan
uppvisa i musikväg idag.
Ibland är musik så dålig att den närmast blir intressant just därför. Så är kanske inte fallet med t.ex. Dennis Weavers taffliga country-lp ”One More Time” eller när William Shatner deklamerar ”Mr Tambourine
Man” (utan att ange ett enda ”star date”), men samlingsskivan ”The World’s Worst Record Show”, som
blev ett resultat av gamle BBC-DJ:en Kenny Everetts
fyra radioprogram från 1977 (finns att lyssna på här:
http://www.chronoglide.com/wwwshome.html)

Lördagen den 14:e
fyllda med musik som upphovsmännen
inte avsett vara roliga (fast med Jimmy
Cross’ ”I Want My Baby Back” vet man
ju inte så noga, denna berättelse om
kärlek även efter döden kan inte ha varit allvarligt menad till att börja med...),
är det definitivt, långt roligare än amerikanska tidskriften/förlaget Re/Searchs samlingar på 90-talet som blev för
allvarliga i sin jakt på det märkliga. Att
Jess Conrad fick med tre (!) spår på
samlingsskivan är i sig skrämmande,
än värre att en av de tre låtarna, ”My
Pullover”, även finns i en svensk coverversion med Lasse Lönndahl som
”Min pullover”, ”den sämsta låt jag någonsin spelat in”, säger han själv: ”Min
pullover är väl inte ny, men jag bär den

kens breda uttryckssätt; det andra är
en (av många) cd med Hr Dansk Samtida Musik, alltså Poul Ruders. Det amerikanska skivbolaget Bridge må också
vara en volymmässig (och tidig!) tillskyndare att presentera Ruders’ musik
när den knappt hunnit ur partiturskrivaren, men dacapos cd med pianomusiknedslag åren 1967 till 1990 i uttrycksfulle Rolf Hinds händer är en pärla, tät
och utmanande musik som blir tillgängligare ju närmare nutiden vi kommer (eller om den fortfarande är utmanande
på ett mer lurigt sätt?).
Och jag måste få nämna två till, nu
skivbolaget Onyx: pianisten Jonathan
Biss har tänkt tillbringa de kommande
elva åren med att spela in Beethovens

”Det här är ytterligare
gränsdragningsgummiband
vad beträffar jazzgenren,
tecken på att jazzen är mer
inkluderande än någonsin.”
ändå så gärna ty, när jag bär den så
tänker jag på dig, för du gjorde den enbart för mig.” Stikkan Andersson stod
för översättningen, som brukligt var på
den tiden.
I Malmö finns ett litet, kvalitetstyngt
skivbolag, Euterpe Musica, vars utgivning må vara av begränsad omfattning,
men innehållet är desto mer dramatiskt. Nu aktuell är en cd med lutsånger av Henry Purcell och John Blow
där tenoren Johan Linderoth har bytt
spelpartner (Inger Alebo spelade luta
på hans förra, Dowland-skivan), Vegard Lund är lutenist på ”Pleasures &
Torments” och här har vi en cd av rent
internationellt snitt när det gäller intensitet i framförandet och hur Linderoth
lockar och pockar med sin attraktiva stämma i denna blandning av känt
och mindre, Lund får tillfälle att glänsa
i avbrytande instrumentala stycken. I
sammanhanget värt att nämna även en
äldre cd från samma bolag, gitarrduon
22strings (Carsten Gröndahl och Carsten Linck) som på Bohlin-gitarrer ger
skimrande och musikaliskt välplacerade stycken med Bach i högsätet men
också hundra år tidigare eller så i form
av John Johnson resp. Danyel samt
den alltid närvarande renässanskomponisten Ann Onym, en strålande duoskiva med presentationsmässigt ljud.
Tar man sig över Sundet tar man också den klassiska musiken på ett större
allvar från det allmännas sida. Den
danska utgivningen av landets komponisters musik är, precis som i Norge
och, framför allt, Finland, något för
svenska staten att ta efter i stället för att
lägga ner. Etiketten dacapo är flitig och
två exempel på hängivenheten är dels
LINensemblens skiva med klarinettrior
av Siegel, Fundal, Dørge och Hvidtfelt
Nielsen där man lätt bortser från det
smala och specifika besättningsvalet
och i stället inser den samtida musi-

trettiotvå pianosonater. Bortsett från
att han nog lyckas klämma in annan
musik emellanåt de kommande åren, är
den första cd:n här (med sonaterna 5,
11, 12 och 26) och det här kan bli en av
de bättre cyklerna, här finns det grava
intresset för Beethovens musik, både
partitur- och uttrycksmässigt, och en
teknik som inte har någon tvekan, väl
värd att följa. Helt avgjort och definitivt en av de förnämsta i sitt slag är däremot Stephen Kovacevichs tag om
Beethovens Diabellivariationerna, här
är det bara att luta sig tillbaka och njuta
av en sorts fulländning, hans förkärlek
för Bach (finns en partita med som bonus, Bach har nog hängt med Stephen
sedan 1965!) ger en stark färgsättning
av valsvariationerna, en av de senaste
årens absoluta Beethoven-höjdpunkter (och, förvisso, de har varit många
– men så lever vi också i den bästa av
världar när det gäller musikutgivning –
tre tusen utgåvor bara av klassisk musik i världen förra året!).
Jan-Erik Zandersson

Fredagen den 13:e, är ju ett känt begrepp. Denna otursdag, med stort O är
ett allmänt begrepp i nästan hela världen. Siffran 13 är så läskig att; en del
flygbolag helt sonika har skippat stolsrad 13. Att man inte ska sitta 13 vid bordet, borde till och med Jesus ha fattat.
Jag befann mig i Thailand på fredagen i fråga, för några dagar sedan och
tänkte lite på fenomenet. Thailändare
är ju väldigt vidskepliga. När det är lotteri, som det är en gång i månaden, så
drömmer folk här om siffror, sifferkombinationer, djur och annat som symboliserar, ett vinnande nummer. Även
om fredagen den 13:e, nog mest är ett
västligt påfund, så anammar Thailändarna det gladeligen, finns det en siffra, en dag eller en färg, som kan hjälpa
dig att förstå varför det går bra eller
dåligt i livet, så hjälper det. Jag vet inte
om det var ovanligt många som fick en
”Koh Chang tatoo”( detta är smeknamnet på alla skrapsår, stora – ibland allt
för stora – som små, som mest falanger, d v s: utlänningar, får i motorcykelolyckor ), denna fredagen, men en sak är
säker, de var ju i alla fall förvarnade. Vad
är det som gör att, Svenskar och Europeer, välutbildade och välunderättade
om trafiksäkerhet, helt plötsligt, vid ankomst till Thailand, inte behöver hjälm?
Vägarna är sämre, backarna högre,
vänstertrafik och trafikvettet är utbytt
mot trafikOvett. Med några Chang,
Singha eller Leo (alla thailändska ölsorter), ger de sig ut på nattkörning på
serpentinvägarna och får i bästa fall en
”Koh Chang tattoo”. I sämsta fall, så
finns det en ledig flygstol, till Europa.
Filmen fredagen den 13:e blev ju en
stor succé och fick många efterföljare;
del 2, 3 , 4 o.s.v… Men varför det inte
har kommit lördagen den 14:e, är för
mig helt obegripligt. Det är ju ännu läskigare! Som skräckfilm kombinerat med”
Hangover”. Alla som har sett filmen
”Spinal Tap”, parodin på et hårdrocksband, känner till scenen med gitarrförstärkaren, vars reglage går till 11, inte
bara 10 som alla andra. Att slutvolymen
ändå är den samma, är verkligen strunt
samma. Det är symbolerna som gör det.
Därför tror jag på lördagen den 14:e!
Uppföljaren söndagen den 15:e, är jag
mer skeptisk till, men man vet aldrig!
”Jonas Jonassons”, mitt skötebarn i
Thailand, fortsätter att utvecklas. Nu är
vi kombinerad kaffe, kanelbulle, internet,
varma mackor, systuga och tatueringsverksamhet. Vi talar Svenska, engelska,
tyska, danska, thai och kambodjanska.
Har ni vägarna förbi (på moppe MED
HJÄLM!), så måste ni testa vårt iskaffe,
bäst i Thailand! Eller om ni vågar; vår
varma macka med namnet: ”Monkey
scream!”: Kött, ost, tomat, senap, banan
och extremt mycket chilli, därtill att skölja
ner det hela med en ”Lao kao”, jättestarkt
risbrännvin. Vem vågar? Vem törs?Jag
sitter just nu och tittar ut över en vindstilla, spegelblank, Siambukt. Risfåglarna
tjattrar, syrsorna surrar och havet kluckar.
Varför tänker man på skräckfilm i sådan
miljö? Ja, livet är konstigt, men härligt!
Jonas ”som min fru brukar säga: Bättre
galen än tråkig!” Jonasson

Med en fot stadigt på bromspedalen och kopplingen på väg att trampas ner, så lät det en gång i urtiden när Karl Münchinger dirigerade Stuttgarts kammarorkester genom Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonserter. Ingen sprittande lekfullhet här, inte, inga galanta skutt. Att prins Ludwig av Anhalt-Cöthen aldrig såg till att de blev framförda, fann Bachs tvååriga arbete på hälleberget, hoprafsade som de sedan blev bland andra komponisters
partitur ur något skåp 1734 när prinsen dog, det är på sitt sätt sorgligt. I lp- och cd-utgåvornas förlovade land har däremot konserterna fått ett nytt liv
och sättet att närma sig dem har varit allt från Karl ovans tunga fot på bromspedalen, Cortots ännu mer avstannande, Klemperers fickparkerade, över
von Karajans romantiksmetande, Savalls ståtliga, Pinnocks livgivande och Goodmans och/eller Harnoncourts handbromssladdande.
Detta leder osökt in på Freiburgs barockorkesters version av Bachs samtliga orkestersviter (Harmonia Mundi)
där man, likt t.ex. Gardiner och Abbado tidigare, kör förarlöst, utan dirigent men med primarier utstakande
riktningen. Och det här är en frustande
version, en av de avgjort bästa, med
spänstiga tempi och en eftertanke i orkestern som leder bakåt till partituret
och framåt till en tolkningsmässig succé i denna variationsrika musik. Fria
tyglar och ingen dirigent gör underverk
ibland. Nästan lika bra, om sångarbesättningen varit jämnare, hade jag sagt
att sonen Johann Christians rekviem
(Harmonia Mundi) är, med det tunga
släktskap som finns med pappas kantater och mässor, det var där sonalyckan hittade formen och blev smått
arkaisk i mitten av 1750-talet när man
betänker vad som hänt i den musikaliska världen redan åren efter Fader
Bachs död. Akademie für Alte Musik,
Berlin, under Hans-Christoph Rademanns ledning finner stor salighet i
rekviet och närslutet miserere. Man
undrar vad Wilhelm Friedemann tyckte
om brorsans verk, W.F. hade, milt sagt,
en mindre religiös syn på livet. Och:
det vältempererade klaveret har fått
ännu en fantastisk skildring i form av
Christine Schornsheims, utförd på en
Ruckers-cembalo från 1624 och, jepp,
det här är en ruskigt välmeriterad klaversmekare, hon är hemma bland orglar och pianon också och har haft rader
av namnkunniga samarbetspartners
sedan början av åttiotalet. På denna
4-cd-box visar hon en hög medvetenhet när det gäller Bachs cembalomusiks ursprung i danssatser (som den
mesta klavermusiken från den tiden),
något som brukar vara svårt att överföra till modernare instrument men som
bland annat Murray Perahia, András
Schiff och några till lyckats med på piano – men här handlar det om en tystlåten cembalo och en stillsamt svängande, lugnt pendlande Bach som tråder
i dansen, rekommenderas varmt. För
att avsluta Bach-partiet: Goldbergvariationerna finns i oändligt (nästan)
många versioner, som jag skrivit tidigare, nu också en halvimproviserad med
jazzförkärlek av Dan Tepfer på piano,
där han växlar mellan egna improvisationer och Bachs verk. Spännande
och ruggigt, om vartannat, rena partyskivan (men på ett positivt sätt!).
Att det skulle ta så lång tid! Trettio år! Michael Nyman startade, likt
tonsättarkompisar som Philip Glass,
Gavin Bryars, Michael Torke et. al., sitt
eget skivbolag för rätt många år sedan
nu. Han har förvisso inte kommit upp i
en cd-katalog på snart åttio titlar som

den gamle NYC-taxichaffisen Glass,
men väl snart två dussin. Förutom
mycket originalmaterial har han också
dammat av sin musik för Peter Greenaways filmer och gjort ”definitiva” versioner av den. Och nu, äntligen, återutges hans debut-lp (MN Records) från
1981 som jag minns som soundtrack
en nyårsnatt efter en inflyttningsfest i
Göteborg, dåförtiden en färsk lp med
en annan sorts minimalistisk musik
med barockdoft än vad jag hittat tidigare, som gjorde mig trollbunden. Här
finns tidig Greenaway-musik, hans
stilbildande ”In Re Don Giovanni” och
”M-Work” där Evan Parker och Peter
Brötzman skulle, som det sades, ”förstöra” stycket. Det var så här det började. Köp den. Jakten på eBay efter lp:n
är nu över.
Mer nytt. Leif Jordanssons filmmusik hyser jag en viss förkärlek till och
musiken till ”Stockholm Östra” (Brus
& Knaster) är mer av samma försiktiga, lyriska, eftertänksamma ljudsättning som fungerar ytterst väl även utan
bilderna. Västerås sinfonietta ger en
mer traditonell instrumentbesättning
än t.ex. musiken till kortfilmen Kometen, men igenkännandets glädje är där.
Förförande vacker, ensartad musik.
Mer kompromisslös är Lars Åkerlunds
”Xenon” (Firework Edition) där mötet
mellan det inom den elektroakustiska musiken som kan te sig irriterande
och det som är konfrontatoriskt blir, likt
mycket sentida både på Firework och
Fylkingen, något som skapar en egen
ljudmässig dimension (här är Åkerlund
mer du och bror med ungdomarna på
Jahr Null än med sitt förflutna i Lucky
People Center) baserad på ljud från
vår vardag som han gjort sitt bästa för
att ge, efter grundlig bearbetning, sken
av att skilja sig så mycket som det bara
går från ursprunget, kanske där xenongasens kännetecken kommer i dagen,
bärande och bromsande? Det tredje
exemplet från nu är favoriten Michel
van der Aas senaste dvd, verket ”UpClose” för solocello, stråkensemble
och film (Disquiet) visar på en halvtimme två (minst!) verkligheter: dels den
på konsertscenen där cellisten Sol
Gabetta och Amsterdams sinfonietta
befinner sig, dels den scen, identiska
scen, som visas på filmduken bakom
den första scenen, där ett parallellt
skeende spelas upp. van der Aa skämtar själv om denna ”virtuella verklighet”,
men sanningen är nog den att han är
ytterst skicklig på att både skriva vacker musik och hitta nyskapande former
att presentera den, med ett stort, underliggande allvar.
Förra gången hyllade jag Rudolf
Buchbinders dubbel-dvd med Beet-

hovens samtliga pianokonserter, ackompanjerad av Wiens filharmoniker
som han också dirigerade: ”Det här är
fantastiska tolkningar, det finns en kattlik smidighet, en återhållsamhet (...) är
också trogen tonsättaren, inga egna
avsteg, tolkningar som ligger nära det
Ludwig kände och upplevde när konserterna skrevs, vilket ger en ganska
svindlande känsla, en sense of wonder
på sitt sätt, att bli kopplad över tiden till
ett dåligt upplyst skapanderum.” Nu
är det Howard Shelleys tur att tillsammans med Orchestra of Opera North
över fyra cd (Chandos) ta sig an pianokonserterna+, här vindlar det i ett eget
shelleyskt universum som tangerar
Beethovens gång efter annan, men
som också leder iväg på egna upptäckarstråt, återvänder med försiktigt
pedaltrampande, tempot blir högt, blir
lägre, en idiosynkratisk syn på Beethovens samtliga klaververk (nåja) jag inte
vill vara utan, bitvis enastående.
Fyra påminnelser: Havergal Brians
första symfoni, den gotiska, som kräver
ett man- och kvinnskap som placerar
numerären i Guinness’ rekordbok finns
nu i ännu en version på skiva, Martyn
Brabbins från sommarens Promskonsert i London, sällsynt storslagen galenskap (Hyperion). Andra volymen
av Johann Friedrich Faschs orkesterverk (Chandos) har också kommit,
den här gången idel premiärer, spännande för den som vanligen nöjer sig
med Telemann. För det tredje: när jag
i juni rekommenderade Linns första
skiva med musik av Philippe Rogier
anade jag föga att den andra skulle
komma så raskt, ännu ett steg mot att
avverka alla de 250 verk han skrev. Ensemblen Magnificat, även denna gång
förstärkt med instrumentala inslag av
His Majestys Sagbutts and Cornetts,
fortsätter där de slutade förra gången,
de polyfona körlinjerna vävs ihop och
bryts, i stället för Palestrina-musik som
kontrast den här gången Clemens och
Cabezón, vådligt vackert. Så, bara ungefär sextio skivor kvar innan de är klara med Rogier! Och den fjärde handlar
om Avisonensemblen som inte bara
spelat in Vivaldis fyra årstider en gång
till, utan hela opus 8 där de konserterna ingår, här blir det en väldigt tilltalande helhet som kanske gör att just krigshästverket låter habilt framfört i ljuset
av helheten.
Jag måste också tipsa om en avhandling från Göteborgs universitet,
Elisabeth Belgrano har beskrivit scenisk gestaltning genom en sångerskas
process med att bekanta sig med ett
sångligt verk, utfört i form av prolog,
tre akter och en epilog, med basen i
1600-talets tanke om ”Intet” i form av

den rena sångrösten som sedan antar olika uttryck
när den tar sig an ett verk, smyckar ut och ger dimension; avhandlingen är också presenterad på dvd med
scener ur musikaliska dramer från tiden. Det här är
både underhållande och tänkvärt, väldigt innovativt
gjort. ”Lasciatemi Morire” o farò ”La Finta Pazza” heter den
Avslutningsvis ska jag hålla mitt löfte från förra
spalten, att jag ska fortsätta uppmärksamma äldre
svenska cd-utgåvor, gräva i de små, svenska skivbolagens kataloger och genom funna ädelstenar
övertyga dig om att också fördjupa dig i de dammiga
skivlagren, inte bara det senaste senaste. Musica
Rediviva är ett sådant exempel, ett sådant skivbolag,
där den tidiga musiken (och förvisso annan) framförs
i en närmast audiofil, varm, realistisk ljudbild på cd
som också är en fröjd för ögat. Ett ursnitt ur katalogen, idel köptips: Vincenzo Albrici: ”Concerti Sacri”
(MRCD 008, Matteo Messori leder Cappella Augustana (ensemble som fyller dussin och som också
spelat in Heinrich Schütz) i vad som nog, oavsett
utgåvor från Tactus och Bongiovanni, är den första
cd:n helt ägnad Albricis (1631–1690/96) religiösa
musik, väl sammanhållet och inkännande framfört,
väckt ur orättvis slummer, tidens spindelväv bortblåst), ”Timespan” (MRCD 010, Bengt Tribukait
spelar på tvenne orglar i Örgryte och mitt intresse
är fokuserat på den omtalade barockorgeln och det
himlastormande välljud som frammanas i både Bach
och Byrd, snabba, variationsrika och inte överdrivet
ståtliga tolkningar), ”From Castle & Cottage” (MRCD
014, den märkliga sättningen nyckelharpa och cembalo i ett blandat program med samtida ”ditties”, om
uttrycket tillåts, och, framför allt, spännande transkriberingar av Bach (både J.S. och C.P.E.), Marais
och Couperin, en på sitt sätt sanslös skiva men som,
än en gång, visar att barockmusikens vindlande väv
fungerar, oavsett instrumentbesättning, bara det
finns själ hos interpreterna), ”Bach at Leufsta Bruk”
(MRCD 016, nestorn Hans Fagius (när ska han månne spela in all Bachs orgelmusik igen?) på den restaurerade Johan Niclas Cahman-orgeln (1727–28) i
Leufsta Bruks kyrka, ett kraftfullt välljud med all den
integritet Fagius kan uppvisa, en orgel-cd att spela
för tvivlaren), Bach: ”Die Kunst der Fuge” (MRCD
017, Tribukait igen, nu med en rak, krussidull-lös version av storverket, avslutad när Bach lade ner pennan, abrupt, mitt i (men han dog inte, då, han tog bara
en paus, som skulle visa sig vara permanent vad just
det verket anbelangade), en av de bästa jag hört på
orgel (Richie, Köhler – kanske också både Rogg,
Winge och Fagius är dansande på knappnålshuvudet där?), fantastisk, helt enkelt) och så något nytt,
”New Favourites” (MRCD 103, Svenska kammarkören (enligt uppgift ensamma i svensk körhistoria
att vinna två av de främsta körtävlingarna i Europa:
Let the people sing och Tolosafestivalen) under Simon Phipps sjunger samtida svensk körmusik och
jag fängslas främst av Sven-David Sandström, Ingvar
Lidholm och Jan Sandström, inte minst Sven-David
borde få hela sin musikaliska produktion utgiven i en
statligt sponsrad utgåva som det kulturarv han är och
representerar).
Jan-Erik Zandersson
Äldre spalter finns att läsa på nyaupplagan.se
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J. Edgar

Mission : Impossible – Ghost Protocol

När det gäller Clint Eastwood vet man aldrig vad man
får. Det är ju faktiskt rätt lätt att inbilla sig att Clintan
alltid gör bra, rejäla filmer, men tänker man efter är
produktionen rätt svajig. För varje Mystic river får man
en handfull Changeling, Livet efter detta och (värst av
dem alla) Invictus – De Oövervinneliga.
På pappret är J. EDGAR ett bombsäkert projekt.
Hur kan man misslyckas med en film om en fullkomligt besatt och egentligen rätt avskyvärd, fifflande
person, som byggde upp FBI, hade ett hemligt register med känsliga fakta och som enligt ryktesvägen
var homosexuell, hade ett förhållande med en av sina
närmaste män; Clyde Tolson, och enligt aldrig någonsin bekräftade uppgifter gillade att bära kvinnokläder? Men jo, Eastwood lyckades inte speciellt bra
med detta material.
Att Leonardo DiCaprio, som gör titelrollen, inte är
speciellt lik J Edgar Hoover och dessutom är alldeles för lång kan ja ta. Jag kan dessutom acceptera
att sminkningen av skådisarna när de spelar åldrade
mest ser ut som halloweenmasker, framför allt vad
gäller Armie Hammer, som spelar Tolson, och Naomi
Watts, som gör den trogna sekreteraren miss Gandy.
Vad jag inte kan acceptera är filmens berättarstruktur. Manuset är skrivet av Dustin Lance Black (MILK),
och han har valt att utgå från 1960-talet, då Hoover
dikterar sina memoarer. Hans liv berättas således i
flashbacks. Men – inte från början. Clintan och Black
hoppar vilt mellan 1920-tal, 30-tal och 60-tal – och
inte i den ordningen heller; de olika episoderna har
kuperats och blandats som en kortlek. Och riktigt när
scenerna från 60-talet utspelar sig framgår inte heller
riktigt. Ibland är det tidigt 60-tal, ibland sent, ibland
mitten, och plötsligt är det 1972 och Hoover dör. Dikterade han sina memoarer under hela 60-talet?
Denna struktur leder till viss förvirring - ibland stor
förvirring – eftersom vi aldrig riktigt vet var i livet och
karriären Hoover befinner sig; vilka händelser som
redan hunnit inträffa. Och dessa händelser är ju de
klassiska fallen – här avhandlas Dillinger och kidnappningen av Charles Lindberghs lille son och så
vidare. Men ingenting blir spännande eller ens lite
intressant. Det går inte att engagera sig. DiCaprio
gör Hoover ganska endimensionell, ett osympatiskt
rövhål. Nu var Hoover antagligen ett osympatiskt rövhål, men det blir trist och tjatigt att titta på det här en
längre tid.
… Och länge varar det. Drygt två timmar och tjugo
minuter. Det blir segt och tråkigt.
Men låt mig avsluta lite positivt. Många av skådespelarinsatserna är självklart utmärkta. Judi Dench
dyker upp som Hoovers morsa, och i en bra scen
berättar hon för den unge J Edgar att hon hellre dör
än har en ”daffodil” till son. Filmfoto och miljöer är förstås också bra.
Och vem hade väl någonsin förväntat sig att se
Clint Eastwood skildra ett homosexuellt kärleksmöde framför brasan? Ett möte som urartar i slagsmål,
blodiga kyssar och påtagande av klänning. Tja… We
all go a little mad sometimes.

F ör några år sedan fick jag de första
säsongerna från 1966 och framåt av
På farligt uppdrag – av dessa hade
jag tidigare bara sett ett enda avsnitt
som SVT visade alldeles i början av
1980-talet under rubriken «Minns ni
dem än?». Däremot såg jag nog alla
de avsnitt av versionen från 1988 som
visades i Sverige. Här återkom Peter
Graves från originalserien – och teamet innehöll bland andra Jane Badler.
Vad hände med henne?
Brian De Palmas långfilm Mission:
Impossible från 1996 tyckte jag allt var
lite småtrist. Visst, den var väl förvisso
bra, men det kändes som om något
saknades – vad det nu kunde vara.
Dock introducerade filmen superagenten Ethan Hunt, som återkom i John
Woos Mission: Impossible II, som kom
år 2000. Rätt många klagade på den
filmen och tyckte att den innehöll alldeles för mycket action, men njä, själv
hade jag inga större invändningar. Det
var ju snygg action.
Med 2006 års Mission: Impossible
III blev det bra på riktigt. Nu regisserade JJ Abrams, och genast blev det
en tuffare och aaaningen mer realistisk film. Och nu har alltså den fjärde
filmen; Mission: Impossible – Ghost
Protocol premiär.
Tom Cruise återkommer förstås som
Ethan Hunt i denna historia som här i
Sverige fått stor uppmärksamhet långt
i förväg tack vare sin skurk. Det är ju
Michael Nyqvist som spelar boven i
dramat; Kurt Hendricks. Inte nog med
att Kurt är en galen, utländsk terrorist –
nej, han är en galen svensk terrorist!
Kurt har till och med fått sparken från
sitt jobb i Sverige med motiveringen
att han är galen. Så galen är han! Och
nu har han fått tag i avfyrningskoderna
till en rysk kärnvapenmissil han tänker skicka iväg mot USA för att starta
ett kärnvapenkrig. Nej, minsann och
dar, en tosing som Kurt Hendricks kan
ju inte gå lös, så Hunt och hans team
sätts in för att stoppa honom.
Ghost Protocol öppnar alldeles utmärkt. Hunt är inspärrad i ett fängelse i Moskva. Hans kollegor ska frita
honom, vilket de gör genom att sätta
igång ett upplopp, som leder till ett
jätteslagsmål. För att veta hur lång tid
Hunt har på sig för att komma ut, spelas ”Ain’t that a kick in the head” med
Dean Martin i fängelsets högtalare!
Fantastiskt. Och jo, det blir många
sparkar i huvuden.
Fräsiga förtexter följer på detta, och
därefter fortsätter filmen precis lika
bra som den började. Detta är eminent
underhållning. Det är inte för inte som
Mission: Impossible har ersatt James
Bond som robust agentunderhållning.
Actionscenerna är väldigt bra, medan
vissa av stuntscenerna är fullkomligt
fantastiska. Även om man vet att Ethan
Hunt självklart kommer att klara sig,
blir det otroligt spännande när han till
exempel ska klättra uppför fasaden

på världens högsta byggnad, det där
tornet i Dubai. Snacka om att få hjärtat i halsgropen när Hunt ibland tappar greppet. Detta är extremt skickligt
iscensatt. Även slutfajten är kreativ,
och ja: vi får se Tom Cruise ock Micke
Nyqvist spöa skiten ur varandra!
En väldig massa fetaction, men samtidigt är tonen i filmen lite lättsammare
jämfört med Bond och Bourne.
De amerikanska kritikerna har varit lyriska över Mission: Impossible –
Ghost Protocol och har utnämnt den
till den bästa filmen i serien. Och jo, det
är mycket möjligt att den här filmen är
den bästa. Jo, fan, det är den nog. Det
här är ett strålande agentraffel – och
det ska ses på stor duk! Filmen varar
över två timmar, men det märks inte
alls. Det ligger faktiskt väldigt nära till
hands att jag ger Brad Birds actionelddop högsta betyget.
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The Descendants

Alexander Paynes Sideways är en av
2000-talets absolut bästa filmer. En
film som tillhör den där trevliga gruppen
”movies for grown-ups”, och som inte
ska blandas ihop med vare sig ”svår”
konstfilm eller ”adult movies”. Och tack
vare Sideways hade jag förstås högt
ställda förväntningar på The Descendants. Visst, den har ju även nominerats
till fem Oscars – men det behöver ju inte
betyda speciellt mycket. Det är mycket
mög som Oscarsbelönats genom åren.
Jag ska väl inte påstå att mina förväntningar kom på skam, men The
Descendants är en svagare film än Sideways – vilket jag misstänkte att den
skulle vara. George Clooney är advokaten Matt King, som bor på ett grådaskigt och regnigt Hawaii. Just nu är
hans liv allt annat än kul. Hans fru Elizabeth har slagit i huvudet i en båtolycka
och ligger som en grönsak på sjukhuset, hon är i princip döende. Matt har
problem med sin drygt tioåriga dotter Scottie, som börjat bära sig illa åt i
skolan – ett beteende som antagligen
beror på Elizabeths olycka. Äldsta dottern Alexandra går på något slags specialskola på en annan ö; hon är ett riktigt problembarn som super, knarkar,
svär och lever jävel. Men Matt tycker att
16-åringen också ska vara hemma nu
när morsan har kort tid kvar.
Men inte nog med att Matts fru är
döende och det faktum att han inser
att han glidit ifrån sina döttrar, han råkar också få veta att Elizabeth varit
otrogen! Jodå, eftersom Matt alltid
jobbade och deras äktenskap inte var
en höjdare, hade hon fått tag i en fastighetsmäklare spelad av Matthew Lillard. Matt blir besatt av att hitta denne
mäklare, om inget annat för att även
han ska kunna få ta farväl av Elizabeth.
The Descendants lever helt på sina
skådespelare, dialog och några av rollfigurerna. Själva handlingen tycker jag
inte är något speciellt – dessutom går
filmen och blir lite väl sentimental mot
slutet, vilket drar ner helhetsintrycket.
Men under vägen dit är det bitvis riktigt
roligt, ibland smått absurt. Alex har en
konstig killkompis, som är skitkul – han
klarar inte av att säga något- eller bete
sig normalt. Och han släpas med under familjens besök hos släktingar och
jakt på mäklaren.
Robert Forster dyker upp i en liten roll
som Elizabeths far, och han är som alltid
fantastisk. Det är kul att denne gamle
B-actionkille fått en nytändning som karaktärsskådespelare. Matthew Lillard
var det längesedan jag såg, jag tror inte
att jag har sett honom i något sedan han
var Shaggy i Scooby-Doo-filmerna. Det
känns allt lite märkligt att se denne kille
som medelålders mäklare. Även Beau
Bridges har en liten roll som Matts kusin. Han börjar bli mer och mer lik sin
bror Jeff, den där Beau Och George
Clooney själv, då? Är han värd sin Oscarnominering? Jodå, han är naturligtvis bra. George Clooney är väl alltid bra.
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Don’t Be Afraid of The Dark (Noble
Entertainment)

Jag såg “Don’t Be Afraid of the Dark” under Malmö
Filmdagar i somras. Det var meningen att filmen skulle
få biopremiär under hösten. Men icke. Det skedde aldrig. Jag hade rätt höga förväntningar på den här filmen,
efter att den fått strålande recensioner vid premiären i
USA. Filmen är producerad av Guillermo del Toro, som
även är inblandad i manuset, vilket bygger på en amerikansk TV-film från 1973, som skrämde skiten ur del
Toro när han var barn. Ja, i stort sett alla barn som såg
filmen lär ha fått smärre hjärtattacker.Mina förväntningar kom allt på skam. Jag sket mig på tummen. 2011 års
version, som regisserats av Troy Nixey, är inget vidare.
Katie Holmes och Guy Pierce flyttar tillsammans med
sin lilla dotter in i ett typiskt spökhus på landet. Där finns
det en mystisk igenmurad öppen spis i ett förseglat källarrum. Ur spisen kommer små räliga varelser som terroriserar den lilla flickan – men ingen tror på hennes berättelser. Jag förstår inte vad de amerikanska kritikerna
sett i den här filmen. Den känns mest som en bombastisk, överlastad barnfilm försedd med ett par för barn
mindre lämpliga, blodiga inslag. På sätt och vis är det
här “Pans labyrint 2”; vissa teman känns igen, men
detta är betydligt mer lättviktigt och tunnare. Det är inte
särskilt spännande, otäckt eller kusligt. Jag har förresten även sett originalet från 1973. Nej, det är inte heller
något att skriva hem om. Dock hade jag säkert kissat på
mig och jag råkat se filmen när jag gick i lågstadiet.
Björnbröder (Disney)

Vad krävs för att en film ska kallas ”klassiker”? En del
verkar tycka att det räcker med att filmen är riktigt gammal och helst svartvit. Men nej, den ska ju även vara
bra och/eller betydande – och den behöver inte vara
lastgammal och svartvit. Disney verkar dock anse att
det räcker med att det är en Disneyfilm, eftersom alla
deras bioproduktioner släpps som numrerade ”Disneyklassiker” på Blu-ray och DVD. Björnbröder är från
2003 – den är nio år gammal. Det är dessutom en film
som få kommer ihåg. Den gjorde inget som helst avtryck. Själv visste jag faktiskt inte om jag sett den eller
ej när DVD:n dök upp; jag mindes inte filmen, jag kom
inte ens ihåg att det är en Disneyproduktion. Björnbröder är en traditionell tecknad film och inte datoranimerad, vilket jag tycker är positivt. Dock är detta en väldigt
slätstruken historia. Det är något slags stenålder (det
förekommer mammutar) och när en ung eskimå råkar
döda en björn förvandlas han själv till en björn som
straff. Han får sällskap av en snacksalig björnunge,
han jagas av jägare och det är en massa spirituellt
mumbo-jumbo. Inte alltför kul. Om man nu inte är en
new age-tant. Och det får vi väl hoppas att du inte är.

Weekend Hunt

Ut i skogen ska vi gå…
Jaha, då var det dags igen. Ännu
ett skogsraffel. Weekend Hunt heter
egentligen Pig Hunt men tydligen tyckte inte den svenska distributören att det
lät bra. För regin står James Isaac, som
tidigare bland annat gjort den helfestliga Jason X, och detta nya skogsäventyr
skiljer sig en del från andra filmer i genren. Filmskaparna har inte nöjt sig med
den vanliga historien om den ensamme
tosingen i skogen, eller om Den Galna
Familjen i skogen. Istället får vi här en
genrehybrid. Det är Den Sista Färden
och familjen Manson och monsterfilm.
Och grisfilm. Allt på en gång.
Först har vi då våra huvudpersoner,
de som ska stryka med en och en. Den
här gången är det fyra killar som ska ut
på vildsvinsjakt. Fast en av dem – den
uppenbare hjälten – ska tvunget ha
med sin flickvän (som bär BH när hon
sover). Riktigt varför vet jag inte, vem
fan tar med sig sin tjej när man ska ut
på en rejäl grabbträff med öl och skjutvapen och inga andra kvinnor? Den
här tösen gillar dessutom inte de andra
killarna – och nä, de är rätt bänga. Fast
samtidigt står det klart att tösen egentligen är den som är tuffast och kan
skjuta och slåss.
I skogen träffar de på ett gäng märkliga hippies i färgglada kläder (och ibland utan några kläder alls). De är även
beväpnade med stora Gurkhaknivar
och annat. Nej, inte små gurkknivar.
Gurkha. Det är något annat.
En gubbe i en butik varnar gänget
för skogen. Där häckar nämligen The
Ripper – ett gigantiskt människoätande vildsvin. Ingen tror på skrönan.
Förstås.
Vår hjälte är uppvuxen i den här
trakten och två av hans gamla vänner
från barndomen kommer för att hjälpa
gänget att hitta vildsvin. De här vännerna är två riktigt härliga rednecks. Fula,
dumma, onda, dåliga tänder, tobaksspottande, ja, ni vet. Man undrar varför
den normale hjälten hängde med dem
en gång i tiden – och varför han vill ha
hjälp av dem nu. De här tölparna går
det ju inte att ha att göra med. De verkar inavlade.
Självklart går snart allting på tok.
Gänget kommer i bråk med rednecksen och deras bisarra familj. Blod
sprutar. Hippiekollektivet visar sig ha
gemensamma drag med Mansonfamiljen. Blod sprutar. Och så dyker grisen
upp. The Ripper, alltså. Blod sprutar.
Weekend Hunt är en aningen märklig film – och den funkar inte riktigt.
Den svajar vilt mest hela tiden. Ibland
är den underhållande, ibland rätt tråkig. Ibland är den snyggt och kompetent gjord, ibland lite tafflig. Korkad är
den mest hela tiden.
Men filmen tar sig under den sista
tredjedelen. Det här är flängt på ett vinnande sätt. Dessutom har vi väl inte
sett ett mordiskt monstervildsvin sedan Razorback – eller?
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Attack The Block
(Atlantic Film)

Reign of Assassins
(Nordisk Film)

Till skillnad från ”Don’t Be Afraid of the
Dark” gick “Attack the Block” upp på bio
i Sverige, dock utan att göra speciellt
mycket väsen av sig. Denna brittiska film
blev extremt kritikerrosad i utlandet och
lyckades även vinna en massa priser.
Jag måste säga att jag ställer mig
frågande till denna uppmärksamhet.
Jag tycker nämligen inte att filmen är
speciellt bra. Huvudpersonerna är ett
gäng tonåriga ligister, en rejält osympatisk samling. Jag önskade att någon
skulle spärra in dem och kasta nyckeln.
Eller mura in dem. I Dösjebro. Dessa
kräk blir hastigt och lustigt filmens hjältar när märkliga, svarta, bläckplumpsliknande rymdvarelser regnar ner
från himlen och attackerar allt och alla.
Gänget kämpar för livet i ett hyreshus.
Action och komedi ska det här vara.
Visst, ett par grejor är småkul, men
som helhet är detta mest irriterande.
Det är möjligt att man tycker att det
här är fräsigare om man själv är tonåring. Vi andra gör bättre i att se en Thor
Modéen-film.

Jaha, och vad har John Woo haft för sig
på sistone? undrar kanske någon. Tja,
han har bland annat producerat det här
svärdfäktarrafflet. Inte nog med det,
han har även klivit in som “co-director”.
Huvudregissör är dock Su Chao-Bin.
Gamla fina Michelle Yeoh, som vi
ju alla gillat de senaste 25 åren, är en
lönnmördare i medeltidens Kina. Hon
har dragit sig tillbaka, men även kommit över lämningarna av en gammal
munk. Hon tänker föra dessa till dess
rätta viloplats, men då får hon ett helt
klöve illasinnade lönnmördare efter sig.
Pampiga vyer, detaljerade kläder
och rustningar, massor med martial
arts, svärdstrider och wire-fights. Visst
har vi sett det förut, jag har numera rätt
svårt att hålla isär alla dessa kinesiska så kallade Wuxiafilmer. “Reign of
Assassins” är varken bättre eller sämre
än övriga, men klart godkänd om man
gillar genren.

Illustration av Gunnar Lundkvist
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Bokrecension
Saab – hela historien
Erik Wedberg
Albert Bonniers förlag/Teknikens värld

Kartan och landskapet
Michel Houellebecq
Albert Bonniers förlag

Sanningens pris
Hans Vennersten & Jan Sigurd
Mostal

Allt är förgängligt, allt försvinner, allt
mals ner till damm av tidens jämnt lunkande ångvält. Vi är ett land fyllt av
innovativa, oförvägna människor, tro
inget annat (oavsett vilka skäckbilder
särintressen som Svenskt näringsliv
vill måla upp). Spisar, fyrar, skiftnycklar, datormöss, kullager, konstgjorda
njurar, dynamit, telefoni – och så de där
bilarna. Allvelo, Jösse, Tjorven, Volvo
och Saab.
Idag finns bara Koenigsegg kvar.
Saab förtjänar en historieskrivning
som, från början till slut, ger oss människorna bakom denna lilla skruttillverkare i den stora bilbyggarvärlden.
Trollhättan ligger långt från Detroit,
men visst byggde Saab ett varumärke
som stod sig gott. Internationella filmmakare som ville visa omtänksamma
familjer satte dem i Volvo-bilar. Filmmakare som ville visa omtänksamma och
litet konstnärliga, kulturella familjer satte dem i en Saab. På Youtube kan du
också se ett reportage från ett brittiska
Top Gear från 1998 som är en enda
lång hyllning till en oslipad diamant, det
bästa begagnade bil-köpet du kunde
tänka dig, då: Saab 900. Och, nej,
Quentin Wilson skämtar inte, det kom
senare (http://www.youtube.com/
watch?v= 0JhdHxrKg9g).
Erik Wedberg har haft en närmast
osannolik tur, att hans historieskrivning över Saab som biltillverkare utkom bara veckor före konkursen var ett
faktum. Saab må vara bilarnas kattdjur
med nio liv, eller fler, nu väntar vi väl alla
med spänning på nästa kapitel, för de
konceptbilar som återfinns i boken pekar i en spännande riktning.
Det här är en bok som är en stunds
trevlig läsning, dock varierad sådan.
Bäst är det i början när den oförvägna
flygplanstillverkaren, utan någon som
helst erfarenhet av biltillverkning, får
den galna idén att just tillverka bilar.
Här skriver Erik både initierat och varmhjärtat, de inledande kapitlen visar
personerna som är milstolpar i svensk
industrihistoria (Sixten Sason, Gunnar
Ljungström, Rolf Mellde), ett pärlband
ramgivande berättelser och hågkomster. Även berättelsen om Saabs första
version av sportbilen Sonett i mitten
av femtiotalet är anekdotfylld och visar
att Saab verkligen tillverkades av troll
i Trollhättan, liksom när Erik beskriver framgångarna i rallyskogarna och
närslutet med Erik Karlsson ”på taket”,
Stig Blomqvist och Per Eklund i framsätet. Det är just de detaljerna, anekdoterna, som gör att jag gärna sett
en bok som är dubbelt så tjock (som
noteringen att Stig Blomqvist tillhörde en bilskolefamilj och att han tävlat
med den enda rallybil i historien som
hade dubbelkommando eftersom den
i veckorna fungerade som bilskolebil!)
fokuserande på detta, i stället för det
som boken över sidorna på väg mot nutid mer och mer blir: rena testrapporterna ur Teknikens värld!
Men det ska erkännas, att även när
modellbeteckningarna duggar tätare
i slutet av boken än i början (när Saab
99 som första ”nya” modell presenterades 1967, tjugo år efter pressvisning-

Jag tänkte göra det annorlunda den
här gången och börja med att kort
nämna att Houellebecqs senaste
roman handlar om en konstnär som
lyckas få författaren Michel Houellebecq att skriva en text om hans senaste utställning. Det leder till en rad olika
händelser och möten, och berättelsen
kretsar främst kring denne konstnär
och författaren Houellebecq. Det är
dock fortfarande en roman vi har att
göra med. Greppet med att använda
sig själv i sina egna romaner är ofta förekommande, men här dras det ett varv
till och leder till polisutredningar bland
annat. Den som läser får se. Jag blev
otroligt förtjust i Kartan och landskapet
och tänkte i punktform berätta varför:
1. Språket. Översättaren Cecilia
Franklin måtte ha gjort ett väldigt bra
jobb. Språket sugs jag in i och fascineras av, det är vackert och ändå avskalat, välformulerat men aldrig tråkigt.
2. Det är självklart intressant att läsa
en sådan här kritik mot samhället i stort
och smått, men framförallt är det fascinerande att Houellebecq mest av allt
tycks kritisera sig själv, eller åtminstone den romankaraktär som bär hans
namn och alla hans andra attribut (författare, enstöring och så vidare). Houellebecq beskrivs som en osympatisk
och enstörig författare, vars telefonsamtal alltid går till elbolag, telefonoperatörer och andra liknande företag, och aldrig till människor som står
honom nära. Han står nämligen ingen
nära. När någon försöker närma sig honom i vänskapligt eller kärleksfullt syfte
så tar han bestämt avstånd och bibehåller sin misantropiska inställning till
livet. Det är lite chockerande läsning,
och det känns som att författaren har
haft roligt medan han så hårt kritiserat
sig själv i sin egen roman.
3. Jag gillar att det handlar mycket
om konst och konstnärskap. Konstnären ifråga, Jed Martin, blev känd då
han gjorde tavlor av Michelinkartor
och kommer många år senare tillbaka
med en ny utställning, då han målat av
världskända personer – däribland just
Houellebecq. Men framgångarna gör
honom inte lycklig. Inte alls.
4. I alla delar (utom den tredje, där
det faktiskt händer en hel del) så upplever jag det som att det inte alltid
händer så mycket, men att romanen
förs fram av ett djupare driv. Ett driv
som är mycket mer fängslande än det
handlingsmässiga.
Faktum är att det är först i den tredje
delen som romanen falnar en aning,
eftersom handlingen då styr så mycket
och det känns som att Houellebecq
har haft för bråttom och gjort det för
lätt för sig. Men i stort har jag egentligen bara en sak att tillägga om Kartan
och landskapet: Läs den!

Jag läser ytterst sällan deckare. Thrillers, skräck,
ja, men inte deckare. När jag tänker efter, har jag
väl mest läst gamla klassiska, hårdkokta amerikaner, främst i gulnade pockets med lagom sidantal för
dess historier – 150–200 sidor. Idag verkar folk vilja
ha valuta för pengarna, vilket innebär att allt måste
vara åtminstone 350 sidor, oavsett om berättelsen
behöver utrymmet eller ej.
Den svenska deckarvågen har jag struntat i helt
och hållet och inte har intresset blivit större efter att
ha sett några av alla dessa vissna filmatiseringar. Det
är egentligen bara Hasse Alfredsons berättelser om
Albin Winkelryd som fångat mitt intresse. Ändå sitter
jag här och har läst en ny, svensk deckare. Självklart
beroende på dess författare.
Hans Vennersten begår sin debut med “Sanningens pris”, han har aldrig tidigare skrivit någonting. Det
har däremot hans kusin, Piratenprisetmottagaren Jan
Sigurd. Sigurd känner vi ju som en trevlig förvaltare
av, tja, vågar jag skriva “skånska berättartraditioner”?
Han skriver underfundiga, ofta humoristiska historier,
han är underhållande som kåsör och långt ifrån en
oäven jazzmusiker. Därför blev jag lite konfunderad
när jag började läsa “Sanningens pris”.
Jag hade kanske inte förväntat mig en Winkelrydvariant, men något åt det hållet – och istället får jag
en “vanlig” deckare. Dessutom börjar boken förvånansvärt trevande. En ruggig höstkväll hittas en död
man under en bänk på ett nakenbad för kvinnor i Varberg, och en Varbergsk hjärntrust sätts ihop för att
lösa mysteriet – och tyvärr är det det gamla vanliga
persongalleriet. Polisinspektören Leo Colbjörnsen
är änkling, fet, tunnhårig, kolerisk, och vid sin sida har
han de yngre Adam och Eva (!), varav Adam lider av
tinnitus och har svårt att hinna med att hämta sonen
på träningen. Cancer, ALS, sam- och särboproblem
och en gammal trilskande bil avverkas. Dessutom tar
det åtskilliga kapitel innan huvudpersonerna presenteras närmare; jag hade redan hunnit skapa mig bilder av deras utseenden och personligheter – bilder
som inte stämde.
Men det tar sig så småningom. Här finns en viss
underfundig humor som främst tar sig uttryck i en del
lustiga eller absurda repliker, och Vennersten och
Sigurd är duktiga på att avsluta kapitlen med cliffhangers som får mig att fortsätta läsa. Det blir lite
spännande. Varbergsbeskrivningarna är många och
bidrar kraftigt till helheten – jag utgår från att de är
korrekta och att butiker och annat som nämns existerar. Jag har bara spenderat minuter i Varberg.
Det är dock lite för långt, boken är på närmare 400
sidor. Jag får även en märklig känsla av 1970 eller
80-tal när jag läser boken. Jag vet inte varför. Kanske
är det bruket av fax. Vem faxar idag? En kvällstidning
ska skicka över ett foto till Colbjörnsen – istället för
att eposta den på några sekunder, faxas den. Polisstationen känns lite ödslig med få människor – och
jag kan känna den fuktiga värmen från hårda plaststolar och doften av gammalt fisljummet kaffe.
Jag fick förresten lära mig något nytt i bokens prolog, som redogör för Falklandskriget. Elitförbandet
SAS – Special Air Service – känner jag förstås till,
men jag hade ingen aning om att även SBS existerar.
Det står för Special Boat Service och jag ser framför mig hur ett gäng skäggiga göteborgare i sydväst
stryker tjära på landstigningsbåtar medan de pratar
svengelska och ordvitsar.

en av Saab 92) finns det perspektivgivande anekdoter, det som ger en liten
bilbyggare i en stor värld en egen själ.
Mer om personerna, mer om det som
var Saabs kännetecken (teknik, säkerhet, turbo, tävling) och mindre om hur
många hästkrafter den och den modellen råkade ha – mer personlighet, det
hade jag velat se och läsa om.
Trots det ser jag Wedbergs bok som
den första definitiva biografin över herr
Saab och hans modeller, men det kommer säkert fler nu när den första, stora
punkten satts, böcker som tar fasta på
alla de detaljer som sammantaget ger
ett historiskt skeende liv. Och Saabfansen vet att det finns gott om Saablitteratur sedan tidigare – och då tänker jag inte på verkstadshandböcker!
Jan-Erik Zandersson
PS. Om jag kör Saab? Ja, min första,
en 9-3:a med ett par år på nacken, en
av de skönaste bilar (efter en Jaguar
XJ6:a) jag kört och som jag valde eftersom priset var löjligt lågt för en bil som
bara körts upp och ner för en garageuppfart i Sjöbo av förre ägaren. Om jag
gillar Saab? Ja, som en underdog som
väl egentligen alltid haft ålderdomliga
bilar uppfräschade med innovativ och/
eller modern teknik. Alla Saab:ar såg
ju i princip ut som Saab 92 fram till och
med 1967 när Saab 99 kom! Tror jag
på Saab? Hm, om man bortser från alla
de pengar som runnit ut och den motsträvighet GM visat under den holländska tiden, tycker jag att nya Saab 9-5
är en av samtidens snyggaste bilar och
att konceptbilen Phoenix det snyggaste som producerats i bilväg på svensk
mark, Koenigsegg må ursäkta.

Jessica Johansson

Pidde Andersson

På flykt från ett sorgebud
David Grossman,
översättning Boo Cassel
Albert Bonniers förlag

Formel 1 – Sveriges
guldålder 1970–1978
Conny Janner
Idrottsförlaget

Författaren David Grossman tillhör
de israeler som lägger märke till att
det bor palestinier inom Israels legala
gränser och i de snart i ett halvsekel
ockuperade områdena. I den rätt tegelstenslika romanen På flykt från ett
sorgebud gör ett israeliskt par en månadslång vandring i Galiléens bergstrakter. Tiden är kring millenniumskiftet och den andra intifadan är på gång
inom de ockuperade områdena. Kvinnan har gett sig iväg på vandringen
för att slippa höra nyheter om sin som
tjänstgör i trupperna som ska ”operera” på ockuperad mark.
Vandringen gör hon tillsammans
med sonens biologiske far – det verkar
invecklat, men hon har alltså levt ihop
med en annan man större delen av
sitt liv. Vandringskamraten var kanske
hennes egentliga älskade under ungdomsåren men efter att han tillfångatogs och torterades under Sinaikriget
1973 drog han sig mer eller mindre tillbaka från den sociala gemenskapen.
Kvinnan har skiljts sig från sin man och
är inte helt ointresserad att inleda en
förbindelse med sin ungdomskärlek.
Under vandringen väcks minnen till
liv från bådas förflutna. Födelsen och
uppväxten för hennes två barn. Mannens försök att upprätta ett någorlunda normalt liv, torts traumat från fångenskapen. Men de stöter också på
andra vandrare, ett koppel vildhundar,
varav en slår följe med paret.
Men mest påtaglig är kvinnans försök att hålla sig hålla sig borta från media. Hon vill inte veta vad som eventuellt hänt hennes son. Till slut lyckas det
inte helt. Vid en proviantering i ett litet
samhälle kan hon inte hålla sig från att
ringa hem och avlyssna telefonsvararen. Ännu är allt dock lugnt.
Parallellt växer det fram en bild av
israeliskt vardagsliv under en ständig mobilisering och under hot från
självmordsbombare.
Mitt i arbetet med romanen miste
faktiskt David Grossman sin son vid
den israeliska invasionen av södra
Libanon där den starka israeliska armén mötte oväntat starkt motstånd
från Hizbollah. Tragedin gjorde honom
inte mer benägen att ställa sig bakom
den israeliska aggressionen, snarare
tvärtom. Däremot påverkade det till
viss del utformningen av romanen även
om dess grunddrag var klara dessförinnan. Kvinnan, huvudpersonen, blir en
lågmäld men konsekvent motståndare
till krig och ockupation.
				
Jan Erik Bornlid

Sjuttiotalet är ett allt mer mytiskt decennium när det handlar om motorsport i allmänhet och formel 1 i synnerhet. Det var år när förarnas skicklighet
kunde lyfta den mest mediokra bil, men
också den tidsperiod med stora risker
och många förolyckade, vilket gjorde
att säkerhetsarbetet tog fart mot slutet
av sjuttiotalet. I fokus för oss svenskar
fanns givetvis Ronnie Peterson som
också blev ett av sportens offer efter kraschen på Monza 1978.
Conny Janner, sportjournalist, har i
med sin bok för första gången beskrivit
sjuttiotalets racingvärld ur ett svenskt
perspektiv och det är en faktaspäckad
bok jag sträckläste. Janner är initierad och påläst, om än med litet väl få
anekdoter som skapar dimension. Den
raka, enkla reportersvenska gör förvisso inte detta till någon skönläsning,
men informationstätheten, det rappa
tempot och den ibland anarkistiska
bristen på linje och disposition gör detta snabbläst om än inte engagerande.
Fakta om formel 1-stallen och -förarna
blandas med utvikningar om inhemska
racerförare vi knappt kommer ihåg och
rent kalenderbitargodis för statistikkramare. Racinglivets små obetydligheter,
sponsorsjakt och aparta personligheter blandas med ruskiga dödsfall – boken tuffar på.
Formmässigt tycker jag dock det
är synd att färgbilderna reproduceras
så platt och att typografin gör boken
onödigt svårläst, det sistnämnda extra synd när det är en bok vars texter är
bärande och omfattande; synd när det
äntligen kommer en bok som innehållsmässigt försöker och till stor del lyckas
vara faktamässigt heltäckande och
antytt perspektivgivande om svensk
motorsports banracingsjuttiotal med
fokus på formel 1 och ”våra” förare.
Det här är en mastig bok, men, som
sagt, jag sträckläste den, så har du
något som helst intresse av svensk
motorhistoria, är det ett givet köp. Detaljrikedomen är det som gör den till en
sidvändare.
Boken om Ronnie Peterson, hans
själ och drivkrafter, om allt det som
inte kom med i självbiografin Ronnie!
(1971), får vi en antydan om i Quentin Spurrings fina Ronnie Peterson –
A Photographic Portrait (2008) eller
i Tomas Häggs minnesbok (2008) i
väntan på en definitiv biografi på vår
störste racingstjärna genom tiderna
(Kenny Bräck må ursäkta!). Fredrik af
Petersens? Läs också Paul Parkers
tämligen definitiva Formula 1 In Camera 1970–79, varmt och närmast ömsint berättad och med ett enastående
fotomaterial av legendaren Rainer W.
Schlegelmilch (vars andra del, glädjande och oväntat nog, kommer i juni).
Jan-Erik Zandersson

Era svin
Mattias Alkberg
Wahlström & Widstrand

Helena Granström / Wille Craaford /
Jens Lapidus / Amanda Svensson
Novellix

Metafordränkta känns de ibland, orden, i Mattias Alkbergs nya diktsamling. I Mattias Alkbergs låttexter –
tillsammans med Thomas Öberg
Sveriges bästa – är de konkreta. Enkla.
Upprepande av slagkraftiga stödord;
sådan är punken. I Era svin är det istället norrland och arbetet, mer diffust
knytet till samtiden och till personen
Mattias Alkberg. Men visst att ”sitta
vid älven och lyssna på Burzum” är
ganska typsikt Albergskt.
”Blir en bättre förälder om jag tjongar huvude”, heter det också i Era svin
och Mattias Alkberg är känd för att
tjonga huvude. Sedan 1989 har han
aldrig någonsin upprepat sig med
bandet Bear Quartet och ända sedan
fyllskalle skrålades på alla fester 2004
har han gjort många dussin fantastiska
låtar under eget namn, ibland med til�lägget BD, för att liksom stryka under
sin lokala tillhörighet med norrbotten.
Som att tatuera in sin hemstad i huden
för att liksom hitta hem efter turnéer.
Fembarnspappa är han också har jag
hört honom sjunga och en gång såg
jag åtminstone några av barnen när
Mattias Alkberg spelade solo på en
sommarfestival som hette En ljummen
i gräset utanför Stockholm. Jag jobbade natt och dag den sommaren så
jag minns allt från den tiden med lite
grumliga ögon, men jag minns att en
av pojkarna skrapade upp knät och att
Alkberg tjongade huvude och var en
bättre förälder.
I Tips till nykomling, ur fjolårets eminenta bokskiva Anarkist skriver Alkberg ”en dikt har inget sammanhang
utöver sitt eget.” På omslaget till Era
vin syns en massa trattar, megafoner
utan särskild avsändare. Klurigt ihopsnickrade i ett system av mycket röst
men lite kropp att komma ifrån. I Era
svin finns ändå några teman. Störst är
kanske skrivandet om skrivandet. Rymden mellan penna och papper; tvekandet och processen. Skillnaden mellan
dikt och verklighet. Kanske skillnaden
mellan dikter och de uppmaningstäta
essäerna Anarkist består av.
Det finns ett par lite längre dikter
i Era svin. Sex-, sjusidor långa och i
dem hittar jag ett flyt och en röst som
tilltalar. En ton som tilltalar. I dessa
blir Alkberg riktigt bra. Man hittar in i
tankebanor i skrivandet. Ser finheter
och galenskap. Närheten till total galenskap. Istället för att lägga in sig på
psyket lägger man in sig lite varstans. I
sammanhang. I rockorkestrar. I mellanrummet mellan det skrivna om sig själv
och det skrivna av sig själv.

Förlaget Novellix fortsätter att fyra gånger per år ge ut
fyra noveller i miniformat – så kallade novellixer. Förlaget beställer noveller av författarna, så det är inte alltid
etablerade författare. Att det rör sig om beställningsjobb innebär också att alla novellixer är lika långa. Det
är intressant att se vad olika författare väljer att göra
med detta format.
Wille Craaford, som ju vanligtvis inte är verksam
som författare, har skrivit novellen Gloria. Den handlar om en känd kvinna som skriver någon slags glorifierad text om sitt eget kändisskap för att bekämpa
främlingsfientlighet, som en annan karaktär läser och
redigerar under novellens gång. Tyvärr tycker jag att
novellen saknar driv och en språklig gnista, så jag
fastnar inte riktigt för den.
Helena Granströms novell Skördebrev kretsar
mycket kring kroppar och ett berättarjag riktar sig till
ett du. Egentligen verkar jaget inte vilja skriva mer om
kroppar, men fortsätter att göra det ändå. Granström
har ett alldeles eget tonfall i den här novellen, som jag
inte kan minnas att jag stött på någon annanstans,
och jag blir nyfiken på att läsa en hel roman av henne.
Men just den här novellen fastnar jag inte för som jag
hoppats. Dock är det fint att jag på det här sättet blivit
nyfiken på att fortsätta utforska hennes författarskap.
Amanda Svensson skapar en språkmagi som jag
känner igen från hennes romaner Hey Dolly och Välkommen till den här världen. Jag njuter av varenda ord
i hennes novell Jag vill veta var stockrosorna kommer
ifrån. Den handlar om en ung kille som är i Skåne för
att hälsa på sin döende släkting, och som möter en
väldigt underlig tjej som han vill gilla men ändå inte
lyckas falla pladask för. Så småningom ska det komma
att visa sig att de hör ihop på ett lite oväntat sätt. Det
är språket som driver berättelsen framåt och jag hade
gärna sett den fortsätta mycket längre än den gör.
Jens Lapidus novell Heder handlar om en kille som
precis muckat från fängelset efter många år bakom
galler, och som nu ska starta om på nytt. Han förvånas över alla smartphones som folk går runt med
överallt och noterar en hel del andra saker som förändrats i samhället under de tio år han inte hängt
med. Den största behållningen i Lapidus novell är de
korta utdragen från fiktiva rättegångar, eftersom de
känns så verklighetstrogna. Förmodligen har Lapidus
koll på just den biten, eftersom han till vardags arbetar som advokat. Heder berättar ganska stereotypt
om de kriminella som är med i novellen, men jag dras
in i den ändå.
Jag tycker att den här Novellix-fyran var en bra
blandning av författare och sätt att skriva.

Jerker Kaj

Jessica Johansson
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Skivrecension

Freja Loeb / Odyssey (Emi)

Eldkvarn / Den goda skörden
1971–2011 – De första 40 åren (EMI)

Showman & The Thunderous Staccatos / Eat My Dust Ass´hole!
(Alopecia Records)

VCMG / Ssss
(Mute, släpps 12 mars)

Chimes of Freedom / The
songs of Bob Dylan (Amnesty
International)

Errors / Have Some
Faith In Magic (Rock
Action)

Ulrich Schnauss & Mark
Peters / Underrated Silences (bureau b)

Crippled Black Phoenix /
(Mankind) The Crafty Ape
(Cool Green)

Portico Quartet / s/t
(Realworld)

Sølyst / s/t
(bureau b)

Pegasûs / Gormenghast
(egen utgivning)

Qluster / Antw orten
(bureau b)

Ett danskt pophopp har tänts. Svenska importer
har fyllt ut skivställen i vårt grannland, men nu kommer tämligen oantastlig pop med ljudmässiga vibbar
både från ett hädangånget åttiotal, New Order-volym
och något som skulle kunna fyllt en ungdomlig scen
på Siesta! vilken kväll som helst.
Det är trettiotvå minuter powerpop som även minner om aparta företeelser som Commando M. Pigg
(melodier) och 4AD (produktion), men också bakåt
till ett sjuttiotal med klädsamma melodier; förvisso
inte samma massiva ljudbild som Map of Moscow,
men ett uppdaterat spelrum där det leks med influenser från popsnöreland utan att retrokänslan egentligen finns kvar andra gången. Ibland låter hon som
Debbie Harry, ibland som Kate Bush, ibland som Kylie, ibland som något helt annat, men hela tiden eget.
Kliché från Århus må ha varit Danmarks bästa
band genom tiderna, men unga Freja Loebs debutskiva ger en väldigt direkt mersmak, med låtar som
har den otvungna och gammaldags förtjänsten att de
växer med antalet lyssningar. Att unga damen skrivit
all text och musik själv är ren mumma, hon har potential att bli Danmarks nästa stora artist med stort
”A” i ämnen som ”självständighet”, ”integritet” och
”hitkänsla”.
Jan-Erik Zandersson
Sinéad O’ Connor / How about I be me (and you
be you) (One Little Indian Records / Border)

Sinéad har väl inte direkt gjort sig känd för att stryka
folk medhårs. Hon har alltid under hela sin karriär haft
mod och integritet och gjort uttalanden som de riktigt
skenheliga uppfattat som kontroversiella. Men det
var först när hon rev sönder ett foto av den dåvarande påven Johannes Paulus II på bästa sändningstid
i Amerika, som det tog riktigt hus i helvete, och amerikanarna blev – som de alltid blir, i dubbelmoralens
högborg – upprörda och buade ut henne. Själv applåderade jag och gick på kuppen ut och införskaffade
hennes senaste album. I media har det mest rapporterats om hennes trassliga privatliv och inte så mycket om hennes musik, men har ni inte hört hennes Sly
and Robbie-producerade reggaealbum Throw your
arms down, så blir det en mycket trevlig överraskning,
det lovar jag. Nu har hon hittat tillbaka till pop/rockfåran igen och levererar med pregnans. ”Take off your
shoes” innehåller raderna ”You’re running out of battery/and I don’t see no bunnies around here”, och om
radioproducenterna undviker att snurra ”Back where
you belong” och den hjärtskärande ”Reason with
me”, begår de enligt mig tjänstefel. Om inte nothing,
så åtminstone väldigt få, compares 2U, Sinéad.
Lars Yngve

Jag sammanfattar i ett låneord: rich.
Man hinner mycket på förtio år när
bandaren går visar det sig. Inte för att
det kommer som någon större överraskning, de gamla skivorna, som man
naturligtvis köpt genom åren, vem har
inte det?, tar upp några hylldecimeter,
men presenterat på det här viset, i en
generös bok i tjusig design och tio cdskivor av urval infrästa i omslaget och,
förutom cd-skivorna, en usb-sticka
med gigabytes av skoj, får man en tydlig påminnelse om att Eldkvarn verkligen gjort en otrolig massa bra musik.
Och, om sanningen ska fram, en del,
som är lite sådär… En del demos och
en del tidiga inspelningar är ärligt talat
mer för bibliotekarien än för den som
fastnat för själva Eldkvarn, men firar
man förtio med de luxe-låda ska väl
smakprov på hela karriären va med,
även om inte allt är medryckande.
För mig börjar festen när namnet
blir rätt på bandet. Från Pojkar pojkar
pojkar och framåt har varenda skiva något som fäster och några av skivorna
är verkligen speciella i sig (alla har väl
sina favoriter men, since you ask, Musik för miljonärer, Tuff Lust, Barbariets
eleganter, Himmelska dagar, Limbo
och Hunger Hotel, en karriär bara de).
Det är en stor behållning att boxen är
fullsmockad med alternativa versioner kombinerat med outgivet material
(som håller) blandat med plock från de
olika skivorna genom åren. Mixen är finurlig, man kan faktiskt, även som gammal samlare, lyssna långa stunder och
ändå inte riktigt känna igen sig. Lattjo.
Alltnog, jag undrar om inte den stora
poängen här ändå ligger på USBstickan. I en av stickans foldrar ligger
över tjugo konserter. Det är goa gigabytes, som att komma över en hel hög
superproffsiga bootlegs på en gång.
Stickan är ett läckert grepp, att få tillgång till så mycket livemusik på en
gång är ren lyx. Och vilka konserter,
från den tidiga, närmast punkiga energin (kolla in Djungel från Smålands Nation i Lund 1981, Eldkvarn spelade skiten ur det mesta redan då) till det coola
luftiga superproffsiga bandet som ställer upp idag. Man känner utvecklingen
genom åren, hur det som redan från
början visserligen är ett grymt tight och
laddat band liksom glider in i ett sound
som på något sätt får en att påminnas
om det bästa man kan höra av rockband. Eldkvarn står sig. Ju längre stickan går ju mer växer känslan av två saker. Bandet är världsklass och att de är
något av en nationell skatt. Bara att ge
ut usb-stickan hade varit en välgärning,
nu får man en ambitös sammmanfattning av förtio års inspelningar och bandets historia i en snygg bok på köpet.
Rich! Och jag har inte ens nämnt Pluras rapporter från livet, om barndom,
rus, turneer, kvinnor, svek och minnen.
En skatt det med såklart, men det vet
väl varenda människa vid det här laget.
Jag gjorde en lov ut på internet och såg
att man kan köpa den här samlingen
för sexhundra kronor på en av internetshopsen. Rena tok-rean.
Fredrik Hellström

Kanske inte det lättaste namnet att associera till surfrock, men det är i alla
fall vad det handlar om – dock inte den
mest lättsmälta sorten utan en stökig
variant som är klart lyckad. Omslaget
har bilder på dragracingbilar från förr
i tiden och det ger en bra bild av det
hela, och att man får lite
Link Wray-vibbar ibland kan nog
bero på att sir Bald Diddley är med och
producerar. Det vimlar av engelska
surfband och det är ganska otroligt att
så många av dem håller så hög klass,
och det här är yttterligare
ett i raden av alla dessa. Det man
skulle kunna klaga på är att det ibland
blir lite väl onyanserat, och lite av oväsen bara för sakens skull.
Hade man valt att ta bort 3–4 låtar så
hade betyg definitivt åkt upp ett snäpp.
Janne Falk
Chris Isaak / Beyond the sun
(Warner)

Ibland är det bra att inte känna varandra när man är i ett band. Den mediokra teorin styrks när Martin L. Gore
och Vince Clarke, både från Depeche Mode, nu trettio år senare gör en
rytmisk elektronisk skiva tillsammans,
säger att de inte stod varandra så nära
under DM-tiden. Vince lämnade gruppen efter första skivan för att fortsätta
göra succé i duon Yazoo och sedan
vidare i glampopens Erasure, Martin
stannade kvar och formade den mörka, stadionrockande inkarnationen av
Depeche Mode som både ger samhällskritik i popens form och slog över
i rockabilly som vore den skriven postapokalyptiskt. Jag får å min sida påstå
att ”Ssss” inte liknar så mycket av det
farbröderna skapat på var sina håll, det
är enkla, medryckande rytmförsök direkt för dansgolvet, ibland sparsmakade, men för det mesta gradvis utvecklande. Likheten med annan samtida
electronica av mer avskalat slag given,
men inte i närheten av vad den som
mastrat skivan vanligen gör under namnet Pole (Stefan Betke), mer stomp
men ändå egentligen för återhållet för
att fastna i ren techno, närmare minimal
techno, bitvis ruggigt dansant. Poptechno? En skiva som växer och som
kommer att få Mute att spruta ut 12”:or
med mixar, alternativa tagningar och
annat i en aldrig sinande ström.
Jan-Erik Zandersson

Chris Isaak ser ut som en blandning
av Elvis Presley, Lloyd Cole och Morrissey och har en sångröst som får mig
till att tänka på tv-utsändningar i svart
och vitt och ett kanalutbud som enbart
erbjuder en kanal att välja mellan! Beyond the sun är ett cover-album av låtar
som gjorts odödliga av artister som
Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison och Johnny Cash – jo, även Ring
of fire finns med, som jag helt enkelt
inte klarar av sedan jag fick höra att reklambyrån Big Grin Productions, fick
den lysande idén att använda låten i
marknadsföringssyfte för en salva mot
hemorrojder, men fick nobben av Cashs efterlevande. Isaaks pilgrimsresa
går alltså till rockens Mecka, det vill
säga Memphis, och de flesta låtarna
spelades in av Sam Phillips i dennes
legendariska SUN-studio. Många artister har genom åren har gett sig på
att tolka gamla klassiker utan vare sig
finess eller känsla, men Isaak, som
byggt sin karriär på att återskapa ljudet
och känsla från den eran, rör sig obehindrat och naturligt i den sparsmakade musikaliska omgivning, med värme
och vördnad. Och det bör sägas att
det här är första gången jag hört Elvisdängorna Can’t help falling in love och
It’s now or never, framföras av någon
annan än just Elvis, utan att jag behöver skruva på mig.
Lars Yngve

PS3 / Loud Feathers (Rootsy.nu)

Amnesty fyller jämnt – 50 år den 30 januari. Lagom till bemärkelsedagen har
man samlat 76 (!) sånger av Bob Dylan
på ett minst sagt digert CD-album. Det
är en ordentlig blandning, långt ifrån
bara så kallade protestsånger, live- och
studioinspelnignar om vartannat. Artisterna är saligt blandade. Joan Baez och
Pete Seeger förstås, den senare sjunger passande nog ”Forever Young”, men
också Sinead O’Connor, Mark Knopfler,
Johnny Cash, Joni Mitchell, Sting, Patti
Smith, Elvis Costello… Och upphovsmannen själv sjunger titelspåret – ”Chimes of Freedom”. Några av tolkningarna
ligger mycket nära Dylans ursprungliga
versioner, som Billy Braggs ”Lay Down
Your Weary Tune”. Andra gör verkligen
personliga tolkningar, kanske inte alltid
så geniala, men ändå värda att lyssna
på. Som gospelbetonade ”Ring them
Bells” med Natasha Bedingfield och
K’Naans rapblandade version av ”With
God on Our Side”. För att inte tala om
Kronoskvartettens minimalistiskt inspirerade och enbart instrumentella ”Don’t
Think Twice, It’s All Right”. Många andra
har förstås sjungit in Dylans sånger – Elvis Presley, Stevie Wonder, Neil Young
och inte minst svenska Sophie Zelmani.
Alla har de gjort utmärkta versioner av
mästarens sånger. Och vid en hastig
blick på sångerna upptäcker man att
”It’s a Hard Rain is a-gonna fall”, ”Tangled up in Blue”, ”Jokerman”, ”Visions
of Johanna”, ”Tom Thumbs Blues” inte
finns med. För att nämna några. För att
inte nämna otaliga mindre kända sånger
av Dylan och som alltid varit mer än billiga utfyllnader på hans album. Utan
svårigheter hade man kunna gjort en
samling till med högkvalitativa spår. Inte
desto mindre är det spännande kompott
som åstadkommits. Och ett köp av albumet är en lämplig present till Amnesty
på 50-årsdagen och ett tack för deras
idoga arbete till stöd för oliktänkande
och orättvist fängslade.
Jan Erik Bornlid

PS3 utläses Pontus Snibb 3. Pontus är
ju till vardags strängbändare och sångare AC/DC anstrukna Bonafide och
SNIBB. Här har han dock bildat bolag
ihop med rutinerade rytmsektionen
Niklas ”Skövde” Mattsson och Mats
Rydström mest kända för sitt svängiga
jobb i Backdraft men de har även hjälpt
Raging Slab att få rätt puls på låtarna.
Här spelas det klassisk (gubb)rock
med rötterna stadigt placerade i 70-talet. Som om Van Halen hade fest ihop
med The Faces. Plattan har elva spår
som ryker värre än en villabrand och
på dessa spåren gästar den elektriske Conny Bloom, bluesmannen Mats
Ronander spelar lite munspel och Ralf
Gyllenhammar ryter i. ”Loud Feathers”
är en riktigt trevlig liten platta som värmer gott i vinterkylan.
Jerry Prütz

The Masonics / In Your Night Of
Dreams....And Other.Foreboding
Pleasures (Dirty Water Records)

Engelsk garage rock med klar 60´s beat
feeling. Det här är ett gäng gamla rävar som vet vad de vill. Bruce Brand på
trummor är en av de bästa i världen i sitt
gebit och det märks. Det finns både toppar och dalar på den här plattan så den
är lite ojämn i mitt tycke. Topparna som t
ex In Your Night Of Dreams, She´s My
Baby och Oberman är fenomenala. De
som mer gillar 60´s beat/pop än garage
rock får också sina lystmäten. Även om
jag tycker att plattan är lite ojämn så kan
den vara ett guldkorn för någon som har
en bredare musiksmak än vad jag har.
Janne Falk

Allting går igen. När malmökonstellationen The Outs (alltså Robert Jelinek
och vänner) högst begränsade 7” The
New York Recordings vol 1” snurrar
och påminner om enkelt femmannaröj, flyttar jag fokus till Thåström, snart
skivaktuell igen, utsålda konserter,
men mitt intresse ligger hos ”Xplodera mig 2000” som återutgetts som en
180 g vinyldubbel (begränsad upplaga, 500 ex) med en massa demos och
extramaterial och med det ljud cd:n
borde haft 1991, detta möte mellan en
allt tyngre teknik och Joakims hejarklacksramsor och smarta harmonier,
”Miss Huddinge -72” har följt honom
live och ”Elvis Presley för en dag” är en
av de låtar han borde klä av och klä på
igen; en härligt ofärdig skiva som jag
kan spela hur ofta som helst.
Men färdiga är andra. Errors’ ”Have
Some Faith In Magic” är januaris favoritskiva så här långt, en blandning av högt
och lågt, rejäla poprökare och storartat
lågmälda låtar som räcker längs med
hela horisonten. Instrumental postrock
som går att dansa till, men för första
gången hörs röster, det är en av nyheterna på den här skivan, men det är
stort, stort, stort, men också trevande,
försiktigt. Dualism, nej, men stundtals
låter det på det sätt som skulle få mig
att skriva om den här under den progressiva etiketten, stundtals blir det
bara en storvulen magi. En fantastisk
skiva.
Skriv upp tre på det stillsamma kontot. Nr 1: Ulrich Schnauss tredje skiva
bjuder in Engineers’ Mark Peters och
”Underrated Silences” blir nedtonad
syntetik med klara åttiotalsvibbar, det
blir nästan plastigt och kunde varit
ursnitt ur Warps första samlingsskivor. Nr 2: Hans-Joachim Roedelius
har slagit sig samman med ljudingenjören Onnen Bock och suttit i Berlinfilharmonins källare och skapat stillsam ambient med ljudande skålar och
två Steinway-pianon, kallar sig vitsigt
Qluster, ganska typiskt att den själsliga brodern Tim Story mastrat denna
långsamt andandes musik. Nr 3: Sølysts självbetitlade cd den mest utvecklade och intresseväckande ambientskivan den här gången, inte bara en
dansk kunglig skjutbana utan Kreidlertrummisen Thomas Kleins debutsoloskiva, där den stillsamma rumsmusiken
möter ett närmast krautrockmonotont
trummande, analogt eller digitalt, men
musik som har mer med platser som
Berlin och artister som Ramp och Create på holländska Groove än något annat, sinnligt och intelligent.
Portico Quartet ger mig inte så få
Penguin Café Orchestra-vibbar när jag
spelar den självbetitlade tredje skivan,
det här är både jazz och något som
kunde hamnat mitt i belgiska Aranis,
men britterna ger oss sväng, sax, ståbas, slagverk och något som inte riktigt
går att definiera. De har slagit i hemlandet och blev tidigt nominerade till Mercury Prize, den här ojazzlika, oplacerbara musiken ger ett sorts behagligt
självsväng, närmast något att få mot recept. Nu ska jag skaffa de två första.
Och som avslutning, några tips i all
vänlighet: Islet: ”Illuminated People”
(Turnstile Shape; debut-cd, osam-

Field Music / Plumb
(Memphis Industries)

manhängande, svängande, krautrock
och rent mayhem); Gauntlet Hair: s/t
(Dead Oceans; också en debut-cd,
också svår att klassificera med högst
bearbetade gitarrslingor, tunga beats,
åttiotalsarenamusik och jag vet inte
vad); Empirical: ”Elements Of Truth”
(Naim; storstadsjazz influerad av både
sentida fusion och, framför allt, minimalism); Tellison: ”The Wages Of Fear”
(Naim Edge; postpunk med konstnärliga ambitioner, där stompet möter stillheten, oväntat); The Soft Hills:
”The Bird Is Coming Down To Earth”
(Tapete; psykedeliskt lugn nära folk/
ambient, men där är klor som ibland
kryper fram); Phenomenal Handclap
Band: ”Form & Control” (Tummy Touch
Music; ett sjuttiotalets blandband mellan disco, pop och funk, med cd-spelaren som DJ); Erik Mikael Karlsson:
”2600 Virginia Avenue” (Komplott; han
har lämnat den elektroakustiska musiken för den elektroniska lyssningsmusiken: retro, enkelt, harmoniskt).
Jan-Erik Zandersson
Parti & Minut / Från klart till halvklart (El Ding Records ELDCD04)

Bakom den litet anonyma titeln döljer
sig 11 mycket jazziga spår. Det är frijazz
från 60-talet och bebop i brytningstid
som ger energi åt den här ovanliga trion.
Johan Jonsson spelar lysande trumpet,
som gnistrar och puttrar om vartannat.
Christopher Cantillo spelar trummor i
en litet torr drivande stil. Och inte minst
hör vi tubaisten Per-Åke Holmlander.
Han smyger med sitt instrument bland
de andra, fyller i med feta toner och inte
sedan Miles Davis tubaband har det
här instrumentet låtit så här härligt. En
puffande ångmaskin som driver framåt
och som smidigt som en prima ballerina
gör de mest utsökta figurer.
Det Parti & Minut gör är något så
ovanligt som livs levande gammaldags
avantgarde. De liksom inte reflekterar
över att det inte skulle gå. De spelar
ändå. Och gamla mästare i den här
stilen som Alexander von Schlippenbach, James Blood Ulmer, Roswell
Rudd och Amina Caludine Myers får
tolkningar som hör till de intensivaste
jag lyssnat till. Då tempot dras upp är
musiken stjärnfall, ibland stannar musikerna till och smaskar på olika ljud; och
de beter sig som om dekonstruerad friform aldrig hade funnits. Det är Clifford
Thornton och grabbarna från 60-talet
som smaskar på musiken. Gärna för
mig. Resultatet är helt oemotståndligt.
Frijazz, kanske det, men framför allt är
det jazzigt så det brinner.
Thomas Millroth

Opeth är ett band som lämnat growl:andet för att leda
in de intet ont anande fansen i den långt intressantare progressiva artrocken på senaste ”Heritage” och
att döma av fyra-får-frågor-efter-konserten i en annan
trevlig månadstidning är detta ett bra sätt att inspirera
de lojala skarorna att upptäcka något nytt. ”Jag tycker
utvecklingen är jätteintressant”, ”den kräver tid”, ”ett
väldigt stort album” sade de i tidningen. Tack, Mikael
Åkerfeldt, du är en god pedagog.
Mervyn Peakes Gormenghast-trilogi tillhör mina absoluta favoriter i fantasy-genren, frustande böcker om
ett milt sagt knepigt/dyslektiskt slott och det överdrivna och nästan parodiska men ack så utsatta persongalleriet där roade mig en gång mer än någonsin Tolkien och ringar och Gollum och Enter. Pegasûs är en
progressiv rockgrupp från Söderköping vars tre medlemmar knappt är torra bakom öronen, ändå har de
spelat sedan 2006 och började med att göra covers
på Genesis! Deras debut-cd heter ”Gormenghast”
och, jepp, är inspirerad av Peakes halsbrytande böcker. I e-brev skriver de ”anledningen till att vi valde att
göra ett album efter detta verk var att vi tyckte så mycket om boken, dessutom har ganska få läst den och
därför blir det coolt.” Right on, sämre motiv kan man
ha. Och att det här är en trio unga killar tror man inte
när man hör det (man måste kolla på Youtube för att
överbevisa sig), för de klassiska influenserna finns där
från sjuttiotalets högtidsstunder i taktartsbytarland;
inte bara Genesis, utan framför allt Gentle Giant – och
vem i tonåren idag lyckas få sig Gentle Giant till livs?!
Det här är en riktigt kul skiva, fortsättningen kan nog bli
hur bra som helst med den inställning trion visar upp
och jag vill se dem på Slottsskogen goes progressive i
augusti i Göteborg. Snälla?
Men att jag skulle skriva om Field Musics fjärde skiva, ”Plumb”, tillsammans med progressiva musiktankar kändes litet oväntat, det som verkligen började ta
form på den fullkomligt hänsynslösa och ymnighetshornshällande förrfjolårsdubbeln ”(Measure)”, 20
låtar där bröderna Brewis sonderade terrängen rakt
igenom hela rock- och pophistorien så det visslade
om öronen, det är en dubbel-cd som aldrig står still,
har nu gått ett (minst!) steg vidare, nu växer dynamiken i låtarna, idéerna bubblar över, postpop och postrock där melodierna går över styr rakt in i ett progressivt land, en sagolikt spännande skiva.
Och avslutningsvis tämligen okänd progressiv rock
med brittiska Crippled Black Phoenix som är Justin
Greaves’ ”endtime ballads” med musikervänner från
hela postrock-kartan, oförtjänt tyst är det kring dem
(jämfört med t.ex. Mogwai) och jag har lyssnat på så
mycket bootlegs med dem jag kunnat, oförutsägbart varje gång, nu deras femte skiva, ”(Mankind) The
Crafty Ape” som är något så härligt som ett dubbelt
konceptalbum om våra orättvisor, gestaltade i och utanför huvudet, var det tänkt. Omslagets vargmänniska
anslår tonen och efteråt är vi inte samma som vi var när
cd 1 började snurra. Huga.
Jan-Erik Zandersson
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Görl wit dragen tatto

S. Kald

Asså denna fimlen hannlar om pressis samma som
dom svenska milleniom fimlerna. Hon salamandor e
po engelska i stellet. fast ente lia bra tykte ja. de e lisom ingen fart i de när dom ska snacka engelska po
svenska ellor tvertom ellor po annra hållet ijen. Fast
de e rett tuffa grejer han såm spela jems bånd jör fast
hon såm spelar salamander e ente lia tuff som hon
svenskan i dom svenska fimlerna. so där...

Ovinter

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

Snön lyser åter med sin
frånvaro
Barnens pulkor gråter över
sin otillräcklighet
Plogbilarna hänger läpp av
uttråkning
Saltdepåerna smälter av sorg
Snöskottarna dör av
sysselsättningsbrist
Obrutna lårbenshalsar fyller tomma
sjuksalar
Bärgningsbilarna irrar vilset omkring
Det är lågkonjunktur i vinterfabriken
S. Kald

Görl wit dragen tatto musik å Trent Reznor
Asså denna denna musiken e typ skit flummi. en massa pippi på vinden jud. Skit skumt å lyssna po! De e
bara nån låt som dom sjunge po annars e de bara instru mentalt typ. massa piano klink å skumma fioler.
kan va coolt po hallåwin festen annars musik å somna
till om man vill dröma mar drömar!
Test-Fnisse 27
Historia 1
Det var en skåning med en hund och en engelsk
kvinna som satt mitt emot varandra på ett tåg. Efter
en lång tystnad sa plötsligt den engelska kvinnan:
– What a handsome face!
Då svarade skåningen:
– Naj, di va hungen.
Analys:
Ack denna språkhförbistringh somh hråda hmellan
de europeiska språken. Man tro hväl att i dess htider
så hgott som alla innehafva kunskaper uti det anglo-saxiske språk. Å andra sidan äro det bedröfvligt
att de europeiske icke hafva större kunskaper i det
skånska språk, detta språkens urmoder, det absolut
hmest renodlade utaf de nordiske språk! Alla andra
äro i afvund å de som tala detta, speciellt Stockholmarne som icke besitta ett eget språk af rang!

Adi S. analysieren.
Historia:
– Hej. Har ni persilja här?
– Nej, lilla damen. Det här är en
porr-butik.
– Har ni dill, då?
– Ja.
Analys:
Altsos, jag verstehe nicht, was so roligt mit diesem
gevesen. Eine Gemüse ist lika gut wie einen andere gebißt? Was habt diesen mit einem PornoShop zu tun? Ni Schwensken sind veldig lustisch
gevorden!
Auf wienerschnitzel wünschen ihren A.
Schicklgrüber

\\m// \\m//
Ha de!
Jack-Åke, ofrivilligt ständig
praktikant
jack_ake99@hotmail.com
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Brist på vett & etikett
vid brukande av telefon

Miljonregn!

För en tid sedan for undertecknad med långfärdsbuss uppåt i landet för att avlägga visit hos en för
tredje gången döende släkting. Omkring mig på bussen satt diverse nyblivna föräldrar med sina mistlurar
till avkommor i famnen samt vid deras sida en hel del
nyligen inte längre ammade ungdomar.
Bredvid mig satte sig en medlem ur den senare
kategorin. Här ska jag inte gå in vidare på dagens
mode, men är det meningen att ens hår ska se ut som
om det, uttorkat och bleknat, är på väg att fly ifrån ens
person? Nåväl, då denna person satt bredvid mig
var det ganska lätt att undvika att titta på henne. Det
var med den taktiken i åtanke jag tillät henne upptaga
denna plats. Motståndare till det franska Eiffel-tornet
lär ha brukat samma metod; de inmundigade dagens
samtliga måltider i tornets restaurang då denna var
den enda plats på vilken de kunde undkomma att beskåda denna anskrämliga byggnad.
Undertecknad fick dock bittert ångra att han låtit denna varelse uppehålla sig i sin närhet: så fort
bussen lämnat stationen tog nämligen flickan upp
sin mobila telefon och ringde upp en väninna för att
småprata om den föregående kvällens förehavanden
och intriger. Detta gjorde hon helt ogenerat - och så
ingående att samtliga i hennes närhet sittande var
fullt införstådda med varje ord som sagts, varje närmande som gjorts samt hur det hela utfallit, nämnda
afton. När den uppringda väninnan inte hade tid längre, slog flicksnärtan ett nytt nummer på dosan och
proceduren upprepades; samtliga vinklar och vrår
ur den föregående kvällen vändes ut-och-in inför de
kringsittande, ofrivilliga, åhörarna.
De få gånger min gode släkting transkriptören kontaktar mig via sin bärbara telefon, påpekar han efter
ett fåtal utbytta meningar hur dyrt samtalet blir. Denna jänta tycktes dock ha det så väl förspänt att hon
kunde fördriva hela restiden med sitt skvaller. Hade
hon inte slösat pengar på telefoni hade hon kanske
kunnat färdats med flyg istället – och jag hade kunnat
få ett ledigt säte bredvid mig och på så vis sluppit sitta med min rara ara Rudolphs bur i famnen.
De flesta av medresenärerna hade dock vita lurar proppade i öronen och såg oberörda ut. Jag antog först, i blandad förtjusning och förvåning, att jag
hamnat på en buss för döva. Att döma av ljudet som
läckte ur deras lurar satt de nu däremot alla och lyssnade på trumlektioner – och detta på hög volym! Jag
frågade en framför mig sittande yngling ifall han trakterade batteri av den klassiska skolan eller om det var
s.k. ”jazz”. Någon rätsida fick jag dock inte på denne
unge mans på min fråga följande ko-blick samt hans
svar: ”Borås, tror jag.” De resterande passagerarna
var antingen upptagna med att försöka få sina hysteriska avkommor att somna eller var själva, liksom
tidigare nämnda flicka, upptagna med att tala telefon
eller sitta i skenet av sina apparater och knappa på
desamma, kanske i färd med att sända P.M.S. – eller
vad de nya telegrammen nu kallas.
När flickan pratat sig trött och satt sig tillrätta, med
sitt säte tillbakalutat i knät på resenären bakom sig,
böjde jag mig över henne och sade: ”Så hon var på
galej och hade det trevligt igår? Vad fint! Hon begagnade väl föreskrivna skyddsmedel? Drypan är ingenting att driva gäck med!”
Till svar fick jag några kattlika snäsanden innehållande nedsättande uttryck gällande min ålder samt
ett hävdande av hennes rätt till privata samtal. Vid
det här laget hade jag dock anlänt till min destination
och som resande på fönsterplats bjöds mig nöjet att
tvinga slinkan att ta sig upp ur sin halvliggande position, med knät belamrat av filt, mjölkigt kaffe och glansiga modetidskrifter.
Jag steg av den ambulerande telefonkiosken och
förflyttade mig till stationskafét, där kaffet just kokat
upp och den lokala tidningen var rågad med resultat
från plöjningstävlingar.
Jag ringer av.
Efraim Twärvigg

Ja, vilken fenomenal måndag detta visade sig vara! När jag loggat in på mitt
e-postkonto för att vittja inkorgen påträffade jag ett meddelande från en
Maria Phillips vilken åtminstone enligt
egen utsago uppbär titeln Online Coordinator på…? Eh… ja… eh… det
framgår inte riktigt under vilket namn
detta vänliga företag är registrerat under, men varför bekymra sig om dylika
petitesser? 1 000 000 pund boys and
girls… Yippie!
Fru Phillips förklarar i brevet att jag
via en fantastiskt turlig dragning av
mitt e-postkonto lyckats kamma hem
inte mindre än en miljon pund på det
världskända e-postlotteri hon företräder. Visst är det fantastiskt! Och jag
som inte ens spelar på lotto till vardags. Så går jag och vinner utan att
ha satsat ett endaste öre. Tänk att bli
överöst med pengar utan att lyfta ett
finger. Nästan i paritet med att via epost utses till IF Metalls representant i
AMF-pensions styrelse, jag föreställer
mig detta spam enligt följande;
Bästa Grefve Fågelsparre,
Vi inom IF Metall har på grund av
det minskande medlemsantalet och
rådande konjunkturläge lidit svår
brist på representanter till allehanda
bolagsstyrelser.
Med anledning härav har ni genom en dragning i IF Metalls epostlotteri tilldelats posten som representant i AMS-pensions styrelse.
På denna post kan ni räkna med
arvoden uppåt 200,000 kr skattefritt per månad för så lite arbete som
ert samvete tillåter. IF Metalls paroll
gällande styrelsearbete är Less is
more.
Vi är enligt svenska koden för
bolagsstyrning ålagda att tillhandahålla de personuppgifter enligt
formuläret nedan för den som utses
till IF Metalls representant i aktuell
styrelse. Således anmodar vi er att
snarast fylla i nedanstående formulär och snarast återsända detsamma till chefen för styrelsetombolan
Herr Sture Norré via e-post; Snorre.
IFMetall@gmail.com
Formulär för styrelsepost
1. NAMN
2. ADRESS
3. TELEFONNUMMER
4. KONTONUMMER
5. PERSONNUMMER
Hör av er snarast möjligt då vi är
i behov av att tillsätta posten så fort
som möjligt. Notera att om ni väljer
att inte skicka in ovanstående formulär inom två dagar utser vi en ny vinnare till styrelseposten.
Med vänliga hälsningar
Eva Bruun
Ursäkta sidospåret med IF Metall, jag
är en smula tankspridd. Lätt hänt då
man endast minuter tidigare vunnit en
miljon pund på sitt epostkonto. Jag tror
knappt att det är sant. Av en händelse så får begynnelsen på Ms Phillips
brev mig osökt att nynna på den gamla
Beatleslåten Paperback writer. Dear
Sir/Madam will you read my book, it
took me years to write please take a
look. Based on novel by a man name
Lear and I need a job so I wanna be a
paperback writer… Eller varför inte
Online Coordinator?
Givetvis kunde jag icke motstå fres-
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telsen att formulera ett svar till dessa
vänliga och osjälviska lotterimänniskor.
Ty det är ju inte varje dag man kammar
en miljon på sitt epostkonto, lite drygt
varannan vecka ligger snarare mitt genomsnitt på. Dessutom adderade jag
en extra nolla för att kontrollera huruvida de ens bryr sig om att läsa svaren
utöver personuppgifterna de efterfrågat. Ms Phillips brev återfinnes i oredigerat format enligt nedan:
Dear Sir / Madam,
This mail is to bring to your notice
that your email emerged as one of
our winning email address in our last
lotto sweepstakes programme that
made you automatically a winner of
the sum of 1,000,000.00(G.B.P).
In order to claim your prize from
the lottery board, you are required to
fill out the claim›s processing form
and send it to our claims officer here
in the UK with the details below:
Name Of Claims Officer:Mr George Hills
Email address: ghills14@gmail.
com
Below is the claims form you are
required to fill:
PAYMENT PROCESSING FORM
1.FULL NAMES:
2.ADDRESS:
3.SEX:
4.AGE:
5.MARITAL STATUS:
6.OCCUPATION
7.TELEPHONE NUMBER:
8. COUNTRY:
Sincerely,
Maria Phillips
Online Coordinator
Då jag gärna lägger rabarber på en miljon pund formulerade jag följande svar
och skickade iväg till George Hills;
Dear Mr George Hills
First of all, I would like you to commend Ms Phillips on my behalf for her
impeccable grammar and spelling
skills. I wish I could be on the same level as Ms Phillips but, as a non native
English speaker, I could only dream
of possessing such abilities. Regardless of that, let me say that I am thrilled
beyond senseless that my email address of all things has made me a winner
of 10,000,000 pounds. Miraculous!
This sum will certainly come in handy
as I recently pulled my groin during a
mishap on inlines, say no more… Onwards and upwards, Gods speed etcetera etcetera and all that.
As instructed by Ms Phillips, I completed the Payment Processing Form
to the best of my knowledge. Please,
bear in mind that English is not my native tongue. I hope any potential misunderstandings will not hamper the payment processing in any way?
PAYMENT PROCESSING FORM
1.FULL NAMES:
Grefve Hubertus Leopold Fågelsparre, I left out Tibertius since I
find that name a tad embarrassing to
say the least. I rather not have Tibertius written on any of my correspondence if at all possible.
2.Address:
582 00 Linköping.
3.Sex:
I am not a prude, but I hope you are
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not trying to provide me with a professional worker in this area. Not
only do I find such proposals immoral and insulting but these kinds
of activities are illegal and must be
reported to the authorities. Please
clarify!
4. Age:
What have my age got to do with any
of this?
5. Marital Status:
Frustrated and resigned? I have
been married three times but I am
not planning a fourth marriage. Does
that make me a divorcée, clairvoyant
or just plain bitter?
6. Occupation
Patron of the arts, retired besserwisser with a degree in Theoretical Physics but nowadays mostly
spending my time researching my
ancestors’ activities as they served
the kings during the great wars between 1600 to 1809.
7. Telephone Number:
If I Give You My Telephone Number,
Can You Promise You Will Not Sell It
On To Any Of The Telemarketing Leeches That Keep On Pestering Me?
8. Country:
No, I exclusively favour classical
music, I have not listened to country
since the last time Dolly Parton was
on Nygammalt with Bosse Larsson.
Could that have been in 1985?
As I now have completed the payment processing form as instructed by Ms Phillips, could you Mr Hills
please give me an estimate of how
long it will take before I will receive my
10,000,000 pounds? I must apologise if I appear a bit impatient, but I am
going to the Caribbean’s in one week.
Therefore it would be most pleasant if
I perhaps could acquire house during
my vacation there. I am looking forward
to your prompt reply.
Most sincerely
Grefve Fågelsparre
Besserwisser emeritus

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

ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING

RUTH. Illustration Chrissie Abbott

MYRORNA ÄR EN DEL AV FRÄLSNINGSARMÉN
WWW.MYRORNA.SE

Även ute i
ny pocketutgåva

TILDA SWINTON JOHN C. REILLY EZRA MILLER

Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Nicola Trezzi
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curator och redaktör på konsttidskrifhar under flera år följt Ylva Oglands
är möts de båda i en korrespondens
liv och verk.

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

Qui berume magnamus nati blaborp oribus que voluptatus. Ceate etus qui de pelest que illaccum fugitem
Svenska
illustratörer
och konstnärer
voluptae
voloreruptas
magnam,
velenis soluptatem
Text av
Tommie
Jönsson
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.

Carl Johan De Geer
Text av Sara Teleman

s spegeltvilling, en syster som lever i en
medlad till oss via Ylvas verk. Ogland
på livet och konsten. Hemmet är ateljé
mmet, en plats där både målningar och

Max Andersson är en av Sveriges mest egensinniga
serieskapare och filmkonstnärer. Berättelserna om traktorbarn, 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 dokumentärfilm 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.

Ylva Ogland

Max Andersson
Text av Tommie Jönsson

Ylva Ogland
Text av Nicola Trezzi

n av våra mest uppmärksammade
Sverige och utomlands.
nat sitt eget konstnärsskap under
ället leda Tensta Konsthall tillsammans
qvist och maken Rodrigo Mallea Lira,
måleriet och 2009 fick hon sitt stora
utställningarna ”Venus vid sin spegel”
ina speglar med The Oracle & Fruit
This is the Beginning of an Odyssey in
å nominerades hon till Dagens Nyhe-

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 escillab illandae conserro qui dolendu cipsum eiur aborepernam 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.

Carl Johan De Geer
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Sara Teleman
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Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska
illustratörer och konstnärer.
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Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Carl Johan De Geer

”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.

6

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska
illustratörer och konstnärer.
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I denna bok får vi se tidigare helt opublicerade illustrationer, 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.
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Nina Hemmingsson

”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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Nina Hemmingsson är för de flesta känd för sina enrutingar i Galago, Aftonbladet och Bang. Med sitt brutala
bildspråk och ocensurerade dialog har hon blivit ett
stående
inslag påoch
både
kylskåp och kultursidor. 2009
Svenska
illustratörer
konstnärer
släppte
hon Millroth
sin första bok med fria bilder, Så jävla
Text av
Thomas
normal – en omedelbar klassiker. I samband med kronprinsessans bröllop 2010 gjorde hon den uppmärksammade satirserien Prinsessan & Gemålen åt Aftonbladet.
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Lena Svedberg
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Lena Svedberg
Text av Carl Johan De Geer
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