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Jag har fått visdomständer stora som vildsvinsbetar, 
riktiga psykopattänder. Så nu väntar jag liksom 
bara på att målbrottet och pubertetsfinnarna ska 
göra en oefterlängtad comeback. Jag färstår inte 
varför dessa dokumenterat onödiga tänder ska sitta 
halvvägs ner i svalget. Vid varje tillfälle då jag försökt 
att ta på dem har min fingertopp råkat komma åt 
”boxbollen” och därmed utlöst kräkreflexen.  
Och eftersom nu ingen riktigt vet vad visdoms-
tänderna gör för nytta kunde väl naturen ha sett till att 
placera dem på något mer lättillgängligt ställe – som 
på någon annan till exempel! Så istället för att springa 
omkring med ett tandvärkande bandage begav jag 
mig motvilligt till tandläkaren. Innan jag släpptes 
in fick jag snällt legitimera mig och bevisa att jag 
verkligen var den jag utgav mig för att vara och inte 
någon annan. Jag hade gärna varit någon annan  
vid detta tillfälle. Därefter slussades jag runt på lite  
olika stationer. En av maskinerna roterade runt mitt  
huvud, ungefär som den löstagbara bottenplattan i  
en mikrovågsugn. Därefter fick jag fixera mitt huvud  
med hjälp av en läbbig klämma med öronproppar,  
och man skulle inte ropa om nu inte öronpropparna  
möttes i mitten… Därefter ut i väntrummet igen.  
Och att sitta i väntrum och lyssna på läckande samtal 
kan vara oerhört stimulerande för fantasin – när man  
är på det humöret. Är man inte det kan det vara en pina.  
Två damer satt och diskuterade högt och livligt om 
priset, väntetider, karies, bryggor och Corega tabs. 
Damerna ifråga hade dessutom ryktesvägen hört att 
tandläkarna numera inte föräras med guldklocka för 
lång och trogen tjänst utan får en guldtand. 

Så bar det av in i skräckkabinettet där jag möttes 
av en sköterska i fladdrig dräkt och en till synes 
gammaldags tandläkare med huggmejsel och 
gummiklubba och ojämna ögonbryn, lika stora som 
feta skogssniglar. Jag försökte slappna av genom att 
titta på affischen i taket och tänka på ett paradisiskt 
leverne, men det var ungefär lika svårt som att försöka  
klamra sig fast i en stor istapp … det går bara inte.  
Så där låg jag med munnen öppen och lät blicken  
vandra i 180 grader. Blev provocerad av ett plastglas  
med vatten som stirrade ondskefullt på mig. Då kom  
jag att tänka på maratonmannen och började känna 
mig lite grann som Thomas Levy. Jag studerade 
återigen tandläkarens ögonbryn som hade en 
hypnotisk effekt på mig. Därför var jag nu helt säker  
på att han var farlig och hade ett hemskt förflutet  
som kollega till Dr Christian Szell. Det var liksom  
bara en tidsfråga innan han skulle börja borra min  
tand brun och fråga: ”Is it safe?”. Jag tänkte även  
på J. Geils band och låten Pack Fair And Square,  

TaNdRegLeRINg … som introduceras med orden: ”Take out your false 
teeth mama, I want to sssssssuck on your gums”.  
Då började jag vansinnesskratta, högt. Jag kunde inte 
låta bli. Tandläkaren blev skitskraj och drog snabbt 
tillbaka sina händer som om jag hade förvandlats 
till en vasstandad guldhamster. För ett ögonblick 
betraktade han mig med ett förvånat uttryck och 
liksom undrade var polletten var och kanske framför 
allt, varför den inte ramlade ner! Jag frågade efter 
en dos knas-gas, men det kom inte på tal, så jag 
fick mobilisera allt tråkigt jag kunde komma på för 
att inte skratta. Han satte mejseln på tanden, tog 
gummiklubban, siktade – illa – och slog mig på näsan 
så att ljudet av en gammal hes gummituta hördes 
inne i mitt arma huvud. Jag for väl upp ur stolen, och 
undrade vad i hela h… som stod på. Därefter fällde 
jag några nedlåtande kommentarer om tandläkarens 
förmodade släktträd och sköterskans – som försökte 
att trycka ner mig i stolen – klädsmak. Minus två 
tänder senare lämnade jag tandläkarmottagningen 
med klumpe dumpe-steg. Jag kände mig som 
Randall Patrick McMurphy, efter lobotomeringen, 
tack vare all bedövning. Läpparna kändes sladdriga 
som flintastekar och jag dräglade. I sådana lägen 
önskar man att man vore odräglig.
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Louise Hoffsten har med åren mer eller 
mindre blivit en svensk rockinstitution. 
Första skivan Genom eld och vatten 
kom redan 1987, och därefter har 
utgivningarna kommit regelbundet i en 
strid ström, inte ens en livsavgörande 
sjukdomsdiagnos i ms har stoppat 
henne. Fast förra albumet På andra 
sidan Vättern kunde mycket väl ha blivit 
det sista. Når hennes ständiga stöd, 
pappa Gunnar gick bort för ett och ett 
halvt år försvann lusten.

Ja, det blev så uppenbart då att livet 
tar slut, förtydligar hon. Då blev det 
ännu viktigare att ta vara på tiden. 
Sedan tänkte jag också ”Vad ska jag 
jobba livet ur mig för om det inte säljs 
plattor längre?”, så jag hamnade i 
bitterhetens vakuum. Men det var då 
jag träffade Stefan och Sandra.

Stefan och Sandra bär efternamnen 
Örn respektive Bjurman, och råkar 
även ligga bakom Azerbajdzjans 
fjolårsvinnande bidrag Running 
Scared i Eurovision Song Contest. Två 
inte helt givna samarbetspartners för 

Louise Hoffsten 

Louise, kan tyckas. Men sångerskan betecknar dem 
som ”jättebegåvade”.

Sandra är en gudabenådad sångerska. Jag bara 
slog bakut när jag hörde henne. Hon är väldigt 
cool. Riktigt vass. Hon har till och med gjort en 
skiva som inte släppts.

Hade Stefan och Sandra något att göra med att du 
sjunger på engelska igen för första gången på länge?

Ja, när jag träffade dem kändes det naturligt att 
göra det. Vad man än tycker, så lever vi i en tid då 
engelskan finns i vardagen hela tiden, och de här 
låtarna kändes helt rätt att göra på engelska också. 

Sedan lägger jag ingen värdering i vilket språk folk 
sjunger på, men svenskan är mer naken, den är 
skyddslös.

Fast oavsett vilket språk Louise fokuserat på så har 
rösten och munspelet alltid gett hennes alster en 
tydlig karaktär, och fansen har tackat genom att förbli 
henne trogen.

Jag tycker min publik varit väldigt lojal. Hitpubliken 
har kommit och gått, men många har stannat kvar.  
Sedan lever vi i en tid då alla är med i Melodifestivalen  
och jag har fått frågan varje gång de senaste åren.  
Men jag har alltid tackat nej. För mig är det för mycket  
cirkus. Fast om Thorsten Flinck också ställer upp 
har det ju gått j-vligt långt.

Louise är således inte mycket för 
ståhej. Ändå ställde hon upp i den 
senaste upplagan av Stjärnorna 
på slottet, vilket kan tyckas smått 
motsägelsefullt.

Jag lät mig övertalas, och det är jag 
glad för. Vi var ett väldigt bra gäng. 
Att få komma människor nära jag bara 
känt väldigt ytligt tidigare var roligt.

Annars är Louise rent allmänt också 
inne i en bra period i sitt liv just. Inte 
minst som artist ser hon ljuset igen 

när hon nu efter nästan ett decennium 
på indiebolag åter ligger på en 
multijätte som kan satsa på ordentligt 
henne. Men karriären och nya albumet 
Looking For Mr. God i all ära, hälsan 
är förstås viktigast och nu har orken 
äntligen kommit tillbaka också.

Ja, jag mår väldigt bra nu. Jag har fått 
en ny medicin som gjort att jag fått 
krafterna tillbaka. Sedan tycker jag 
att jag lärt mig leva med sjukdomen 
och vissa saker, och det är det jag 
vill visa. När jag fick diagnosen 
fanns inga förebilder. Men jag har 

”Det är det här jag kan”, säger  
Louise Hoffsten, apropå sin  
fortsatta rockkarriär. ”Det är det  
här jag vill göra. Men jag lever 
mycket här och nu. Ingen vet vad  
som händer imorgon. Jag är för 
medveten om att livet är kort.”

”För mig var det viktigt att plocka bort bilden av 
rullstolen och döden, så jag har jobbat mycket för det. 
annars får folk en sådan mörk bild på näthinnan.”

visat att jag kan åka ut och spela 
och leva med det. Det är så mycket 
hysch hysch om sådant här, så jag  
tänkte det är bättre att gå ut och 
prata om det.

Det skrevs en hel del om din sjukdom 
när du fick beskedet om sjukdomen. 
Så här efteråt, kan du tycka att det tog 
för mycket fokus från musiken?

Ja, det är klart det gjorde, men jag 
hade ändå inte kraft att hålla på med 
den då. För mig var det viktigt att 
plocka bort bilden av rullstolen och 
döden, så jag har jobbat mycket för 
det. Annars får folk en sådan mörk 
bild på näthinnan.

Då på nittiotalet var din karriär också som 
mest framgångsrik och uppskruvad.  
Hur ser du på den tiden idag?

Jag kan se på den med värme.  
Fast man måste acceptera att man 
blir äldre. Visst är jag glad för den 
tiden, men man utvecklas. Det vore 
rätt patetiskt att försöka hålla sig kvar 
i det. Sedan kan jag känna att jag 
kanske blir betraktad som en gammal 
möbel folk vill kasta ut, men det skiter 
jag i. Det är bra att vara lite äldre.

Peter Eliasson
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Maja Ivarsson är en av landets största 
scenpersonligheter och utstrålar 
självsäkerhet och attityd när hon står 
på scen. Privat är hon dock något mer 
vardagligt nedtonad, och konstigt vore 
det ju annars! Bandet slog igenom 
med singeln Living in America 2002, 
och har sedan dess haft en stor och 
trogen fanbas världen över. Vi träffas 
över en kaffe i lä, alltså på en solig plats 
där det inte blåser. När jag anländer 
skrapar Maja trisslotter så att själva 
skrapet står som en svärm blomflugor 
runt lotterna, och hon konstaterar 
uppgivet: ”Jag blev inte miljonär i dag 
heller…”.

Maja är född i Åhus och får väl 
därmed betraktas som traktens näst 
största export ut i världen.

Ditt första band hete Sue Ellen!
Ja det stämmer. Min första kontakt  
med musiken var på den kommunala  
musikskolan där man får prova  
olika instrument. Då satt profes-
sionella musiker och spelade på 
instrumenten. Och så tittar jag in 
i ett rum där det sitter en gubbe 
som spelar valthorn och spelar 
signaturmelodin till Dallas, den är ju 
på valthorn. Då kände jag bara: det 
måste jag lära mig att spela. Så jag 
har spelat valhorn i sex år på grund 
av att han satt och spelade temat till 
Dallas på valthorn. Och då blev det så 
att när vi startade ett band med bara 
tjejer och skulle ha ett coolt namn, så 
var det helt naturligt att vi skulle kalla 
oss för Sue Ellen.

Men består inte hela livet av 
tillfälligheter?

Jo så är det nog.
Har du aldrig blivit erbjuden att göra en 
soloplatta?

Jag har fått förfrågan från kompisar 
som säger att jag måste spela in en 

soloplatta. Och det är ju klart att jag 
har tänkt på det, det har jag ju, men  
det har liksom stannat vid tanken. 
Men ju mer vi har turnerat och ju fler  
skivor vi har spelat in, desto mer 
befogat känns det faktiskt med en  
soloplatta. Jag är oerhört stolt över  
The Sounds och det faktum att vi  
klarat av att hålla ihop sedan 
gymnasiet och fortfarande har 
samma bandmedlemmar. Vi jobbar 
hårdare än någonsin och har 
verkligen lyckats med det vi kämpat 
för. Våra framgångar handlar inte 
om tur, det är hårt jävla arbete, och 
med tanke på det så vill jag liksom 
inte vara ”otrogen” mot bandet. 
Samtidigt som jag faktiskt tror att 
det skulle kunna hjälpa bandet. 
Se på No Doubt, jag har svårt att 
tänka mig att de hade haft samma 
stora framgång i sin comeback om 
inte Gwen Stefani hade haft sina 
soloframgångar. Så det är klart, det 
kliar i fingrarna.

Tror du att en soloplatta med dig hade 
gjort att de andra känt sig svikna?

Nej, jag tror inte det. De andra i 
bandet skriver låtar till andra artister. 
Felix och Jesper har skrivit till ett 
holländskt band, och jag och Felix 
gjorde ju Hej, hej Monika. Vi har alla 
gjort små andra grejor vid sidan  
om, men ja, nu när du säger det,  
det kanske blir en soloplatta!

Det ena behöver ju aldrig utesluta det 
andra, det kunde ju vara musik i en 
annan genre!

Ja absolut. 
Nu är ni ett etablerat band med världen 
som arbetsplats, känns det fånigt att 
en del blev så upprörda över att ni 
gjorde reklam för Levis?

Ja. Titta på många band nu, idag är 
det inget fel med att göra reklam, 
men vi fick mycket skit för det och 

vår musik fick stämpeln ”JC-Rock”. Vi hade ju inget  
samarbete med JC. Och en parantes för Levis; 
vi fick inte några pengar av Levis heller men vi 
fick brallorna. Men du vet, jag hade ju gått på 
socialbidrag innan vi började spela med bandet. 
Så för mig då, att få ett par nya Levis, var ju guld 
värt. Men sådant kan vara svårt för folk att förstå 
som inte själva haft det ekonomiskt svårt. Vi fick 
så mycket skäll, folk hävdade ilsket att vi hade sålt 
vår själ till djävulen. Hellacopters hade med en låt 
i en JC-reklam och då skickade vi ett roligt mejl 
till dem och skrev: ”Välkomna dem till JC-familjen, 
ha ha ha…”. De tyckte inte alls att det var kul, och 
det är så synd. Det har blivit en sådan förändring 
på marknaden och i musikvärlden idag, och vi var 
i brytpunkten. Vi tänkte att vi lika gärna kunde 
göra reklam för jeansen eftersom vi mer än gärna 
använde dem. Vi gjorde ju inte reklam för Bofors 
eller någonting som vi inte kunde stå för. Numera 
är det få som inte gör reklam när de får möjlighet 
till det. Det är ju ett av sätten du kan tjäna pengar på 
som artist eftersom du inte säljer så mycket skivor 
längre. Man måste kombinera med att ha ett riktigt 
tight turnéschema för det är ju så du drar in pengar. 
Och så får du olika förslag att göra reklam eller få 
med din låt i en film och det är ju levebrödet. Då får 
man naturligtvis sålla bland alla erbjudanden och 
tacka ja till sådant som man känner att man kan stå 
för. Jag tycker personligen att mode och musik 
alltid har gått hand i hand. Med Levis reklamen 
blev vi poster child och fick mycket skäll. Men vi 
var unga och blev faktiskt, hur konstigt det än låter, 
starkare i gruppen av all skit som skrevs om oss. 
Vi var unga och kaxiga och visste bäst, som alla 
tonåringar gör. Vi tyckte bara att de som skrev 
negativt om oss var idioter som inte fattade, och 
vi resonerade ungefär som: Vem är det som inte 
fattar? Vem är det som åker på USA-turné, är det  
vi eller de som skriver skit om oss?

Skulle kritiken ha kunnat knäcka er?
Nej, absolut inte. Den dagen vi träffades i bandet 
och spelade tillsammans, redan innan Jesper 
kommit med, och vi började jamma, så visste jag 
att det skulle gå bra för oss. Det fanns ingenting 
i hela världen som hade kunnat övertyga mig om 
att det inte skulle funka. Vi repade och började 

Maja Ivarsson

Modesty Maja 

skriva låtar, fick förlagskontrakt 
och började skicka låtar till dem. 
Vi fick besked om att vi kanske 
skulle tänka om, så det gjorde vi. 
Vi kom ändå från 90-talet då det 
var mörkt med grunge och deppigt 
så vi bestämde oss för att göra 
motsatsen till detta. Vi bestämde 
oss för att skriva en hooky låt med 
ett bra ord som alla kan och kan 
komma ihåg, och vår basist Johan 
kom med förslaget America. Ja det 
är ett bra ord, det kan alla, okej, då 
gör vi en låt med en bra syntslinga 
och det ordet och första låten blev 
Living in America. Det är så enkelt, 
men det är oftast det enkla som är 
det svåra. Och då smällde det till.

Jag gillar låten mycket, den har en 
så grymt spänstig basgång, som en 
kungsfjäder (svart) och varje gång  
jag hör en vill jag bara studsa upp och 
ner bredbent.

Haha… När man tittar tillbaka på 
första plattan så kan man bara 
lyssna på den med ett leende på 
läpparna. Samtidigt som jag är 
väldigt stolt över den. Och vad 
beträffar just kritiken vi fått för 
JC-Rock, har jag hört att en del 
tyckte att varenda låt skulle passa 
som reklamfilm för JC. Det betyder 
ju egentligen att varje låt mer eller 
mindre betraktades som en hit, 
och det var ju ambitionen med hela 
plattan att varje låt skulle vara så bra 
att den skulle kunna vara en singel. 
Vi fick ju i alla fall hits med Living in 
America, Seven Days a Week,  
Hit Me och Rock’n’Roll, så ungefär 
halva skivan blev hits. 

Även er t-shirt blev en hit tack vare  
att Dave Grohl hade den på sig i  
Foo Fighters Times Like These.  
Visste ni om att han skulle ha på sig  
er tröja i videon?

”Men min kanske största drivkraft under denna period 
har varit revanschlustan. Jag tyckte det var mycket 
som var orättvist när jag var liten. Min far dog när jag 
var åtta år, han söp ihjäl sig. Jag fick en styvfar som 
var helt dum i huvudet och jag hade en hel del tragiska 
upplevelser som barn helt enkelt.”

”det var verkligen overkligt att se trummisen 
från Nirvana i vår tröja. Och så passade jag  
på att kyssa honom dessutom, och tänkte:  
Nu har jag fan levt livet, hahaha…”

efter en nyss avslutad turné är Maja Ivarsson hemma och tar hand 
om sina blommor och sin disk, för även en hyllad rockstjärna behöver 
landa och leva en någorlunda normal vardag. Sedan många år tillbaka 
har The Sounds världen och de stora arenorna som sin arbetsplats, 
och bandet har en efter en avverkat alla de stora showerna over there. 
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”Jag vill inte ha en artig publik som klappar lite stelt 
mellan låtarna, jag älskar hardcore och stagediving, 
kontakt och energi. För inte så länge sedan bröt jag 
tre revben och tidigare har jag brutit svanskotan.”

Historien är så rolig: Vi hade gjort 
hundra spelningar innan vi ens fick 
skivkontrakt, så vi hade ju spelat 
ganska mycket. Efter varje spelning 
vi gjort var det alltid någon som 
kom fram och sade typ: ”Vi har en 
liten festival i Småland, kan ni inte 
komma dit och spela?” På det viset 
fick vi tre nya spelningar. När vi väl 
började spela mycket, fick kontrakt 
och hade släppt Hit Me så blev det 
en liten ”buzz” om oss och låten.  
Vi fick KUR-bidrag från staten, vilket  
betydde att klubben fick halva gaget  
betalt av staten så att de hade råd 
att boka band som var lite större och 
på gång. Vårt gage var 8000 för ett 
gig. Vi hade ungefär ett femtontal 
sådana gig inbokade en höst, och 
däremellan skulle vi klämma in att 
spela tillsammans med Foo Fighters 
i Norge och i Köpenhamn, och 
tillsammans med Kent på Globen – 
under samma vecka.

En bra vecka!
Ja, det kan man verkligen säga.  
Vi åkte runt i en liten Toyota-buss 
som var fullproppad med instrument 
och prylar och det var precis så 
trångt och primitivt som det låter. 
Så kommer vi då inrullande i Oslo 
och närmar oss Spektrum där 
vi ska spela med Foo Fighters. 
De har ju lastbil efter lastbil efter 
lastbil med sin utrustning och där 
kommer vi i vår Toyota med ett 
antal 8000-kronorsgig i bagaget 

och undrar var fan vi är någonstans? Det var så 
mäktigt. Dave Grohl, som verkligen är jättetrevlig, 
kommer in i vår loge och hälsar oss välkomna 
med en flaska whisky. Efter spelningen kom han 
in i vår loge igen och sade: ”Du Maja, jag har 
tänkt på det där med era tröjor, är det möjligt att 
man skulle kunna få ta en tröja?”. Jag bara kände, 
shit! och sade: Vi har precis tryckt upp dem och 
betalat dem själva och de kostar typ 200 kronor 
styck, kan du köpa dem? Vi har inte så många och 
har inte råd att ge bort dem. Och han sa ”Det är 
klart att jag betalar, kan jag få köpa två stycken?”. 
Visst fick han köpa två stycken. Så han köper två 
The Sounds-tröjor. Jag kände mig oerhört snål, 
men så var det på den tiden, vi hade verkligen inga 
pengar. Några månader senare får jag ett samtal 
från vår amerikanske skivbolagskille som säger: 
”Det går rykten om att Dave Grohl ska ha på sig 
en tröja med er på i sin kommande video”, och 
vi tänkte att det säkert bara är en liten sekvens, 
någon sekund eller så. Jag satt hemma och kollade 
på MTV, du vet på den tiden de körde musik på 
kanalen. Så kom videon, och jag bara: vaffan, han 
hade på sig tröjan under hela videon… och det 

retade en del som skrev om oss i Sverige. Det var 
verkligen overkligt att se trummisen från Nirvana i 
vår tröja. Och så passade jag på att kyssa honom 
dessutom, och tänkte: Nu har jag fan levt livet, 
hahaha… 

Blev det reaktioner efter Grohls tröjbärande?
O ja, direkt, medierna i USA älskar ju den här typen 
av händelser eftersom det involverar kändisar. 
Men vår största marknad är i Kalifornien, framför 
allt Los Angeles. Jag har själv haft pojkvän i East 
Hollywood, så jag har bott där mycket. Det har 
blivit lite av mitt andra hem. Det är ju också Mecka 
för all underhållning. Så det där med att så många 

kändisar har hört talas om oss är 
inte så konstigt eftersom vi är väldigt 
stora i Los Angeles och många  
kändisar bor där. Jag har träffat 
väldigt många av de riktigt stora 
stjärnorna som Drew Barrymoore, 
och jag har supit med Quentin 
Tarantino. Han har gjort en massa 
galna grejor och hamnat i snudd på 
overkliga situationer med väldigt 
många kända. Men vi bryr ju oss 
om en riktig publik, vi spelar inte för 
kändisarna. Vi har en stor publik i 
Kalifornien.

En kontrast till att komma hem och bli 
ifrågasatt av en del media?

Ja, fast jag tycker faktiskt att det har 
vänt lite grann. Det känns som att vi 
faktiskt blir bedömda utifrån vad vi 
presterar och att vi har förtjänat att 
bli rättvist bedömda. Men vi kommer 
naturligtvis aldrig in i finrummet, vi 
kommer alltid att stå ute i farstun och 
kolla in i salongerna, i finkulturens 
Sverige. Vi har fått bra recensioner 
på våra senaste spelningar i 
Stockholm och det känns otroligt 
skönt. Fans har vi ju alltid haft men 
nu blir vi tagna på allvar för vad vi gör. 

De goda vinner till slut, så är det alltid!
Ja, men jag måste också säga att 
vi alltid fått bra bemötande av våra 
svenska kollegor som säger att de 
tycker att det är coolt att vi gör det vi 
gör och att vi lyckats. 

Att umgås med superstjärnor blir 
naturligtvis vardag även det, men har 
du haft ett riktigt starstruck-moment?

Ja det har jag. Vi var ute och spelade 
med ett band som heter Rooney, 
och sångaren i bandet heter Robert 
Schwartzman, och hans mamma är  
Talian Shire som spelar Adrian i 
Rocky-filmerna. Och jag var hemligt 
förälskad i Rocky när jag var liten, jag 
älskar Rocky 4 som tillsammans med 

Pretty Woman och Dirty Dancing är 
mina absoluta favoritfilmer. Hon kom  
till en spelning och att få se Adrian 
i verkligheten gjorde mig totalt 
starstruck faktiskt, kanske beroende 
på att det är ett barndomsminne.  
Jag bara kände: Det är ju Rockys 
fru… haha… Det skulle ju kanske ha 
kunnat vara någon annan coolare.

Pratade du med henne?
Jag gick ju bara in, som man gör när 
man blir starstruck, i deras loge. 
Hon var sig lik, lika vacker, och jag 
presenterade mig och sade att jag 
är ett stor fan och bla bla bla… men 
för mig var det bara en sådan stund: 
Jag har fan träffat Adrian.

Även känd för sina insatser i Gudfadern.
Sångarens morbror är ju Nicolas 
Cage vars farbror är Francis Ford 
Coppola, så hela familjen är en 
superkändisfamilj! Men som sagt, 
det kanske skulle ha varit någon 
coolare som Gwen Stafani eller 
Debbie Harry, som jag träffade 
efter en spelning. Då var jag bara 
arton år och lite nervös, vi hade bara 
gjort ett fåtal spelningar. Men efter 
spelningen hamnade jag på en bar 
och där kom plötsligt Clem Burke 
(Blondies trumslagare) in.

En av mina favorittrummisar, sjukt bra,  
ta Dreaming som är fullständigt lysande!

En av mina favoritlåtar! Och bara en 
sådan sak att han har pukorna rakt, 
fan vad cool han är. Så jag tog mod 
till mig och satte mig ner vid sidan 
om honom. Vi satt faktiskt länge och 
pratade och jag frågade hur det var 
i New York på den tiden då de slog 
igenom och ville verkligen höra allt 
om CBGB’s, och han berättade en 
hel del intressanta historier. Vår första 
spelning i USA var på CBGB’s.

Hur kändes det att gå in i denna 
legendariska klubb?

Det var ju helt magiskt. Jag har hört 
rykten om att Chris Stein och Debbie 
Harry hade pippat inne på en toalett, 
så jag var tvungen att gå ner på 
toaletten och kolla ifall det stämde. 
Det finns inga dörrar eller lås eller 
nånting. Ja, jag var bara tvungen att 
se där det hände, haha. Att sedan 
bara gå upp på scenen och spela, 
det var helt magiskt. Det var ett 
skitställe, men likväl magiskt. 

Ramones hemmaarena, ett av mina 
favoritband, gillar du dem?

Jag älskar Ramones och i videon 
till Living in America, hade jag en 
Ramones-tröja på mig, fattar du hur 
mycket skit jag fick av folk för det?

Varför då?
Därför att folk tyckte att jag var för 
ung och att jag inte hade en susning 
om vad Ramones handlade om och 
att Ramones bara var för dem som 
vet vad musik är på riktigt. Jag hade 
ingen rätt till att tycka om Ramones. 
Men jag älskade Ramones och 
förstod inte varför det var fel at tycka 
om dem?

En sorts copyright på att tycka om 
bandet?

Jag fick jättemycket skit för det och 
folk påstod att jag var för ung och för 
dum för att fatta vad det var!

Jag hävdar alltid att Volvo Amazon är 
bilarnas motsvarighet till Ramones. 
En Amazon med deras katalog i – och 
det är viktigt – kassettbandspelaren, 
en solig sommardag med rutan nere, 
det är livskvalitet. Ett tips, har du inte 
hört Joey Ramones version av What 
a Wonderful World, så hem och 
Spotifya den direkt. Den versionen 
sammanfattar så mycket av livet!

Den måste jag kolla in direkt. Tröjan 
i videon fick jag för övrigt låna av en 
polare. Den var sådär härligt insliten 
men alldeles för stor, så min mormor 

som är sömmerska fick sy in den och 
fixa till den. Allt var sådär home made. 

Du är intensiv på scenen.
Ja, jag älskar punken och den energi  
som man delar med publiken när 
jag framträder. Jag vill inte ha en 
artig publik som klappar lite stelt 
mellan låtarna, jag älskar hardcore 
och stagediving, kontakt och energi.  
För inte så länge sedan bröt jag tre 
revben och tidigare har jag brutit 
svanskotan.

Ajajaj… Brutit svanskotan? Jag vet ju 
hur ont det gör att slå sig på den men 
att bryta den…

Jag har fortfarande problem med 
den. Jag har en sned höft. Det gjorde  
verkligen vansinnigt ont och vi 
skulle göra David Letterman dagen 
efter detta inträffade, och mitt 
framträdande där såg väldigt… hur 
ska jag säga, ansträngt ut! Om jag 
ska flyga långt så tvingas jag sitta 
på en sådan upplåsbar ring som 
man normalt sett brukar han när man 
har hemorrojder. Så höften är kass 
och ryggen är sned, kanske delvis 
beroende på att jag gått i högklackat 
i fjorton år. 

Du har väl själv varit föremål för någon 
som blivit starstruck?

Ja, speciellt i Kalifornien är det många 
som har tatuerat in mig som motiv, 
faktiskt! Och jag kan berätta att det 
var två personer som träffades på en 
The Sounds konsert, blev kära, gifte 
sig och fick en dotter som de döpte 
till Maja! De bor i El Paso i det värsta 
området där narkotikahandeln 
nästan helt dominerar, där ska lilla 
Maja växa upp. 

Hur har du under årens lopp förändrats 
som människa tycker du?

En del av mina kompisar fattar inte 
hur man kan jobba tillsammans under  
så många år med samma människor. 

Man gör ju i princip allt tillsammans 
när man har ett band. Vi har gått från 
att vara tonåringar till att bli vuxna 
personer, vilket kan vara en lite 
besvärlig period, och att dessutom 
göra det i rampljuset gör det inte 
direkt lättare. Men min kanske 
största drivkraft under denna period 
har varit revanschlustan. Jag tyckte 
det var mycket som var orättvist när 
jag var liten. Min far dog när jag var 
åtta år, han söp ihjäl sig. Jag fick en 
styvfar som var helt dum i huvudet 
och jag hade en hel del tragiska 
upplevelser som barn helt enkelt. 
Jag var jävligt arg på livet som många 
tonåringar, kände mig förvirrad och 
frustrerad, så för min del handlar det 
mycket om att jag tagit revansch. Jag 
har hela tiden bara känt: jag ska visa 
de djävlarna. Därför var det som en 
befrielse när jag kom in i replokalen 
och kände att det här kommer att 
funka, detta är min biljett från soc och 
skithålan jag bodde i, till att kunna 
klara mig själv. Min drivkraft har under 
resans gång varit ilska, revansch och 
såklart en dröm. Men under resans 
gång har naturligtvis ilskan lagt sig 
och nu bygger det hela på kärlek 
och hunger. 

Tror du att man blir en bättre/ödmjukare 
människa med större förståelse för 
rättvisa och andra människor om man 
haft det tufft under sin uppväxt?

Jag tror inte på något sätt att det är 
nödvändigt att behöva gå igenom 
en masa svårigheter för att man ska 
bli en bättre konstnär eller musiker, 
däremot ger det dig en historia  
och material att skapa utifrån.  
Men visst är det så att om du haft 
en tråkig barndom så kanske du har 
en längtan och en större drivkraft 
till att ta dig bort ifrån det besvärliga 
till någonting bättre. Föds du med 

silversked i mun har du förmodligen inte det behovet 
att ta dig vidare utan är nöjd med hur du har det. Jag 
ville någonstans, var väldigt hungrig och hade 
inställningen att ingenting kan stoppa mig. Det är 
väl lite det som är grejen, att har man ingenting att 
förlora då lyckas du oftast eftersom du satsar allt. 

Har du läst Svinalängorna?
Du, den boken har haft en sådan enorm betydelse 
för mig att du inte kan ana det. Och jag tycker att 
filmen hade respekt för boken på ett oerhört bra 
sätt. Jag blir rörd bara jag tänker på boken, så 
mycket har den betytt för mig. 

När medverkar The Sounds  
i schlagerfestivalen?

Ja du. Jag har av erfarenhet lärt mig att man aldrig ska 
säga aldrig, och vi har naturligtvis fått förfrågan flera 
gånger. Spontant känns det hela som ett bra forum 
för den svenska marknaden, men att inbilla någon 
att du kommer att bli en storstjärna ute i Europa 
bara för att du vinner Eurovision är lite naivt. För 
oss hade det fördärvat mycket mer i början än det 
hade gynnat oss. Naturligtvis skulle en medverkan 
kunna föra med sig att vi blev ännu större i Sverige, 
men att bli ännu större är liksom inte mitt största 
mål här i livet. Vi har fått en Grammis, vi har fått en 
Rockbjörn, vi har fått P3 Guld, vi har vunnit priser,  
vi har sålt platina – vi har liksom visat att vi kan allt det 
där som man ska kunna kryssa av som band. Men för  
oss att göra schlagerfestivalen… i alla andra länder 
runt om i världen ses tävlingen som ett skämt. 
Jag kan förstå om man som svensk artist vill slå 
så snabbt som möjligt och nå ut till så många som 
möjligt, absolut, men jag tycker inte att vi behöver det. 

Maja, blir det en soloplatta så måste du lova mig att 
den ska heta Sue Ellen och att du ska spela valthorn 
på den.

Haha, okej, jag skakar nästan hand på det. 

Lars Yngve

”Vi kommer alltid att stå ute  
i farstun och kolla in i salongerna,  
i finkulturens Sverige.”
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Rebecca Ferguson 
Berättelsen om Rebecca Ferguson är en riktig 
solskenshistoria. Ambitionen att bli sångerska har 
alltid funnits där, men i egenskap av ensamstående 
tvåbarnsmamma redan vid arton blev inte livet 
riktigt som hon tänkt sig. Men saker skulle snart 
förändras till det bättre. 2010 gick hon till final i 
brittiska X Factor, och fick så småningom även spela 
in ett album med bland annat Adeles och Duffys 
producent Eg White.

Det var helt briljant, kommenterar sångerskan.  
Jag menar, många sånger passade inte riktigt in på 
skivan, men de blev verkligen bra ändå. Eg gav mig 
stor frihet, han är en sådan ödmjuk person. Också 
är han rolig. Jag ville verkligen umgås med honom.

Bland Rebeccas övriga samarbetspartners märktes 
Britney Spears rattare Claude Kelly och Fraser T. Smith,  
som bland annat arbetat med Keane och Kylie Minogue  
tidigare. Vi talar alltså om ett gäng med tunga meriter, 
och om någon nu tror att det var skivbolaget som kom  
med idéer om vem som skulle forma soundet på 
sångerskans debut är det helt rätt tänkt. Men debut-
anten är också noga med att påpeka att hon kunde 
lägga in sitt veto om något inte kändes rätt. Likaså 
betonar hon att hon varit delaktig i alla spåren på 
skivan, något de flesta i hennes närhet inte alls kunde 
föreställa sig från början. De bara förutsatte att hon 
inte kunde skriva själv.

Ja, men till slut när vi arbetade i 
studion fattade de, och då fick jag 
bra feedback. De lämnade mig till 
och med ensam i studion, så jag 
kunde arbeta för mig själv. Tack vare 
det blev det en ärlig och ganska 
själfylld skiva med både fina ballader 
och starka tempofyllda sånger.  
Det blev en bra mix, tycker jag. 
Men det viktigaste var att få fram 
ärligheten.

Tycker du att kritikerna har förstått  
det då? De kan ju vara rätt hårda mot 
folk som varit med i talangshower som 
X Factor?

Det har du rätt i, men jag tycker de 
förstått vad jag försökt göra, och det 
är jag väldigt tacksam för eftersom 
jag och producenterna arbetade så 
hårt med de här låtarna. Det är roligt 
att kritikerna verkligen lyssnat.

Fast hur man än ser på det var det förstås 
X Factor som innebar genombrottet 
för Rebecca. Efter att ha blivit nobbad 
redan vid uttagningarna i samma show 
vid ett tidigare tillfälle gick hon ända 
till final 2010. Bara den rutinerade 

låtskrivaren Matt Cardle stod mellan 
henne och den ultimata vinstlotten.

Innan dess gick jag på auditions 
hela tiden, men det här var första 
gången jag kom vidare. På den 
tiden arbetade jag i en studio med 
min egen musik. Fast ingen var 
intresserad, så ärligt talat förväntade 
jag mig ingenting den här gången 
heller. Jag hade inte alls någon aning 
om att det skulle gå så bra.

Det såg mörkt ut för dig innan X 
Factor kom in i bilden. Hur illa var det 
egentligen? Du har sagt att du var 
ensamstående och arbetslös, hade två 
barn, ingen elektricitet och en tom kyl?

Ärligt talat, när jag ser tillbaka var  
allt inte så miserabelt, trots allt.  
Min ambition var att bli advokat, men 
jag befann mig inte på rätt plats i 
livet just då för tillfället. Samtidigt 
hade jag drömmar som inte gick att 
uppfylla. Men jag hade i alla fall mina 
två underbara barn. 

Fast jag har ändå förstått på dig att X 
Factor har påverkat på ett rätt djupt plan? 

Ja, hela upplevelsen med showen 

har gjort mig till en starkare människa. 
Jag har blivit mer fokuserad och driven.  
Hela jag är förändrad som person.  
Nu hoppas jag bara få fortsätta med 
det här för en lång tid framöver.  
Jag håller tummarna för det.

Peter Eliasson

”Ärligt talat, när jag ser tillbaka var allt inte  
så miserabelt, trots allt. ”

En av Skandinaviens bästa jazz-
basister finns inte längre ibland oss. 
Hans namn var Stefan Kärfve och jag 
var hans lärling. 

Han var en god vän, en väldigt stor 
influens samt en stor inspirationskälla. 
Jag träffade honom på hot jazzjammen 
på Mattssons Musikpub i Malmö, 
dit jag brukade gå för att studera 
hans basspel och diskutera olika 
basister och spel-tekniker. När jag 
såg honom första gången, för fyra 
år sedan, hade jag nyligen upptäckt 
"Pops" Foster och Stefans basspel 
gjorde djupt intryck på mig. Han 
spelade slap-bas av den gamla skolan, 
i stil med Steve Brown, Bill Johnson, 
Wellman Braud, Al Morgan – och 
just ”Pops” Foster. Istället för att, som 
många basister ur den nyare skolan, 
utveckla komplicerade slap-tekniker, 
koncentrerade sig Stefan på att 
framställa vackra fraser. Han såg sig 
mer som en konsertbasist än som en 
estradbasist. Jag minns att innan vi 
diskuterat stilen mer ingående, tycktes 
hans solon för mig liksom mystiska, 
oförutsägbara, matematiska formler. 
Någon sa att Stefan var professor 
och det stämde perfekt ihop med mitt 
intryck av honom. Han var extremt 
kunnig och levererade sin kunskap 
med en självsäkerhet och en pondus 
som gjorde att allt han sa lät som en  
självklarhet. Det var alltid väldigt givande 
att prata med Stefan och han höll aldrig  
inne med sin kunskap, utan var generös 
och kunde entusiastiskt prata hur länge  
som helst om sådant som intresserade 
honom. Jag hade turen att träffa Stefan 
och även hinna bjuda hem honom ett 
par gånger för att snacka musik och få 
lära mig en del fundamental musikteori 
och spelteknik av honom.

Han var för mig också en viktig länk  
till det Malmö min familj växte upp i;  
han var 1963 med och startade jazz-  
klubben Logen, där många av den 
tidens stora jazzband spelade och  
som hela den generationens musik-
intresserade ungdomar i Malmö verkar 
ha besökt, han var bandbokare på  
Hot House och spelade i diverse band 
som mina föräldrar brukade gå och se. 
Han började spela banjo och sousafon 
i skolband och gjorde sina första live-
framträdanden redan under det sena 
femtiotalet. Under tidiga sextiotalet 
hade han redan fasta spelningar med 
sitt band Facola & His Rhythm Faces, 
vilka öppnade för Louis Armstrong i 
Malmös Folkets Park 1965. Armstrong 
hade då en stor hit med låten ”Hello 
Dolly” och publiksiffran uppskattades 
till 15.000 besökare. Stefan spelade 
under 70- och 80-talet i legendariska 
Scaniazz, som spelade in fyra LP- 
skivor och – utöver sina många  
konserter i Europa – spelade bl.a.  
i just New Orleans. Han spelade även  
med Absalon Orchestra, Hot House 
Jazzmen, Traditional Feetwarmers, 
Heliotrope Bouquet, Boulevard 
Sextet, Storyville Jazzband, Dansk-
Svensk Jazzforsyning, Swing Guitars, 
Brede Big Band, Kärfves Trio och 
New Orleans Delight. Vid mitten av 
åttiotalet kunde Stefan av skäl som 

hängde ihop med hans sjukdom inte 
längre fortsätta att spela sousafon och  
började då istället spela kontrabas, 
vilket sedan dess var hans huvud-
sakliga instrument. 

Stefan diagnostiserades i 20-års 
åldern med Crohns sjukdom, men 
lät inte det hindra honom från att från 
början till slut satsa på det han trodde 
på. När jag pratade med honom 
sista gångerna, veckorna innan han 
dog, var han under behandling för 
njurproblem han haft sedan 70-talet 
och hade bieffekter som gjorde att 
han knappt kunde få på sig strumpor 
och skor för att benen och fötterna 
var så svullna. Ändå var han ute och 
spelade och genomförde en spelning 
med sin trio så sent som några dagar 
innan sin död. Han inspirerade med sin 
entusiasm, sin expertis och anda av att 
aldrig ge upp.

Han skulle ringa mig så fort saker 
och ting hade lugnat ner sig lite så 
att vi kunde träffas och snacka i lugn 
och ro. Då skulle han visa mig några 
tekniska saker jag gått och funderat på 
samt ge mig några utskrifter av Steve 
Browns solon. Jag fick inte chansen 
att träffa honom igen och det är jag 
förfärligt ledsen för. Inte för vad jag inte 
hann lära mig av honom, utan för hur 
mycket jag tyckte om hans sällskap. 
Jag kan fortfarande inte förstå att han 
aldrig kommer att stå framför mig igen. 
Men Stefan fick i alla fall dö medan han 
levde, något de flesta brukar önska sig.

Stefan Kärfve blev 69 år.

Mats Rehle

Jag har träffat människor som är elektriska.
Allt omkring dem får energi. Människorna, husen, 

gatorna, och det är billigare och bättre än e.on. 
Naturligtvis är det många läsare som tror att jag  

nu tänker skriva om redaktören för denna trycksak. 
Men nix. Jag tänker inte på Lars, men vill börja  

i en ända där vi båda var med. 
I Ystad.  Utan Wallander.
Före sekelskiftet. På Gåsegränd.
I ett av Ystads äldsta kvarter låg en möbelhandel 

och ett bokkafé.  
Bokkafé, denna utomordentliga inrättning som 

först blommat upp på 70-talet. Samlas mötas läsa 
fika käka. Ja, precis så var det på detta bokkafé. 
English Book Café, eftersom det startats av Alina 
Högasten, då hon kommit från England till Ystad.  
Hon insåg att det saknades just ett engelskt bokkafé. 
Och det är så med sådana elektriska människor att 
de förstår precis vad som behövs utan att någon 
annan tänkt på det. 

Soppluncherna var snart legendariska. Och här 
hängde man, precis som man gör på bokkaféer.  
Drog man inte fram någon bok ur högarna på borden 
eller de fullproppade hyllorna fanns alltid någon att 
språka med, Jacques, Ingrid, Sture, Elna.

Elektriciteten är en inre kraft. Den har inget med 
design eller flådighet att göra. Bokkaféet var rätt 
stökigt ibland, möblerna enkla och mycket blandade.  
Det som bjöds var suveränt. Inget hade blivit bättre 
om så allting hade köpts på Norrgavel och ritats av 
någon berömd inredningsarkitekt. 

Vad gäller total komfort var det oslagbart.
Elektricitet känns ibland självalstrad. Alina var liten, 

intensiv och alltid beredd på skoj och diskussion. 
Där hon var slappnade man av, bara satt, mådde bra, 
funderade, gick ofta därifrån med nya tankar.

Det bara var så. Ett slags tillstånd som smittar av 
sig. Antar det kan kallas livsglädje, fast det låter litet 
pretentiöst, kanske. Bättre på franska, joie de vivre , 
det känns mer dansant (men det beror nog på mina 
skador som konsthistoriker, Matisse, ni vet!).

Kafékultur, det är joie de vivre. Alina var på något 
avgörande sätt dansant.

Knappt hade ett nytt årtusende börjat förrän 
Alina blev sjuk. Energin var kvar, och vi lånade den 
av henne, när vi fyllde sta´n med musik. Hon satt där 
i den stora möbelbutiken, som låg i samma kvarter. 
Och Mats Gustafsson laddade hela gänget av Audio 
Ballerinas från Berlin med musik. Plast-tutuer som 
fulla av saxofon dånade ut i stan. Men det var Alinas 
energi som vällde ut mellan husen.

Så var det slut. Men inte ändå. English Book Café 
blev bokkafé med samma boktravar och systrarna 
Östergren bakom den nybyggda disken. 

Samma personer hängde där, nya kom, alla dröjde. 
Så fort jag ville prata länge med någon stämde vi 
träff där. Folk från Ryssland, Tyskland, Danmark, 
alla satt de någon gång där och fikade. Bullarna var 
magnifikare än någonsin.

Det finns en anledning att skriva om dessa 
mänskliga kraftkällor just nu. 

Efter några år såldes bokkaféet i Ystad. Som ett 
svar på min undran vad som skulle hända nu, dök 
Helena Östergren upp på mitt kontor en dag;  
jag jobbade i Ystad då. Ställde en bräddfylld påse 
med kanelbullar framför mig och bad mig hålla utkik 
efter Fröken Östergren – i Hammenhög.

Från Gåsegränd till Hammenhög. Från litet till  
ännu mindre.

Men sådant tänker inte elektriciteten på. 
Ännu ett ställe för häng och lugn, möten, fika, 

kanelbullar, käk. Det blev en del av den lilla byns 
vitalisering. För det var det. Under några år var 
det många som talade om ett under. Hur en håla 
förvandlas till ett slags centrum. 

Om ni letar på nätet så hittar ni fortfarande fan-
bloggar för Frk Östergren.

Stuket var detsamma, böcker, tidskrifter, trädgård, 

bullar, bröd, soppa – och en massa 
andra mänskor att umgås med.

Och litet egensinnigt retro på ett vis 
som inte imiterar, bara tar till vara.

Nu är också den sagan slut. 
Frk Östergren bommar igen och 
Helena drar vidare. 

Hon lämnar bullarna och kaffet.  
Kanske återser jag henne i 
Sydsvenskans matreportage som  
förr i världen.

Eldsjälar kallas de visst, personer 
som lägger ner allt de har på en sak. 
Och ofta lyckas lyfta. Hela bygder, 
byar, stadsdelar växer och blir 
intressanta. 

Nu tror jag vår kulturminister tar 
fram saxen för att klippa ut artikeln 
och spara som exempel på lyckade 
entreprenörskap inom kultur. Det vill 
jag vänligt men bestämt sätta stopp för.

Eldsjälar är bra, men de bränner 
snabbt upp sig. Min erfarenhet är att 
det lätt går att dra igång en massa 
händelser, som kanske till och med  
blir populära och uppmärksammade. 
Men det finns gränser, där entusi-
asmen inte räcker till. När jobbet blir för 
tungt, förväntningarna övermäktiga. 
Det är därför det ska finnas kultur-
politik. Det måste finnas ett stöd för 
alla dessa frivilliga. 

Något annat än stela föreningsband. 
En gång fanns öppenheten i 
Framtidens Kultur, numera ersatt av 
betydligt magrare Kulturbryggan, 
där snabba stålar kunde ösas ut. 
För baksidan av entreprenörskapet 
är ju förstås marknaden. Där talar 
bara pengar. Vare sig det gäller hyra, 
artister, engagemang, inträden, ja, det 
allra mesta. Det tär och tynger den 
bäste entreprenör. Vare sig det nu är 
musik, ett konstgalleri, ett kafé… 

Det behövs brutalt mycket intäkter 
för att klara skivan. För sådan ser den 
marknad ut som är förutsättning och 
ram för kulturentreprenören.

Det är stort, men duger inte riktigt att 
utlämna kulturen till eldsjälar. För när 
de tröttnar eller helt enkelt inte förmår 
mer då slocknar mer än deras lilla 
projekt, ett helt kvarter, en hel by eller 
liten stad blir med ens fattigare. Får en 
mötesplats mindre. Eftersom dessa 
energiladdade insatser inte går att ta 
över, de är på samma gång personliga 
och kollektiva. En blir många på ett 
avgörande vis.

Det är därför kulturpolitik värd 
namnet behövs. Också utanför de 
största prestigeinstitutionerna.

Inte minst utanför dem.
Allt detta låg faktiskt doftande i den 

påse med kanelbullar som Helena 
Östergren ställde på mitt skrivbord.

Jag hade tänkt bjuda på andra.  
Så gjorde jag icke. Jag åt dem alla. 
Utan att få ont i magen.

Det kallar jag kvalitet!
Kanelbulle på er!

Thomas Millroth

IT’S eLeCTRICBULL FIddLe BLUeS

Stefan Kärfve



Nya Upplagan Nya Upplagan April 2012 1514April 2012 Krönika

BLaCK-OUT I PyRaMIdeN PyTT eLLeR PaNNa

Jag hade klättrat med krökt rygg nerför 
den mycket trånga, branta och långa 
trappan rakt ner i pyramidens inre. 
Inte utan panikkänningar. Skymtade 
så det sista trappsteget som ledde 
till den innersta gravkammaren – då 
elektriciteten gick.

Det blev totalt svart.
Först fattade jag inte vad som hänt, 

en slags black-out kan man säga.
Var befann jag mig? Var det en dröm 

så jag bara kunde vända mig om på 
kudden och sova vidare?

Nej, det var verklighet. Jag befann 
mig i Dahshur, längst in i Den röda 
pyramidens mage i en smal gång av luft 
och runtomkring mig fanns tusentals 
ton massiva stenblock, en tung rymd 
av ogenomträngligt mörker.

Jag insåg att jag måste vända tillbaka, 
livet kallade, än var det inte dags för 
sista vilan. Annars var väl en grav i 
pyramiden det mest ståndsmässiga 
man kunnat välja.

Klättrade uppåt i mörkret med 
värk ande lårmuskler. Framför mig 
hade jag nu Mwafa, vår taxichaufför, en 
storvuxen egyptier, f d basketspelare, 
som också led i den trånga trappan. 
Uppåt, uppåt, uppåt, – nådde ljuset! 
En gåtfull känsla spred sig som efter 
en rit. Kommer aldrig att glömma detta.

Jag var alltså på resa i Egypten med  
två väninnor. Vi hälsade på en svensk 
journalistvän i Kairo och bodde 
romantiskt på hennes husbåt på Nilen. 
Ett år efter den arabiska revolutionen  
och vi var spända på om det var riskfyllt,  
om våldet skulle bryta ut. Ett par veckor  
tidigare hade det varit en hemsk 
massaker i samband med en fotbolls-
match i förorten Port Said, över sjuttio 
personer hade dödats. Al-Ahly, 
bortalaget som blev värst tilltygat var 
känt för sitt aktiva stöd till revolutionen. 

Men Kairo var lugnt för oss. Under 
hela resan såg vi inget våld – bara 
spåren av det. Inrikesministeriet, 
Mubaraks residens, hade svartbrända 
fasader och massor av utbrända bilvrak 
i trädgården, kusligt.

– Vad kunde jag då om Egypten? 
Tja, jag mindes från skolböckerna 

faraonerna och pyramiderna, världens 
äldsta och mest högtstående kultur 
runt den livgivande Nilen. 

Drottning Kleopatra, visst minns 
man filmen med Elisabeth Taylor?

Och Nefertite, den gudomligt sköna 
drottningen, vars skulpterade huvud 
finns på museum i Berlin. Hon har varit 
favorit bland mina motiv det senaste året.

Bibelns berättelse om Josef, Maria 
och Jesusbarnet på flykt.

Och Suezkrisen 1956, det var nära  
att bli världskrig. Suezkanalen som 
livsviktig transportled för sjöfarten 
mellan Europa och Asien, hade skapats  
redan under antiken och sen förfallit. 
Fransmännen byggde färdigt på 
1800-talet med hjälp av slav arbetare, 
britterna lurade till sig ägande rätten 
och fick de stora vinsterna, men kanalen  
nationaliserades av den förste 
egyptiska premiärministern Nasser. 
Idag är den kanske Egyptens viktigaste  
inkomstkälla. Men en ständig stor-
politisk oroshärd.

Efter Nasser kom Sadat. Efter Sadat 
kom Mubarak. Hans trettio år långa 
despotiska styre med amerikanernas 
dollarmiljoner i ryggen avbröts av de  
folkliga protesterna i fjol, och för första  
gången ledde det till något avgörande, 
– presidentens avgång. Och människor  
växte, de hade fått sin röst tillbaka.

Nu var jag här för att med egna  
ögon se.

På Tahrirtorget tältade fortfarande 
arga ockupanter. Klyftorna mellan 
mycket rika och mycket fattiga var 
skarp, hungriga barn, flotta lyxbilar. 
Beslöjade kvinnor, ja – men de 
unga självsäkra som visserligen bar 
huvudduk var utmanande och fräckt 
klädda i snäva tights och höga klackar.

Hur det ska gå med den nya 
demokratin, som folk är stolta över, är 
ännu en öppen fråga. Det finns nu ett 
parlament och förändringsarbeten 
pågår. Dock, det otåliga folket som 
lider stor brist på arbetstillfällen, 
skolgång, social trygghet, nya lagar, 
orkar inte vänta för länge. Snart är det 
presidentval. Ska militären äntligen 
släppa från sig makten? I den livaktiga 
gatukonsten ses målningar av den 
ledande befälhavaren med Mubaraks 
ansiktshalva vid sin egen…

Konsten på gatan blommar, det är 
en nyskapande folklig konstscen som 
kommenterar politiken och är med  
i bygget av visioner.

Turismen har tyvärr störtdykt efter 
revolutionen. Men det är ett underbart 
resmål, åk dit och upplev både den 
urgamla kulturen och nutiden, följ  
den intressanta utvecklingen, knyt 
vänskapsband! Besöken gör gott både  
för oss och dem.

Jag gjorde en egen tripp söderut  
till Luxor. Som hette Thebe på  
Homeros tid.

Om Kairo är ett trafikkaos av värsta  
slag, likt Mexiko city och Mumbai, är  
Luxor cyklistens paradis. Fridfullt 
betande bufflar, åsnor, grönskande 
odlingar av sockerrör, bananer, 
mandariner och bomull. Böneutropare, 
kameler, arabiska fullblod. 
Bevattningskanaler som leder ut Nilens 
vatten och får oasen att grönska.

Och besöken vid gravarna uthuggna 
direkt i berget vid Drottningarnas dal.  
Smyckade med mångtusenåriga fresk-  
målningar i klara färger, rött, koboltblått,  
ockragult, som talar till mig i detta nu  
liksom färska och glimmande klara som  
broar över tiden. Här står faraonernas 
tempel och talar maktens språk med 
arkitekturens skönhet och bedövande 
kraft. Jag upplevde det nog starkare att 
gå mellan pelarna i Karnaktemplet än 
att se pyramiderna.

Solguden Re, som templen har 
tillägnats, är den gud vi också skulle 
tillbe för att påminnas om vår sköra 
tillvaro på jorden och att så många 
ännu inte har tillgång till sina mänskliga 
rättigheter här. Amen.

Gittan Jönsson

Under tiden jag nu på eftermiddagskvisten suttit 
med handen i högläge och knaprat värktabletter 
roade jag mig med att taga en funderare rörande 
namngivningen av svensk husmanskost. En maträtt 
utmärker sig särskilt, nämligen pytt i pannan. Inte ens  
stavningen av denna rätt är hundraprocentigt inhuggen  
i sten. Är det Pytt i Panna, pytt med panna, pyttipanna 
eller pyttepanna?

Så exakt vad är en pytt, egentligen?
Är pytt någon form av djur?
I så fall: hur jagar man då pytt?
Under vilken tid pågår jaktsäsongen för pytt?
Är Pyttarna utrotningshotade?
Hur fort springer en pytt 100 meter?
Hur smärtsamt är det att få en pytt i pannan?
Finns det en intresseförening för pyttägare?
Vem vinner en strid på liv och död mellan en pytt 

och en alligator?
Frågor, frågor, frågor och åter frågor men inga svar! 

Man kanske borde se mer på National Geographic 
Channel eller varför inte naturprogrammen på 
Discovery? Tyvärr brukar alltid den dagliga 
rengörningen av min brödrost sammanfalla med 
utsändningen av denna typ av program.

 Låtom oss nu istället fokusera på att angripa detta 
spörsmål rörande pytt vetenskapligt. Börjar med att 
gå igenom rätten pytt i panna steg för steg, bit för bit 
och komponent för komponent.

 Potatis: Själva basen i pyttipanna utgörs av tärnad 
potatis. Är potatisen en del av pytten eller pannan? 
Min röst hamnar definitivt på pannan.

 Kött: Inom denna kategori finnes flera möjligheter. 
Man kan bruka endast en sorts kött eller blanda flera 
olika sorter, lite beroende på kulturell tillhörighet. 
Vanligast är dock fläsk, nöt eller då och då även lite 
tärnad höna. Tillhör köttet pytten eller pannan?  
Här hamnar åter min röst åter på pannan.

 Lök: Enklare än så kan det knappast bli,  
solklart panna!

 Kvar har vi då att kategorisera rödbetorna och det 
obligatoriska ägget. Rödbetor skulle jag efter en hel 
del velande vilja placera in i pannkategorin.

 Ägget då? Jo där har vi nog vår pytt! Detta beslut 
stödjer jag på duon Anki och Pytte som tydligen är  
en stor faktor i barndomsbranschen bland nuvarande 
bollibompa-generationen. Anki är en kvinna i sina  
bästa år och Pytte är en höna som försöker konversera  
avspänt och klyftigt trots att hon har Ankis högerhand  
uppkörd rakt i Mumindalen större delen av program-
met. Alltså, Pytte är en höna, hönor lägger ägg. 
Således borde Pytten i pyttipannan komma från ägget!    

Summering: Pytt (Ägg) Panna (Potatis, kött, lök 
och rödbetor) Ägget är följaktligen ursprunget till att  
ordet pytt kom in i bilden då receptet på denna maträtt  
lanserades 1927 vid återinvigningen av Hebbes 
vägkrog lokaliserad blott ett tjogtal stenkast utanför 
Örebro. Därmed kan namnfrågan anses avklarad!

Hur länge ska föresten pytten behöva förknippas, 
förlöjligas och förringas med uttryck likt; äsch, 
pytt, pyttsan eller liknande negativt laddade ord? 
När ska media äntligen ge pytten dess välförtjänta 
upprättelse? Tål att grubblas över.

 Nej, nu börjar det minsann kurra lite i magtrakten, 
undrar vad jag ska äta till middag i dag då? Går det 
alltjämt att få ärtsoppa på en torsdag trots att svenska 
militären är avvecklad, avväpnad och avpolletterad? 
Den som har ögonen öppna får se!

Med lyft cylinderhatt
Grefve Fågelsparre

MIN HJÄRNa ÄR SOM 
”TOM yaM”

”Tom yam” är den mest kända 
thailändska rätten. Det är en soppa 
med mycket smak och, i bästa fall, 
mycket sting. Den kombineras oftast 
med ”Kgung” (räkor) och serveras på 
alla middagsbord, vid nästan alla fina 
middagar. Den fångar essensen i den 
thailändska matlagningen; surt från 
lime, citrongräs och tamarind (den 
hemliga ingrediensen i HP-sås), sött 
från lök, tomat och räkor. Beskt från 
galanga (thai-ingefära). Och slutligen 
salt från fisksås, som bara är fisk 
placerad i vatten och sedan silad, så 
att kvar finns den rena smaken av fisk 
och hav. Chilin som adderas lyfter allt 
till en gudomlig soppa. Vill man mildra 
den lite, så har man kokosmjölk eller 
kondenserad mjölk i på slutet. Det är 
ingenting för en sådan som jag.

När jag säger att min hjärna liknar 
denna soppa, så är det bokstavligt: 
Alla dessa ingredienser har blandats 
och kokas just i detta nu i 38 grader, 
i skuggan. Det är nästan omöjligt att 
tänka en klar tanke just nu. Folk blir 
för fulla, får solsting eller bara ligger 
och flämtar i en fläkt. Om man inte 
som de flesta turister har lämnat in sin 
hjärna på hemmaflygplatsen (visste ni 
om att de har små förvaringsboxar på 
Kastrup och Arlanda, 15x15 cm, för 
hjärnförvaring), utan mot all förmodan 
har den med sig, då gör man klokt  
i att dricka kopiösa mängder vatten, 
gärna med vätskeersättning. Att inte 
dricka starköl i solen. Att vänta med 
”Mai taien”, (Thailands mest kända 
drink, som inte är från Thailand alls. 
Den skapades i Oakland, Amerika, av 
en bartender som ville imponera på 
sina tahitiska vänner, som utropade: 
Mai tai roe ae, som betyder: inte av 
denna världen, världsbäst! Betyder 
för övrigt på thai: Inte thai. Så det är 
inte så konstigt, att den inte är det!) 
till efter sunset. Skulle man sen åka 
på en matförgiftning eller liknande, 
så ska man uppföra sig ännu bättre, 
annars hamnar man med all säkerhet 
på sjukhus. 

Med hjärnan satt på långkok sitter 
jag i en fläkt och försöker tänka. På 
tiden som har gått och att om en 
vecka sitter jag på ett plan, på väg mot 
Sverige. Det känns inte helt verkligt. 
Lika lite som att jag har gjort filmmusik 
till en film som utspelar sig i svenska 
urskogen, men jag har haft utsikt över 
bambu och mangoträd. Men allting 
går med en smula, eller ja, en massa 
fantasi!

Som en repris från förra månaden 
så kliar ännu en tatuering, nu på 
mitt bröst. Jag kanske hinner med 
ytterligare en...

Jag vill slutligen tacka alla som har 
besökt vårt fik i år. Så mycket kärlek och 
skoj är fantastiskt att få vara med om! 

Nu är det dax, för sill och lax i stora 
lass, i Kåseberga! Påsken kommer 
tidigt i år och vi hoppas att våren  
följer med.

/ Sweden, here we come!

RaLJeRa

Man kan förtrolla.
Man kan sträcka ut sig tills horisonterna förbyts, 
förändras, förvanskas till det bevisligt bättre. 
Man kan dela upp sig i fyrtio olika jag, favorisera sina 
bästa vinklar och hylla sina finaste märkvärdigheter. 
Man kan reformera och retuschera, man kan åka på 
samhällsklass-charter. 
Man kan spotta i hinkar eller kräkas i skedar, man kan 
läspa utan förvarning.  
Man kan öka sin spännvidd och skjuta hål i  
kastanjer, sudda prisade krusiduller eller kasta  
ankar i charmlöst vatten. 
Man kan hata hatet och tycka illa om tyckandet, vara 
kär i kärleken utan att begå ett endaste brott.
Man kan hetsa över yta och borra hål i isvakar, men 
man kommer alltid komma tillbaka till samma blödiga 
samvete, samma skalliga bödel. 

Man kan raljera.
Tills man älskar sin bubbla. 
Tills man älskar hörnet man alltid varit inmålad i, 
kulissen man lutat sig mot i självförvållat blåsväder. 
Man kan raljera tills man inte orkar bedra sina 
tillkortakommanden, tills man vågar skända sin 
helighet, sin skälvande treenighet, sin trådiga 
ledighet. 

Upplysta eller lösryckta, vi har alla en släng av idioti 
och leversjuka. 
Vi har alla sotade lungor som kantas av 
trötthetstecken och lökiga släktdrag. 
Vi är defekta, menlösa, lemlästade i det stora hela, vi 
somnar under samma välvda tak som en dag kommer 
tappa sig över oss och lämna oss till Hades. 
Vi slaktas under öppen atmosfär och sugs 
ner i Avgrunden utan vare sig kvällspress eller 
fundamentalism till vårt försvar. 
Framstupa och baktunga, unga som  
åldrande, fjäderlätta som feta.  
Vi kommer alla att ta examen i mindre-  
värdighet och sinnesfördärv, vi kommer  
att bada i billigt domedagskonfetti och dricka dåliga 
drinkar intill det sista. 
Livet är en högupplöst skröna, där det förflutna är 
grumligt och framtiden, trots smickrande teknisk 
förfining, redan uppluckrad. 

Men det finns en hållplats där man kan kasta vatten 
som det vore löningshelg, där det finns lock att öppna 
för att frossa i kaviar eller lakritsklubbor. 
Det finns en plattform där alla står på en rad som 
är en ring, där alla fattar allt och ingenting, där 
alla sjunger i falsett och trotsar fysiska lagar utan 
uppvärmning.  
Det finns en refräng som alla hittar till och vägrar 
överge, ett korus som rusar upp i venerna och skakar 
soten ur lungorna. 
Raljera, förtrolla, förvilla, åk till månen men kom 
tillbaka och ge upp, sätt dig i vårsolen med de andra 
och njut av smågodis och taffligt kaffe.  
Raljera, förtrolla, förvilla, men skåla för det lilla. 
Skråla över skrönan, innan den smulas sönder 
framför dig. 

Maja Westin 
www.caviaredays.com

Fy FaN FöR…

… ålderdom
… för hädanfärden
… dödsångest
… skräck
… att vara drabbad av panik men inte kunna säga det 
… be om hjälp
… kala rum i långa korridorer
… att inte kunna röra sej fy fan för att ligga fastnaglad i sin säng 
– oförmögen att ens öppna ögonen -
… Gud som låter människor drabbas av sjukdom, elände.
… landstinget och receptionisterna
… samhällets syn på gamla sjuka människor
… översittare, medicinare en del äkare
… känslolös, kortsynt personal
… världen som inte hittar botemedel mot cancer,  
Hiv och hjärtesorg.
… ensamhet
… att vara sjuk – ha en obotlig åkomma.
… att ha ont.
… doktorer som pratar ett språk gamla sällan förstår… metastaser, 
dottertumörer, svulst och sekretess
… att inte kunna göra sin röst hörd.
… att ligga i en säng i sin ensamhet på ett hem där personalen som 
kallar sej ”specialister” och ”människokännare” i själva verket är 
egoistiska, onda och helst av allt inte vill vara där.
… att blir äldre
… palliativsjuksköterskan som hade samtal med mormor i arton 
sekunder - medan mormor sov
… att aldrig bli bönhörd.
… att aldrig bli lyssnad på
… att behöva vissna bort i ensamhet
… smärta, bedrövelse fruktan – fy fan för den fruktan som tränger 
genom märg och ben och inte går att drogas bort och på tal om 
droger fy fan för söndermedicinering
…att vara så trött, att andas är det enda man klarar av
 … att vara drabbad av sjukdom och veta om det och ändå inte 
kunna göra något åt det – ligga paralyserad på den madrass som 
kommunen tycker lämplig.
… politiker som röstas fram men glider genom dagarna på 
räkmackor.
… kommunerna som tänker på ekonomin i första hand och den lilla 
människan – inte alls.
… självgodhet
… hjärtlösa typer
… att ha barn och barnbarnen på besök men inte orka sitta  
upp eller le
… att vet att snart snart är det slut men att inte kunna göra  
något åt det
… eländighet och
… maktlöshet
… att bli gammal i Sverige
… byråkrater och läkare som inte vill förstå patientens bästa
… partiskhet
… enhetschefer som inte lyssnar på de anhöriga
… sjuksystrar som inte kan ta till sej kritik utan hellre lägger över 
ansvaret på den sjuke och redan så drabbade … samhället och  
att åldras
… att bli gammal och bortglömd och inte räknas 
…fy fan för att ligga samhället till last och vara en börda
… att drabbas av cancer
 
Åt helvete med den jävla cancern, fy fan för att vara rädd, fy fan för 
att möta döden ensam, alltid ensam. För i Sverige har vi inte råd 
att gå, följa med den sjuke, i Sverige lägger vi pengarna på annat 
fint som politikers höga löner, taxiresor och gubbar som ska ut på 
rymdresor åt helvete med Fugelsang och Reinfeldt. 
… att vara sjuk och lealös, rädd och ensam fy fan för att inte ha 
någon anhörig som krigar för ens rätt
… oss alla som vet, men ingenting gör…
… fy fan för oss

Sofia Rapp Johansson

Jag har alltid varit förtjust i excentriker. En sådan var 
Sten Broman. Han uppträdde alltid tvärsäkert och 
slängde omkring sig negativa värdeomdömen och 
kategoriska utsagor. Han drog sig till exempel inte för 
att utnämna folk till dummerjönsar och puttefnaskar, 
även i spalterna. Under min uppväxt kunde man 
se honom spankulera i staden, gå på posten eller 
till och med åka bil. (Han hade bil men inte körkort. 
Varje gång det skulle färdas i hans Volvo anlitades en 
granne som chaufför, före detta vice brandchefen, 
olympiamedaljören i brottning Karl-Erik Nilsson.)

Jag är ingen specialist på Broman även om jag har 
hört en del om honom som person av min morbror 
Torsten Lundius, advokaten, som skötte hans 
juridiska ärenden och en av hans skilsmässor.  
Där tecknas bilden av en hårdhudad och spefull kuf.

På sextiotalet hade han gift sig med skådespel-
erskan Eivor Engelbrektson. Efter några veckor 
ringde han till Torsten.

– Jag vill skilja mig, jag står inte ut med kärringen.  
Vill du göra i ordning pappren.

– Visst. När kan du komma upp på kontoret?
– I morgon klockan två minuter i fyra.
– Det är lite sent, går det inte på morgonen?
– Nej, nej, för fan. Då sover jag.
Det blev klockan två minuter i fyra. Men när 

pappren skulle skrivas under av bägge parter ville 
Sten inte vistas i samma rum som sin före detta.

– Jag sitter inte i samma rum som det stycket.
– Sten stannade i väntrummet och Torsten fick 

försöka gjuta olja på vågorna.
– Jag beklagar men er make vill tydligen inte skriva 

på i er närvaro.
– Inga problem. Jag känner honom. Han har alltid 

varit en stor fähund.
Och så skrev hon under och seglade ut förbi Sten 

som vände nacken åt henne.
Om Broman som musiker vet jag också något 

eftersom min mosters man, Lars Gårding, 
matematikern, spelade tillsammans med honom i 
Akademiska Kapellet i Lund. De lade bort titlarna 
med varann under mindre högtravande former:  
”Finns det någon jävel här som jag inte är du med?” 
utbrast Broman på sitt burdusa, rättframma sätt 
efter en repetition. Som violaspelare var han dock 
betydligt elegantare. Enligt samstämmiga vittnen 
spelade han med finess och ackuratess, var en gång 
kanske även lovande solist. Hans pedagogiska ådra 
tog dock överhanden, och driften att komponera, 
att sätta sitt avtryck i den musikaliska historien. 
Över huvud taget var han mycket för att sätta sin 
personliga stämpel på allt han företog sig, i alla de 
sammanhang han deltog. Häri var han en utpräglad 
narcissist.

Man kan kanske förlåta honom hans egocentriska 
drag, det finns vad man kallar förmildrande omständig  
-heter. Han hade en sällsynt utvecklad humoristisk 
ådra och så lyckades han med konst stycket att trots 
sin elitistiska framtoning bli folkkär på något idag så  
marginellt som klassisk musik. Under Bromans tid gick  
den totala försäljningen av klassisk musik i skivaffär-
erna upp till cirka tjugo procent mot tre procent idag.

Att få för sig att han var förhärdad och att kritiken i 
Sydsvenska Dagbladet (när hans storverk Lundensis 
Cathedralis maliciöst rubricerades som Lundensis 
Catastrophalis) därför inte skulle ha berört honom är 
naturligtvis fel. Innerst inne var han som alla andra; 
djupt känslig och full av tvivel. Broman yttrade om sig 
själv vid slutet av sitt liv: ”I min ungdom kunde jag vara 
arrogant och besk. Men inte nu längre. Och bakom 
skalet har det alltid funnits en romantisk och ömsint 
vän – mina vänners vän. Mitt liv har varit rikt på segrar 
men också på nederlag. Vi har det faktiskt lika djävligt 
allihop – på olika sätt. Så varför inte vara hygglig?”

Han blev med andra ord mindre bitsk med åren som  
kritiker. Bett i repliken hade han dock till sin död, 1983.

Jan Sigurd

STeN BROMaN

Krönika



Nya Upplagan Nya Upplagan April 2012April 2012 Krönika 1716 Krönika

Kära läsare,
Idag tänkte jag vi skulle tala om de signaler som vi 

sänder utan ord till varandra. Vi brukar litet skämtsamt 
kalla detta för kroppsspråket.  

En del av dessa signaler är förstås medvetna 
(bilförarens långfinger, morgonleendet mot chefen), 
andra är omedvetna (vi  lägger armarna i kors därför 
att den vi talar med gör det, om jag är man så döljer 
jag näsan när jag talar med hovmästarn).

Är då kroppsspråket svårare att lära sig än att 
lära sig tala? Eeeh, får jag vänta med svaret på den 
frågan? Tack! Jag återkommer nämligen  till just detta 
längst ned på sidan.

Ögonen.
Ögonen har alltid varit och kommer alltid att vara 

den viktigaste förmedlaren av ordlösa signaler. Hur 
jag vet det? Jag vet det. Det är en känsla, och behöver 
därför inte bevisas.

 Själv har jag svårt att ihärdigt och envist möta 
någon annans blick längre än två sekunder i taget. Är 
motparten en kvinna riskerar jag att bli förälskad, är 
motparten en man riskerar jag att bli avslöjad i något 
avseende. Därför vandrar ofta mina blickar runt i 
rummet och fäster sig vid olika inredningsdetaljer, när 
jag samtalar med folk.  Är jag då representativ för den 
svenska människan år 2008?

För den svenska mannen: Ja.
För den svenska kvinnan: Nej.
Min forskning har visat, att det härvidlag råder en 

stor skillnad mellan könen. Kvinnor ser varandra i 
ögonen utan fruktan hur länge som helst.

Mun.
Varför ler nyhetsprogramledare när det är dags för 

Vädret?
Jo, i jämförelse med de kriser och katastrofer som 

vi just har genomlidit, ter sig Vädret som någonting 
knipslugt och spjuveraktigt. Åtminstone var det så 
före Al Gore.

Varför ler folk på sina passbilder?
Jo, de försöker demonstrera, att de är turister och 

inte terrorister. De senare ler nämligen aldrig på 
passfoto.

Kram.
Du bör dock ej dagligen omfamna din chef – 

endast om ni råkas på en bakgata i Buenos Aires är 
en sådan kram legitim.

I underhållningsprogram i TV (varför har folk 
börjat säga tee-vä?) kramas alla gäster med 
programledaren, både när de gör entré och när de 
gör sorti.

På senare tid har folk börjat kramas i en allt högre 
omfattning. Även flyktiga bekanta faller

Varför? Jo, de har inte setts sen de möttes i 
sminkrummet för 16 minuter sen.

Den här snabba genomgången kan kanske antyda 
vilka djup min forskning befinner sig på.

Min slutsats är att konsten att tala människospråket 
är en räkmacka jämfört med att behärska 
kroppsspråket. Du är medelålders innan du helt och 
fullt behärskar kroppens grammatik. Lycka till!

 
Jonas Hallberg

 
 

Jag TaLaR KROPPSSPRÅK Med BRyTNINg  
(FöRFaTTaReN aNaLySeRaR SIg SJÄLV 
OCH öVRIga UNIVeRSUM)LIVeTS NyCKLaR

Jag tänker ofta på hur jag tänker jämfört 
med andra. Alla hjärnor är ju olika men 
ändå så lika. Alla vill bli något, alla vill 
bli hörda, sedda, unika och älskade. 
Alla vill leva i nuet men samtidigt ha 
framtiden säkrad. Ibland får jag en kick,  
som när jag ser på filmen ”Yes man”. 
Då tar den oövervinnerliga känslan över  
mig, känslan av att jag kan göra vad jag 
vill med mitt liv, bara jag tar alla chanser 
jag får och inte låter rädslan för 
ovissheten hindra mig. För egentligen 
är vi alla lika ovetande om framtiden. 
Men alla har val, och det är den enda 
makten vi har. Valet att välja.

Det är där människor skiljer sig åt.  
Vissa väljer att inte välja för att det är 
den enklaste vägen att gå. Då slipper 
man förändring, ett ord som smakar 
obehagligt för många. Idag har vägarna 
blivit fler, internet är nyckeln som kan  
ta dig långt, bara du hittar en dörr  
som passar. 

När jag växte upp på 90-talet fanns 
det inget som hette Facebook, Twitter 
eller blogg och ingen kunde blotta 
sitt liv i bild och text med ett klick från 
soffan. Mediakåt har jag varit sedan 
länge och jag älskar att dela med mig 
av intressanta och ointressanta saker 
till andra, oavsett om de bryr sig eller 
inte. Jag har hittat dörrar som passar 
de få nycklar jag har. Det har jag gjort  
i hela mitt liv. 

När jag gick i högstadiet såg jag mig  
omkring och insåg att alla jämnåriga 
var trotsiga, färgade håret i regnbågens  
alla färger, började röka och halsa  
vodka. Detta grupptryck var skratt-
retande, inte för dem, men för mig. 
Jag stod utanför allt det där. Det som 
gjorde att jag aldrig blev en trotsig 
rökande 15-åring med rosa slingor  
i luggen var att jag kom från ett stormigt 
och otryggt hem, vilket har fått mig att 
uppskatta vardagliga och självklara 
saker som ingen annan gör. Jag märker 
det än idag. Att gå förbi ett hus och titta 
in och se en familj sitta och äta middag 
tillsammans i harmoni, så fint va. Att se 
en pappa vid sidan om fotbollsplanen 
stå och heja på sin dotter när hon tränar, 
ännu finare. Att få somna i ett tyst rum 
och inte vakna mitt i natten av höga 
röster utanför sovrummet, ovärderligt. 

När jag i samma veva upptäckte 
bloggvärlden som ännu var ny och 
främmande, visste jag hur jag skulle 
använda min största nyckel. Nyckeln 
med min syn på livet och att nå ut till 
människor. 

Om jag den dagen för snart fyra  
år sedan inte hade startat min blogg  
så hade jag aldrig blivit inbjuden till  
en radiostudio i Stockholm med  
Cissi Wallin. 

Claudia Cavalli

I sin självbiografi Wodehouse om Wodehouse 
berättar P G Wodehouse att han ända från sin 
tidigaste barndom velat bli författare: ”Inte så att jag 
hade något särskilt budskap till mänskligheten.  
På den vägen är det än idag: jag ligger i för allt vad jag 
är värd men hittills inte en tillstymmelse till budskap, 
så om jag inte helt plötsligt kommer i högform i åttio-
årsåldern tycks det som om mänskligheten skulle 
förbli ett budskap fattigare.” En harmlös underhållare, 
alltså - alldeles för harmlös för att vara intressant, kanske 
några vill tillägga.

Det fanns dock en tid då Wodehouse tvärtom 
beskylldes för att torgföra de mest obehagliga 
politiska åsikter. I den intensiva jakten på förmodade 
nazist kollaboratörer efter andra världskriget fanns 
det många engelsmän som utpekade Wodehouse 
som ett särskilt svårt fall.

Bakgrunden var denna: Wodehouse bodde  
i Frankrike vid tiden för nazisternas inmarsch och blev 
i egenskap av engelsk medborgare satt i fångläger. 
Av åldersskäl placerades han senare i husarrest  
i Berlin och det var därifrån han höll ett antal radio-

kåserier för en amerikansk radiostation. Dessa kåserier  
användes senare av nazisterna i deras propaganda-
sändningar över England och snart kunde de engelska  
radiolyssnarna ta del av följande, typiskt wodehouse-
ska funderingar:

Unga män som står i början av sin karriär har ofta 
frågat mig: ”Hur blir man en lägerfånge?” Ja, det finns 
flera sätt. Mitt var att köpa ett hus i Le Touquet på 
Frankrikes kust och stanna där till tyskarna dök upp. 
Detta är förmodligen det bästa och enklaste sättet. 
Du köper huset och sen gör tyskarna resten.

Engelsmännen var, begripligt nog, djupt chockerade. 
Det drogs igång en hetskampanj mot Wodehouse 

som varade långt efter kriget. En ångerfull 
Wodehouse skrev långt senare: ”Naturligtvis borde jag 
ha haft vett nog att inse att det var vansinne att tala i tysk 
radio om ens de mest harmlösa saker, men det hade jag 
alltså inte. Jag antar att livet i ett fångläger undergräver 
ens intellekt.”Beskyllningarna haglade över honom. 
Han anklagades inte bara för att ha samarbetat med 

fienden, utan också för att ha propagerat 
nazism i sina romaner. I sin berömda 
essä ”In defence of P G Wodehouse” 
(1945) gjorde George Orwell hackebiff 
av båda dessa anklagelser. Wodehouse 
kan knappast anklagas för något mer än 
politisk naivitet, hävdade Orwell, och  
i alla händelser finns det betydligt värre 
skurkar att jaga. Vad gäller anklagelsen 
för nazistiska tendenser i romanerna 
skriver Orwell:

Det är nonsens att tala om ”fascistiska  
tendenser” i hans böcker. Där finns 
överhuvudtaget inga post-1918-
tendenser.( ... ) Så vitt jag vet så 
använder han inte någonstans orden 
”fascism” eller ”nazism”.

Vad gäller det sista påståendet, så 
misstar sig dock Orwell. I romanen 
Som det anstår en Wooster (1939) 
framträder en tvättäkta fascist vid 
namn Roderick Spode. Denne Spode,  

ett slags salongskomedins Oswald 
Mosley, lever ett märkligt dubbelliv: 
förutom att leda ett gäng fascister, 
ägnar han sig åt att designa dam-
underkläder under pseudonymen 
”Eulalia”. Mycket av komiken bygger  
på Spodes envetna försök att inte få  
denna sistnämnda verksamhet avslöjad  
- för vad skulle hända om hans entu - 
siastiska anhängare kände till sin 
ledares mörka hemlighet? Då skulle 
nog inte ens ”das Führerprinzip” hjälpa.  
Om Orwell hade läst denna roman, 
hade han gott kunnat anföra den som  
ett argument mot de rabiata quisling-
jägarna - för en fascist skulle väl 
knappast skildra sina meningsfränder 
på det sätt som Wodehouse gör här:

Felet med er, Spode, är att ni tror att 
ni är någonting bara för att ni lyckats 

förleda en handfull halvgalningar att 
vanpryda Londons gator med att 
gå omkring i svarta kortbyxor. Ni hör 
dem ropa ”Heil Spode!” och så tror 
ni att det är Folkets Röst. Men där tar 
ni grundligt miste! Vad Folkets Röst 
säger är: ”Titta på den där åsnan 
Spode i sina kortbyxor! Har ni nånsin 
sett en sån löjlig figur!”

Spode är, såvitt jag kunnat se, den 
ende fascisten i Wodehouse böcker. 
Kommunister förekommer däremot 
titt som tätt. Den mest minnesvärda av 
dem är nog gubben Rowbotham, som 
Bertie Wooster vid ett tillfälle tvingas 
bjuda på lunch:

”Mr Wooster?” sade gubben 
Rowbotham. ”Får jag säga kamrat 
Wooster?”

”Tja ... äh...”
”Tillhör ni Rörelsen?” 
”Äh ... ?

”Brinner ni av längtan att se 
Revolutionens morgon randas?”

”Tja, inte precis brinner direkt.  
Jag menar, så vitt jag har förstått så går 
det hela ut på att lemlästa såna som 
jag, och jag måste erkänna att jag inte 
är så vidare pigg på det.”

I en annan berättelse grips den unge  
överklassgrabben Archibald Mulliner 
av revolutionens idé och beger sig ut  
i East End för att förena sig med det  
förtryckta proletariatet. Det blir ett smärt-
samt möte för Archibald, eftersom det  
förtryckta proletariatet visar sig vara 
betydligt mindre renhjärtat än vad  
de revolutionära pamfletterna gjort 
gällande. Archibalds flickvän Aurelia 
slår huvudet på spiken när hon före 
avresan till East End konstaterar att 
Archibald inte skulle kunna känna igen 

Martin Kristenson

Surpuppornas  
svurne fiende

”I den intensiva jakten på förmodade nazistkolla-
boratörer efter andra världskriget fanns det många 
engelsmän som utpekade Wodehouse som ett 
särskilt svårt fall.”

ett förtryckt proletariat om det så  
serverades på stekspett med béarnaise- 
sås till. Som Sigrid Combüchen påpekar  
i en artikel i Allt om Böcker (7/8-85)  
kan denna novell mycket väl läsas som  
en allegori över 68-vänsterns verklig-
hetsfrämmande revolutionsromantik.

Så Wodehouse skulle alltså vara en 
politisk satiriker?

Nej nej, satir är det bara fråga om  
i den mycket vida meningen att ”all  
komedi är en satir över mänskligheten” 
(Chaplin). Spode och Rowbotham är 
inte några representanter för nazism 
och kommunism. De är bara två i raden  
av en människotyp som alltid får spela  
skurkroller i Wodehouse böcker. 
Översittare och dogmatiker, surpuppor  
och allvarsmän, intoleranta och griniga 
livsförnekare – det är alltid de som gör  
livet surt för romanhjältarna. Det kan  
vara präster och helnykterister,  
domedagspredikanter, medlemmar  
av Äldre Konservativa Klubben och –  
i synnerhet – fastrar.

I en novell dyker det till och med  
upp en auktoritär och intolerant katt.  
Den bohemiske konstnären Lancelot 
får i uppdrag att ta hand om sin morbror  
Theodores katt Webster. Morbror 
Theodore är domprost och har 
uppfostrat Webster till en moraliskt  
mycket högstående katt, en katt med  
oförvitlig vandel och helgjuten karaktär. 
Webster tar omedelbart kommandot 
över Lancelots liv. Genom fasta och 
stränga blickar får han en skrämd 
Lancelot att helt upphöra med sin 
bohemiska tillvaro, sluta röka, börja 
raka sig varje dag och till slut bryta med  
sin fästmö eftersom Webster inte 
godkänner henne – Webster vill istället 
kasta Lancelot i famnen på en kvinna 
som enligt författaren ser ut som en 
pryd glaciär. Det enda som kan bryta 
förtrollningen är att Webster själv 
släpper  
loss – och det sker till slut genom att 
han av misstag slickar i sig lite whisky. 
Även katten Webster visar sig till slut 
vara riktigt mänsklig.

Hjältarna i Wodehouse värld 
är framför allt medlemmarna i 

Drönarklubben. Människor som inte 
begär annat av livet än en supé med 
gossarna, lite bensprattel på någon 
trevlig revy (som alltid heter något i 
stil med Gör som mamma, flickor eller 
Te med tokiga Tilly), en cigarrett och 
därefter deckaren Det blodiga spåret 
som kvällslektyr. Leva och låta leva, 
är deras valspråk. Det skulle aldrig 
falla dem in att försöka tvinga sina 
medmänniskor att tänka och tycka 
som de. Bertie Woosters reaktion när 
han möter den dystre revolutionären 
Brinkley är typisk: ”Jag hade ingen 
invändning mot att han tillbringade 
sin tid med att planera massakrer på 
bourgeoisin, men jag kunde förbaske 
mig inte inse varför han inte kunde göra 
det med ett glatt och ljust leende.”

I ett förord till en av sina böcker 
anmärker Wodehouse att orsaken till 
att så många läsare uppfattar hans 
romaner som lite gammaldags är att 
hans figurer nästan undantagslöst är 
vänliga och godmodiga människor: 
”Nuförtiden när alla bara hatar 
varandra, så framstår man som en 
anakronism om man inte morrar åt 
någon eller någonting.” Det som 
nu sagts motsäger förstås inte 
Wodehouse försäkran att han inte  
har något budskap till mänskligheten.  
Det enda viktiga för honom var att 
skriva roliga och under hållande 
romaner. Vidsyntheten och toleransen 
var snarare en naturlig följd av 
Wodehouse speciella humor och 
allmänna livshållning. Sedan ligger 
det ju också i själva komediformen att 
någon – gärna en auktoritär person 
– ska sätta diverse käppar i hjulet för 
hjälten/hjältinnan. Det hör till genren 
och inne-bär inte nödvändigtvis att 
författaren försöker säga oss något 
särskilt. Wodehouse själv avskydde 
alla som försökte hitta ”budskap” och 
”tendenser” i hans verk (dvs sådana 
som författaren till denna artikel):  
”Är det inte märkligt hur de här killarna 
alltid ska dissekera och analysera? 
Man kunde ju tycka att folk som själva 
skriver, borde inse att en författare 
bara sätter sig ned och skriver.”

Det brukar heta att Wodehouse alltid  
skrev om det förflutna, att den värld han  
skildrade upphörde att existera efter  
första världskriget. Det är ett lite miss-
visande påstående och det förklarar  
i varje fall inte hur Wodehouse kunnat 
behålla sin popularitet hos ständigt 
nya generationer. Wodehouse värld 
har i själva verket aldrig existerat och 
kan heller inte göra det. Verkligheten är  
inte förenlig med Wodehouse estetik.  
”Hans figurer har inte ätit av den 
förbjudna frukten”, skrev Evelyn Waugh 
en gång. ”De är kvar i Eden. Slottet 
Blandings trädgårdar är just den 
lustgård från vilken vi alla förvisats.”

Wodehouse skapade sig ett never- 
neverland, en värld där ingen åldras eller  
dör, en värld helt frikopplad från varje 
uns av smutsig verklighet. Den enda 
gången förekomsten av en omvärld 
nämns är när betjänten Jeeves i förbi-
farten meddelar Bertie att ”en lätt  
friktion har inträtt i förhållandena  
på Balkan.”

Det är klart att en sådan författare 
inte är någonting för de bistra personer 
som lever efter Elmer Diktonius 
stränga och uppfordrande aforism: 
”Om konstens mening vore att bedöva, 
att få oss att glömma livet, så vore ett 
hammarslag i skallen den enklaste 
och bästa konsten.” Men för oss andra 
är det en inte obetydlig insats av en 
författare att göra en så stor del av 
mänskligheten på lite bättre humör.

Martin Kristenson

P G Wodehouse

”Nuförtiden när alla bara  
hatar varandra, så framstår 
man som en anakronism om 
man inte morrar åt någon  
eller någonting.”
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Uppdrag på Island nyligen. Det gäller att vara proffsig 
och att  omvärldsananlysera. Kartläggning i detalj  
i förväg, fortsättning på plats. Jag kallade på Haldor 
Laxness:

”My lord has read in reputable books that the 
abode of the damned and of devils is in Iceland!” 
Ramsorna här är från Iceland’s Bell (Islands-

klukkan i orginal, Islandsklockan på svenska, lycka 
till med att hitta den på svenska fö). Uppgifterna 
är kanske inte helt up to date men denna 
FENOMENALA skrift är ändå en förträfflig basis för 
vidare studier i ämnet med sin saga i 1700-tal skriven 
i någorlunda modern tid. En utsökt combo nytta 
och nöje, lokal intelligence ihopflätat med straight 
forward lattjo.          

”My lord has read in reputable books, primo, that 
in Iceland there are more specters, monsters, 
and devils than there are men; secundo, that 
Icelanderss bury shark meat in dungheaps by their 
cowsheds and afterward eat it;tertio; that starving 

Icelanders remove their shoes and cut pices 
of them into their mouth like pancakes;quarto, 
that Icelanders live in mounds of earth; quinto, 
that Icelanders do not know how to work;sexto, 
that Icelanders loan foreigners their daughters 
for purposes of procreation;septiomo, that an 
Icelandic girl is considered to be an unspoiled 
virgin until she has had her seventh child. ”
En och annan bankman har säkert kallats specter, 

monster och devil de senaste åren men jag kan 
rapportera att i downtown Reykjavik verkar krutröken 
ha lagt sig och det ser inte ut att gå någon nöd 
på folk. Det verkar som de jobbat sig in i matchen 
igen, appropå Laxness harangue. Ingen käkar sina 
dojjor vad jag kunde se och klockan fem en vanlig 
söndagmorgon ser det ut som det brukar göra. Stan 
är proppfull av partyglada klungor med folk och här 
och där entusiastiskt grovhångel, säkert utan att 
särskilt många fäder lånat ut några unspoiled virgins 
till främlingar.

Men visst finns det spår av hazardverksamheten. 
Utmed vattnet i centrum  står en rad glas-skrapor  
med ett nytt operahus som punkt på strandlinjen.  
Flashigt värre. Det liknar Västra Hamnen i Malmö 

mer än den gamla dockstaden av 
korrugerad plåt man minns från förr. 
Det ser så modernt ut att man blir glad 
över att man fortfarande måste duscha 
i svavel. Glas och plåtfasaderna är 
kanske inte så vikingamässiga men 
man får ju förstå dem, vem vill bo i 
”mounds of earth” när lavan ligger och 
pyr under ytan överallt?              

Själva islänningen verkar faktiskt 
ganska cool med credit-crunch-
ståhejet. Det vanligaste gnället är att 
folk inte kan byta upp sina SUV-er ”just 
nu” och att bensinen är dyr (vid någon 
krona under det svenska priset om  
jag räknade rätt). Men några barrikader 
syns inte till, protesterna har tyngden 
av en axelryckning ungefär. Det skall 
väl till mer än taskig kredit för att störa 
en islänning. Starkast protester verkar 

det faktiskt ha varit just över det nya 
Operahuset. Men det står där nu, 
så praktfullt i snöyran att även den 
värste kverulanten torde vara stolt 
överskapelsen. 

Flärd.
Jag gick dit för att känna plejset på 

pulsen men huset var fullt av schack-
spelare, konstigt nog, inte en tenor  
i sikte. Som nån sorts förlängning  
av den legendariska fighten 72 satt  
det folk och grubblade i varenda  
hörn istället för Rodolfos och Mimis. 
Men schack verkar ha en speciel plats 
i det isländska hjärtat sen den där 
bataljen. Det talas fortfarande om när 
den genialiske och verrückte gamle 
schackmästaren Bobby Fisher flögs 
in från Japan för några år sedan och 
själva landningen dirketsändes i tv 
under entusiastiska kommentarer. 
Utan tvekan en modern isländsk 
highlight. Fisher brukade enligt uppgift 
lomma ner på stan varje eftermiddag, 

Fredrik Hellström

Hellstorm hits Iceland
ta ett par bärs, en näve surhaj och 
lomma hem igen. Han är död nu, 
begraven i lavan som en isländsk 
hjälte, han fick ju medborgarskap på 
ön när det begav sig (och Island kunde 
reta USA en smula).  

Nåväl och hursomhelst. Efter en  
match med den legendariska isländska 
gästfriheten på fredagkvällen (”måste 
inte dricka allt de köper, måste inte 
dricka allt de köper, måste inte …”) blev  
det lördag och dags att se sig omkring.  
Bil hyrdes men tyvärr visade den sig 
vara en helt otillräcklig farkost. Jag och 
min kompanjon gav oss aningslöst ut 
på de vrålande fjällen i en riskokare. 
Snöstormen slog såklart till en bit efter 
the point of no return. Det ryckte och 
slet i bilskrället och vi for med nöd och 
näppe genom snödrivorna i vår  

Myuindaihatsitjo, eller vad den nu 
hette. Vi ångrade och tog tillbaka alla 
spydigheter om islänningarnas SUVer 
och retirerade. Efter ett par timmars 
slirande i dimma, snö, regn och blåst 
fick vi återse de härliga glasfasaderna. 
Vi gav islänningen rätt i att köra monster- 
trucks för all framtid och laddade om 
för traditionell isländsk husmanskost. 
Med äventyret hade hungern anfallit 
med kraft. Käket hör ju ihop med kynnet 
också, heter det ju. Måste undersökas.

Tre Frakkar, som en inföding bokat 
bord på åt oss, visade sig vara en 
resturangernas motsvarighet till en 
ulv i fårakläder. Vid bordet intill oss på 
detta oansenliga ställe satt ett gäng 
ärrade fiskevattenvårdare och käkade 
hakar. Rutten haj, mumsfilibabba. 
Utlänningen bland dem såg ut att 
vomera men höll inne själva resultatet. 
Vi gick istället på lunnefågel och 
pepparstek av vikval, en kombination 
av smakäventyr och skam, kan man 

säga. Vi frågade kyparn hur de fått lov 
att mörda valen:

”-Oh, I think there is a qouta” 
mumlade han och satte en laddning 
surhaj under nosen på ett par intet 
ont anande kineser. Vi sköljde ner vår 
makabra kvällsmat med husets Merlot, 
satt som en hjälm på skallen, precis 
som steken.         

   Det är annars lätt att få för sig att 
valjakten försvunnit helt till förmån 
för «whale watching». Det kryllar av 
farkoster för ändamålet nere i hamnen. 
Men som en påminnelse om att 
valkramarna inte skall ta det alltför easy 
ligger två ondskefulla svarta valfångare 
och rostar mitt i turistnäringen. 
Dikotymi Iceland style 2012.   

Och appropå det. I den sporadiska 
kartläggningen av det nutida isländska 
slog jag en kvick lov mot konstmuséet, 
ännu en granne till valfångarna och 
operahuset. Konsten som ställs ut 
brukar ge en vink om samhället ifråga 
men jag generades så av Santiago 
Sierras Los Penetrados att jag fick 
vända. Den kan man ju inte stå och glo  
på. Inte ens på Island. Googla den som  
törs. Men, denna flash av far out modern 
konst skakade iallfall om tillräcklig för 
att observera en kille på skateboard. 
Trots sagor, väder, berg, geisrar, rutten  
haj osv osv så så var det en åttaårig 
skateboardentusiast som i yrande 
snöstorm tillslut gav bilden av landet.  
Vi satt i värmen på resturang Uno 
och såg grabben nöta tricks med 
en beundransvärd nit medans snön 
vräkte ner på Ingolfstorg. Tåga! 
Skallagrimsson själv hade varit nöjd 
med ungen. Drabbad av munterhet 
utbringade vi så en Skál! för den 
härliga ön och vände hemåt för den  
här gången.   

Viking

Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik 
och filosofi vid Massachusetts Institute of Tech-
nology i Cambridge, Mass. Hans senaste bok 
Gaza in Crisis är skriven tillsammans med Ilan 
Pappe.

Översättning: 
Lotta Askaner Bergström

I januari/februarinumret av tidskriften 
Foreign Affairs fanns artikeln ”Dags 
att attackera Iran: varför anfall är det 
minst dåliga alternativet” av Matthew 
Kroenig. Samtidigt redogörs det i 
artikeln för andra sätt att stoppa hotet 
från Iran. 

Det finns gott om varningar i media 
om att Israel förväntas attackera Iran  
medan USA tvekar. Därigenom hålls 
alternativet att vara aggressiv öppet; 
det är återigen ett rutinmässigt brott 
mot FN:s stadga – grunden för 
internationell lagstiftning.

Läget blir alltmer spänt, kusliga 
ekon hörs från upptakten till krigen i 
Afghanistan och Irak. Den upphetsade 
retoriken i den amerikanska primär-
valskampanjen förstärker stämningen. 

Man säger ofta att ”den internationella  
samfälligheten” – det är ett kodord för  
USA:s allierade – hyser oro för det 
”överhängande hotet” från Iran.  
Folket i världens länder har däremot en 
helt annan syn på saken.

De alliansfria länderna, som har  
120 medlemsnationer, stöder klart  
och tydligt Irans rätt att anrika uran. 
Den åsikten delades också av de flesta 
amerikaner (enligt en undersökning av 
WorldPublicOpinion.org), innan den 
massiva propagandan startade för två 
år sedan.

Kina och Ryssland protesterar  
mot USA:s utrikespolitik mot Iran.  
Även Indien protesterar och meddelade 
att man inte skulle bry sig om USA:s 
sanktioner utan istället öka sin handel 
med Iran. Turkiet har ungefär samma 
inställning som Indien.

I Europa anser man att Israel är  
det största hotet mot världsfreden.  
I arabländerna är Iran inte omtyckt 
men det är bara en liten minoritet som 
ser Iran som ett hot. Där ses snarare 
USA och Israel som det främsta hotet.  
Majoriteten av befolkningen i arab- 
länderna tror att regionen skulle vara 
säkrare om Iran hade kärnvapen; mot  
slutet av den arabiska våren i Egypten 
var det 90 procent som tyckte så, enligt 
undersökningsföretagen Brookings 
Institution/Zogby International Polls.

Media i väst betonar ofta att de arabiska 
diktatorerna säger sig stödja USA:s agerande 
mot Iran, men man nämner inte att de allra flesta 
medborgare i arabländerna är motståndare till den 
amerikanska Iranpolitiken. Ett förhållande som 
talar för sig självt, och inte kräver några ytterligare 
kommentarer.

Även i USA har observatörer uttryckt oro över 
Israels kärnvapenarsenal. General Lee Butler som  
tidigare var chef för USA:s strategiska befäl, beskrev 
Israels kärnvapen som ”extremt farliga”. I en amerikansk 
militär tidskrift skrev överstelöjtnant Warner Farr 
att ett ”skäl för Israel att ha kärnvapen, som inte ofta 
nämns men är uppenbart, är att de kan ’användas’ 
mot USA” – förmodligen för att försäkra sig om att 
Israel får konstant stöd från USA för sin politik.

Det som är mest oroande för närvarande är om 
Israel skulle provocera Iran till att göra något som 
motiverar USA att attackera.

I ”Defending the Holy Land”, en uttömmande analys  
av Israels säkerhets- och utrikespolitik, sammanfattar 
Zeev Maoz, en av Israels ledande strategiska 
analytiker, läget så här: ”balansräkningen för Israels 
kärnpolitik är avgjort negativ” – den är skadlig för 
landets säkerhet. Han uppmanar istället Israel att 
försöka uppnå en regional överenskommelse om  
att förbjuda alla massförstörelsevapen; en zon 
fri från massförstörelsevapen, vilket krävdes i en 
FN-resolution 1974.

Samtidigt får västvärldens sanktioner mot Iran sina 
typiska följder; brist på nödvändiga matvaror. Inte för 
prästerskapet utan för folket. Inte undra på att Irans 
modiga oppositionella fördömer sanktionerna.

Sanktionerna mot Iran kan få samma effekt som 
sanktionerna mot Irak, som fördömdes och kallades 
för ”folkmordssanktioner” av de trovärdiga FN-
diplomater som verkställde dem innan de sade upp 
sig i protest.

Sanktionerna mot Irak blev förödande för befolk-
ningen och stärkte Saddam Husseins ställning. 
Förmodligen slapp han därigenom samma öde 
som en hel rad andra tyranner som USA och 
Storbritannien har stöttat: de levde gott praktiskt 
taget ända fram till den dag då de störtades av 
inhemska revolutioner.

Exakt vad som gör att Iran är ett hot debatteras 
sällan seriöst. Men ett svar har vi fått från amerikansk 
militär och underrättelsetjänst. Deras beskrivning 
inför den amerikanska kongressen har tydligt visat  
att Iran inte utgör något militärt hot.

Iran har nämligen mycket små möjligheter att 
gruppera och sprida sina styrkor. Landets strategiska 
princip är försvar, utformat för att avskräcka en invasion 

medan man väntar på att konflikten ska 
lösas genom diplomatiska metoder. 
Om Iran utvecklar kärnvapen (vilket 
man fortfarande inte vet), så vore det 
också i avskräckande syfte.

Hur seriösa israeliska och 
amerik anska analytiker ser på saken 
uttrycktes tydligt och klart av Bruce 
Riedel, CIA-veteran sedan 30 år, som 
sade i januari: ”Om jag vore iransk 
säkerhetsstrateg så skulle jag vilja ha 
kärnvapen” som avskräckande medel.

Västvärlden anklagar också Iran  
för att vilja utöka sitt inflytande i de  
grann länder som attackerats och  
ockuperats av USA och Storbritannien;  
Iran sägs stödja motståndet mot 
Israels USA-stödda angrepp mot 
Libanon samt den illegala israeliska 
ockupationen av palestinsk mark. 

Man reagerar på samma sätt här som  
inför Irans avskräckande försvarspolitik 
mot eventuellt våld från västvärlden, 
och säger att det är oacceptabla hot 
mot ”världsordningen”.

Världsopinionen håller med Maoz. 
Det finns ett överväldigande stöd för 
en massförstörelsevapenfri zon  
i Mellanöstern. Området skulle innefatta 
Iran, Israel och helst också de andra 
två kärnmakterna som vägrat skriva på 
icke-spridningsavtalet för kärnvapen, 
Indien och Pakistan. Både Indien, 
Pakistan och Israel har utvecklat sina  
kärnprogram med amerikanskt bistånd.

På översynskonferensen om icke-
spridningsavtalet i maj 2010 var stödet 
för en massförstörelsevapenfri zon så 
starkt att USA var tvingat att formellt 
stödja förslaget, men med vissa villkor: 
Zonen skulle inte träda i kraft förrän ett 
omfattande fredsfördrag mellan Israel 
och dess arabiska grannar var klart; 
Israels kärnvapen måste undantas från 
internationell inspektion; och inget  
land (nämligen USA) ska tvingas att ge  
information om ”israeliska kärnanlägg-
ningar och aktiviteter, inklusive 
uppgifter som rör tidigare kärnexport 
till Israel.”

På konferensen 2010 begärde man  
ett möte i maj 2012 då man ska vidta  
åtgärder för att etablera en massför-

störelsevapenfri zon i Mellanöstern.
Det alternativet skulle vara det mest  

konstruktiva för att avvärja kärnvapen-
hoten i regionen. Men lösningen med 
en massförstörelsevapenfri zon får 
inte mycket uppmärksamhet när det 
är så mycket annan uppståndelse 
kring Iran: den ”internationella 
samfälligheten” fokuserar på hotet att 
Iran ska få kärnkapacitet. Resten av 
världen ser ett större hot, från det enda 
landet i regionen som har kärnvapen 
och dessutom en lång tradition av 
att angripa andra tillsammans med 
supermakten som backar upp.

Ingenstans nämner man det faktum 
att USA och Storbritannien har ett 
unikt ansvar att hjälpa till att skapa en 
massförstörelsevapenfri zon.

De försökte hitta en tunn laglig 
ursäkt för att invadera Irak och 
åberopade FN:s säkerhetsråds 
resolution 687 (från 1991) som de 
hävdade att Irak bröt mot genom att 
tillverka massförstörelsevapen.

Det påståendet kan vi lämna därhän,  
men däremot kan vi inte gärna bortse  
från att de som undertecknat resolu-
tionen uttryckligen har förbundit sig till 
att skapa en massförstörelsevapenfri 
zon i Mellanöstern.

N. Chomsky

Vilka är Irans avsikter?
”det finns gott om varningar i media om att Israel förväntas attackera 
Iran medan USa tvekar. därigenom hålls alternativet att vara aggressiv 
öppet; det är återigen ett rutinmässigt brott mot FN:s stadga – grunden 
för internationell lagstiftning.

”Jag och min kompanjon gav oss aningslöst ut på de 
vrålande fjällen i en riskokare. Snöstormen slog såklart 
till en bit efter the point of no return. ”
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Under våren satsar Louisiana stort – och 
konsthistoriskt – på åtta kvinnor som alla på olika  
sätt präglat den europeiska konsten under mellan-
krigstiden. Och det är en namnkunnig oktett vi möter, 
här komprimerad till en encyklopedisk förteckning:  
Den schweiziska målaren, skulptören, dadaisten och  
konstruktivisten Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), 
den franska fotografen och surrealisten Claude Cahun  
(1894-1954), den rysk-franska textildesignern och  
konstnären Sonia Delaunay (1885-1979), den franska 
filmaren Germaine Dulac (1882-1942), den tyska 
fotografen och målaren Florence Henri (1893-1982), 
den tyska fotomontören, målaren och dadaisten 
Hannah Höch (1889-1978), den rysk-polska 
skulptören Katarzyna Kobro (1898-1951), och 
den franska fotografen och målaren Dora Maar 
(1907-1997).

Härefter pustar jag och tar sats. För det är en 
utställning som är lika svår att beskriva som den är  
spännande och innehållsrik. Med en mångfald som  
bokstavligen väller fram som en lavin över betraktaren.

Nyckelorden är kvinnor och de konstnärliga 
uttryck som växte i ett Europa som just lagt första 
världskriget till handlingarna, och som – åtminstone 
under ett dussin år – såg världen an med en sorts 
bekymmerslös tillförsikt, tills en accelererande brun 

C-J Charpentier

avantgarde
ideologi förmörkade varje form av 
mänsklig ävlan.

Det var det glada Berlin och det  
glada Paris, och inom konsten 
experimenterades vilt. I Centraleuropa 
lekte dadaister, från öster kom konstr-
uktivistiska impulser med avstamp 
i socialt byggande, samtidigt som 
kubism och surrealism allt mer stärkte  
sin grund. Tsarens Ryssland hade 
fallit och här skulle en ny människa 
skapas, det tyska kejsardömet blev 
Weimarrepublik, och Frankrike tog 
sats efter kriget. Gamla auktoritära 
strukturer ifrågasattes och löstes 
gradvis upp, och plötsligt blev det 
möjligt för kvinnor att göra insteg på 
konstscenen, och det är mot den 
bakgrunden vi ska se Louisianas 
exposé. Vars fokus kretsar kring färg,  
rum, regler, identiteter, och den 
verklighet som kom ur tidens intresse 
för drömmar och psykoanalys.

Tvåhundra verk fyller salarna – 
måleri, foto, collage, design, film och 
skulptur – och här vill jag särskilt lyfta 

fram portalfiguren Sonia Delaunay, som efter en 
barndom i Sankt Petersburg kom till Paris 1905.  
För att under de följande sjuttio (!) åren formge 
kläder, scenkostymer och tre bilar, vid sidan av ett 
kubistiskt måleri.

Nära henne stod Sophie Taeuber-Arp med 
kubistiska interiörer och marionettdockor, medan 
Hannah Höch och Dora Maar utvecklade montaget  
i surrealistisk riktning.

Foto och film kom vid den här tiden också att bli 
viktiga medier med Claude Cahuns androgynt och 
transsexuellt iscensatta självporträtt som tidiga 
inlägg i en könsrollsdebatt – bilder som långt senare 
banade väg för Cindy Shermans fotosviter med sig 
själv i olika roller och utstyrslar.

Avantgardets kvinnor är en flödande rik presentation 
som visar såväl levande konsthistoria, som en 
handfull mycket medvetna kvinnors arbeten – på den 
långa vägen mot en frigörelse som inte var självklar. 

Sonia Delaunay och Sophie Taeuber-Arp i 
 Sonias stranddressar, Bretagne 1929

Sophie Taeuber-Arp: Bar Aubette, 
inredning till ett kafé i Strasbourg 1926

Sonia Delaunay: Kvinnogrupp 1921

KONST
Avantgardens kvinder 1920-1940
Louisiana, Humlebaek
Pågår till den 28 maj
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Ian Wachtmeister har alltid hävdat att 
han är i strid mot Etablissemanget. 
Själv tillhör han en av landets finaste 
adelsfamiljer och har genom ett 
långt liv förflerat sina ärvda miljoner 
genom hyfsat attraktiva jobb som 
företagsledare, verkställande direktör 
och styrelseordförande. Ovanpå det  
har han varit riksdagsman. Av detta 
drar vi slutsatsen att jag och Ian 
Wachtmeister har olika definition  
på begreppet ”etablissemang”.  

1991 raggade han upp en gasstinn 
tivoliägare från Västgötaslätten och  
bildade ett parti. Det hette Ny Demokrati  
och hamnade i riksdagen. Konstiga 
saker sker ibland. Kalvar föds med 
två huvuden, okända ljusfenomen 
syns på himlavalvet, 6,7% av en 
myndigförklarad befolkning röstar in 
två självgoda rättshaverister i rikets 
styrande församling.

Så småningom sjönk Ny Demokrati 
tillbaka ner i det träsk där de en gång 
fått liv, men de båda grundarna – 
adelsrebellen i de festliga slipsarna 
och schlagermiljonären – fortsatte 
sin politiska gärning. Bert Karlsson 
bildade lokalpartiet Skara Framtid 
som fick tre mandat i Skara kommun-
fullmäktige, Ian Wachtmeister blev 
plötsligt bekymrad över den skenande 
svenska statsskulden.

Därför kallade han 1994 till 
presskonferens på Norrmalmstorg  
i Stockholm. Av en ren slump råkade 
jag själv gå förbi där (helt sant!). 
Framträdandet lämnade ett outplånligt 
intryck i mig. Inte minst såg jag med 
egna ögon hur ett allvarligt fel begicks.

Wachtmeister skriver i sin memoar-
bok ”Rebellerna” att ”själva  
presskonferensen på Norrmalmstorg 
var lyckad” och att ”tilldragelsen foto-
graferades livligt”. Av detta måste vi dra  

slutsatsen att jag och Wachtmeister 
också har olika definition på begreppen 
”lyckad” och ”livligt”. En publik på tio  
generade förbipasserande kan förstås 
göra en tillställning lyckad, en ensam 
fotograf kan så klart fotografera hur  
livligt som helst. Där tycker vi uppen-
barligen olika, så där kan jag inte beslå 
Wachtmeister med något direkt fel.

Nej, felet han begick var av grövre 
art. Brottslig art. Kanske inte i klass 
med det brott vi annars förknippar 
Norrmalmstorg med – bankrånet 
och gisslantagningen 1973 – men 
absolut en lagöverträdelse. Tro mig, 
jag var alltså åsyna vittne när Ian 
Wachtmeister passerade lagens 
råmärken.

Men låt oss ta ”presskonferensen” 
(även det en definitionsfråga med tanke 
på att ingen direkt press var på plats) 
punkt för punkt.

Det bjöds naturligtvis på under-
hållning. Entertainern Deri Rowlands, 
iförd randig barbershopkavaj, halmhatt 
och hallickmustasch, sjöng ”I’m just a  
gigolo”, kompad av en kort skallig man 
som hette Pancho och trakterade 
elpiano. I slutet av låten dansade 
Wachtmeister och Rowland lite arm  
i arm. Åtminstone två av de närvarande 
på Norrmalmstorg tyckte det var mäkta 
underhållande (Panchos uppfattning 
gick inte att avläsa).

Det var förstås en bisarr syn.  
Men knappast olaglig.

Sin vana trogen ville Ian 
Wachtmeister också tydligt åskådlig-
göra de problem han identifierat i 
samhället. Den här gången hade han 
investerat i ”en jättelik neonskylt som 
löpande tickade fram statsskulden”.

Eftersom Norrmalmstorg är ganska 
stort så såg inte den där skylten 
nåt vidare imposant ut. Dessutom 

Kalle Lind

Människor som  
har haft fel: 
Ian Wachtmeister
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: greven och nödraketen.

framgick det inte så tydligt vad det 
var för siffror den sprutade ur sig. 
Var det Deri Rowlands lön? Var 
det Wachtmeisters promillehalt? 
Som pedagogisk effekt lämnade 
skyltförevisningen en del i övrigt att 
önska. Men olaglig var den förstås inte.

Wachtmeisters lagöverträdelse 
gjordes istället i föreställningens 
början: ”Jag öppnade med att avfyra en 
kraftig nödraket som steg hundratals 
meter upp i luften, exploderade och 
med ett starkt rött sken långsamt 
dalade ner mot jorden. […] Min tanke  
med skylten var att det skulle gå en  
nödraket för varje miljard som 
statsskulden ökade. Det hade blivit ett 
storartat fyrverkeri!”

Nödraketer får man naturligtvis 
bara skicka upp om man befinner 
sig i nöd. Normalt räknar vi inte 
välbärgade adelsmän i festliga slipsar 
som står och höftledsdiggar till gamla 
evergreens som nödställda. Brottet 
heter ”missbruk av larmanordning” 
och kan leda till böter eller upp till sex 
månaders fängelse. Två veckor efter 
att Wachtmeister tagit den breda 
vägen hörde Kustbevakningen av sig 
med en anmälan.

Det ska sägas att de också ganska 
snart drog tillbaka sin anmälan, 
eftersom de – till skillnad från 
Wachtmeister – insåg att de borde ha 
viktigare saker för sig.

Men ett fel begick han onekligen, 
Wachtmeister. Eller rättare: han 
begick alldeles otroligt många fel, men 
ett av dem var alltså också olagligt.

Månadens 
klassiker

Med tanke på den flod av guld som 
skivutgivningen utgör inom det 
klassiska fältet i vår, borde den som 
pratar om cd:ns död sitta i stupstock 
på torget. Mängden får mig den här 
gången att säga litet om mycket, inte 
minst för att redaktör Yngve inte ska 
påminna mig om att det inte är Granta 
han utger, omfångsmässigt. 

Ske så.
Barock. Först och främst en Bertil 

Alving-inspelad Ictus-cd, oväntat nog 
är musiken François Couperins Messe 
des Paroisses framförd av organisten 
Ralph Gustafsson, med gregoriansk 
sång som pausmusik, bara den femte 
versionen av verket jag hört på cd och 
den står sig väl mot Kimberly Marshall  
eller Robert Noehren (i januari kom  
en till, men den har jag inte hört),  
självfallet hjälper den skarpa och  
distinkta inspelningen, barockorgeln  
i Maria Magdalena kyrka hänger fint  
med, en väldigt överraskande skiva,  
på många, positiva, sätt. Så en, nästan,  
skivpremiär (men det är det inte, 
Ennio Gerelli hann före, redan 1961), 
Händels opera ”Il pastor fido” i 
originalversionen (Harmonia Mundi) 
från 1712 (bara åtta av 34 nummer 
överlevde när han blåste dammet från 
partituret igen 1734), David Bates  
leder La Nuova Musica och ett gäng 
jämna solister, där ingen gör bort sig  
och ingen står ut, det här är en tämligen  
rak inspelning som ger en stunds 
njutning om än utan de där himlastor-
mande ögonblicken. Finns möjlighet 
för fler att göra nya inspelningar, 
eller inse att Händel hade rätt som 
valde bort det mesta. Munkarna på 
klostret Stift Heiligenkreuz utanför 
Wien har slagit sig samman med 
Dolce Risonanza och gjort en 
rekonstruktion av en vesper (tidebön 
vid solnedgången) från barocken 
med tämligen obskyra och okända 
tonsättares musik (Oehms), varav 
en, P.Albericus Mazak (1609–1661), 
var verksam i klostret, hans ”Cultus 
Harmonicus” utgör ryggraden. Visst 
var det modernt för några år sedan 
med denna sortens paket, men 
det attraktiva här är att få lyssna till 
musik från händer som långt ifrån 
är väl- eller ens representerade i 
skivkatalogerna. Tvenne Bach-skivor 
med transkriptioner för gitarr från 
Naxos måste nämnas, Judicaël Perry 
lånar andras omskrivningar med ger 
sig själv iväg med konserten BWV 972 
som Bach i sin tur baserat på Vivaldi, 
oklanderligt spelat; Graham Anthony 
Devine får ett extra plus för sin skiva 
för att han dels transkriberat allt själv, 
dels varit bred i urvalet, där den andra 
violinpartitans mäktiga snille låter 
oväntat välfunnet på gitarr. För två år 
sedan tog Purcellkvartetten sig an 
Buxtehudes första opus triosonater,  
nu har opus två anlänt (Chandos)  
och dessa HIP:a tolkningar ljuder  
likt förra omgången, det är även denna 
gång klart sjungande linjer i hans 
musik och kvartetten tar vara på det 
tysk-italienska anslaget; det märks 
att Buxtehude mest skrev orgelmusik 
och kantater. Minns ni de där best of 
baroque-samlingarna som säkert var  

de flestas introduktion till barock-
musiken, vare sig det var I Musici eller  
von Karajan som tvingade en modern 
orkester till rejält långhårig musik? 
Rinaldo Alessandrini, en av mina 
barockfavoriter, har uppdaterat den  
genren på skivan ”1600” (Naïve) 
genom att låta sin Concerto Italiano  
ta sig igenom just italiensk instrumen-
talmusik, men det är inte Vivaldi eller 
Albinoni utan Merula och Castello 
med flera, med ett fantastiskt sväng 
och den rätta intensiteten, rena 
partyplattan. 

Mer barock. På en, vad framsides-
bild och -typografi anbelangar sällsynt 
oinbjudande, cd överför Jill Crossland 
några av Jean-Philippe Rameaus 
cembalosviter till piano (Signum), 
något hon förvisso inte är först med, 
men det är väl bara Angela Hewitt 
tidigare som kan anses ha ”lyckats”, 
vad det nu kan innebära (påtaglighet? 
harmoni? flytten till andra tangenter 
förändrade inte intentionerna?), 
kanske ger det oss en ”romantisering” 
av musiken som Rameau med sitt 
franska temperament inte räknade 
med, kanske slås en bro till det som 
komma skulle? Lyckas fullkomligt 
gör däremot Christophe Rousset 
som lånat Les Talents Lyriques för 
att spela skjortan av sakral musik av 
Purcell på ”Harmonia Sacra” (Aparté) 
med sopranen Rosemary Joshua 
underskönt och precist sjungande 
detta axplock av stunder av kontakt 
med Gud, en fullpoängare med ett 
välbalanserat ljud. Kärlekens triumf 
är både tema och namn på sopranen 
Sandrine Piaus recital med arior ur 
franska barockoperor (Naïve) och 
även här handlar det om en välkänd 
orkester, Les Paladins, som stöder 
och kränger, hon står stadigt, 
välbekant med ideomet, och skivan 
blir ett utmärkt avbrott till/från den 
mängd operarecitaler på sistone som 
nästan uteslutande haft Händel för 
ögonen. Ett annorlunda grepp från 
Freiburger Barock Consort är att 
göra en skiva med musik av Johann 
Heinrich Schmelzer och göra den till 
en provkarta över alla aspekter av hans 
tonsättande, ”Barockes Welttheater” 
(Harmonia Mundi), men jag struntar 
gärna i det tänkta konceptet, det här 
är ännu en av de nu rätt många och 
väldigt duktiga barockorkestrarna som 
inte behöver gimmickar, utan tryggt 
kan luta sig tillbaka på en kombination 
av ypperlig spelskicklighet och 
intressant repertoar. Avslutningsvis 
en cd som firar att det är 300 år 
sedan Fredrik den store föddes, det 
är Akademie für Alte Musik, Berlin, 
(Harmonia Mundi) som skär upp tårtan 
– mest frestades jag av Christoph 
Nichelmanns cembalokonsert.

Orgel. Idel fantastiska skivor. Först 
Jan H. Borjesson  
som spelar på den restaurerade 
Söderströmorgeln i Husby kyrka 
(Oak Grove), en gustaviansk orgel 
med både bredd och nyanser som 
kommer fram på ett utmärkt sätt i 
Bach, Krebs och Kellner, men även en 
liten sonat av C.P.E Bach finns med 
i detta program som visar orgelns 

möjligheter, kvalitetsmässigt kunde skivan kommit 
på orgelbolaget Raven. Visar möjligheter gör också 
Silbermannorgeln i Freibergkatedralen där David 
Goode spelar ett pärlband Bach (Signum), Gottfried 
Silbermann (1683–1753) var ju kompis med Bach 
och de var nog ett perfekt par att utveckla orgelns 
möjligheter – dessutom, orgeln i Freiberg kan 
Johann Sebastian mycket väl suttit vid, vilket säkert 
gett Goode rysningar, det här är en komfortabel 
orgelrecital, orgeln är på bästa humör här också. Mer 
Bach men i en helt egen division, tycker jag, jämfört 
med utmärkte Goode. Det är organisten Hans-Ola 
Ericsson, en av mina favoriter, som nu spelat in åtta 
cd för norska Euridice och volym 2 och 3 (båda 
dubbel-cd) har nu kommit (ettan verkar inte utgiven 
ännu!) och här är det Orgelbüchlein BWV 599–644 
och koralpartitorna som framförs med stor integritet, 
spelet är bländande och de här skivorna pekar på att 
de åtta mycket väl kan komma att tillhöra de främsta 
tolkningarna på skiva, men varför bara åtta cd och 
inte rubbet? Bjørn Boysen har jag skrivit positivt om 
tidigare, om hans Bach-utgåvor på samma norska 
skivbolag och jag har inget motsatt att anföra när 
han ger de s.k. Leipzig-koralerna samma (kan man 
säga det?) behandling med breda penseldrag 
bakom tastaturen i Kongsberg, hans lyfter väl fram 
innerligheten och enkelheten.

Samtida. Paul Hillier har ett särskilt öga till Arvo 
Pärts musik och på ”Creator Spiritus” (Harmonia 
Mundi) har han valt, mestadels, kortare stycken 
både från nu och tidigare i Pärts komponerande, 
avslutande och nästan halvtimmeslånga Stabat 
Mater är det som ger mig mest i sin franka enkelhet, 

utan att bli tapet. Dubbel-cd:n ”Big, Beautiful, 
Dark, And Scary” (Cantaloupe) är på sitt sätt 
en summering, det är Bang On A Can All-Stars 
som visar alla sidor av sin orkester i verk som alla 
komponerats åt dem. Favoriter stillsamma  
”For Madeline” av Michael Gordon och hantverks-
kunniga Kate Moores ”Ridgeway” – och jag kan 
inte heller låta bli att tycka att Louis Andriessens 
”Life” är värdig en pallplats, en rik samling samtida 
slipstreammusik bland elgitarrer, stråkar och 
minimalism. Mats Bergström har plockat fram 
det som passar gitarr och närslutet på ”Electric 
Counterpoint” (Mats Bergström Musik) och det är 
rysligt välgjort och borde få Reich att le, inte minst 
den raka versionen av ”2 x 5”, men idén att låta  
Edda Magnason och andra att göra remixer eller  
helt egna tolkningar/nya kompositioner som 
hyllningar var däremot helt ointressant. Och en härlig 
överraskning var en Gershwin-skiva (Naxos) där 
JoAnn Falletta leder Buffalos filharmoni och Orion 
Weiss på piano genom ”Concerto in F”, den andra 
rapsodin och I Got Rhythm-variationerna på ett 
makalöst sätt, det är ett sjujävla driv och inte minst 
de avslutande nio minuterna visar att, jomenvisst, 
hon har rytm – and how! En av de bästa Gershwin-
skivorna på länge. 

Äldre. En av mina allra som färskaste bootlegs 
är med New York Polyphony och är från deras 
framträdande hos BBC förra veckan och i 
princip samma repertoar återfinns på deras cd 
”endBeginning” (Bis) om än i mer städade och  
av konsertsituationen mindre intensiva versioner,  
men ändå intressant polyfoni för manskör av 
renässansens stora som Desprez, Brumel och 
Clemens non Papa (med en fullständigt onödig 

avslutning med ett stycke av vår 
samtida Jackson Hill), Manhattan-
style. Mer från samma tid på två 
spännande skivor. Två hyfsat i 
skivkatalogen välrepresenterade 
mässor av Desprez (La sol fa re mi och 
Gaudeamus) med vokalensemblerna 
Métamorphoses och Biscantor! 
(Ligia), två år sedan förra cd:n som 
även den höll sig till sådant som redan 
finns, den fjärde i raden på vägen 
mot en komplett utgåva av Desprez’ 
körverk, även den här gången klarar 
grupperna av tonsättarens intrikata 
väv, utan falsksång och med mer 
jord i struparna än snyggare grupper 
som Tallis Scholars eller Ars Nova. 
Den andra är just med Ars Nova från 
Köpenhamn, Johannes Ockeghems 
pro defunctis-mässa står i centrum 
men Paul Hillier skulle inte vara 
Paul Hillier om han inte kreativt lade 
till något, den här gången Bent 
Sørensens ”Fragments of Requiem” 
som väl lägger sig mellan Ockeghem 
utan kantighet, ett intressant 
formexperiment som månne begränsat 
Bent mer än befruktat honom, men jag 
kan ha fel. 

Häromnumret skrev jag om 
holländske pianisten Ivo Janssen  
och hur han på sin egen etikett, Void,  
spelat in all Bachs klavermusik och  

också gett sig i kast med den ibland  
på tok för okände Simeon ten Holt  
(född 1923) och hans allt som oftast  
minimalistiska pianomusik. ”Canto  
Ostinato” skrev jag om då och när  
jag nu lyssnat till dels skivan med  
Soloduiveldans två och fyra (alltså  
tvenne tvättäkta djävulsdanser) och  
dels den med Natalon in E och 20  
bagateller märker jag hur Janssens sätt  
att, trots den repetetiva minimalismen,  
dra ner på tempot får styckena 
djävulen ska dansa till att bli nästan 
eftertänksamma. Bagatellerna från 
1954 öppnar en annan värld innan ten 
Holt hittade sin i mer modern tid roll som 
intrikat minimalist. Det här är givetvis ren 
rock’n’roll med klassiska förtecken och 
den som inte upptäckt ten Holt tycker 
jag ska göra det nu, antingen med de här 
skivorna eller det som återfinns i Brilliant 
Classics två fullmatade cd-boxar med 
minimaltisk musik. 

Avslutningsvis: Bachcollegium 
Japan under sin ledare Masaaki Suzuki 
har utgett en special-cd till stöd för 
offren för tsunamin i Japan förra året 
(Bis-cd-2011), en fullmatad skiva 
(82:20!) med inspelningar ur deras 
kantatsvit men också med några spår 
som är unika för den här cd:n. Gör en 
god gärning, köp den.  

Jan-Erik Zandersson

Malcolm Hamiltons (1932-2003) WTC på cembalo är på samma gång en av 
de mest välavvägda och mest trovärdiga av tolkningar, sorgligt bortglömd. 
Bach hade tyckte om det. Ville bara ha sagt det. 

”Bagatellerna från 1954 öppnar en 
annan värld innan ten Holt hittade 
sin i mer modern tid roll som intrikat 
minimalist.”



dVd-ReCeNSION

Som barn var jag inte alltför förtjust i 
“Lady och Lufsen” - jag tyckte att det 
var en tösafilm och inte lika rolig som 
“Djungelboken” och “Robin Hood” 
och de andra. Jag vill inte påstå att  
jag tycker att filmen är roligare idag, 
men däremot är detta en av Disneys 
absolut bäst animerade långfilmer.  
Det här är häpnadsväckande snyggt, 
jag konstarerar än en gång att tecknad 
film var så mycket bättre förr, när 
tekniken var mer … primitiv och allt 
gjordes för hand. Det finns liv och 
känsla i pennstrecken, vilket är sällsynt 
i dagens datoranimerade grejor. Och 
“Lady och Lufsen” är snyggare än de 
två filmer jag nyss nämnde.

När “Lady och Lufsen” skulle 

“Skuggor över södern” hette Robert 
Mulligans film när den gick upp på bio i 
Sverige 1962. Men nuförtiden kan vi ju 
inte svenska. Å andra sidan torde filmen 
vara mer känd under sin originaltitel.

Jag brukar säga att om jag fått välja 
mitt utseende, hade jag valt att se ut som 
Gregory Peck. Bra haka. En redig karl 
och en sympatisk skådespelare, som 
fick en Oscar för huvudrollen här; Peck 
spelar Atticus Finch, en respekterad 
herre som är den ende som vågar 
försvara en svart man som oskyldig 
anklagas för våldtäkt på en vit kvinna. Ett 
drama som leder till problem, eftersom 
historien - som den svenska titeln 
påpekar - utspelar sig i den amerikanska 
södern där rasismen frodas.

Filmen tilldelades ytterligare två 
Oscars (bästa manus och bästa 
scenografi). Den här jubileumsutgåvan 
innehåller en lång Making Of, en doku-
mentär om Peck, klipp ur TV-program, 
kommentarspår och en massa annat.

John Carpenters thrillerkomedi från 
1992 fick oförtjänt dålig kritik när den 
kom 1992. Då förstod jag inte vad alla 
klagade på. Det gör jag fortfarande 
inte. Är det för att Chevy Chase innehar 
huvudrollen? Kanske för att Carpenter 
gör något annat än skräckfilm? Men 
då måste jag påpeka att “Den osynlige 
mannen” är bättre än övriga filmer 
Carpenter fick ur sig under 90-talet.

Chase spelar en börsanalytiker 
som under ett besök på ett atom-
forskningslabb drar sig undan för att 
ta sig en tupplur. Tyvärr sker en olycka 
medan han sover, och när han vaknar 
upp har han minsann blivit osynlig. 
Sam Neill är en illasinnad CIA-agent 
som försöker få tag på den osynlige, 
eftersom han förstås kan vara till 
nytta för regeringen. Daryl Hannah är 
tösabiten den osynlige suktar efter, 
vilket leder till en del osynliga incidenter.

När filmen kom imponerades jag av 
specialeffekterna, och de håller än. Det 
är kul när Chevy Chase blir illamående av  
att se maten han sväljer hamna i magen.

Gå direkt till DVD utan att passera bio! Ännu en film har 
fått denna dom - en film som faktiskt skulle gått upp på 
bio i höstas, men tydligen ändrade sig distributören 
i sista minuten. Fråga mig inte varför. Förvisso blev 
David Dobkins The Change-up ganska utskälld i USA 
och gick back ekonomiskt, men det är ju ingenting som 
per automatik hindrar en biolansering i Sverige. Och 
den här filmen blev orättvist utskälld i USA! - jag tycker 
att den är riktigt kul.

Kroppsbytarkomedier är en gammal fin genre. 
Den här gången är det Ryan Reynolds som Mitch 
Planko och Jason Bateman som Dave Lockwood 
som råkar byta kropp med varandra när de en natt 
supit till det och står och kissar i en fontän under ett 
åskväder. Dave är advokat, gift och har tre barn, varav 
två är bebisar. Mitch, däremot, är en redig slarver. 
En ungkarl, en slacker som ibland försörjer sig som 
skådis i mjukporrfilmer.

När Mitch blir Dave och Dave blir Mitch uppstår 
förstås alla de förväntade komplikationerna. 
Skillnaden här mot tidigare varianter, som Freaky friday 
och 18 på nytt, är att The Change-up är betydligt 
grövre och riktar sig till Judd Apatow-publiken. Daves 
fru är naken, en bebis bajsar folk i ansiktet, och en 
porrfilmsregissör; Valtan, verkar klart inspirerad av 
regissören i A serbian film. Filmen är dock lite för 
lång, och efter att Mitch - som Dave - varit nära att 
rasera hela advokatkarriären, reder ut allt, blir det lite 
moraliska uppläxningar och annat vi kunnat varit utan.

Lady och Lufsen

To kill a mockingbird

den osynlige mannen The Change-up

Steven Spielbergs datoranimerade 
filmatisering av Tintin kan vara intressant 
att jämföra med handgjorda “Lady och 
Lufsen”. Jag fruktade det värsta efter att 
ha sett de första bilderna ur Tintinfilmen, 
och sedan den första trailern. Figurerna 
såg ut som groteska, levande lik. Var 
fanns känslan från 50-talets animerade 
filmer - och från Hergés serier?

Men så hade så filmen premiär och 
jag måste tillstå att jag blev väldigt 
positivt överraskad. Jag gillar den  
här filmen. Den är gjord med mycket 
kärlek till Hergés historier och 
figurgalleri - även om en del av dem 
fortfarande är aningen groteska. Min 
enda större invändning mot filmen är att 
den innehåller lite för mycket action, det 
går vilt till mest hela tiden. Fast å  
andra sidan var det gasen i botten även i 
Hergés tidiga album.

På pressvisningen jag var på i höstas 
kördes tyvärr den svenskdubbade 
versionen och jag kom aldrig iväg att 
se den på engelska, men nu när filmen 
finns på DVD och Blu-ray går det ju bra 
att själv välja vilken version man vill se. 
Den engelska är förstås bäst - men du 
vill kanske hellre se den på danska? 
Här finns även en hyfsad packe 
extramaterial, men jag hade gärna sett 
längre dokumentärer om själva serien 
och inte den här filmen. 

Tintins: enhörningens hemlighet

släppas på video 1989 (eller var det 
kanske nypremiär på bio?) tvingades 
man att göra en ny dubbning av filmen, 
det svenska ljudspåret från 1955 var 
för slitet och gick inte att använda. Jag 
utgår från att replikerna är desamma, 
men nog känns det konstigt att det inte 
är samma röster som i det klassiska 
restaurangklippet som visas på 
julafton.

Den här diamantutgåvan innehåller 
bortklippta scener, inslag med Disneys 
dotter och lite annat, men jag hade 
förväntat mig mer. 

Marty Feldmans film från 1977 tyckte 
jag var jätterolig långt innan jag såg 
den i sin helhet. Antagligen visade 
“Filmkrönikan” några snuttar ur den 
och dessa gjorde stort intryck på mig 
och mina kompisar, jag minns att vi 
pratade mycket om hur helfestlig den 
var. Jag tror inte att jag såg hela filmen 
förrän den gick på TV på 80-talet.

Filmens originaltitel är “The Last 
Remake of Beau Geste”. Beau Geste 
är titelfiguren i en äventyrsroman från 
1924 om Främlingslegionen. Första 
filmatiseringen kom 1926, den följdes 
1939 av “De tappras legion” med 
Gary Cooper, 1966 kom “Blodig 
sand” med Leslie Nielsen (dock inte 
som Geste), och det finns visst en 
TV-version från 1982. Jag kan inte 
påminna mig om att jag sett någon 
av de här, så jag har ingen aning 
om hur väl Feldmans komedi följer 
originalstoryn.

Här handlar det om vildsint parodi 
av Mel Brooks-snitt, här och var med 
drag av “Titta vi flyger!” och 50-talets 
MAD. Full fart och vansinne från 
början till slut, en väldigt rolig och 
mycket underhållande film av en typ vi 
sällan ser idag. Dessutom är rollistan 
flott: Michael York, Ann-Margret, 
Peter Ustinov, James Earl Jones, 
Trevor Howard, Terry-Thomas ... 

glöm inte kamelerna
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Madonna är en sällsynt framgångsrik 
artist. Hon är även en sällsynt usel 
filmregissör. Hon långfilmsdebuterade 
2008 med den rätt ruttna Filth and 
Wisdom och nu har hon gjort en 
betydligt större film, en film som till och 
med Oscarnominerades - för bästa 
kostymer. Andra nomineringar vore 
fullkomligt otänkbara! Madonna har 
säkert fått göra den här filmen enbart 
för att hon är Madonna.

W.E. är ett slags parallellfilm till The 
King’s Speech och initialerna står för 
Wallis och Edward. Edward är kung 
Edward VIII, som avsade sig tronen för 
att gifta sig med amerikanskan Wallis 
Simpson (Andrea Riseborough, som 
liknar Madonna en aning), en kvinna 
med två kraschade äktenskap bakom 
sig. Detta är förstås en intressant 
historia som skulle kunna ha blivit en 
engagerande film. Men Madonna, som 
var inblandad även i manuset, nöjer sig 
inte med detta.

I en parallellhandling som utspelar 
sig i New York i slutet av 1990-talet, 
får vi följa Wally som lever i ett olyckligt 
äktenskap. På Sotheby’s ska man 
auktionera ut hertigen av Windsors 
(alltså den före detta kungens) 
ägodelar. Den sorgsna Wally är 
besatt av W.E., som hon anser vara 
århundradets romans - även om den 
romansen var långt ifrån smärtfri. 
Wally får ihop det med en enkel 
rysk säkerhetsvakt på Sotheby’s. 
Mohamed Al-Fayed förekommer som 
något slags länk mellan Wally och 
prinsessan Diana och W.E. (på någon 
vänster jag inte tänkte närmare på ... 
eftersom jag var upptagen med att 
tänka på annat). W.E. är nämligen en 
ganska fruktansvärd film och jag har 
svårt att förstå varför den går upp på bio. 
Filmen är stor och påkostad, massor 
med folk och miljöer. Men strukturen är 
usel: det hoppas fram och tillbaka, hit 
och dit, och vi får aldrig riktigt stifta 
bekantskap med rollfigurerna. Vad såg  
Wallis och Edward i varandra? Varför  
blev de så kära? Edward gör absolut 
inget annat än kedjeröker, och de två  
verkar mest vara irriterade - på varandra  
eller på omgivningen. Historien om 
Wallys romans med ryssen känns 
otroligt banal. Ganska exakt två timmar 
varar det här, fotot är hetsigt, klippen 
snabba, och i slutändan blir W.E. en 
enda stor gigantisk meningslöshet. 
W.E. är en dålig och otroligt tråkig film. 
(Under en partyscen från 30-talet 
spelas ”Pretty Vacant” med  
The Sex Pistols!?)

Albert Nobbs bygger på en kortroman 
av George Moore. Filmen utspelar 
sig på Irland någon gång i slutet av 
1800-talet och redan när den började 
tänkte jag att ”Jaha, det här kommer 
säkert att sluta i elände”. Den här typen 
av filmer brukar ju göra det. På ett hotell  
arbetar den ordentlige, pålitlige, men 
tillbakadragne Albert Nobbs, en man 
som inte helt oväntat sitter på en stor 
hemlighet. Han är en hon. Nobbs har 
levt hela sitt vuxna liv som man, för att 
kunna få arbeta och inte hamna på 
fattighuset.

En dag dyker målaren Hubert Bates 
upp på hotellet, och när Bates och 
Nobbs tvingas dela rum, råkar den 
senare avslöja sig som kvinna. Istället 
för att avslöja det hela sliter mr Bates 
upp skjortan och blottar två rejäla 
kvinnobröst. Jodå, han är också en hon  
(McTeer) och inte nog med det, det 
finns även en mrs Bates. Detta ger 
stackars Nobbs idéer, kanske finns det 
möjlighet till ett bättre liv.

Nobbs har länge sparat sina 
inkomster och suktar efter att öppna en 
liten tobaksaffär. Men Nobbs behöver 
även en hustru. Valet faller på den  
unga, söta Helen (Mia Wasikowska),  
som också jobbar på hotellet. Men hon 
har ihop det med den unge slarvern 
Joe (Aaron Johnson, Kick-Ass själv) ...

Albert Nobbs känns märkligt 
tom och billig. Ämnet är intressant, 
skådespelarinsatserna är bra, liksom 
miljöer och annat, och vissa bifigurer 
är kul. Men det känns som om något 
fattas - och manuset har en tendens 
att bli i blaskigaste laget. En del av 
intrigen går ut på att Joe och Helen 
ska försöka lura Nobbs på pengar och 
flytta till Amerika, och detta framställs 
på ett sätt som inte fungerar, rättare 
sagt, det känns som hämtat från en 
ungdomsfilm - det är märkligt simpelt.

Hur Glenn Close funkar som man? 
Tja, jag vet inte riktigt. Glenn Close 
är utmärkt i rollen, men i och med att 
jag förstås vet att det är Close, förtas 
effekten något. Hon ser mest ut som 
Peter Cushing i en Anthony Hopkins-roll.  
Det hade varit intressantare med en 
helt okänd skådespelerska i rollen. 
Däremot ser Janet McTeer inte ut 
som något annat än en ful kvinna i 
manskläder. Jag förstår inte hur någon 
kan ta henne för man.

Ett par scener - i synnerhet en - är 
riktigt bra, det känns dessutom lite 
ovanligt med en kvinna som drömmer 
om att få bära klänning men som helhet 
är Albert Nobbs märkligt slätstruken 
och uddlös. 

Bäst i filmen är en trött, överviktig 
man utklädd till noshörning, som 
hastigt lufsar förbi kameran under en 
maskeradscen.

Kate Beckinsale är tillbaka som hämnarvampyren 
Selene. Kriget mellan vampyrer och lykaner (som de 
kallar varulvarna) rullar vidare. Efter en massa action i 
början, dödas (eller?) Selenes älskade Michael, som är 
en vampyr- och varulvshybrid. Selene fångas och fryses 
ner. Tolv år senare tinas hon upp och upptäcker att saker 
inte är som förr. Världen har blivit ännu mer dystopisk 
och betonggrå, lykanerna är i det närmaste utrotade, 
och på laboratoriet där Selene hamnat försöker man 
ta fram ett botemedel mot vampyrepidemin. Eller vad 
de nu sysslar med. Det dyker upp en liten flicka som 
visar sig vara Selenes okända dotter.

Selene hittar några vampyrer som gömmer sig 
i underjorden, en av dem är visst polis. En annan 
polis - som inte verkar vara vampyr - hjälper Selene. 
Det dyker upp lykaner och slutligen måste man 
tampas med en gigantisk sådan; slutbossen om 
detta vore ett spel. Keep it simple. Den är en regel 
alldeles för många actionfilmmakare glömmer bort. 
Ser man en actionfilm, ska man inte behöva sitta och 
undra vad som försiggår. Nu är förvisso handlingen 
i Underworld: Awakening rätt simpel, men filmens 
universum, storyn om vampyrer och varulvar är en 
rejäl soppa. Det är alltid illa när filmer inleds med en 
berättarröst som återger en komplicerad - eller inte 
komplicerad - bakgrund, istället för att låta filmen själv 
berätta det nödvändiga under handlingens gång.

Filmen är packad med action. Det är action mest 
hela tiden. Folk slåss, skjuter och blod sprutar och 
kroppsdelar flyger omkring. Det är så mycket action 
att jag snabbt började tycka att det var tråkigt och 
längtade efter lite dialog. När det senare bjuds på ett 
par längre dialogdrivna scener, visade de sig vara 
ännu tråkigare. Dessutom är filmen gravallvarlig. 
Här finns inte tillstymmelse till humor - åtminstone 
inte medveten sådan. Fast en scen blev omedvetet 
festlig: när Selene kravlar ur sin frösabox på labbet, är 
hon naken. Men de ryker från kolsyreis, så vi får aldrig 
se The Naughty Bits. Och tänk, på en hylla alldeles 
intill frösaboxen ligger hennes latexoutfit! Så snällt av 
forskarna att låta den ligga där i tolv år.

Det är lätt att jämföra Underworld-serien med 
Resident Evil-serien. Kvinnlig hjälte, dystopisk framtid, 
monster har tagit över, onda företag härjar vilt, och 
handlingen blir alltmer komplicerad, invecklad och 
besynnerlig för varje film. Fast Resident Evil-filmerna 
tycker jag är bättre. De är dessutom försedda med 
Milla Jovovich, vars glimt i ögat gör att filmerna inte 
känns så jönsigt gravallvarliga.

En betygsetta ligger faktiskt väldigt nära här.  
Så tråkig och ointressant är Underworld: Awakening. 
Men det blir en tvåa trots allt. För jag kan inte säga 
annat än att Kate Beckinsale är läcker som Selene, 
men hon är även rätt osympatisk - hon dödar folk till 
höger och vänster hela tiden, och i många fall får jag 
intrycket att hennes offer inte tillhör ”de onda”, utan 
bara råkar vara på fel plats vid rätt tillfälle.

Karaktärsskådespelarna Stephen Rea och 
Charles Dance skänker lite klass åt tillställningen, 
och de skrattade säkert hela vägen till banken.

Att filmen är i 3D märks inte så mycket och ofta 
rör sig Selene i slowmotion. CGI-varulvarna ser 
knappast övertygande ut och förstärker känslan av 
TV-spel.

En polis gör Volvo och i en närbild ser vi att bilen 
har svensk nummerskylt.

Jack and Jill nominerades till en hel  
packe Razzies vid årets gala; filmen var 
representerad i vad jag gissar är samtliga 
kategorier. Fast Razzies - en tillställning 
som belönar årets sämsta filmer och 
insatserna i dessa filmer - brukar jag inte 
ge mycket för. Det är sällan vinnarna där 
verkligen är sämst. Förvisso fick den här 
filmen, i regi av Dennis Dugan, stor kritik, 
men jag hade svårt att tänka mig att den 
skulle vara 2011 års sämsta film.

Adam Sandler vet man aldrig vad 
man kan förvänta sig av. Jag gillade 
hans tidigaste filmer, Billy Madison och 
Happy Gilmore; de som släpptes direkt 
på video i Sverige, och The wedding  
singer är ju bra. Därefter började det  
svaja. Filmerna blev alltmer familjetill-
vända, ofta fläskiga moralkakor, och  
allt mindre roliga. Fast när Adam Sandler  
är bra tycker jag att han är rolig. Han kan 
även funka bra och vara sympatisk i lite 
mer ”seriösa” roller, som i Spanglish.

Sandler spelar reklamfilmmakaren 
Jack Sadelstein och dennes tvilling-
syster Jill. Jack lever ett bra liv, med en 
söt fru och två små barn, varav den ene  
är en adopterad indisk gosse. Nu har  
han press på sig, eftersom han måste få  
Al Pacino till att ställa upp i en reklamfilm 
för Dunkin’ Donuts nya kaffe. Men efter-
som det är Thanksgiving kommer Jill 
på besök. Hon ska bara stanna ett par 
dagar, men dessa dagar blir till veckor, 
och eftersom Jill är en synnerligen 
jobbig människa blir Jacks liv kaotiskt.

Jack and Jill hade premiär samma dag  
som Albert Nobbs - och Adam Sandler 
är ungefär lika övertygande som kvinna, 
som Glenn Close är som man. Fast i 
Sandlers fall är det förstås meningen att  
han ska se rolig ut. Jill är fet, pratar med  
jobbig röst, och är så socialt inkompe-
tent man kan bli. Hon får väl även räknas 
till ännu en i raden av de judiska tanter 
judiska komiker älskar att driva med.

Problemet med Dugans film är att den  
inte är rolig. Rättare sagt: Jill är inte rolig.  
Hon är bara jobbig och framställningen 
känns som ett inslag i en amatörteater-
grupps senaste revy. Sandler tar i för 
kung och fosterland, och mer än det när 
det bjussas på fjärtande och bajshumor.

Al Pacino dyker upp som sig själv i 
en förhållandevis stor roll. Inte nog med 
att jag undrar hur han hamnade här, jag 
undrar även vad filmens Pacino ser i Jill - 
för det är bland annat det handlingen går 
ut på; Pacino faller handlöst för denna 
påfrestande människa. Det hela slutar 
med inte särdeles nybakade moralkakor 
om att familjen betyder allt.

Visst finns här roliga inslag. Jacks lille 
son är rolig, han gillar att tejpa fast saker 
på sin kropp; löv, pepparkvarnar, djur. 
Här finns en kakadua som super sig full. 
En mexikansk trädgårdsmästare som är 
lite skojig. Johnny Depp dyker upp som 
sig själv, iförd en Justin Bieber-T-shirt. 
På slutet sjunger och dansar Pacino.

Men detta kan inte rädda Jack and Jill.  
Nej, det här är inte förra årets absolut 
sämsta film. Detta är bara dåligt. 

W.e. albert Nobbs Underworld: awakening Jack and Jill
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Man brukar generalisera om ryska 
klassiker, genom att säga att de ofta 
handlar om lidande unga män. De får 
gärna ha feber och befinna sig i ett 
närmast deliriskt stadium. De får ännu 
hellre vara olyckliga och bekymrade 
och vandra runt på gatorna i en kall 
rysk stad, oförmögna att sluta tänka  
på det som bekymrar dem. Om de  
ingredienser jag just nämnt är tilltalande 
 för dig som läser, så kommer du 
garanterat inte bli besviken på den på 
nytt utgivna Dostojevskij-romanen 
Värdinnan. Medan jag läser märker 
jag att jag mer eller mindre omedvetet 
tänker på det och checkar av alla 
nödvändiga ingredienser. Feber, 
check, frossa, check, ångest, check, 
lidande, check, en gåtfull dam, check. 
Och så vidare. Den är dessutom 
mycket tunn, så den som just nu inte 
har tid med tjocka böcker i stil med 
Brott och straff men som ändå vill ta 
del av ryskt och allvarligt, kan med 
fördel läsa Värdinnan. 

För den innehåller en rysk ung man 
som lider och som bekymrat vankar 
runt på gatorna i St Petersburg och 
funderar över sin belägenhet. Han är  
Dostojevskijs alter-ego, Ordynov. 
Han är fattig och olycklig. Han tvingas 
flytta från sitt tillfälliga boende och är 
mycket fattig, så han har inte möjlighet 
att välja var han vill bo. Han hamnar 
hos Katerina som han dras till på ett 
oförklarligt sätt. Dock så bor också 
Murin där och är inte direkt en trevlig 
man att ha att göra med. På den vägen 
är det och mer än så går egentligen 
inte att avslöja i och med romanens 
ringa omfång. Det jag kan lova är att 
berättelsen innehåller smäktande 
scener där Katerina torkar Ordynovs 
panna när han har feberyra. Just det  
där med feberyra känns mycket tids- 
typiskt och är inget jag någonsin sett  
nämnas i en modern roman, det kanske  
försvann när värktabletter uppfanns.

Jessica Johansson

Janne Schaffer är en gudabenådad gitarrist, på 
många sätt en musikernas musiker. Det fanns en 
tid när svenska artister som Svante Thuresson eller 
Östen Warnerbring eller Lill Lindfors eller Cornelis 
Vreesvijk eller Monica Zetterlund alltid backades 
av Lasse Samuelssons olika former av storband 
eller av rutinerade musiker som Ola Brunkert, Slim 
Borgudd, Palle Danielsson, Jojje Wadenius, Rune 
Gustafsson, Janne Schaffer, arrangemangen 
var gjorda av Berndt Egerbladh eller av Björn 
J:son Lindh, jazz och populärmusik flöt samman i 
melodiradion (gärna med svenska texter till engelska 
förlagor) och på lp. Att studiomusikerna också roade 
sig med egna konstellationer, jazzfusion eller annat 
mer experimentellt, Made In Sweden eller Hörselmat, 
det var utloppen för den egna kreativiteten som 
Östen och Cornelis och de andra drog nytta av i sina 
inspelningsstudior.

Tungvrickandet tar han hand om direkt i början 
och familjeförhållanden med barn och blomma 
avslutar den nyutkomna självbiografin Mitt liv som 
Schaffer. Däremellan det det en anekdotrik, milt 
sagt, livsresa som lika mycket är en speglig av Janne 
Schaffers liv som den moderna populärmusikens 
framväxt från sent sextiotal och framåt. Otaliga är de 
kända musiker och artister som passerar revy, från 
replokalsträffar och medmusikanter, Bob Marley och 
Abba, Ted Gärdestad och Björn Skifs. Och så vidare, 
ramlande nästan över varandra.

Han är inte lastgammal, den där Schaffer, men 
han har ett rikt musikerliv att titta tillbaka på och den 
lågmälda vänlighet han uppvisar i mellansnacket på 
konserter på senare år har Petter Karlsson tagit väl 
tillvara på när han skriver biografin. Det är ruskigt 
lättläst, händelseflödet är aldrig sinande, det är 
både vardag och möten med medmusikanter som 
har ett skimmer kring sig, men allt presenterat på ett 
ödmjukt och inbjudande sätt. Tjockleken på boken 
är inget som förfärar när man väl börjar bläddra, 
den är spaciöst typograferad och smyckad med ett 
rikt bildmaterial, en riktig sidvändare för den som 
är intresserad av Janne Schaffer, svensk musiks 
samtidshistoria och dess gitarrer. 

Som en bilaga till boken finns en cd med fem 
rara inspelningar, svåra att få tag på. Häromåret 
kom en rekommendabel, fullmatad cd-box med det 
mesta ur Schaffers produktion plus dvd:er med 
konsertframträdanden (men fortfarande saknar jag 
t.ex. den outgivna musiken till ”Trollkarlen från Oz” 
från 1985, varför utkommer aldrig den?). Det kändes 
som ett tidigt bokslut, trots senare års förkärlek 
för julkonserter, Stig-Helmer-musik och Electric 
Banana Band, och så känns också självbiografin, 
Janne Schaffer känns alltid ung för mig, trots sina år, 
alldeles för ung för att bli biografiskt beskriven. 

Men ändå: den föreliggande boken, den 
rekommenderas. 

Jan-Erik Zandersson

Mirjam och Mia är bästisar i en håla  
”in the middle of nowhere”. Allt är tråkigt  
och vanligt, inte alls som i Los Angeles…  
De är båda 14 år och på väg in i ett 
vuxenliv som både skrämmer och lockar.

Ingen ska säga att det är lätt att 
vara ung. Tänk så svårt det är att vara 
sig själv när man inte ens vet vem 
det är! Och ingen ska påstå att det 
är enkelt att skriva om ungdomar 
eller för ungdomar. Här lyckas Lina 
Arvidsson med bedriften att med sin 
unika röst härma tonfallet, till och med 
tonåringarnas felaktiga engelska, på 
pricken. Anyways… 

Det här är en bok som alla som 
arbetar på högstadiet borde ha som 
obligatorisk litteratur, för att bättre 
kunna förstå vad eleverna tänker på 
när de inte kan koncentrera sig på 
skolarbetet

Det är lätt att göra sig lustig över  
fjortisar, ”IQ badboll” och allt vad de  
får heta. De sminkar sig för mycket,  
kan inte gå i höga klackar, skubbar  
från gympan, mår dåligt när de  
tjyvröker och kan inte dricka ett glas  
rödvin utan att vingla. Men 14-åringa  
tjejer är inte dumma, det är bara det  
att de måste göra alla smärtsamma,  
pinsamma misstag själva. Och det  
gör ont. Lina Arvidsson väljer att skildra  
denna värld, någonstans mellan 
lekplatsens gungställning och den 
första fyllan, från ett inifrånperspektiv, 
genom berättarjaget Mia.

Mia kastas mellan våldsamma 
känslor, eufori, djup förälskelse i en 
idol eller djupaste nedstämdhet.  
Livet är inte alls problemfritt: Bästisen 
Miriam blir förförd av en 40 år gammal 
man (Hur ska Mia kunna rädda henne?)  
Mias pappa är alkoholist, och vill helt  
plötsligt träffa sin dotter. Idrottsläraren 
är en ful gubbe. Hur ska man se ut? 
Emo-looken var för krävande, kan 
man klä sig retro? Och hur ska man 
kunna göra uppror när man inte har 
några pengar? Och mitt i allt detta 
drabbas Mia själv av den första, stora 
hormonstinna förälskelsen.

Kloka kompisen Karl har många 
god råd, men oftast måste Mia 
givetvis göra tvärt emot vad mamma 
säger. Inuti huvudpersonen slåss den 
lilla snälla femåriga flickan, som älskar 
sina föräldrar och behöver en kram, 
med fjortonåringen som ska trotsa allt 
och alla.

”Det borde finnas regler” är en 
sjukt rolig bok med mycket allvarliga 
undertoner. Vad kan en tjej på 14 göra 
när vuxenvärlden sviker?

Joanna Lundell

För ett tag sedan hade Gabriella 
Ioannides en utställning på Galleri 
Rostrum i Malmö. Sparsmakat. 
Bilderna hängde glest för att deras 
innehåll var så starkt. Trots att de alla 
till synes var litet vardagliga, enkla, 
så visade de på situationer och 
förväntningar som formar våra jag.

Det handlade alltså om frihet. Frihet 
att utforma vem man är.

Nu ger hon ut en serie teckningar, 
som hon visade på det numera 
nerlagda galleri Wuthering Heights 
i Malmö år 2004. Varje bild är enkla 
streck. Inte mer är tecknat än som 
behövs.

En rätt anonym stadsmiljö växer 
fram, kantig, kal, hård.

Ibland susar någon figur förbi som 
en skugga, litet raspig i ytan, som om 
hon skulle gå sönder i mötet med de 
räta vinklarna.

Då och då skymtar texter, som lovar 
oss saker:

Feel Free!
Love For Sale!
Fake is Fun!
Wonder World!
Allt rör vid äkta känslor men allt är 

också helt kommersialiserat. Till salu.
Det finns bara att beskåda, går inte 

att egentligen erövra.
Allt finns, som en skylt förkunnar, 

nu – och det är nuet som är allt. En 
obehaglig värld växer fram. Konturerna 
av en varg susar förbi, omdiskuterad, 
missanpassad.

Trivsel handlar om livsstil. En julgran 
står likt en Wunderbaum i ett gathörn. 
En annan skylt basunerar ut att vi ska 
vara välkomna.

Men så känner man sig knappast.
Här finns inte en fästpunkt, 

ingenting för ögat, trots att det påstås 
vara så.

Allt är kulisser, slutna murar och 
gränder, där ingen vet var man hamnar. 
Antagligen är det bara likadant där 
också.

Ioannides tecknar med smärta 
och vånda men ytterst effektivt och 
enkelt kring det sociala tryck, den 
ekonomiska press, som konstituterar 
ens konsumistiska jag.

Jag bläddrar gärna fram och 
åter i hennes bok, som formar 
ett slags berättelse, där några 
förhoppningsfulla sidor dyker upp. 
Först har någon raderat bort ”for sale”  
i ”Love for sale” sedan dyker en alldeles 
levande och vanlig kvinna upp med 
megafon.

Så kanske några vettiga ord ekar 
mellan husväggarna.

Thomas MIllroth

Bakhåll är duktiga på att hitta 
bortglömda klassiker som förtjänar 
att återupplivas för att fler ska få 
möjlighet att upptäcka dem. Ett av 
de senaste tillskotten i Bakhålls 
utgivning är novellsamlingen En farlig 
flickas dagbok av den modernistiska 
författaren Djuna Barnes. Samlingen 
innehåller noveller som aldrig tidigare 
utkommit på svenska. Barnes är mest 
känd för romanen Nattens skogar men 
jag hoppas verkligen att också den här 
novellsamlingen når många läsare.

Barnes var en mästare på metaforer 
och snygga formuleringar. Så till den 
grad att jag måste ge ett exempel: ”Tid 
och rum är mina fiender. Vore det inte 
för tiden hade jag inte varit farlig, och 
vore det inte för rymden hade jag inte 
känt mig så begränsad!”

Boken vimlar av dylika nyskapande 
formuleringar och jag antecknar febrilt 
i min citatbok medan jag läser.  

Titelnovellen utmanar dåtidens 
mycket snäva könsroller då läsaren 
svävar i osäkerhet kring huruvida 
det är en pojke eller flicka skriver. På 
den följer ytterligare två noveller som 
försätter läsaren i samma osäkerhet, 
fast ur andra synvinklar. Novellerna 
tar ofta fasta på detaljer och beskriver 
dem noggrant, vilket gör dem till 
en fröjd att läsa. Plötsligt kommer 
en mening som: ”Jag blev gammal 
sittande på en hästrygg mellan 
klockan tolv och en minut över”. 

Några av novellerna är svagare 
och ganska ointressanta om man 
jämför med merparten, som är mycket 
läsvärda. Det är en blandad kompott 
av någons inre liv, pratiga tillställningar 
i en trädgård, en gammal kvinna som 
tänker tillbaka på den hon varit och 
mycket annat.

Jag tänker härmed successivt 
att fortsätta utforska Djuna Barnes 
författarskap och hoppas på att bli 
lika överraskad som jag blev av En 
farlig flickas dagbok. För övrigt så 
rekommenderas en googling på 
författaren, då hon var mycket elegant 
på 1920-talsvis. Hon hängde med 
de coola kidsen innan Paris blev ett 
turistmecka, medan det fortfarande 
var kulturellt och bohème chic, och det 
märks både i texterna och på hennes 
uppenbarelse.

Jessica Johansson

Domedagspredikanter har det förmodligen funnits 
sedan urminnes tider. Varje år kan vi läsa om någon 
djupsinnig profet som efter noggranna beräkningar 
siar om jordens undergång ett visst datum. Än så 
länge har vi vaknat till samma värld dagen efter.

David Jonstad sällar sig inte till ovannämnda 
profetskara. Han sätter inte ut något datum och han 
siar inte heller om en total undergång för jorden, 
men väl om ett slags undergång för den civilisation 
som vi kallar västerländsk och som dominerat 
världen de senaste seklen. Snarare talar han om 
flera former av Kollaps, vilket också är titeln på hans 
bok. En kollaps kan ta sig olika uttryck. Det vi sett 
i finansvärlden på senare tid är en sorts kollaps, 
visserligen hejdad innan den skulle ha stjälpt större 
delen av det finansiella systemet.

Jonstad nämner några faktorer som bidrar till 
risken för en kollaps, utfiskning (en kollaps i sig 
själv), allt mer svårtillgängliga och därmed dyrare 
råvaror, avskogning som medför ökad erosion, 
växande byråkrati på grund av samhällets ökade 
komplexitet. Men den mest kritiska faktorn är enligt 
Jonstad utan tvekan energin. Utan billigt uttag av 
stora mängder lagrad energi (läs: olja) bryter det 
västerländska konsumtionssamhället samman. 

För att inte undergångsstämningen ska bli alltför 
dyster livar Jonstad upp sin text med historiska 
tillbakablickar och det visar sig att kollapser av 
mer eller mindre drastisk karaktär förekommit 
tidigare. Den mest kända är väl den västra delen 
av romarriket. Ett integrerat, välorganiserat 
samhälle med utbyggt väg- och vattenledningsnät 
rämnade mer inifrån, av sin egen komplexitet, än av 
germanska angrepp utifrån. Staden Rom minskade 
sin befolkning från 1,5 miljoner till 0,5 på ett sekel. 
Mayakulturen upphörde som en centralt styrd stat 
på något decennium. Naturen tog snabbt över de 
imponerande byggnadsverken som makthavarna 
låtit bygga till sin ära.

Men sånt kan ju inte hända oss!? Jo, det händer 
redan, om än i begränsad omfattning . En fjärdedel 
av Detroits stadsyta har övergivits, både industri- 
och bostadsområden håller på att återtas av 
naturen. Sovjetunionens kollaps innebar en drastisk 
minskning av medellivslängden.

Sista delen av boken berör Jonstad hur människor 
och samhällen bäst förbereder sig på en kollaps 
och kanske även förhindrar den. Komplexiteten i 
ekonomi, produktion och transporter bör vara så 
liten som möjligt. ”Intensiva” monokulturer göre sig 
icke besvär. De både skapar och är urusla på att 
lindra kollapser. I alla fall enligt Jonstad. Och han 
framställer sina funderingar som om de är något vi 
bör ta till oss inför de ekonomiska och ekologiska 
hoten som våra politiker inte verkar ha en aning 
om hur de ska hantera. Förmodligen är de själva 
alltför lierade med dem som har alla fingrarna i 
honungsburken. Den må innehålla olja, aktiefonder, 
råvaror eller banker.

Jan Erik Bornlid

Fjodor dostojevskij
Värdinnan
(Bakhåll Förlag)

Mitt liv som Schaffer
Janne Schaffer, berättat för Petter Karlsson
(Roos & Tegnér)

Lina arvidsson
det borde finnas regler
(gilla Böcker förlag)

gabriella Ioannides
Feel Free
(Biondi Books)

djuna Barnes
en farlig flickas dagbok
(Bakhåll)

david Jonstad
Kollaps
(Ordfront)
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SKIVReCeNSION

High on fire släpper nu sin sjunde 
platta sedan starten 1998. Att front-
mannen, gitarristen och sångaren  
Matt Pike tidigare var tongivande i 
doom/stonerbandet Sleep kan höras 
även på en platta som kommer långt in 
i High on fires karriär.  Men ”De Vermis 
Mysteriis” är något av en vattendelare 
för bandet. Det hörs att de vill gå vidare 
och utveckla sitt sound. Förra plattan 
”Snakes of the divine” (2010) hade ett 
betydligt mer polerad och triggat  
sound än vad de nu rattat till. Jag tycker  
den mer brutalare ljudbilden passar 
dem betydligt bättre än när High on fire 
ska försöka låta snyggt och putsat.  
Det känns även som om bandet är på  
väg att ta ytterligare steg upp i karriären 
och kunna locka än fler till sina 
spelningar. Något som självklart de 
allra flesta band och musiker vill.  
Jag höjer mest blicken och spetsar 
öronen till den instrumentala ”Samsara” 
som för tankarna till den tid då Cliff 
Burton spelade bas i Metallica och 
var ett band att räkna med. Sjunde 
spåret, ”King of days”, för även det 
tankarna till Metallica och deras 
tidigare produktion med sin tyngd och 
sina tvillinggitarrer. Överhuvudtaget 
så gör sig High on fire sig lite bättre 
i de långsammare och lite tyngre 
låtarna. ”De Vermis Mysteriis” är även 
något av en temaplatta med en löst 
sammanfogad historia om vad som 
skulle kunna hända om Jesus haft en 
tvillingbror och om man kunde resa  
i tiden. Låter det snurrigt? Det är det 
också. Istället kan man luta sig tillbaka 
och bara njuta av åkturen i sällskap 
med låtar som ”Romulus And Remus”, 
”Madness Of An Architect” och inte 
minst den avslutande ”Warhorn” som 
är en riktigt Dumlekolaseg riffest.  
High on fire har med denna platta  
tagit ett steg fram och dessutom tagit 
ut en spännande kompassriktning  
inför framtiden.

Jerry Prütz

Jean-Luc Guionnet är en experimentell 
fransk saxophonist. Ljuden är små, 
tonerna långa, intensiteten låg. Alltså, 
detta vill ni inte lyssna på. Men om jag 
skriver att Guionnet här spelar orgel 
och att han i förväg har mätt upp alla 
avstånd och dimensioner i kyrkan 
för att utröna luftmängden, hur han 
kan få den att svänga, hur toner kan 
studsa och ljud eka i det oändliga, 
ja, då förstår ni att han har lärt sig av 
saxofonspelet. Också där tuktar man 
en ljudpelare. Tonerna manipuleras 
med knappar och ingrepp. Till sin 
hjälp har han haft en ljudkille, Thomas 
Tilly, som varit införstådd i spelningen, 
som noga planerats med skisser över 
byggnaden och vilka toner, pipor, 
register som ska användas.

Resultatet är ett av de märkligaste 
ljudverk jag hört. Kyrkans rum är där, 
orgeln är där. Det är så tydligt, nästan 
som realism i musiken. Samtidigt har 
jag aldrig hört något liknande. Musiken 
övergår i ljudkonst som i sin tur är 
en maximerad teknisk behärskning 
av rummets möjligheter. Den som 
är det minsta intresserad av  ljud, 
alltså också tekniskt, kan frossa. Den 
som är intresserad av experimentell 
improvisations musik hör något 
alldeles enastående, och den som 
ligger åt det andliga kan luta sig bakåt 
och följa med på färden.

Detta är en mycket unik skiva, 
på sitt vis ett resultat av de senaste 
tjugo årens experimenterande med 
instrument och uttryck.

Thomas Millroth

Det här är en väldigt bra skivvår när det gäller 
inhemska släpp. Caviare Days, Dalaplan , 
Swing Of Sorrow, Oholics, Riddarna – och nu  
Death And Vanilla.

På debutskivan (cd och lp, men släppte en ep 
i december 2010) är det den drömska popen 
med svagt anade texter som dominerar, ett klart 
psykedeliskt anslag och ett vandrande in och ur 
meloditider som svunnit hän. Redan inledande 
”Rituals” anslår tonen med just svävande popslinga, 
rena barnkammarsånglallande och en övergång 
i krautrockrytmmalande som vore man på utflykt 
med Neu! när det begav sig, ”Library Goblin” 
förstärker intrycket av sorglös psykedelika 
ljudande ur en sportbils bilstereo på en soldränkt, 
vindlande italiensk bergväg, ”Cul-de-sac + The 
Somnambulists” har en enveten xylofonslinga som 
sitter som tuggummi i öronen, släpper inte, jag har 
den kvar, nu, hela tiden. Instrumenteringen dränkt 
i en myckenhet av effekter och eko hindrar inte 
att tillbakablickande moog och sympatisk gitarr 
tillsammans med t.ex. xylofonen ger ett eget sound åt 
detta 32 minuter och stundtals så hypnotiska album. 
60-tal möter dagens psykedeliska Malmö. Ännu ett 
ensartat, unikt, fantastiskt band att lägga till raden av 
nutidens storheter från Skåne.

Jan-Erik Zandersson 

High on fire / de Vermis Mysteriis
(e1 Music )

damon albarn / dr dee
(eMI)

Thomas Tilly & Jean-Luc guionnet
/ Stones air axioms (Helix LX005)

death and Vanilla: S/T
(Kalligrammofon) 
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Det som varit har varit. När Esbjörn 
Svensson omkom i en dum dykolycka  
2008 och ”Leucocyte” utkom postumt, 
blev det en sorglig påminnelse om det  
som kunde blivit. Den i Sydney året  
tidigare improviserade skivan förstärkte  
den inriktning trion haft och som  
rörde sig både i King Crimson- och 
postrockland, egentligen på många 
sätt allt mer fjärran jazzen, hur man nu  
definierar den. Det organiska samspelet  
Svensson-Berglund-Öström som 
sågs live var nu förädlat i studion 
i Australien, alla begränsningar 
lämnade vid dörren, kvar en enda 
piano-bas-trum-varelse.

Men det som varit har varit. Men ändå  
inte. Åke Linton, EST:s ljudtekniker, har 
plockat fram mer musik från dagarna 
down under och en ny skiva, ”301”, 
döpt efter studion, är född. Det här är 
inte alls några överblivna saker från 
klipprumsgolvet, utan det här är en 
halvsysterskiva, inte samma intensitet 
och frispråkighet som på ”Leucocyte”, 
mer ordning trots att inget är noterat, 
kanske det sista vi får höra från det som 
kunde blivit. 

Men det som varit har varit, 
spänningsfälten som Tonbruket och 
Magnus Öström skapar på egen hand 
är den naturliga men helt annorlunda 
fortsättningen. Klockan kan inte 
stannas, men vi kan få vara i studio 301 
ett tag till.

Men kanske ändå. Kanske kan 
klockans visare peka på en annan tid.  
Kanske det tidiga åttiotalets neoprog, 
kryddat med ett stabilt 1971? 
Sydamerikanska kvartetten Blue 
Mammoths självbetitlade debutskiva 
är totalt omodern, men bjuder på 
invand, traditionell progressiv rock 
minnande om både tyngre inslag från  
det som utvecklats till dagens stoner-
rock, som gårdagens Yes via Asia. 
Långa, tematiska stycken, fantasifulla 
texter, ljungande gitarrer och komplexa 
rytmslingor. Svår att hitta, men värd 
besväret. Överraskande bra, får man 
skriva så?

Jan-Erik Zandersson

esbjörn Svensson Trio / 301 
(act) 

Blue Mammoth / S/T
(Masque) 

Ringlande Byrds-gitarrer, småsvajig stämsång och 
Rickenbacker-riffande, det är inte speciellt svårt att 
tänka sig bandet framträda på en svettig källar klubb 
dansande mods i publiken. Detta är sprittande pop 
med 60-latet i Vespans backspehel. Tolvsträngad 
pop kan man aldrig få för mycket av.

Lars Yngve 

The 57th Magic Rainbow experience

Från Britpop med fish and chips och  
ölindränkt heltäckningmatta i Blur, via 
animerad och batteridriven leksakspop 
i Gorillaz till afrikansk musik och nu 
opera, ingenting tycks främmande 
för Albarn, som behagligt åker kreativ 
slänggunga mellan olika genrer med 
en nyuppstigen framtoning. Dr Dee var 
en renässansmänniska som sysslade 
med det mesta mellan astrologi, alkemi 
via fysik till filosofi, och hans törst  
efter kunskap tycktes omättlig, han var  
en viktig rådgivare till Elizabeth I. 
Dee fascinerades dessvärre även 
av det ockulta vilket senare också 
blev dennes fall då han lurades av ett 
medium, vilket ledde till att Dee slutade 
sin karriär i onåd tack vare en sexuell 
skandal och dog misskrediterad och 
utblottad. Av detta har det alltså blivit 
en opera. Jag lyssnar på Albarns röst 
inbäddad med sakralt blommande 
toner, men tänker på lotusställning, 
narrmössa med plingor, Wallace & 
Gromit bubbel-bad och Peter Gabriel. 
Varför då? Här finns ju vare sig 
dallerstråkar eller leksakstrumpeter, 
och musiken som framförs är modern 
orkestermusik med lite fågelkvitter, 
en samplad Quasimodo?, och spelas 
på många av 1600-talets tidstrogna 
instrument! Damon Albarn må vara en 
rutinerad kvalitetsartist, men jag tror 
absolut att jag måste uppleva stycket 
framfört live för att kunna uppskatta 
musiken till fullo, eftersom en del 
låtar liksom har svårt för att hitta ut ur 
skivfodralet, men säga vad man vill, 
Albarn kan knappast anklagas för att 
vara utslätad och lättillgänglig.

Lars Yngve  
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"if it ain´t broke, don´t fix it" Gammal sanning som även  
gäller inom rock´n ŕoll. The Nomads recept för rock  
kan nästan jämföras med Coca Cola. Samma stuk på 
smaken, men fortfarande lika gott. Sen att Nomads 
kan sväva ut mer än Coca Cola är en annan sak, men  
jag tror ni förstår liknelsen. Bara en kort bit in i 
öppningspåret Miles Away så känner jag hur jäkla  
mycket jag saknat att höra något nytt från The Nomads,  
och den känslan håller i sig genom hela albumet.  
Det är som att träffa en gammal kompis som man inte  
sett på länge, och det är enbart på positiva grunder. 
Den nya plattan håller hela vägen, inte ett dåligt spår.  
Hela tiden så hör jag det Nomads som jag håller 
som Sveriges bästa rockband genom tiderna. 
Måste också ge ett extra plus för den coola titeln och 
snygga omslaget. Det hela började ju i Solna 1981 
och i och med att de nu döpt den till Solna får väl 
cirkeln anses vara sluten. Jag har verkligen ingen lust 
att gå igenom resten av livet utan att höra något nytt 
från The Nomads.

Janne Falk

Den här cd’n gjordes för att dela 
ut till de som gick på 2 stycken 
hyllningskonserter av Lux Interior 
i The Cramps. Det är Kogar, The 
Swinging Ape, som satt samman den 
och han har, som han alltid gör, gjort 
ett kanonjobb. Det är en massa låtar 
med en eller annan anknytning till 
The Cramps och det är också inlagt 
intervjuer och trailers innan låtarna, 
som  påminner mycket och det som 
Cramps själva brukade spela innan 
de gick på scenen. Eftersom Kogar 
är en hyvens primat så la han även ut 
den på nätet efter att ha kollat med sin 
uppdragsgivare att det var ok. Ladda 
ner och få allt från obskyra 50 tals-
rockers till dagens schyssta oväsen 
från japanska

Guitar Wolf. Här finns inget att klaga 
på vad gäller musiken, och att man 
håller Lux minne vid liv samtidigt är 
riktigt hedervärt.

Janne Falk

Från Irland och verksam i ett gränsland 
mellan house och djupare techno blir  
John Dalys ”Sunburst” en vårlig repa  
på dansgolvet, det är avskalat men 
något som kunde väcka gamle  
Robert Miles till liv igen (även om han  
lämnat slik musik bakom sig) och 
samtidigt minna om de många disco-  
samlingar som kommer nu med 
minnen från ett platåklackssjuttiotal. 
Kanske inte orimligt spännande, men 
hantverksmässigt fungerande. 

Riktigt rolig är däremot Sendais 
(Yves De Mey och Peter Van Hoesen) 
glitchiga, starkt experimentella 
ljudförsök på ”Geotope” (utgiven som 
dubbel-lp i 500 ex) som skulle kunna 
varit inspelad med geigermätare  
i djupa klippmassiv eller i mörka grottor  
nära havet med stillsamt, långsamt 
dansande och rejält drogade fladder - 
möss. Det här är någonstans mellan  
ren ljuddesign och noterat bakgrunds-
brus, men med ett skarpt och 
väldefinierat förhållningssätt, det blir 
musik av bruset, knäppandet, det växer  
fram mönster i varje stycke, klart hörvärt  
utanför akademin. Efter hand som  
verket pågår, blir det mindre minimalism  
och fler rytmer. Experimenterande 
med själ. Ett upprop för tekniken.

 Jan-Erik Zandersson

Lux Lives! - Samlingsplatta
(gratis på nätet)

Lux Lives! - Samlingsplatta
(gratis på nätet)

John daly / Sunburst 
(drumpoet Community)

Sendai / geotope 
(Time To express)

Det faktum att Morrissey uttalat sitt 
gillande för bandet och dessutom låtit 
dem öppna en av Moz konserter, har 
fått många engelska skribenter att, 
likt talangjägarna i Tjuren Ferdinand, 
stryka längs stengärdena runt 
Stoke-on-Trent och studera bandet 
på avstånd, för att till sist efter att ha 
lyssnat på The First Time, kasta upp 
sina hattar i luften och unisont utbrista: 
”Hurra, All The Young är ett nytt The 
Smiths!” Men det ska ni inte tro på, för 
det är inte sant. Att Morrissey visar sin 
uppskattning för bandet är en sak, att 
de skulle vara ett nytt The Smiths är en 
hel annan. Rent musikaliskt finns det 
nämligen få likheter banden emellan, 
och sannolikheten för att det skulle 
komma ett nytt The Smiths är tämligen 
obefintlig. Punkt. Men, det spelar 
egentligen ingen roll eftersom bandet 
har fått ihop en stark debut och låter 
som en synnerligen lyckad blandning 
av Noel Gallagher och Manic Street 
Preachers med en gnutta Paul Weller 
på toppen. All The Young är ytterligare 
ett bevis på att tristess och en allmänt 
grå tillvaro triggar kreativiteten. Ska bli 
intressant att se om det går för dem 
som för Glasvegas, The Strokes, The 
Libertines, ja, listan kan göras lång 
av band som sönderhypas på första 
albumet, och som naturligtvis får stora 
darren och kreativitetsångestens stela 
fingrar runt greppbrädan när det är 
dags för uppföljaren. Jag väntar redan 
med spänning, men till dess kommer 
Welcome Home att snurra – eller vad 
det nu är låtarna gör? – i min iPod. 

Lars Yngve

all The young / Welcome Home 
(14th Floor Records)

Paul Weller ligger då inte på latsidan. 
Om förra plattan var arg, politisk och  
rak är denna nästan precis tvärtom,  
kärleksfull, personlig och experimentell. 
I mitt tycke kanske lite för experimentell. 
Det spretar lite väl mycket åt alla 
möjliga håll, lite dubstep, lite krautrock, 
lite crooning, etc. Dessutom har han 
involverat familjen i arbetet också bl.a  
duett med frun, duett med dotter och  
son och textarbete med yngsta dottern.  
Dessutom medverkar ett antal  
(bl.a. Noel Gallagher, Graham Coxon)  
gästartister på andra-än-vanligt-
instrument. Detta är en platta som 
kräver några lyssningar innan man  
kommer in i den, den har inga omedel-
bara hits eller örhängen. Men för en 
snubbe som har hävt ur sig X antal 
plattor känns det ändå förvånansvärt 
vitalt, fräscht och personligt. Kanske 
inte en av hans bästa soloplattor men 
definitivt den personligaste!

Tord Johnsson

Paul Weller / Sonik Kicks 
(CO-OP)

Om man som popnörd i unga år har 
oturen att bli utsatt för en knirrande 
stråkorkester med mjäll på kragen kan  
det mycket väl skrämma skiten ur en för 
all framtid. Sådan kraft har nämligen  
stråkmusik – jag talar av egen 
erfarenhet, eftersom jag blev skrämd 
på detta vis för många år sedan. 
Men jag har lyckligtvis kommit över 
chocken. Däremot, rätt framförd, av 
riktigt gnidna musiker, ger musiken ett 
positivt bestående intryck. Och de  
riktigt klassiskt inbitna lyssnarna pratar  
– och beter sig – på ett sätt som i det  
närmaste kan beskrivas som en 
diagnos! Men om vi nu ska vara 
ärliga, och det ska vi ju, så hade jag 
förmodligen inte haft den stora lyckan 
att bli drabbad av denna vackra och 
himlastormande musik om det inte 
hade varit för att Johnny Greenwood 
från Radiohead medverkar.  
Och Greenwoods Popcorn Superhet 
Receiver (2005) är snäppet under 
en modern klassiker. Musiken här 
framfördes sida vid sida under två  
konserter i september 2011. Inledande  
Victims of Hiroshima är så kusligt, 
skrämmande, och rasande iskallt  
gnisslande att det gör ont i kind-
tänderna. Man håller sig i fåtöljen 
med samma krampaktiga tag som 
man brukar göra på armstöden vid ett 
tandläkarbesök. Han ni sett Exorcisten 
så vet ni vad jag menar, jo, det var hans  
skräckstråkar i filmen, alltså Pendreckis.  
Greenwood, som högg fram: ”krrgh, 
krrgh” med sin yxa precis innan 
refrängen på Creep briserar, skapar 
mjukare och mer följsamma melodier 
än den store mästaren, som själv 
viftar med pinnen. Kontemplation som 
kräver koncentration, ge skivan ditt öra 
så lovar jag att den växer så det knakar.

 
Lars Yngve

Krzysztof Penderecki/ 
Johnny greenwood 
(Nonesuch/Warner)

Gerard Love spelar bas i Teenage Fanclub och 
Lightships är hans intressanta soloprojekt där både 
folk från fanklubben och Belle & Sebastian är med, 
debutalbum är det, och det här är drömska landskap 
och ren popmagi, vissa delar påminner om det 
bästa i den brittiska, melodiska, starka popen, andra 
kunde varit med på svenska Sjöarnas instrumentala 
debutskiva som kom i höstas. Det är ett album som 
växer, med känslolägen som växer, med en sympatisk 
produktion som växer, ett på sitt sätt både oväntat 
och högst tillfredsstälande fynd. 

Oholics å sin sida släpper sitt andra album i maj 
och här handlar det också om storslagen pop, 
oemotståndligt sådan, muskulöst producerad och 
klädsamt psykedelisk när det är påkallat. Denna 
sexmannagrupp från Göteborg minner mycket om 
just den pop och/eller rock som är tyngre än Beatles, 
men melodisk som Oasis, om liknelsen går fram. 
Jämrans bra och blyfotsframkallande bilmusik. 

Jan-Erik Zandersson

Lightships / electric Cables 
(geographic) 

1990 var året då Jönköpingsbandet Easy var ”the next  
big thing” i indie-världen, dvs, innan Ride och Popsicle  
satte käppar i hjulet för allt för att sedan lämna över till  
Oasis och Blur osv. Bandet gjorde en lovande debut-
platta (Magic Seed) men de efterföljande plattorna, 
som försenades av diverse skäl, föll fort i glömska. 
Hur låter då Easy anno 2012? Man håller kvar indie- 
känslan genom att inte överlasta produktionen med  
”snygga” ljud utan det är skräpiga gitarrer, kakburks-
trummor och pipiga orglar som kryddar anrättningen 
med dess reverbdränkta sång. Det finns ett par låtar 
som är rätt så trallvänliga som poppiga Leaving The 
Dream eller varför inte singelspåret For Beauty.  
Men det känns ändå som att produktionen känns 
”sökt”, att man har tagit i för hårt med sin Lo-Fi-iver. 
Och tyvärr tror jag att publiken är lite kräsnare och 
kräver mer än så här år 2012. Vi har nog trots allt fått 
lite kräsnare öron med åren och risken finns att detta 
blir en platta endast för hardcore-Easy-fans…!

Tord Johnsson

easy / Popcorn graffiti (Playground)

Tillsammans 
     − moT förTryck 
PG: 90 00 72-0
BG: 900-0720
www.amnesty.se

Horisont ska inte förväxlas med gamle 
Easy Action och schlagersångaren 
Tommy Nilsson gamla band Horizont 
som gjorde två plattor i slutet av 70-talet. 
Nej, Horisont kan man lägga i samma 
låda som Graveyard och Witchcraft. 
Kanske har Horisont något lite mindre 
muskler i sin musik och litar mer till å 
sin låtskrivarförmåga. Tidigare sjöng  
bandet både på engelska och 
modersmålet svenska men på nya 
plattan är det bara sång på engelska. 
Synd tycker jag som gillar sång på 
svenska. Horisont verkar i en svår genre  
men på ”Second assault” tar de ett steg  
och kliver fram som ett av de bästa 
banden i denna söndertjatade genre. 

Jerry Prütz

Horisont / Second assault 
(Rise above)
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JETBONE IS A ROCK BAND FROM PUNKSVALL, SWEDEN. THE BAND HAS EXISTED SINCE 2008, MELTING DOWN THEIR SPECIAL BREW OF 

POWER POP, ROCK, BLUES & BOOGIE. JETBONE IS AN EXPLOSIVE LOAD OF STRAIGHT FORWARD ROCK ‘N ROLL.

© Bruno Ehrs

KGB stockholm 20 april - Black Sheep 21 april - Stadshuset, Sundsvall 5 maj - Steamclub, Ånge 2 juni (with 

KILL! KILL! PUSSYCAT). SPAIN with THE SOULMOVERS: Wurlitzer Ballroom, Madrid, ESP 21 juni - 

Loco Club, Valencia, ESP 22 juni - La Gramola, Alicante, ESP 23 juni.

 http://www.facebook.com/jetbonemusic  
jetbonemusic@gmail.com www.jetbonemusic.com

NYA SKIVOR I APRIL!

CD 10 låtar.  Killed By Records

Distribution: 

Record Heaven: Record Heaven Box 24 

274 02 Skivarp Sweden Phone: +46 

(0)411 30936 E-mail to the mailorder : 

order@recordheaven.net

Vinyl 10 tum åtta låtar.  

Ghost Highway Recordings.  

http://ghosthighwayrecordings.bandcamp.com

/album/jetbone-10

Lite roligare i badrummet

Ny desigN!

Branschens krav på system-
godkännande uppfylls, 
godkända tätskikt mot  
Purus Line anges på  
www.sakervatten.se

I vått och torrt
Nya Purus Line är ett tryggt val som ger dig nya möjligheter i badrummet. Den 
är utvecklad i nära samarbete med tätskiktsfabrikanter och uppfyller alla krav i det 
svenska regelverket – även för väggnära placering. Kort sagt: en vacker lösning  
– som du kan lita på.

Gå in på www.purusline.se och se hur du också kan få det roligare i badrummet.
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Kära Hjärtanes 
April månads horoskop 

Jack-Åke, ständig praktikant Adi S. analysieren.

Historia:
Tulltjänstemannen:

– Har ni något att förtulla?

Resenären:
– Nej, jag har bara kläder i väskan.

Tulltjänstemannen:
– Men det kluckar ju?
– Ja, kläderna är inte torra!

Analys:
Den letzte Mal Ich bin in der Ausland war minsann dir 
Zöller nicht zo lätt lurade. Ich möchte meine gesamte 
Katheter påsar für alle zusammen Publikum in der 
Ankommsthalle geweißen, Schwein Zöller!

Auf Wienerschnitzel wünschen ihren 
A. Schicklgrüber
 

Kära Kära Hjärtanes.

Jag har ett litet problem. Det är så 
här att just nu, så här på vårkanten, 
är min fru mer intresserad av 
trädgårdsarbete än av umgås 
med mig. Problemet är att hon 
tycker att det är jag som ska sköta 
trädgården medan hon tittar på 
trädgårdsprogram på TV:n för ”att få inspiration” som  
hon säger. Det finns ingen hejd på allt vad som kan 
göras i trädgården men, lovar hon, att om jag är riktigt  
flitig så ska hon vara snäll och ”belöna mig” på kvällen.

Ett litet dilemma är att på kvällen är hon ofta helt 
slut av att ha jobbat så hårt framför TV:n och hon har 
ofta ont i huvudet av allt tankearbete som hon utfört 
under dagen. Jag visste inte att det gick så mycket 
bra trädgårdsprogram på TV:n så att det upptar en 
hel dag. Hon säger att ”Desperate Housewifes” och 
”Hem till gården” är två av dessa speciellt utmärkta 
inspirationsprogram. Ja, jag vet inte eftersom hon inte 
vill byta med mig därför att hon inte vill fördärva sina 
nymanikerade naglar. 

Trädgården börjar nu likna ett smärre slagfält 
eftersom jag aldrig hinner göra något färdigt innan 
jag måste börja på något annat arbete. Det kommer 
att ta flera månader för mig att få ordning på denna 
oreda. Vad ska jag göra för att få mer tid med min fru? 
Jag är ofta också helt slut efter att ha tillbringat dels 
all min tid på jobbet och resten i trädgården.

Gröna fingrar.

Kära Gröna fingrar! Kvinnor är inte byggda för fysiskt 
ansträngande arbete, så det är naturligtvis bäst 
att du sköter det medan hon gör det ansträngande 
tankearbete, som det mycket riktigt är att anlägga 
trädgårdar. Jag kan förstå att hon ofta är helt 
utarbetad, stackars kvinna, och du har mage att 
gnälla över att du inte får den uppmärksamhet du 
anser dig förtjäna. Maken till egoistiskt tänkande har 
jag då aldrig varit med om!

Se det positivt. Hon bara värnar om dig så att du 
inte blir en förslappad soffpotatis som så många 
andra gifta män, det finns inget som är så oattraktivt 
för en mogen kvinna i sina bästa år. Nä, njut av 
den tiden du nu har för dig själv i trädgården och 
se framför dig att till sommaren få servera din fru 
iskalla drinkar när hon njuter av att få solbada i er 
fina trädgård som ni anlagt tillsammans genom hårt 
arbete

Kära Hjärtanes!

Vattumannen 20 jan – 18 feb. 
Det känns som om du tagit dig vatten över huvudet 
nu när du låter vårkänslorna springa iväg med dig. 
Det kommer ändå bara att sluta i skilsmässa så 
varför bry sig över huvud taget? Ryggläge framför 
TV:n med två liter cola och några påsar chips är ett 
betydligt bättre alternativ.  

Fiskarna 19 feb – 20 mars. 
Du känner dig allvarligt leksugen, men passa 
dig, en och annan näbbgädda ligger och lurar i 
vassen. Vuxna människor ska inte tänka på lek alls! 
Korsstygn är en lämplig sysselsättning.   

Väduren 21 mars – 19 april. 
Dina ekonomiska framtidsutsikter ser ljusa ut 
framöver. Du kommer att hitta en tusenlapp på ett 
övergångsställe, när du råkar gå mot röd gubbe, 
mitt i rusningstrafiken. Det kommer precis att täcka 
sjukhuskostnaderna!  

Oxen 20 april – 20 maj. 
Ditt slit och släp kommer äntligen att ge utdelning 
under våren, för din chef d.v.s. Du kommer som 
ett bevis på din goda arbetsvilja att få dubbelt så 
många arbetsuppgifter till halva lönen. Grattis!  

Tvillingarna 21 maj – 20 juni. 
Du kommer att vakna upp en och inte känna dig 
riktigt som dig själv. Mycket riktigt har du i fyllan 
och villan gått in till grannen och lagt dig. Men det 
gör inget för denne ligger och sover inne hos dig så 
du kan lugnt somna om.  

Kräftan 21 juni – 22 juli. 
Varför vänta med att investera ditt surt förvärvade 
sparkapital i högriskfonder till ett senare tillfälle? 
Passa på nu för om en månad finns de inte längre!  

Lejonet 23 juli – 22 augusti. 
Äntligen får du utlopp för din exhibitionistiska ådra 
nu när våren kommer. Du kommer att vara först 
med shorts, linne och lunginflammation även detta 
år.  

Jungfrun 23 augusti – 22 september. 
På dejtingfronten intet nytt. Att ragga på krogen  
är som att öppna en ask chokladpraliner. 
Alla godbitarna går åt först, kvar blir bara några 
spritfyllda äckel i hörnen!  

Vågen 23 september – 22 oktober. 
Efter moget övervägande vågar du äntligen ta 
steget fullt ut och bejaka ditt, fram tills nu helt 
förträngda, intresse för Tibetansk strupsång och 
jak-mjölkning. Starkt jobbat!  

Skorpionen 23 oktober – 21 november. 
Du kommer att bege dig ut på en längre resa 
under den närmaste tiden. Se till att du får med 
dig dina viktigaste och käraste ägodelar för 
preskriptionstiden ligger på 25 år så det kan ta  
tid innan du kan komma hem igen!  

Skytten 22 november – 21 december. 
Du sköt ett snabbt skott från höften och det kan  
stå dig dyrt! Du lär bli underhållsskyldig i 
åtminstone 18 år!  

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Gång på gång lyckas du slå din omgivning med 
häpnad bara genom att vara dig själv. Avundsjuka 
och missunnsamhet förföljer dig, men vad gör det? 
Du kan inte hjälpa att du är den du är!

O. Rakel

Jäla Skit skola!
 
Asså skolan e ett skit! Ja ha ente allls jot nåt elle så men...
Ja få skit fö allllt! Ha ja ente jot min lexa få ja skit fö de 
å ha ja slatt sönner en ruta få ja skit fö de! 
Kvitta va man jör ellor ente får man skit iallla fall!
Jaäla skit alllllt!

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

S. Kald

Annons

Konst IG

Att segla på en cykeleka säger intet om 
slutet på filmen du aldrig såg
klingan som klöv luften som skrek
sjöng sången om livet någon saknade
en annan vilsegången tanke utan hemvist
som vilken tanke som helst hade varit
i den lådan fanns bara det som du 
aldrig visste att hundens ben solade sig
i glansen av dess storhetsvansinne
letar månen efter skuggan av sitt forna
jag tappar tråden om igen, om igen
upprepar samma, samma dag kommer
aldrig åter vänder i dörren på tröskeln
till det liv du aldrig kom för dig att…

S. Kald

Historia 1:

Två kompisar träffades på stan.
– Din flickvän är ju tvilling. Hur skiljer du henne från 

hennes syster?
– Vet inte, har aldrig försökt!

Analys:
Denna lilla lusthifikation hafver hvid första anhblicken 
inte särskilt mycket att anföra. Hmen hvid en 
djupare analys skönja man en mångfacetterad 
och mångbottnad betoning utaf den manliga 
kontrahentens bidrag. Hafver damerne inget att 
inhvända å den unge mannens upphvaktning eller 
bedrifva densamma ett lömskt falskspel uppå 
jäntorne. Denne man skola hur som hafver dragas uti 
skammens förnedring likjämt!

Historia 2:
Hört på turistbyrån:

– Hur kommer man till vandringsleden?
– Man tar strövtåget!

Analys:
Hur mena denne tjänsteman, eller quinna, att hman 
skola komma till detta spatserstråk? I hvilket fall 
som helst hafver hman hur som helst inget annat än 
apostlahästarne att förhlita sigh uppå. Bedröfligth!

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare 
Test - Fnisse
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Carl Johan De Geer
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Sara Teleman

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

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

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

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

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

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

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska 
illustratörer och konstnärer.
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Ylva Ogland
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Nicola Trezzi
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Lena Svedberg
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Carl Johan De Geer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Max Andersson
Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Tommie Jönsson
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Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.

“Mer än prisvärt”
Alltommat.se , maj 2011★★★

portasdotejo.se

Art.nr 2556
3 liter
Alc. 12% vol

159:-

  Expressen, maj 2011

Portas do TejoPortas do Tejo
Tävla om en vinresa till 

Italien!Registrera dig på rowishop.se 

NU4.indd   1 11-05-25   17.23.27



KU LT U R B O L AG E T
MALMÖ • GÖTEBORG • STOCKHOLM
BILJETTER OCH MER INFO: KULTURBOLAGET.SE

G O T H E N B U R G  2 0 1 2

B I L J E T T E R :  M E T A L T O W N . S E  ·  E V E N T I M . S E  ·  E V E N T I M S  C A L L C E N T E R  0 7 7 1  6 5 1  0 0 0

G Ö T E B O R G  G A L O P P        1 5 - 1 6  J U N I  2 0 1 2

S L AY E R  ·  L A M B  O F  G O D  ·  M A R I LY N  M A N S O N
M A S TO D O N  ·  K I L L S W I TC H  E N G A G E  ·  O P E T H  ·  M A C H I N E  H E A D
W I T H I N  T E M P TAT I O N  ·  K Y U S S  L I V E S  ·  S A B ATO N  ·  A N T H R A X

NASUM ·  DARK TRANQUILLITY ·  MAYHEM ·  VADER ·  GOJIRA
T R I V I U M  ·  AVATA R  ·  D E V I L D R I V E R  ·  S K E L E TO N W I TC H

D E S C E N D  ·  S K I TA R G  ·  U N L E A S H E D  ·  P R I M O R D I A L
D E T H R O N E  ·  KO B R A  A N D  T H E  LOT U S

F L E R  A R T I S T E R  T I L L K O M M E R

LiveNation.se, Kulturbolaget.se, Eventim-ombud & 
callcenter 0771-651 000 (köpta biljetter kan hämtas 
ut på ATG- eller Eventim-ombud) samt Ticnet.se.

Köp dina biljetter på 

29.7 Göteborg Trädgårdsföreningen  

BRIAN WILSON, MIKE LOVE
AL JARDINE, BRUCE JOHNSTON, DAVID MARKS

proudly presents

THåSTRÖM
SOFIERO, HBG 6 JULI
KRONOvALLS vINSLOTT, ÖSTERLEN, 20 JULI
RÖdA STEN, GBG, 21 JULI

THE BEACH BOyS 50 åR
TRädGåRdSFÖRENINGEN,
GBG, 29 JULI

dEN SvENSKA  
BJÖRNSTAMMEN
KB, MALMÖ, 14 ApRIL

THE dø
STICKy FINGERS, GBG, 28 ApRIL

SOpHIE zELMANI
KB, MALMÖ, 8 MAJ

SOFIERO vIS OCH BERäTTAR-
FESTIvAL MELISSA HORN M.FL.
SOFIERO, HBG, 13 JULI

dONKEyBOy
STICKy FINGERS, GBG 25 ApRIL
INKONST, MALMÖ, 26 ApRIL

THE SOUNdTRACK 
OF OUR LIvES
KB, MALMÖ, 28 ApRIL

dEpORTEES
KB, MALMÖ, 11 MAJ

wEST COAST RIOT 2012
RÖdA STEN, GBG 26 JULI
www.wESTCOASTRIOT.SE

MAGIC SLIM & THE TEARdROpS
GÖTA KäLLARE, STHLM, 25 ApRIL
KB, MALMÖ, 26 ApRIL
STICKy FINGERS,  GBG, 27 ApRIL

dExyS
pUSTERvIK/STORA KLUBBEN,
GBG, 30 ApRIL

Ozzy OSBOURNE
& FRIENdS
MALMÖ STAdION, 2 JUNI

LAdy ANTEBELLUM
FALCONERSALEN, KpH, 23 JULI
TRädGåRdSFÖRENINGEN, GBG, 24 JULI

LEvELLERS
KB, MALMÖ, 27 ApRIL
GÖTA KäLLARE, STHLM, 28 ApRIL
STICKy FINGERS, GBG , 29 ApRIL

FRIdA HyvÖNEN
vICTORIATEATERN, MALMÖ, 5 MAJ

BILLy TALENT
TRädGåR´N, GBG, 20 JUNI

KENT
TALLRIKEN, pILdAMMSpARKEN, 
MALMÖ, 11 AUGUSTI


