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Jag har börjat springa - igen! Jag springer i skogen, 
tränar, eller vad man ska kalla det? Min löpstil har 
beskrivits som flaxande, framlänges ramlandes, med  
inslag av Scooby Doo. Omgivningen tycks ha ytterst  
livlig fantasi som gränsar till illvilja. Själv uppfattar 
jag min hållning som både graciös och spänstig, på 
gränsen till fulländad. Som en gasell på savannen – 
iförd pannband av frotté som envisas med att stegvis 
krypa längre och längre upp för att till sist fara iväg som 
ett spännband, utdraget till bristningsgränsen på en 
slangbella – älgar jag mig framåt i sågspånsrutten.  
Ljudet från skogen får mig dock att oroligt snegla på 
omgivningen och fundera på om man kanske skulle 
haft mössa istället, av ljudet att döma finns det väldigt 
ettriga hackspettar! Då mina skönt insprungna 
gymnastikskor (låga Converse) föranledde hysteriska 
skrattattacker i sportbutiken, tvingades jag motvilligt 
studera ett, som försäljaren sade, ”för ändamålet mer  
anpassat och uppdaterat sortiment”. Okej, sa jag, 
men kände mig som statist-basist i bandet Sharks 
Zero (Hajar Noll). Han försökte pracka på mig anti- 
märkesskor av sämsta tänkbara kvalitet, med otydbara  
gummihieroglyfer under sulan. Naturligtvis hade jag 
aldrig hört talas om märken som Asics, New Balance 
eller Merell, vem har föresten gjort det? Nä, just det! 
Det var inte lätt. ” Pronerar du?”, frågade försäljaren 
plötsligt. Jag ryggade tillbaks, det lät så intimt och 
privat att jag var tvungen att upplysa honom om att 
han enbart skulle ta och skita i det! Då plockade han 
fram skor med fingrar (?). Mitt tourettegarv övergick 
snabbt till att känna mig provocerad av försäljarens 
oförskämdhet gentemot min fysiska utstrålning.  
Jag undrade om de möjligtvis istället hade skor med  
äggklocka som man kunde tidsinställa och som därför  
inte slutade springa förrän tiden gått ut. Det hade  
de inte. Behövde jag möjligtvis ha löparstrumpor, för 
198 kronor? Löjligt, glöm det sade jag och lämnade  
butiken med Gel Kinsei 4 för 2 400 och kompressions- 
strumpor i storpack för 1 900 och träningskläder 
tillverkade av antidepressiva textilier. Ut i sågspåns-
rutten. Till min stora förvåning upptäckte jag att det 
luktade otroligt gott i skogen. Ta i trä. I skogen mötte 
tränaren, Stig Vig, upp. Uppmjukningspass med 
treminutersintervaller: full fart, därefter ryggläge 
för stretchning. Jag fungerar dock på samma sätt 
som en docka av den typen som sluter ögonen då 
man lutar den bakåt. Alltså; ryggläge betyder sova 
för mig. Någon örfilade mig vaken igen. Redan efter 
20 sekunders spritt språngande, och obegripligt 
smärtsamma böj-och-tänj-övningar, kisade jag på 
Stig och funderade för ett ögonblick på att börja 
prenumerera på vapentidningar.

Efter en minut satte jag mig bara mer eller mindre 
rakt ner i spenaten och stirrade vindögt rakt ut i den 
vibrerande luften och längtade till min nedsövda 
vardag.

RUNNiNg oN EmPty... J. D. Salinger, where are you?
Dagen efter första passet försökte jag dock få 

min husläkare – samma läkare som jag för övrigt vid 
tidigare tillfällen, utan framgång, försökt övertala till  
att skriva ut en rejäl månadslön på recept – till att skriva  
ut en helkroppsstödstrumpa så att jag åtminstone  
skulle kunna ligga rakt och utan käppar. Men det var 
inte att tänka på. Istället rekommenderade han – hör 
och häpna – regelbunden träning! Detta har man ju 
hört i alla tider. Att sjukvården inte har kommit längre 
än så här år 2012? Ännu en vårdskandal!

På tal om det så besökte jag apoteket och skulle  
ha en receptbelagd salva för att, ja, det har ni inte med  
att göra. Inget konstigt med det, och det gjorde 
absolut ingenting att omgivningen lätt kunde höra vad 
som sades över disk. Men tänk om det vore en salva 
som jag hade varit tvungen att använda på mer intima 
delar av kroppen, då hade informationen inte varit 
riktigt lika kul att dela med sig av till alla andra väntande.  
Det hade ju inte varit särskilt lustigt om jag, låt säga, 
varit i behov av en salva som skulle masseras in mot 
exempelvis hemorrojder, och personalen först hade 
basunerat ut mitt namn för att därefter med hög röst 
försökt att tuta i mig VAR och HUR jag skulle knåda 
in salvan! För visst är det så att man i sammanbiten 
tystnad tar sin kölapp och därefter sätter sig ner och 
studerar personalen och håller tummarna för att man 
ska bli expedierad av den av personalen som är mest 
diskret. Under tiden jag satt och väntade funderade 
jag på när någon får för sig att göra tv-tävling av 
apoteksbesök: ”Apo-doku”? Tänk er gaphals-tv där  
personalen först flabbar så högt de kan för att 
verkligen INGEN ska kunna undgå vad som sägs, 
och därefter lämnar över besökarens recept till 
någon vars uppgift enbart består i att vara oförskämd 
och att dessutom peta in personens diagnos, lön, 
familjeförhållande och andra ”intressanta uppgifter”  
i direktsändning med ironiskt himlande ögon. 
Därefter kunde ju en illa sammansatt jury bestående 
av en person från ett läkemedelsföretag, en läkare 
som lyckats bota åtminstone en eller två, en uttråkad 
veterinär och en professor som sålt sitt goda namn  
till en omotiverat prissatt och verkningslös produkt, 
sitta och dela ut betyg och medicin. Där kan de sitta 
och rulla med ögonen när personerna lämnar rummet 
och blir själva kända på kuppen.

Jag vet, det låter inte speciellt troligt, men man 
bör ha i minnet att många av de program, produkter 
och recept som numera är stora tittar- och 
försäljningsframgångar, förmodligen inte heller lät 
speciellt troliga på idéstadiet för några år sedan… 

Lars Yngve
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För trettiofem år sedan visade han  
sitt förakt för den brittiska monarkin 
i God Save the Queen, och var 
anledningen till att alla på Buckingham 
Palace låg sömnlösa på nätterna.  
I den brittiska pressen beskrevs han 
som ”The biggest threat to our youth 
since Hitler”! Sex Pistols seglade förbi 
House of Commons och framförde 
låten som gjorde en del rosenrasande 
men inspirerade miljontals fler. 
Kanalfärden slutade med att alla på 
båten arresterades. Johnny Rotten 
slank dock undan arrestering, medan 
Storbritannien favoritentreprenör 
Richard Branson, inte gjorde det.  

Hur musikbranschen hade sett ut i 
dag utan Sex Pistols framfart, kan 
man bara spekulera i. Men Mr Lydon 
har förblivit den frispråkiga retstickan, 
provokatören, punkfågelskrämman, 
myten, legenden, den kompromisslösa 
artisten som tar sig friheten att göra 
precis vad fan han vill, när han vill. 
Oavsett om han gör reklam för smör 
(arvodet använde han för övrigt till att  
själv finansiera en stor turné med PiL  
och halverade biljettpriserna till fansen!),  
reality-tv eller skriver in sig på hotell 

Here’s

under namnet Pussy Lindquist III för att slippa de mest  
närgångna fansen, så gör han det alltid med en glimt  
i ögat och en vass kommentar – sparkade in så många  
dörrar för så många artister. Om man menat allvar  
med Polarpriset, och intentionen är att prisa människor  
som förändrat, på något vis fört musikutvecklingen 
framåt och dessutom skrivit om musikhistorien, så 
skulle Mr Lydon ha tilldelats priset för länge sedan. 
Och kopplingen mellan ABBA och Sex Pistols är inte 
så långsökt som man kan tro: Mr Lydon är ABBA-fan 
och Glenn Matlock inspirerades av ABBA:s SOS när 
han skrev riffet till Pretty Vacant. Det har gått 20 år 
sedan sist, men nu är Mr Lydon och hans PiL aktuella 
med nya plattan This Is PiL. ”Hello my name is John,  
I was born in London. I’m no vulture, this is my culture”. 
Så inleder han låten One Drop, på nya plattan, som 

kanske innehåller hans mest personliga texter hittills, 
56 år ung, från vaggan till scenen. 

Numera har han enligt egen uppgift nya gaddar, 
trots den dentala skräcken som en gång i tiden gav 
honom smeknamnet Johnny Rotten! 

Ello, Ello, in Sweden, svarar han när jag ringer, och 
inleder samtalet på samma vis som Public Image 
börjar, och rösten är omisskännlig.
”You are now entering a PiL-zone”, var förberedd på 
vaddå?

På att bli underhållna och att ha kul, och samtidigt 
lära sig en del saker som till exempel att tänka 
självständigt, ifrågasätta allt, tänka som en egen 

individ och att aldrig utestänga sådant  
som man inte förstår. Livet blir så 
mycket mer innehållsrikt om man 
tar till sig alla intryck. Det är först 
sedan man tagit in all information 
som man ska sålla. Man måste alltså 
först lära sig reglerna i samhället för 
att förstå hur man ska tillgodogöra 
sig kunskap innan man kan förkasta 
det som bara är skräp. Man måste 
ställa sig utanför allt man ständigt 
matas med och ifrågasätta, det är 
så viktigt att folk gör det. Det har jag 
gjort under hela mitt liv, det är därför 
som musikbranschen alltid har varit 
misstänksam mot mig. Folk som är 

individualister och går sin egen väg, 
som vägrar att bli korrumperade, vet 
man inte riktigt var man ska placera 
eller förhålla sig till. Jag har alltid 
varit tydlig och öppet ärlig med mina 
åsikter och min ståndpunkt, sådan 
är jag och har alltid varit, och det gör 
en del väldigt nervösa. 

Om du skulle beskriva dig, John 
Lydon?

Jag är i grund och botten en ärlig 
konstnär som uttrycker mig i skrift, 
med pensel, i sång och tal.

”En gång följde jag med min bror till irland och där 
blev jag arresterad eftersom mitt huvud tydligen slog 
på polisens knytnävar”

Det har gått 20 år sedan PiL gav ut ett 
album, varför har det tagit sådan tid?

Jag har ingen sponsring alls, backas 
inte upp av något skivbolag och 
tvingas därför att själv se till att även 
den ekonomiska delen går runt, 
vilket är ett tyngre arbete än vad man 
kan tro. Men om man vägrar att sälja 
sin själ så är den långa vägen den 
enda vägen att gå.

Du har alltid haft fantastiska musiker 
i PiL!

Ja men det är bara för att jag i första 
hand väljer människor som jag gillar 
för deras personlighet. Får man bara 
med människor som är på samma 
våglängd som en själv, så händer 
det alltid bra saker. Inför This Is PiL 
hyrde vi in oss i en studio på den 
engelska landsbygden och låste 
in oss där i en och en halv månad. 
Vi hade inget material skrivet när vi 
kom dit, all musik skapades på plats. 
Det är det roliga, att se och följa med 
den kreativa processen. 

Självaste Miles Davis kom in i studion 
när du spelade in Album i New York, 
spelade han någonting?

Nej, det gjorde han inte. Det var 
väldigt många etablerade musiker 
som stannade till för att medverka 
rent musikaliskt och socialt. 
Problemet med det var att vi höll 
på att arbeta och inte hade tid att 
umgås och vara trevliga med folk 
just då, tyvärr…

I One Drop, sjunger du ”We are the 
ageless we are the teenagers”, känns 
det så?

mina damer och herrar, ni har just klivit in i PiL-zone, var uppmärksamma  
på att det kan förekomma en och annan svordom… Jag tänker inte 
trötta ut er, eller mig själv, genom att rabbla mr Lydons bakgrund. De som 
eventuellt inte vet vem han är, kan sluta läsa redan nu, punk(t). 

  Johnny!

”Sid var dum som en klädhängare men också en 
av mina bästa vänner som jag hade oerhört roligt 
tillsammans med. men tyvärr vann drogerna över 
honom, det var verkligen tragiskt…”

”om man vägrar att sälja sin själ så är den långa 
vägen den enda vägen att gå.”
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ALBUm (1985)

Den här plattan var ju en milstolpe på en mängd 
musikaliska motorvägar pā 80-talet. Naturligtvis för 
mr Lydon själv, men även för mig, Bill Laswell, Ginger 
Baker, Steve Vai, Tony Williams och många andra.

Jag var i New York för en turné med John McLaughlin  
när jag fick en förfrågan från Laswell om att spela på  
PIL/Album. Ginger Baker satt utfattig på en bergs-
topp i Toskana/Italien och Album var Laswell’s 
projekt som möjliggjorde Gingers comeback till 
musiken. De föregående 10 åren hade han odlat  
oliver och målat tavlor. Jag och Ginger lärde känna 
varandra under inspelningen och gjorde sen åtskilliga 
plattor och turnéer ihop.

Steve Vai var mest känd för att ha spelat med 
Zappa, och den här plattan var definitivt ett startskott 
för hans solo karriär.

Laswell hade naturligtvis producerat ett flertal stor 
säljare tidigare men denna plattan definierade hans 
identitet som producent definitivt.

Det cirkulerar en hel del historier runt inspelningarna,  
bland annat att Laswell vägrade använda 
medlemmarna i PIL för plattan. Han lär ha haft dem 
inpluggade i studion och låtsas ha spelat in dem för 
att sen ersätta allt med sitt egna val av musiker. 

Jag vet att han också vägrade skivbolaget att 
höra en enda ton innan plattan var färdig och betald 
till sista dollarn. Han hade taperna hemma i flera 
månader tills Virgin gick med på hans krav.

Relationerna med Lydon var heller inte friktionsfria 
(enligt Bill).

Tyvärr träffade jag aldrig Johnny under inspelningen.  
Hade varit kul, men men…

 
Jonas Hellborg

Ja, faktiskt! Jag är 56 år ung och har,  
mot alla tänkbara odds, lyckats 
försörja mig på min musik i 30 år. 
Det hade jag verkligen ingen som 
helst tanke på när jag startade min 
musikkarriär. Jag kommer från en 
väldigt fattig arbetarklassbakgrund 
och var van vid att inte äga någonting  
över huvud taget, noll. Så jag vet  
och kan uppskatta saker och ting  
som kanske är betydelselösa för 
människor som kommer från en 

bättre bakgrund, sådant som de inte  
ens reflekterar över. Jag är i princip  
outbildad men har under resans 
gång sett till att skaffa mig 
kunskaper. Jag vågar nog påstå att 
jag kan ta en debatt med i princip 
vem som helst när som helst och 
argumentera på ett lugnt och sakligt  
vis, men politiker och andra verkar  
inte vara speciellt sugna på det.  

Hade väldigt gärna tagit en direktsänd  
debatt med de brittiska politikerna, 
men ingen tycks våga!

Ingen vågade debattera under en 
direktsändning med Groucho Marx 
heller!

Nej, just det. Groucho, han är 
definitivt en av mina favoriter, så det 
tar jag som en stor komplimang. 

Du bor numera i Los Angeles, hur är 
ditt förhållande med England?

Jag kunde inte stanna kvar i England.  

Jag blev trakasserad av polisen och 
tagen minst två gånger i veckan. 
Det var löjligt. Mitt liv blev olidligt. 
Vilket slöseri med polisens tid 
och allmänna medel. Med jämna 
mellanrum genomsökte de även 
mitt hus och letade efter narkotika. 
Idioter. De kommer aldrig att hitta 
narkotika hos mig. Jag använder  
inte narkotika och det gör ingen i  

min omgivning heller. Till sist stod 
jag inte ut längre utan flyttade. 
Polisen och jag har aldrig dragit jämnt.  
En gång följde jag med min bror till 
Irland och där blev jag arresterad 
eftersom mitt huvud tydligen slog på 
polisens knytnävar!

Hur var egentligen din uppväxt?
Vi var väldigt fattiga, men mina 
föräldrar såg ändå till att jag fick sunt 
förnuft och kärlek. Som sjuåring 
fick jag hjärninflammation vilket 
resulterade i att jag hamnade i 
koma i tre månader och i stort sett 
förlorade mitt minne. När du inte ens 
kommer ihåg ditt namn eller vem folk 
i din omgivning är, och det tar fyra 
år att få ditt minne att uppgraderas, 
då vill du liksom bara komma i kapp 
med rådande verklighet. På 60-talet 
i Finsbury Park kände alla varandra, 
och om du uppförde dig illa så fanns 
det alltid en förälder i närheten  
som kunde få dig på rätt spår igen.  
När du gick upp på North Bank 
visste du att alla var där. Det var en 
social mötesplats där man kunde 
umgås, på det sättet som man 
brukade umgås runt fotboll. Nu är 
det borta, politikerna gör vad de 
kan för att förstöra arbetarklassens 
kultur. Just politiker tillhör det som 
gör mig mest upprörd. Det är precis 
som Bryan Ferry beskriver det i Roxy 
Music-låten, Really Good Time: 
”You’re well-educated … with no 
common sense”. 

Hur upplevde dina föräldrar din 
karriär?

Från början chock, därefter skräck och till sist 
glädje. Jag stod mina föräldrar väldigt nära och 
jag älskade dem innerligt. Jag tror även att de var 
något mer tillåtande och förstående mot mig och 
min karriär eftersom jag var väldigt sjuk under långa 
perioder när jag var liten. 

Om Sid hade varit vid liv, hade du umgåtts med 
honom tror du?

Absolut, självklart! Sid var dum som en klädhängare  
men också en av mina bästa vänner som jag hade 
oerhört roligt tillsammans med. Men tyvärr vann 
drogerna över honom, det var verkligen tragiskt… 
Men jag hade absolut inte spelat med honom, Sid 
kunde nämligen inte spela alls, haha…

Du verkar alltid vara beredd på att försvara dina 
åsikter offentligt!

Ja, jag är så illa tvungen. Jag är en individ, och jag  
förväntar mig också att bli behandlad som en  
sådan. Jag uttrycker gärna mina åsikter offentligt 
och vet hur det fungerar i media. Jag tror till exempel  
inte på en regelrätt nationell stolthet eftersom 
det lätt skapar en ”vi och dom”-mentalitet. Det är 
inte riktigt meningen att kultur ska göra det, den 
ska istället frambringa en känsla av tillhörighet. 
Kulturella skillnader är bra, och nationell stolthet 
kan vara farligt. Det har jag uttryckt många gånger. 
Mångfald berikar världen.

Rise är en av mina favoritvideor, vad har du för 
förhållande till den i dag?

Jag gillar fortfarande låten, och videon är väl ett fint 
bevis på att man verkligen inte behöver ha miljoner 
pund för att göra en originell och bra video!

Sex Pistols blev invalda i Rock’n’Roll Hall Of Fame, 
men tackade nej!

Rock’n’Roll Hall Of Fame är för döda människor. 
Vi är i allra högsta grad levande! Vi sa åt dem att 
stoppa upp det i röven. Vårt budskap var enkelt. 
Vi gick inte med på att vår historia skulle slaktas, 
ändras eller förfalskas. Den biografi som Hall Of 

Fame hade satt ihop om Sex Pistols 
var så felaktig, så fel och så jävla 
elak, så det fanns ingen möjlighet 
för oss att acceptera deras äckliga 
utmärkelse. Informationssamhället 
är underbart, men ett begrepp som 
tyvärr ofta  
saknas är ”med sanningen överens-
stämmande” och vad det innebär! 

Invigningen till OS i London; om ni  
fått en förfrågan, hur hade du ställt dig 
till det?

Jag har redan blivit tillfrågad att 
medverka, men tackade nej. De ville 
censurera oss och så skulle vi mima. 
Det är ju självklart att jag inte kan 
tacka ja till något sådant, jag förstår 
inte hur det tänker? Bara själva 
tanken på att vi skulle censureras 
är äcklig. Censur filtrerar och 
förvränger verkligheten, och det går 
tvärtemot precis allt som jag stått för 
genom hela mitt liv. Ska vi framträda 
ska det till en ändring i programmet!

Det är alltså inte helt uteslutet?
Jag har ingenting emot att vara med 
som en hyllning till den brittiska 
musikbranschen, det är ju en sak 
som är bra för landet. Det tänkandet 
går som en röd tråd genom mitt liv, 
att man ska stödja det lokala och 
inhemska. Jag är exempelvis född 
och uppvuxen vid Finsbury Park och 
håller därför naturligtvis på Arsenal 
i fotboll, något annat vore helt 
otänkbart. Samma sak då jag gjorde 
reklam för Country Life Butter, en 
engelsk produkt. Det var ett givande  
samarbete som dessutom fick mig att 

förstå att det fortfarande finns genuina 
företag som inte är korrumperade. 
Företaget fick ett rejält uppsving och  
mitt arvode möjliggjorde att jag kunde  
ta PiL på en turné och dessutom 
halvera biljettpriser för fansen som 
skulle gå och se oss. Samtidigt  
är det lite roligt att de vill att 
jag ska framträda när OS går i 
England, jag har ju faktiskt irländskt 
medborgarskap…

Roy Hodgson, klarar han av jobbet 
som förbundskapten?

Jag ska säga dig att jag tycker att 
det är ett riktigt bra val, och jag är 
mäkta imponerad över vad han 
åstadkommit med Millwall. Han är 
rätt man för jobbet.

Kan någon över huvud taget vara rätt 
man för det jobbet, tänk på Sven-
Göran Eriksson?

Han får ingen sympati från mig, för  
om vi ska vara helt ärliga så var det  
ingen annan än han själv som försatte  
sig i sin situation, right! Jag anser 
dessutom inte att landslag ska ha  
en utländsk förbundskapten. 
Spelare må fungera illa och spela 
som sopor men det spelar ingen roll, 
vi älskar dem lik förbannat. Det är 
så det ska vara, support your local, 
right! Roy är mannen som kommer 
att stå stadigt vid rodret, det är min 
fasta övertygelse.

Finns det några planer på ett ge ut en 
PiL-bok?

Ja absolut, men en sådan ligger 
många år fram i tiden. Nu är jag mitt 
uppe i allt, men så småningom ska 

jag reflektera över denna period i 
mitt liv, absolut.

Anser du att PiL respekteras mer av 
dancegenren än av rockgenren? 

Jag vet inte… tycker nog att vi 
respekteras även inom rocken.  
Men det är klart att det är många 
inom dancegenren som samplar 
från våra plattor. Jag gillar ju folk- 
musik och brukar säga att PiL 
gör folkmusik, lyssna på Flowers 
of Romance. Och egentligen är 
arabisk, irländsk eller bulgarisk 
folkmusik samma sak och har alltid 
funnits i mig.

Har du någon gång under din karriär 
varit tveksam till att framträda live?

Aldrig. Jag älskar att framträda 
oavsett reaktionerna från publiken. 
Däremot är jag oerhört stressad innan  
det är dags att gå upp på scenen.  
Jag brukar säga att jag känner mig 
som en person som tagit amfetamin 
och tvingas sitta still. 

You could be right, you could be 
wrong, right?

Right!

Lars Yngve

”Jag är 56 år ung och har, mot 
alla tänkbara odds, lyckats för-
sörja mig på min musik i 30 år.  
Det hade jag verkligen ingen 
som helst tanke på när jag 
startade min musikkarriär.” 

”Rock’n’Roll Hall of Fame är för döda 
människor. Vi är i allra högsta grad levande! 
Vi sa åt dem att stoppa upp det i röven.”

”One Drop EP” är bandets  
första studioalbum på 20 år.

Fantombasisten Jonas Hellborg medverkade på PiL:s  
klassiska Album (1985), han tittar i backspegeln och 
minns från inspelningen av albumet:
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De personifierar en av den brittiska 
popbranschens största succéer under 
förra decenniet. Tillsammans med 
Coldplay, Embrace, Snow Patrol och 
en handfull andra band gav Keane den 
melodiska, inte sällan vemodiga och 
oftast radiovänliga poprocken ett får 
man väl säga oväntat framgångsrikt 
ansikte. Men idag nästan ett 
decennium senare har både hysterin 
och den inneboende pressen på 
bandmedlemmarna slutligen lagt sig. 

Det är därför det tagit dem fyra år att 
färdigställa nya albumet Strangeland.

– Ja, precis och det känns toppen, 
kommenterar sångaren Tom Chaplin 
när jag träffar honom på ett hotell i 
centrala Köpenhamn. Det är verkligen 
på tiden att vi får ut en ny platta att 
slänga rakt i folks ansikten. Nu handlar 
allt om presentationen, att köra ett 
hållbart recept för att folk ska hitta den.

Trummisen Richard Hughes 

uttrycker sig något mer subtilt och säger att bandet 
har kunnat dra fördel av den långa pausen. Kvartetten 
har bidat sin tid och har gått in för att putsa mer på 
soundet, välja rätt singlar, spela in videos och allt 
annat som hör till vid tillblivelsen av en ny skiva.

– Samtidigt är det förstås också så att är man borta 
för länge försvinner man från radarn, fortsätter Tom. 
Men lyckligtvis har vi lojala fans, så förhoppningsvis 
har de hängt kvar.

Fast oavsett vilket tycker sångaren att det var 
nödvändigt att arbeta utan tidsbegränsningar 
den här gången. Föregångaren, 2008 års Perfect 

Symmetry kom ut tidigare än vad det var tänkt från 
början, och hann aldrig gå igenom bandets filter 
ordentligt, menar han. Det blev aldrig den skiva som 
det borde blivit.

Enligt Richard var det viktigaste dock att låta 
klaviaturspelaren och låtskrivaren Tim Rice–Oxley få 
ordentligt med tid att knåpa ihop nytt material. Vilket 
gav resultat. Hundra idéer blev så småningom femtio 
färdiga låtar, varav nitton spelades in och de tolv med 
ett ursprung i de ”djupaste reflektionerna” kom med 
på den färdiga skivan.

Keane
– Yeah, vi är inne i en djup period nu, 

ler Tom. Det var väl av den anledningen 
de mest kraftfulla låtarna hängde med 
ända till slutet. Keane har alltid varit ett 
känslomässigt laddat band, och det 
vet ju folk om sedan tidigare. Därför var 
det viktigt att få till något på åtminstone 
samma nivå nu.

– Jag läste i biografin att ni fick en 
insikt om att ni så här femton år in i 
bandets historia faktiskt är vuxna vid 
det här laget. Var det något särskilt 
som triggade er att att gå åt det hållet 
den här gången?

– För Tim i egenskap av låtskrivare 
var det säkert så, menar Richard. 
Han har ett par kids nu. Sedan har vi  
allihopa hunnit gifta oss också. Det 
är väl en process man går igenom när 
man blir äldre. Plötsligt har vi gjort fyra 
skivor och försöker förbli etablerade.

– För mig handlar det om att se 
världen ur ett personligt perspektiv, 
tillägger Tom. Jag har breddat min 
syn och är förmodligen mer emptatisk 
nu än tidigare. Jag kan förstå andras 
åsikter bättre än förr eftersom jag har 
rest runt med bandet och träffat en 
massa olika människor

Fast resandet och de stora arenorna 
var bara en dröm då bandet tog 
sina första stapplande steg i slutet 
på nittiotalet. Precis som många av 

kollegorna fick Sussexbandet kämpa 
flera år för att något skulle hända, vilket 
i deras fall initialt betydde ständiga 
pubturnéer i London i skarven kring 
millennieskiftet. Att karriären gick trögt 
är ingen överdrift, men idogheten 
skulle betala sig. I januari 2004 
spådde BBC att Keane var det band 
som låg bäst till för att slå igenom det 
kommande året, och fyra månader 
senare gick deras debutalbum Hopes 
And Fears direkt in på den brittiska 
topplistans förstaplats. Fem och en 
halv miljoner sålda exemplar senare var 
bandet världsstjärnor.

– Det går inte att sätta ett pris på det 
som hände då. Det förändrade mitt liv 
totalt och är en del av mig. Jag önskar vi 
kunde gå tillbaka och uppleva det igen.

– Vad säger du om det här Richard? 
Blev det för mycket av det goda när ni 
äntligen slog igenom?

– Det var i alla fall viktigt att försöka 
hantera det. Vi åkte ut på landet när 
det var som värst för att ta in allt. Fast 
visst blev vi lite knäppa ett tag. Men vi 
lyckades komma över det.

Peter Eliasson

”Vi åkte ut på landet när det var som 
värst för att ta in allt. Fast visst blev  
vi lite knäppa ett tag.”

”Jag såg det här som ett feministiskt 
projekt och det kändes viktigt att inte  
göra min litteratur så ”fin” som möjligt. 

Som läsare får man känslan av att den 
här boken nästan har skrivit sig själv, 
som att den behövde få komma ut. 
Stämmer det?

Nej, eller det kanske är bra att det 
känns så. Det tog ganska lång tid att 
förvälla mina anteckningar från ett 
eget sorgearbete till litteratur. 

När väcktes idén till Det är bara regn 
och vad hade du för tankar kring det du 
skulle skriva?

Det var en sådan bok jag själv ville 
läsa när man inte kan skriva ner hur 
det känns för orden räcker inte till. 
Först tänkte jag att jag skulle skriva 
en citatbok med relevanta citat, 
eftersom det var en förlust som jag 
inte hittade skrivet om i böcker på ett 
tillfredsställande sätt. 

Boken är väldigt detaljrik i minnes-
fragmenten. Var det viktigt att vara lojal 
mot dina minnen?

Man förlorar ett vittne när man  
mister någon som inte längre är med. 
Jag ville rekonstruera historien, 
som en brottsplatsundersökning, 

och återge hur det var så exakt som 
möjligt. Jag har ett bra minne så det 
var viktigt för mig att vara så utförlig 
som möjligt. 

Boken har kritiserats för att vara för 
intern, som i Svenska Dagbladet (17/4) 
där Josefine Holmström skriver att  
” Det känns som att uttala sig om Alice 
Kassius Eggers dagbok”. Vad har du 
för tankar kring det?

Kritiken känns såklart väldigt jobbig. 
Jag har försökt att jobba bort från 
det interna och det har varit viktigt 
för mig att göra det. Men det finns 
också en tradition av att läsa kvinnlig 
text som väldigt privat - det finns 
saker som inte får skrivas för att det 
är för sentimentalt och känslomättat. 
Flickdagboksprosan har traditionellt 
betraktats som sämre litteratur. 
Jag såg det här som ett feministiskt 
projekt och det kändes viktigt att inte 
göra min litteratur så ”fin” som möjligt. 

80-talistgenerationens litteratur sägs  
använda många populärkulturella refer- 
enser och vara allt för självutlämnande.

Är det lätt att falla in i en klyscha?
Jag tänker att klyschan är en konstruktion.  
Jag kan inte heller minnas att det har skrivits  
sådan litteratur. Kanske på 90-talet.

Det är bara regn behandlar ett gediget sorgearbete. 

Hur var det att bli klar med den?
Jag kommer aldrig känna att jag blir klar. Jag skulle 
kunnat flytta ut i skogen och jobba med det här 
projektet hela livet. Men det senaste året har jag 
börjat på nya projekt, för att kunna börja stryka i 
boken. Det enda sättet att bli klar är helt enkelt att 
ge ut den.

Har du några planer på fler böcker eller andra projekt 
på gång?

Det kommer att bli böcker på något sätt.  
Just nu skriver jag om historiska kvinnor och 

Alice Kassius Eggers 
vill vara reaktionär

läser sonetter från 1600-talet. 
Men skillnaden kommer inte 
att bli så stor och jag kommer 
att fortsätta skriva det ganska 
patetiska och känslomättade. 

Nuförtiden förväntas litteraturen 
vara så kognitiv, jag vill att det ska 
vara ”Sturm und Drangigt” - det är 
reaktionärt. 

Maja-Stina Åsberg

Alice Kassius Eggers förenar tonårskärlek och sorg med bitterljuv poesi i skarven mellan tonår och vuxenhet. För en knapp månad sen släpptes hennes debutbok  
Det är bara regn, en berättelse om döden, där fragmentariska minnen vävs samman till bakgrundsmusiken av the Cure, my Bloody Valentine och the Smiths.  
trots ett redan pressat schema lyckades författaren klämma in en intervju på bussfärden mellan två möten.
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Billy Currie

Brilliant

Den andra versionen av Ultravox hade 
sin storhetstid under första halvan av 
80-talet, då maestro Billy Currie lärde 
känna Midge Ure under sidoprojektet 
Visage, som hade en hit med Fade to 
Grey 1980, då pvc-punken avtog. Billy 
Currie rekryterade Midge till Ultravox, 
spelade in låten Vienna, som inte bara 
innehöll ett högst osannolikt viloinsolo 
utan dessutom visualiserades med 
en video som var den första i världen 
som använde widescreen-format. 
Då har jag fortfarande inte ens nämnt 

att bandets sångare Midge Ure 
anlagt en välansad tunn mustasch! 
Dåtidens komplicerade syntljud kan 
man säkerligen numera återskapa på 
en halvdålig mobiltelefon, då fick man 
koppla sladdar som den gamla tidens 

växeltelefonister. De blev ett av de stora 
banden under första halvan av 80-talet 
och tillhörde de ledande banden i 
en genre som kom att kallas för New 
Romantic. Allt gick under några  
år som på räls, med albumen Vienna, 
A Rage in Eden, Quartet och Lament. 
Men, 1984 hade det redan börjat 
gnissla i syntmaskineriet då Midge 
Ure inte bara skrev Do They Know 
it’s Christmas tillsammans med 
Bob geldof, utan även ansvarade 
för Live Aid och dessutom samtidigt 

arbetade på sin kommande soloplatta 
The Gift. Billy Currie blev heller inte 
inbjuden till studion och medverkade 
inte på videon till jullåten, sprickan 
mellan Ure och Currie var väl synlig. 
När så Lament skulle spelas in var 

Ure upptagen med andra åtaganden än att ratta 
moderskeppet Ultravox. Detta till trots blev även den 
soundmässigt svulstigare Lament en stor framgång 
främst tack vare singlarna Dancing With Tears in 
My Eyes och Love’s Great Adventure. 1986, efter 
den floppande plattan U-Vox, upplöstes bandet. 
1992 recyclade Billy namnet Ultravox och startade 
upp med sig själv som enda originalmedlem och 
gav ut de kommersiellt misslyckade albumen 
Revelation och Ingenuity. 2009 återförenades de 
fyra originalmedlemmarna och genomförde turnén 
Return of Eden, som växte även till en part 2. Detta 
blev upptakten till att man började diskutera att 

eventuellt skriva nytt material. Nu släpper alltså 
Ultravox andra upplagan med originalmedlemmar sitt 
första album på 28 år. Deras stringenta stadionsynt 
på kommande album Brilliant låter helt rätt 2012, och 
man känner omedelbart igen bandet redan efter första 
tonen på Live Again som inleder albumet Brilliant. 

Albumet har 80-talets Ultravox-DNA 
i varenda låt och skulle, mer eller 
mindre, ljudmässigt ha kunnat vara 
inspelad mellan A Rage In Eden och 
Quartet. Maestro Billy Currie är inte 
bara en stor del av Ultravox speciella 
sound, med sin slirande ARP Odyssey 
och sitt fiolspel, utan numera även 
kusligt lik Anthony Hopkins, eller 
Hannibal, om ni hellre vill:

Det är oerhört glädjande att du tycker  
det, du är den första som lyssnat 
och gett mig feedback på albumet. 
Just vårt speciella sound, var en del 
av det vi diskuterade och ställde oss 
lite frågande till om vi verkligen skulle 
lyckas hitta tillbaks till igen. Så när 
du påpekar just detta så förstår jag 
att vi lyckats! Vi spelade in i Montreal 
och under flygningarna dit satt jag 
och funderade en hel del. Jag hade 
en del låtidéer med mig till Rise, och 
när vi väl började spela så föll bitarna 
fort på sin plats och alla bidrog och 
gjorde sin del. 

Fanns det någon tveksamhet inför 
comebacken?

Det var vår gamla manager Chris 
O´Donnel, som numera jobbar på 
Live Nation, som kontaktade oss 
och påpekade att det var 30 år 
sedan Vienna gavs ut och sa att 
om vi någon gång funderade på att 

”1984 hade det redan börjat gnissla i syntmaskineriet 
då midge Ure inte bara skrev Do they Know it’s 
Christmas tillsammans med Bob geldof, utan även 
ansvarade för Live Aid och dessutom samtidigt 
arbetade på sin kommande soloplatta.”

återförenas, så ansåg han att det  
var det läge att göra det då.  
Vi uppmuntrades även av EMI som 
nyligen remastrat John Foxx katalog, 
och som tyckte att vi gott kunde fira  
30-årsdagen av vår första hit, Vienna. 
Men vi kände oss alla lite nervösa 
inför att träffas igen, det hade gått 
många år och vi skiljdes inte som 
vänner, direkt, dessutom har jag haft  
en dispyt med Midge, ang låträttig- 
heter, tidigare, så, det var med fjärilar  
i magen hur det skulle kännas att  
träffas igen. Men det gick förvånans-
värt smidigt och kamratskapet 
gjorde comeback direkt. 

Skillnaden på Midge och John?
John Foxx agerade som frontfigur  
och sångare, så i vilket sammanhang  
vi än befann oss kretsade allting 
kring John, och vi andra fick hålla  
oss i bakgrunden. Personligen kom  
jag väldigt bra överens med John 
och vi hade bitvis oerhört kul till- 
sammans, men han var i första hand  
ansiktet utåt. Midge är mera en 
kompis, musikerkollega och 
bandmedlem. 

Ni åkte ut på turné 2009, varför valde 
ni att spela Rage I Eden i sin helhet?

Rage I Eden valdes eftersom det  
i allmänhet är våra fans favorit album.

Du är ju klassiskt skolad violinist, var 
det knepigt att spela fiol i mitten av 
70-talet?

Inte alls. Jag hade en förmåga att 
kunna improvisera och det ledde 
snabbt till att jag fick kontakt med 
andra musiker inom olika genrer. 
1973 ringde min polare Ed och bad 
mig komma till London och träffa en 
kille som hade ett band som hette 
Tiger Lily. Vi spelade akustiskt med 
fiol, akustisk gitarr och sång, det lät 
väldigt originellt och nyskapande 
med en touch av klassisk musik. 
Året därpå gjorde vi musik till en soft 
erotisk film och för gaget köpte jag 

mitt första el-piano. När vi därefter  
träffade på Steve Lillywhite och fick  
kontrakt på Island, så kom vi även i  
kontakt med Brian Eno. Våra tre skivor 
spelades in under 76,77 och 78, när  
punken dominerade, vilket gjorde att  
vi hamnade lite grann utanför hela 
den genren. 1979, efter en ganska 
framgångsrik USA-turné, beslöt John 
Foxx sig för att göra ett soloalbum.  
I denna veva sprang jag på DJ Rusty, 
som ägde en klubb där han bland 
annat spelade Ultravox, Bowie och 
Kraftwerk och den typen av musik. 
Han avslöjade att han hade ett band  
som hette Visage och som skulle 

spela in musik som passade på hans  
klubb, och han frågade om jag ville 
vara med i bandet. Jag tackade ja och  
vi började umgås frekvent i Visage. 
Under en konsert sprang jag av en 
händelse ihop med Gary Numan 
som berättade att han gillade Ultravox 
och dessutom var väldigt influerad 
av elektronisk musik. Det visade sig  
att han skulle ut på turné och frågade  
om jag ville vara med. Jag tackade ja 
även till det. Under den turnén skrev 
vi Fade to Grey. 

Bara sådär?
Ja, Chris och jag skrev musiken till 
Fade to Grey när vi soundcheckade 
på Gary Numans turné. När vi kom 
tillbaka från turnén tog jag Ced 
Sharpley och Chris till Visage 
studion för att spela in den, men jag 
gjorde ingenting med låten förrän 
det visade sig att Visage hade brist  

på spår på vårt första album. Jag gav Midge 
musiken på kassettband och han skrev text- och 
melodidelen.

Vilka av låtarna anser du att du lyckats mest med rent 
instrumentalt? 

På piano, Astradyne och med violin, The de Ascent.  
Men det skiftar nästan för varje dag, även mitt solo  
i Hymn, det har lite klassiska inslag som jag gillar. 
Men det är alltid svårt att plocka ut favoriter ur det  
man själv skapat. Man kan alltid hitta saker som 
kunde varit bättre, man är gärna självkritisk i överkant.

Om du jämför att spela in nu med den teknik man 
använde under era glansdagar!

Oj, ja det är sannerligen stor skillnad. Tekniken har 
ju gjort framsteg som är enorma. När vi spelade in 
Vienna så hade vi problem med att synka allt, och 

fick manuellt vrida upp tempot på Vienna. Nu satt 
vi i princip med våra laptops, med program som är 
helt underbara att använda för att skapa med. 

Till skillnad från andra band som kom fram under 
samma era slog ni aldrig stort i USA?

Vi har funderat mycket på det… Det enda vettiga 
svaret på detta måste helt enkelt vara att vi är för 
europeiska, såväl i musik som i image. Vi spelade  
in hos legenden Conny Plank i Berlin, och har ju 
alltid varit noir i vår framtoning och i våra videos.  
Kanske är det just det som gjort att den amerikanska 
marknaden aldrig riktigt förstått – eller tagit till sig 
vår musik. Den enda låten som gått hem over there 
är Reap the Wild Wind, men inte ens den gick 
speciellt bra utan klättrade bara upp till plats 70 på 
den amerikanska Billboardlistan.

Ni var inte ett goodtime rock’n’roll band, kan det bero 
på det?

Kanske, men det fanns ju andra brittiska band som 
lyckats i Amerika. Men visst, vi hade en allvarlig 
image och en del kanske missuppfattade oss som 
uppblåsta, distanserade och kalla. Men det var ju 

”Vi är för europeiska, såväl i musik som i image.  
Vi spelade in hos legenden Conny Plank i Berlin, och 
har ju alltid varit noir i vår framtoning och i våra videos”

”Visage må ha rätt om titeln Fade to grey 
anspelade på Ultravox hårfärg 2012, musikaliskt 
låter de dock lika vitala som på storhetsperioden 
under neonfärgens årtionde. ”

Det har funnits två olika inkarnationer av Ultravox med två olika 
frontfigurer som aldrig träffades: Den första existerade under andra 
halvan av 70-talet och gjorde tre album under ledning av sångaren och 
låtskrivaren John Foxx. Den upplagan tog vid där Roxy musics andra 
platta For your Pleasure slutade. Det var med andra ord ingen slump att 
Ultravox första album också producerades av Brian Eno. 

själva intentionen, vi var seriösa och 
allvarliga och tog vår musik på ett 
oerhört stort allvar. 

Tror du att förutsättningarna är bättre 
nu med Brilliant år 2012?

Faktiskt. På 80-talet hamnade vi 
mellan band som Simple Minds 
och Psychedelic Furs, band som 
lyckades bra på de amerikanska 
radiostationerna. Den nya plattan 
har ett bra radioljud och låtar 
som passar även på amerikanska 
radiostationer, så jag tror att vi har 
en chans att lyckas även i USA  
om vi spelas på stationerna där.  
Dessutom har vi ett skivbolag i ryggen 

som tror på oss och som ser till att vi 
gör fler spelningar i varje land. Vi har 
kreativ energi i Brilliant och hoppas  
att våra gamla fans uppskattar den 
och att nya fans tillkommer och 
kanske upptäcker vår katalog.
Visage må ha rätt om titeln Fade to 

Grey anspelade på Ultravox hårfärg 
2012, musikaliskt låter de dock lika 
vitala som på storhetsperioden under 
neonfärgens årtionde. 

Lars Yngve
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mycket fotografi
I Moskva är det mycket fotografi. Där pågår just nu 
den 11:e fotobiennalen, med mer än 500 utställ-
ningar. Biennalen öppnade sina första utställningar 
under februari och den sista öppnar i juni. Det är nog 
en av världens största fotofestivaler. Fotomuseet har  
deltagit vid flera tillfällen. Vi har presenterat Emil 
Heilborn, Hans Hammarskiöld, Lisa Selin, och många  
fler för den ryska publiken. Arrangör för biennalen är 
Moskvas Fotohus och dess enväldiga och mycket 
karismatiska chef Olga Sviblova. Jag träffade henne 
första gången 1999. Min envishet den gången har 
gett mig en särskild ingång till Moskvas fotohus.

Fotografi är stort just nu. Kvantitet är dock inte  
alltid att föredra framför kvalitet. Mycket av det foto  
som visas just nu är ängsligt och utan självrespekt.  
Montagen är stora, det är glassigt och snyggt, 
tillknölat och ofta överarbetat.

Fotografi är inga konstigheter! Foto, tycker jag,  
är som bäst då det är ”pang på rödbetan”. Alltid har  
fotografer arbetat i mörkrum, trilskats med vätskor eller 
som nu i datorer, men i slutändan är det bildseendet,  
närheten och nerven som avgör om det är en bra bild.

I Moskva har man tagit fasta på det här. Olga och 
hennes personal har, runt om i Moskva, utställningar 

som alla betonar det enkla. Ofta svart- 
vitt, lagom format med den påföljden  
att motiven tränger fram och får ta plats.  
I fotohusets egna utställningsytor 
finns fem våningar med klassiker och 
blivande klassiker.

William Kliens serie New York 1955 är  
i sin enkelhet ett fotografiskt mästerverk. 
Man både känner igen sig själv, New 
York och den tidlösa människan.  
Lika klassisk är America By Car, The 
New Cars 1964 av Lee Freidlander, 
som jag här äntligen får se i hela sin 
massiva mängd. Kohei Yoshiyukis The 
Park är ett märkligt tidsdokument från 
Japan på 1960-70 talen. En park, där 
allehanda offentlig fylla och likaledes 
offentlig sex förekom och sen då dessa 
fotografiska betraktelser. Det känns 
nästan lite fult och kinky att titta på de här 
bilderna, där människornas ögon lyser 
tomma och vita genom blixten och den 
infraröda filmen. Martin Parr har kallat 
projektet ”en briljant genomförd  

social dokumentation”. Ett lika märkligt 
och genomträngande projekt hittar vi  
på museets bottenvåning. From the  
Los Angeles Police Department, 
Don´t Move, Smile. Polisbilder, 
brottsplatser, förövare och offer allt 
nogsamt dokumenterat, både med 
kamera och med penna. Till exempel 
den bilden där två personer den 25 
augusti 1933, mitt i lunchen, har blivit 
kallblodigt avrättade på en restaurang. 
Den ena har fallit mot väggen och den 
andra rakt ner i spagettin. På ett annat 
fotografi är det tidig morgon där diset 
stiger upp, det är den 17 februari 1955. 
Under en bro står ett antal bilar och 
vid dem tre män i kostym. På marken, 
ligger ett lik. Uppe på bron ser man två 
betraktare.  Den här serien fotografier 
är väldigt cineastiska, jag tänker direkt 
på Gudfadern och Chinatown. Det är 
bilder som har förevigats i den flod av 
populärkultur som har sprungit ut ur 
USA under efterkrigstiden.

Moskva har utvecklats till en av 
världens fotografiska huvudstäder 
och det märks.  Ryssland har alltid 
varit ett kulturland och Moskva är 
en kulturstad, inte minst för oss som 
kommer från relativt kulturfattiga 
Norden. Jag vill påstå att fotobiennalen 
i Moskva är lika bra som Paris Photo 
eller fotofestivalen i Huston.

 
Petter Österlund
Fotomuseet Sundsvall

Petter Österlund
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VåRoFFER

Fantastiskt vårväder vi förärats denna 
dag i maj. Har god lust att stämma in i 
andra strofen ur Stravinskijs Våroffer. 
Olyckligtvis lider jag av svårartad 
tondövhet så jag kniper istället min käft 
och skonar min strävhåriga tax Serenius 
från vidare öronskav. Min paroll är och 
har alltid varit att man skall vara snäll och 
hänsynsfull mot sina husdjur. Ty hundar 
har från födseln utrustats med fasligt 
känslig hörsel. Det säges exempelvis 
att hundar kan höra ett koppel tagas ner 
från en hatthylla på avstånd upptill inte 
mindre än femton kilometer från hundens 
aktuella vistelseort. Imponerande!

Det i föregående stycke omnämnda 
vårvädret var anledningen till att under-
tecknad denna soliga fredag varit ute 
och luftat sidovagnsmotorcykeln på våra 
slingriga och likaledes soliga riksvägar.

Sidovagnsmotorcykeln luftades 
faktiskt så till den milda grad att den 
numera står parkerad en god bit ut på en 
sumpig åker. Ja, parkerad och parkerad 
föresten. Den befinner sig mestadels 
över ytan hyfsat långt ute på en sumpig 
åker. Om sanningen nu ytterligare skall 
pressas fram, så mellan er och mig, är 
nog skicket på sidovagnsekipaget mer 
tillknycklat än hyfsat. Givetvis avvek den 
humla vilken enligt min åsikt var vållande 
till avåkningen från olycksplasten. 
Humlans signalement är dock ganska 
vagt och jag håller det icke för troligt 
att den lymmeln någonsin kommer 
identifieras bland traktens tiotusentals 
fritt flygande humlor. Innan jag uttalar 
mig vidare i ämnet avser jag dock 
konsultera mitt försäkringsbolag.

Bonnjäveln, förlåt markägaren, var 
icke hemma. Alternativt underlät den 
faen bara att öppna dörren. Spenderade 
gott och väl en halvtimme desperat 
ringades på ytterdörren i förhoppningen 
att rekvirera denne bondlurks förlåt 
markägares traktor för bärgning av 
mitt sidovagnsekipage. Till ingen nytta 
behöver jag kanske inte infoga?

Iförd svart skinnställ och tunga kängor  
tvingades jag paradera med såväl 
hjälmen under armen som nesan av den  
förlorade motorcykeln närmre tiotalet  
kilometer längsmed den slingriga 
riksvägen i den stekande eftermiddags-
solen. Urlakad och rosaskimrande likt 
ett syrligt lackmuspapper anlände jag 
fullständigt utmattad till bostaden. Jag 
vill tacka den halvblinda farbrorn i Fiat 
Ritmon för liften de sista tio kilometrarna.

Efter en rejälare lunch bestående av  
1/2, kokt hummer med Ibisdressing som  
förrätt. Tournedos Rossini med portvins- 
sky och Hasselbackspotatis som huvud-
rätt avrundat med fikon och kanderade  
valnötter känner jag mig nu i betydligt 
bättre slag. Då återstår blott två frågor.

A) Hur fräschar man bäst upp ett 
svettigt skinnställ?

B) Hur botar man snabbast diverse 
skavsår på varierande kroppsdelar?

Nej nog med grubblerier, nu blifver 
det istället läderhjälm och bilhandskar 
på för här skall ut och köras cabriolet 
medan solen ännu är uppe!

 
Med lyft cylinderhatt önskas en  
trefvlig helg 
/Grefve Fågelsparre

KoRSoRD, FotBoLL, EURoViSioN  
oCH SHERLoCK HoLmES PiLSNERKUNgENS SAmLiNgAR

Nu går vi här i väntans tider. Våren har inte kommit och 
definitivt inte sommaren. Detta utnyttjar jag till max. 
Jag är van vid att vänta. Man blir det efter många års 
musicerande. Korsord är faktiskt inte något som jag 
börjat med lagom till medelålderns gyllene årtionden, 
utan detta började jag redan vid en annan väntans tid; 
skaffa barn-tiden, i mitt fall yngre 20-årsåldern. 

Eftersom jag inte fallit för Sudoku (jag tror att jag 
har något emot siffror, som inte har något praktiskt 
syfte), så är korsord (ord utan praktisk anknytning, 
däremot, det är mumma. Detta har alltid intresserat 
mig. Snacka skit, fabulera, berätta, belysa och 
kommunicera, det är grejor det). Det perfekta 
tidsfördrivet. Min favorittidning är: ”Krysset” och min 
favorit korsordskonstruktör: ”Sarah Kihnman”. Vad 
blir: Hopp i grus? Jo: Örsprång. Ett typiskt utdrag ur 
ett ”Sarah-korsord”. Jag gillar alla sorters korsord, 
men inser att den dag man har en favoritkonstruktör, 
då är man rejält biten. Den bästa biten med Ystad, 
är ställena kring Regementsgatan (gör om den 
till en gågata!), och pärlan är: ”Kings head”! Här 
kan man titta på fotboll, äta en bit (en mycket stor 
bit. Som Staina säger: ”Ät nu upp, så att det blir 
fint väder imorgon”) och dricka bir. Fotboll, så här, 
både i Allsvenskans uppstart och samtidigt i alla 
europeiska ligors upplösning och cupfinaler, är något 
av det finaste, vi kan få uppleva i väntans tider. Det 
är spännande. Experternas tips kommer på skam, 
bollen är rund och kulmagen likaså. I fotboll kan allt 
hända.

Egentligen, tycker vi inte om överraskningar alls. 
Som att våra besparingar har förvandlats till noll, trots 
att banken sade miljoner! Det regnar, trots att SMHI, 
sade att det skulle vara soligt. Eller att en komet är på 
väg mot Jorden. Men i fotbollens värld är utgången 
tillåten och förlåten. 

På tal om låten: Bästa låten!
Eurovision Song Contest: Ett musikaliskt 

Interrailkort, som tar dig vart du vill, på 3 minuter.
Jag älskar Eurovision! Inte för att den bästa 

musiken presenteras här, utan för att ett helt land, 
ska enas kring ett vykort. Hur svårt är inte det? 
Sedan ska dessutom hela Europa, enas kring det 
gemensamma. Inte konstigt att det ibland blir:

Kebabätande joddlare spelandes nyckelharpa, 
klättrande på en lökkupol, iklädda kilt, sjungande 
på spanska, spejande ut över ett hav av Tzaziki och 
brunsås, representerandes Island.

”Iceland: Twelve points”.
OK: Musikaliskt, så har det blivit mer likriktat. Det 

blir svårare att urskilja skillnaderna mellan de olika 
länderna. Men, är inte det som med flygplatser: 
alla ser likadana ut!? Det är lite synd, men kanske 
nödvändigt, för att alla ska känna sig som hemma. 
Och detta är meningen, med både flygplatser och 
Eurovision. Jag känner mig åtminstone hemma ...

En man som kanske hade kunnat räkna ut både 
fotbollsresultat och Eurovisions, är Sherlock Holmes. 
När jag läste böckerna om honom i mina tonår, var jag 
trollbunden av miljöerna och stämningen. Det samma 
hände i teveserien som gick i vintras. Jag har precis 
tittat klart på säsong 2 och längtar efter den 3:e, som 
börjar att visas 2013. Den är förlagd i modern miljö, 
men lika magisk, för det. Sherlock lider av lika delar 
ADHD som Asperger. Han inte narkoman längre, 
utan nikotinist. Han löser allt!

Förutom sitt sociala liv. Han är Google i rolig hatt.
Nu tänder vi brasan, rostar av grillen, öppnar 

uteserveringarna och välkomnar våren!

Jonas ”I startgroparna” Jonasson

I Danmark går kultur och öl hand i hand,  
och denna både bildande och törst- 
släckande  symbios började med  
Carl Jacobsen (1842-1914), vars far  
Jacob Christian grundade 
Carlsbergbryggeriet.

Gossen Carl visade tidigt intresse 
för konst, och redan som åttaåring 
köpte han en kolorerad teckning 
med Istanbulmotiv av genre- och 
landskapsmålaren Martinus Rörbye 
(1803-1848), och därefter följde 
bildningsresor till Italien, innan fadern  
satte honom i bryggarlära i Strasbourg,  
München, Wien och Edinburgh.

Bryggeriet gick lysande. Carl samlade  
konst – först måleri och senare asiatisk 
skulptur, stiftade Carlsbergfonden 
som än idag är landets mest betydelse- 
fulla kulturstiftelse, skapade det 
konsthistoriska museet Glyptoteket, 
och bekostade åtskilliga offentliga 
utsmyckningar i Köpenhamn. 
Däribland Den Lille Havfrue (1913).

Carl samlade genom livet, nästan  
maniskt, och ett av hans första mer  
spektakulära inköp var 5 490 pre-
historiska stenredskap – inkluderande 
ett stort antal skärverktyg av obsidian, 
eller vulkaniskt glas, som bröts på tre 
grekiska öar. 

Försäljaren av denna ansenliga 
mängd flertusenåriga objekt var 
Athanasios Rhousopoulos, Greklands 
förste arkeologiprofessor, som försåg 
åtskilliga museer och samlare med 
unika artefakter.

Och Carls kollektion växte 
hämningslöst inom alla kategorier.  
Det blev klassiska oljemålningar, likaså  
klassiska skisser, italienska sakrala 
marmorfriser från 1500-talet, och 
franska bronsmedaljer och plaketter. 
Varefter samlarvurmen gick till bortre 
Asien med kultföremål från Kina, 
Japan och Java – enkannerligen 
figurer som litet slarvigt brukar kallas 
Buddhabilder och gudabeläten.

Men Carl var inköpare, inte insamlare,  
vilket gjorde honom till en stor kund  
hos dåtidens konsthandlare i 
Tyskland och Frankrike; till synes utan 
ekonomiska begränsningar.

Dock gick han på minor i bildkonstens  
värld, eftersom hans fascination var 
större än hans kunnande – omgiven 
som han var av ”rådgivare”.

Således visade sig hans Rembrandt- 
målning Studenten, inköpt i Köln  
1888, vara en Drost från omkring 
1653 – och på liknande sätt var 
det med hans Rubensolja och 
hans Michelangeloskiss. Fast hans 
Cranach och hans van Ruisdael är  
och förblir tveklöst äkta.

Som antropolog noterar jag särskilt 
hans asiatiska skulpturer och finner 
skyddsgestalterna från japansk 
Kamakuraperiod (1185-1333) unika.  
Men sätter ett frågetecken för 
dateringen av hans tusenåriga hindu- 
buddhistiska lavaskulpturer från 
centrala Java. 

Sedan kommer den stora 
tveksamheten, som på intet sätt 
förringar bryggarens insats för 
kulturlivet som donator och mecenat. 
För idag skulle vi nog säga att objekten 

EmiLy AND i 

Tungsint och hungrig sitter jag och 
längtar efter att bli fylld; av ostsmörgås 
och kaffe, av roliga, spännande 
händelser. Jag vill flyga på moln, vara 
glad och lycklig. Det är så tråkigt med 
tomrum, som en oändlig långfredag. 
Magen kurrar och tjatar mig mot köket. 
Själen vill dansa deliriumdans, men 
irrar omkring i en badhusdimma av 
trötthet efter kalas med för mycket vin 
och för lite sömn. Emily, Emily vad gör 
jag av mitt liv? 

Idag är det diet, inget bröd och inget 
kaffe, bara grönsaksjuice. Telefon och  
mail står tysta. Kan det vara just rädslan  
för tomhet som gör att vi låter företagen,  
d.v.s oss, expandera utan hänsyn, 
okänslig inför människor och jord?   
Bara vi får maximera i aktivitet?  
Det kanske inte är pengarna som styr!? 
Vi har skapat ett ekorrhjul och klagar 
högljutt, men hoppar inte av...

Värmen dröjer sig kvar från 
gårdagens kalas. Producenter, 
skivbolag, bokare, musiker, hårfixare, 
radiofolk; medmänniskor som erbjudit 
sin tid och hjärta till detta på livets 
offeraltare, där vår oåterkalleliga 
livshistoria skrivs i sten. Vi har ”maxat” 
i denna lek, för oss högst allvarlig, att 
göra en skiva. ”Det gör ont”, säger  
min vän producenten. Så sant, det 
känns som att pressa sig genom en 
sil. Man kommer ut på andra sidan, 
förändrad, omfördelad, men vid liv.

Igår var det världsrelease av  
”Emily and I” och vi firade med alla 
makter möjliga. Vi sjöng, åt mat på 
mysigaste restaurangen i Stockholm, 
drack champagne och spelade gitarr....  
Rädslan avbryter och manar till 
vaksamhet kring festens lyckopoäng.  
Tänk om det ändå var ett misslyckande?!  
De låtsades nog bara att de hade 
trevligt, allt är ett skådespel där vi 
egentligen lider....

Vem är det nu som pratar i mitt 
huvud? Är det jag eller.....?  

Release  - släpp mig loss, det är vår! 
Solen skiner över hustaken och i mig 
gnolar nattens ansikten och händelser. 
Livet är ändå underbart och kärleken 
finns!!!

Hörde ni det nya tonfallet? 
Nödvändigt att delge är, kära läsare, att 
jag just bröt min fasta. Gick ut i köket, 
tog koffeinfritt snabbkaffe, två skivor 
danskt rågbröd med avokado på.  
Gudomligt gott! Världen är ny.  
En positiv recension av skivan dimper 
ner i mailen. Jorden rör sig igen....
någon tackar för kalaset, kämparviljan 
sprider sig...liv...liv...liv....jag lever....Ser 
du, Emily, jag klarar mig bra! Lite lyckad 
i alla fall?

Vad är det som styr egentligen? Jag 
är som en nickedocka, en tamagotchi, 
ett menlöst offer för yttre påverkan....
denna bergodalbana på grund av en 
smörgås? 

Sofie Livebrant

Att vara först betyder inte per automatik  
att man dessutom är bäst eller mest 
framgångsrik. Ta industri, hardcore 
eller bara metalbandet Prong från 
The Big Apple. De var tidigt ute med 
sin hybrid av hårdrock, Killing Joke och 
industri och för någon sekund så var 
de bandet alla talade om men sedan 
blev det tyst, pinsamt tyst till och med. 
Efter turnén för deras bästa platta 
”Rude awakening” splittrades bandet 
för att återbildas några år senare.  
Men deras avtryck var betydligt större 
än så. Den moderna rockmusiken med  
malande gitarrer, korthuggna text-
fraser och en tydlig grafisk profil hade 
inte funnits om det inte varit för Tommy 
Victor och hans bandkompisar. Sedan 
blev detta rent allmängods och band 
som Korn, Nine Inch Nails och många 
många fler tog efter. Jag minns själv 
en spelning på KB i Malmö som var allt 
annat än välbesökt. Vi var 2 pers från 
Linköping, ett gäng från Göteborg och 
några fulla danskar som säkert gått fel 
men likväl bjöds det på hårdsvängande 
crossover som man inte glömmer i 
första taget.

Tommy Victor började söka sig 
till andra arbetsgivare. Han är ju en 
flink strängbändare så erbjudanden 
saknades inte. Glenn Danzig var tidigt 
med att låna in hans gitarr och även 
 Al Jourgensen i Ministry tyckte att 
det var en bra idé att hyra in Tommys 
tjänster. Men hela tiden har han jobbat 
med hans eget band. Nu släpper  
Prong en ny platta. ”Carved into stone” 
heter den och den är skitbra. Troligen 
kommer den inte bli plattan som 
förändrar världen men det har Prong 
redan gjort för länge sedan…

Jerry Prütz

iN it FoR LiFE

Vill du skriva en pjäs, en roman eller en novellsamling 
och vet inte riktigt hur man kommer igång? Då har  
du kommit rätt. Fatta bara min skrivarhand, så ska 
 jag leda dig fram emot framgång, succé, försäljnings- 
rekord och ev. Nobelpris. Jag brukar ofta säga, att 
man kan bara man vill. (Jag skulle hur lätt som helst 
kunna bestiga Mount Everest i lågskor, men jag  vill 
inte och det är därför det inte har blivit av.)

Är du mä? Ja, det är klart du är mä, annars hade du 
aldrig läst så här långt.

Bör jag sitta vid fönstret och skriva, kanske du 
undrar nu. Jag svarar så här:

“Ja, om utsikten inte distraherar dig utan inspirerar 
dig. Exempel:

En stridsvagn rasslar förbi.
En ljusbrun häst stegrar sig.
En vit koltrast (albino) drar igång koloraturen.
Allt detta INSPIRERAR dig.
Men en stridsvagn som står stilla,
en häst som betar gräs,
en koltrast som har matrast och är tyst,
allt detta DISTRAHERAR dig.

Därför bör du se till att ha fönsterluckor, så att 
du till hälften kan skydda dig från den omgivande 
verkligheten.

Det är ett generellt recept: 50% fantasi, 50% 
verklighet. Vi hinner inte just nu definiera dessa 
begrepp – ni får vara bussiga att lita på att jag vet vad 
jag talar om.

Nu kanske du ställer en ny fråga. Ställ den här!
“Ska man läsa Dostjevski eller Amelia för att det 

ska börja spritta I skrivarmusklerna?”
Det är en utmärkt fråga! Jag kan  bara svara med 

att berätta hur jag brukar inspirera mig själv  innan 
jag börjar skriva vidare på mitt verk MITT VERK OCH 
VÄRLDEN I ÖVRIGT.

Jag stiger ur sänghalmen kl 05:00. Därpå tager jag 
mig 40 armhävningar.

Hellre muskler än floskler, brukar jag säga.
Sen dricker jag hett te (bryggt på barr och 

skoghallon). Därpå äter jag ett fiberrikt bröd med 
lättrökt makrill med en klick majonnäs. Två glas friskt 
kranvatten får fart på livsandarna!

Därefter tar jag mig en milslång promenad, 
varunder jag betänker det jag ska komma att skriva. 
Sen går jag hem och klär på mig.

Och nu kommer jag redan fram till svaret på frågan 
om inspiration.

Nu läser jag nämligen 200 sidor Dostojevski, 
30 sidor  G W Persson och till sist 10 sidor  
Läckberg och då blir jag upprörd som en elefant I en 
porslinsbutik och ropar: DET DÄR KAN JAG GÖRA 
BÄTTRE!

Om du ständigt tänker så, att du kan skriva bättre 
än andra, då drivs du av en motor som kommer att 
puttra hela vägen fram till publicering. 

Nu har du fått mina enkla (och hemliga) råd och jag 
hoppas att du kommer att följa dem.

1. Bestäm dig för vad du vill berätta!
2. Berätta det!
3. Korrekturläs vad du har skrivit!
4. Be något förlag publicera din text!
5. Res på författar-shower i Brottby och Boden!
6. Ge bort din bok när du går på kalas, så får du 

upp upplagan!
‘

Din bokvän,
Jonas Hallberg

HUR mAN SKRiVER NotHiNg BUt LoVE

Dagen då allt förändras och man inser 
vad som betyder något på riktigt, den 
dagen kommer till oss alla. Kanske 
inte idag eller ens om tio år, men den 
kommer.

Jag kan gå i timmar på stan och 
tänka på hur underbart det hade varit  
om jag hade råd att köpa alla kläder 
och skor som kom i min väg. Hur snygg 
jag hade varit om jag bara hade en 
lite tjockare plånbok. Att stå framför 
spegeln en lördagskväll och ha 
möjligheten att välja och vraka bland 
det ena fina plagget efter det andra. 
Jag kan käka nyttigt, extremt nyttigt,  
i en vecka för att vara extra fräsch inför 
festen, för att sedan frossa i chips och 
kladdkaka i två veckor. Men det var värt 
att fasta i fem dagar eftersom jag såg 
så bra ut, även om ingen annan märkte 
någon skillnad på mig. För fan vad bra 
de där jeansen satt. 

Jag kan tänka att det är fan inte värt 
att gå upp klockan sju imorgon när 
det är mindre än fem timmar kvar tills 
alarmet ringer. Kan lika bra stanna i 
sängen, så mycket skönare. Kanske 
kolla på någon dålig repris på Kanal 5 
eller inte lämna sängen alls förrän ett 
besök på toaletten är ett faktum.

Men så kommer den dagen när alla 
dessa skitsaker plötsligt inte betyder 
ett skit. 

- Knack knack!
- Who’s there? 
- Verkligheten.
Som ett snöfall i juli, Zlatan parti-

ordförande i Feministiskt initiativ 
eller Kent i Melodifestivalen. Så jävla 
otippat och underligt och du får svindel 
av chock och sorg. Det är olyckor, 
sjukdomar och andra sjuka öden 
som förändrar ens liv på en bråkdels 
sekund. Igår var du på skidresa i 
Åre och drack öl i backen med dina 
arbetskollegor. Idag är du förlamad 
från bröstet och neråt. För två veckor 
sen gick du på bio med din bästa vän.  
Idag dricker du kaffe med sugrör 
eftersom du inte kan greppa muggen.

Jag har alltid trott på Karma.  
Det känns bra att ge en främling ett 
leende, ta upp skräp från gatan så att  
en stackars fågel inte får det i halsen  
och hjälpa en äldre dam med 
matkassarna när hon kliver av bussen. 
Det känns bra i hjärtat och en dag 
kanske man får något fint tillbaka.

Men så händer det som inte får 
hända. Det händer dig, din familj eller 
en närstående. Hela livet stannar upp 
och Karma kan dra åt helvete för det 
finns ändå ingen rättvisa här i världen.

Och den där tröjan som du så gärna 
vill ha är så avlägsen och obetydlig. 
Och du tvekar inte längre på om du ska 
gå upp ur sängen på morgonen för du 
ska vara tacksam över att du ens kan 
resa dig på egen hand. Tacksamhet är 
det viktigaste man känna men även det 
som man känner allra minst.

Claudia Cavalli

i hans samling ofta är resultatet av  
plundring, tjuvnad och häleri – begrepp  
som knappast var aktuella när det 
begav sig.

Carl Jacobsens samling fyller fem 
små salar på Glyptoteket i Köpenhamn 
– sammanlagt drygt hundra föremål 
som legat deponerade hos olika danska 
institutioner, och som i många fall inte 
visats för allmänheten på ett sekel.

Bryggarens samling för traditionen 
från de gamla konstskåpen vidare, 
kuriosakabinett där rikt folk visade 
allt från enhörningens horn till bitar av 
Kristi kors.

Jacobsen hade säkert – återigen 
med dåtida ögon – goda ambitioner 
men hans samlande kännetecknas 
ändå av ett enormt begär. Inte av 
intellektuell spännvid, utan just av 
lusten att äga och visa så mycket som 
möjligt. Oaktat härkomst.  

Fru Lenngrens metmask ifrån 
Orienten passar måhända som 
utgångspsalm när jag lämnar templet.

Jacobsens samling kan ses till den 
trettonde maj. Den som inte hinner 
dit får nöja sig med att läsa den här 
historien!

C-J Charpentier
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Det här är berättelsen om en kavaj. En måhända lite  
krokig historia, men dock. Jag hade åkt till London. 
Det var sen höst. Jag hade mött upp med en god vän  
som var från Stockholm och som skulle intervjua den  
samhällskritiske filmaren Ken Loach, som vi båda 
beundrade. Det gick tydligen inget vidare. Ken Loach  
var stressad, höll på att klippa färdigt en ny film och  
batterierna till Lenas bandspelare tog slut mitt i intervjun.  
Själv var jag där för nöjes skull. Gick på konserter, 
teatrar och insöp atmosfär. Vi hade några fina dagar 
och bevistade också ett enmansframträdande av 
sällsynt slag. En junkie, Howard Marks, som suttit 
femton år i ett av Amerikas värsta fängelser på grund 
av knarksmuggling i Spanien, höll en talkshow 
under vilken han glorifierade droger. Han var oerhört 
charmig, var bestyckad med typisk English wit och 
ur kanonportarna sköt han salva efter salva mot det 
engelska etablissemanget. Av allt att döma var han 
en hjälte – publiken bestod av unga arbetslösa som 
idoliserade honom. Det var lite ruggigt för en svensk, 
naturligtvis, med den ohöljda drogpropagandan.  
Den hade varit en fullkomlig omöjlighet i Sverige.

När han fick syn på Lena och mig i bänkraderna  
(vi tillhörde väl de äldsta) så spände han ögonen i oss 
och frågade om vi var civilpoliser. Han gjorde en grej 
av att han ständigt blev arresterad och anhållen. Det 
ingick väl i budskapet och bidrog väl till lockelsen 
med att gå dit.

Hur som helst tillbringade vi halvannan timme 
i Mr Nice Guys sällskap. Han kallade sin show 
så. Därmed fick vi också höra hans livs historia. 
Den var onekligen fascinerande. Vi fick ta del av 
de val han gjort i livet, från det att han lade sina 
Cambridgestudier på hyllan och sålde knark till John 

Lennon bland annat, för att så småningom hamna 
på kåken i USA. Hans berättelse från insidan av ett 
amerikanskt fängelse var gastkramande, men också 
full av svart humor.

På en fråga från publiken om huruvida han 
någonsin körde bil drogpåverkad svarade han:

”Jag kör aldrig utan att vara hög.” För det inhöstade 
han applåder.

Efter ett par dar åkte Lena hem och så var 
jag på egen hand. Storstäder har en magnetisk 
dragningskraft på mig. Men det är dubbelt. Trots 
potentialen för gemenskap och samhörighet finns 
det i storstaden förutsättningar för ensamhet och 
isolering som du sällan finner på små orter. Inbillar 
jag mig i alla fall. Och det var just den där känslan 
av totalt utanförskap som drabbade mig de här 
dagarna. Jag sjönk ner i något slags själsligt hål. 
Jag försökte gå på bio och teater för att befolka mitt 
psykiska tomrum med röster. Sista dagen såg jag 
en pjäs på gästspel från New York med Al Pacino 
i huvudrollen. Han var kortare i verkligheten än på 
film, spelade mycket med händerna som de ju gör i 
USA och fick naturligtvis stående ovationer så fort 
han visade sig. Pjäsen hette American Buffalo, var 
skriven av Amerikas just nu främsta dramatiker, David 
Mamet, och utspelade sig i en skrothandel där fyra 
killar planerar ett inbrott. Scenen var belamrad med 
skrot och gjorde att man alltid hade någonting att 
fästa ögonen på och förundras över när handlingen 

förtunnades. Men inte ens Al Pacino 
och hans skådespelarkollegor kunde 
bryta igenom mitt skal. Jag vandrade ut 
i vimlet och kände mig lika ensam som 
förut. Och bestämde mig för att aldrig 
mer besöka en storstad utan sällskap.

Det var när jag vandrade nerför 
Charing Cross Road mot mitt hotell 
som jag upptäckte den. Kavajen.  
Den var grön och hängde i en modern 
herrekiperingsaffär. Den var inte 
särskilt brittisk, ingen tweed alltså. 
Kavajen var mörkt grön med ljusare 
trådar invävda i tyget. Det var kärlek 
från första ögonkastet. Jag hade aldrig 
sett en så snygg kavaj förut. Nu hör det till 
saken att grönt råkar vara min favoritfärg. 
Och jag var inne i min gröna period. 
Jag gick in och frågade om kavajen och 
hänvisades till de två som fanns kvar, 
en large och en medium som hängde 
på galgarna. Jag krängde av mig min 
ytterjacka och provade plaggen, tog en 
kvick sväng framför spegeln i butiken 
och bestämde mig slutligen. Det fick 
bli den större. Butiksföreståndaren 
sprättade upp fickorna och överräckte 
kavajen i en påse.

När jag kom hem till Sverige 
upptäckte jag att jag hade valt en för 
stor modell. Anledningen var enkel. 
Det hade varit kyligt i London under 
mitt besök och jag hade burit min 
mönstrade islandströja under jackan 

ständigt och jämt. Utan den tjocka 
tröjan under hängde alltså kavajen 
halvägs nere vid knäna. Jag såg ut som 
en fågelskrämma.

Någon vecka senare hörde jag talas 
om att en god vän, Mikael och hans fru, 
ämnade åka till London inom kort. Jag 
fick en idé. Jag letade upp kvittot till 
kavajen och där stod telefonnumret till 
klädaffären vid Charing Cross Road. 
Därefter ringde jag upp butiken. En 
expedit svarade. Jag redogjorde för 
mitt problem och undrade om kavajen 
i storlek medium fanns kvar. Expediten 
försvann ett ögonblick och var så 
tillbaka. Jodå, den hängde alltjämt på 
galgen. Puh. Jag andades ut. Är det 
möjligt att få den undanlagd, frågade 
jag. En god vän kommer in i affären och 
byter min större mot den mindre. Ja, ja, 
svarade expediten. Inga problem.

Så ringde jag upp Mikael. Det var 
inga problem där heller. De kunde 
tänka sig att forsla tillbaka min kavaj till 
London, söka upp butiken vid Charing 
Cross Road och byta kavajen. Det 
kändes som en avancerad form av 
smuggling. Laglig återsmuggling. 

Ytterligare en vecka senare ringde de.  

Jag kunde komma och hämta den 
nya kavajen hemma hos dem på 
Mellanheden. Jag tog bilen dit och 
ringde på. Mikael kom och öppnade. 
Han var på gott humör men berättade 
att det inte varit helt lätt att finna den 
där kavajaffären. De hade tillbringat 
en hel eftermiddag med att söka rätt 
på den. Men när de väl funnit den hade 
transaktionen gått som smort. Därefter 
tog han fram den. Jag provade den och 
utan tröja satt den perfekt. 

På det nya året hade jag och 
pianisten Olof Höjer sökt pengar för 
att åka till Paris. Olof och jag hade 
mötts i ett tv-program om musik och 
improvisation. Efteråt, på tåget hem, 
sa han att jag verkade ha en hel del 
gemensamt med Erik Satie. Och då 
tänkte han inte bara på musiken.  
Själv hade jag bara hört Saties musik, 
vilken jag uppskattade, men kände 
väldigt lite till hans person.

Vi fick så pass bra kontakt, Olof 
och jag, att han omgående lånade 
mig böcker om Erik Satie. En ny värld 
öppnades för mig, och jag insåg 
snart att Erik Satie var en själsfrände, 
någon att lära känna, varför inte i ett 
projekt om hans person, inramat 
av hans musik, framförd av Olof. 
Kanske kunde pianostyckena bli ett 
slags kobbar på vilka vi kunde hoppa 
oss fram till en samlad bild och en 
förståelse av karln. Han var något av 
en gåta. Kunde vi bara få tag i gott 
om bakgrundsmaterial så kunde jag 
nog skriva ett manuskript. Så sökte vi 
pengar och satte igång. En viktig del av 
förarbetet bestod av en resa till Paris 
för att söka upp de platser där han 
varit verksam och bott på. Dessutom 
fanns Fondation d´Erik Satie i Paris 
som drevs av en viss Ornella Volta, 
en italienskättad parisiska som satt 
på Saties kvarlåtenskap och därmed 
hade tillgång till hans noter, brev, 
anteckningar och annat.

Vi landade på Charles de Gaulle 
och begav oss med rälsbuss in till stan. 
Växlade över till tunnelbana och steg 
så äntligen av vid Place Luxembourg. 
Jag hade bokat rum på ett litet hotell 
på vänstra stranden nära Boul Mich; 
ett hotell som jag bott på sporadiskt 
under besök i staden sedan mitten 
av sjuttiotalet, vilket alltså var under 
nästan tjugofem års tid. Hotellet har  
en brant spiraltrappa och på så liten 
yta förvånansvärt många rum. Fast då  
kändes de inte som mycket mer än 
utbyggda garderober. Jag öppnade 
fönstret och andades in parisluften. 
Stadens brus nådde mina öron och 
näsan fylldes av dofterna från avgaser, 
vanilj, smutsiga vattenångor (man 
sköljer rännstenen varje morgon med 
vatten som sedan avdunstar i solen) 
och stekos. Ett kvarter bort låg Place 
de la Sorbonne och ytterligare ett 
kvarter eller två på andra sidan Boul 
Mich nedför Rue Monsieur le Prince 
låg min favoritrestaurang sedan många 
år, Polidor. Hemma höll vintern ännu ett 

Jan Sigurd

min gröna period
fast greppet om landet men här hade 
vårvärmen anlänt och träden slagit  
ut i parker och utmed boulevarder.  
Jag hade kavajen nerpackad i väskan, 
tog nu på den och hängde in jackan  
i garderoben.

Så strosade vi ut i Paris. Olof i 
tunn svart nappajacka och jag i min 
gröna kavaj. Vi åt gott på Polidor 
och jag kunde konstatera att den 
tjocka, stillsamt erotiskt upphetsande 
hovmästarinnan var kvar. Jag hade 
sett henne med flera års mellanrum 
varje gång jag gjorde ett besök. Och 
hon var alltid lika tilltalande med sitt 
nätta blonderade romersk-klassiska 
huvud med vackra drag och för 
övrigt iklädd helfärgad rosa klänning, 
modell tält. Trots att hon var tjock 
verkade hon smidig och man kunde 
utan större problem i sin ensamhet 
fantisera om henne som sängkamrat, 
dubbelsängskamrat.

Vi satt vid ena väggen, jag åt 
biftek med pommes frites som jag 
njutningsfullt doppade i moutarde 
de Dijon medan Olof knaprade anka. 
Efteråt tog vi varsin paj och ost.  
Till detta dracks rödvin, förstås. 
Kvällen avrundades med kaffe och en 
calvados och som avslutning rökte 
Olof en av sina cigarrer.

Nästa dag begav vi oss upp i 
Montmartre och lyckades finna det hus 
och till och med rum på Rue Cortot där 
Erik Satie bott i början av sitt pariserliv. 
I det rummet hade man inte kunnat 
gå upprätt eller stå raklång och det 
stämde gott och väl. Det var ett litet 
rum på andra våningen, knappast 
större än att ett minimalt piano fick 
plats. Längre nerför gatan var ett 
Montmartre-museum inrymt och där 
fanns (vad man påstod var) Saties hatt 
och paraply, samt en del noter och 
en stärkkrage, att beskåda. Vi gick till 
Place de Tertre och tog ett glas vin 
på ett av caféerna vid torget. Solen 
tycktes denna vårdag vara riktad som 
en godhetens strålkastare mot detta 
torg och vi kände oss privilegierade 
där vi satt med varsin remmare i 
handen, smuttade och blickade ut mot 
hötorgsmålarnas hylla över den vita 
gamla romarstaden Lucretia. Vi antog 
att Satie någon gång gjort detsamma 
på sin väg till eller från kabarén Chat 
Noir som hade legat i grannskapet. 
Där och på andra kabaréer hade han 
fått den lilla utkomst han hade haft som 
pianist. På Rue Lepic hade Nils Dardel 
och hans fru Thora haft ateljé och 
bostad på tjugotalet och av fotografier 
jag sett suttit åtskilliga gånger just här 
på torget. Jag hade med Thora att göra 
en gång eftersom jag ville ha en Nils 
Dardel-målning till omslag för min bok 
Främlingars godhet. I samband med 
det hade jag läst hennes bok Vi for 
till Paris och då förstått att Erik Satie 
varit gäst på Nils och Thoras bröllop. 
”Den ultramoderna musikens fader” 
hade förekommit på festen med ”brillor 
och vitt pipskägg, sprittande livlig och 

verkligt road av situationen.” Men en 
annan svenska hade också haft nöjet 
att få lyssna på honom vid samma tid, 
nämligen Brita af Geijerstam. Hon hade  
suttit på Closerie des Lilas en kväll  
när en luggsliten Satie plötsligt 
kommit in, slagit sig ner vid pianot och 
börjat spela. ”Det blev en underbar 
musikkväll. Han spelade så väldigt 
fint, egen musik får man förmoda, det 
verkade som om han improviserade, 
men så låter ju många av hans stycken. 
Efter ett tag hade Djaghileff och 
Picasso kommit in efter en premiär, 
uppklädda i frack och blivit alldeles 
till sig av att det var Satie som satt vid 
pianot. De kände varann och Satie 
hade rest sig upp och hälsat, men  
han hade inte varit ett dugg imponerad 
av deras frackar och fina manér.  
Han hade koncentrerat sig på sin musik.” 
Så hade Brita berättat för mig när jag 
tog kontakt med henne. Hon var över 
hundra år gammal men fortfarande 
med minnet intakt.

Men nu satt vi där i vårsolen på 
Place de Tertre, Olof och jag och det 
var så pass varmt att jag till och med 
fick hänga av mig den gröna kavajen 
på stolsryggen. Så blev vi sittande, 
pokulerande om allt mellan himmel och 
jord i flera timmar. Efter ett antal glas 
vin bestämde vi att försöka genomföra 
den bedrift som Satie gjort varje natt 
under tjugo års tid när arbetskvällen 
var genomförd; han fotvandrade ut till 
sitt nya hem i förorten Arceuil. Efter 
någon kilometer fann vi projektet 
ohållbart, våra krafter sinade och vårt 
lokalsinne räckte definitivt inte alls till.

I stället tog vi ett pendeltåg ut till 
förorten. Vi vandrade runt lite på måfå 
först för att få ett grepp om geografin. 
Vi hittade en gatstump med Saties 
namn, men det var en återvändsgränd. 
Det var inte där han hade bott. Till slut 
fann vi dock rätt gata och rätt hus; 
platsen han bott de sista tjugofem 
åren av sitt liv. Där satt ingen plakett på 
huset. När jag klivit in genom porten på 
bottenvåningen gick jag upp en trappa.  
Där stod en plankstrykare som var i färd  
med att stryka en vägg. Jag frågade om 
Saties lägenhet. Målaren visste inte 
vem Satie var, frågade om han var  
lång, kort och vilken hårfärg han hade.  
När jag påstod att han var en sedan 
sjuttio år tillbaka död kompositör, 
skakade målaren bara på huvudet och 
slog ut med händerna.

Jag gick in i en korridor och ställde 
mig framför en dörr som jag gissade 
skulle kunna leda till den lägenhet 
Satie bott i. Jag knackade på. Inte ett  
ljud hördes från andra sidan. Jag hade  
vid det här laget blivit ordentligt nödig  
så jag lade märke till att det i korridorens  
hörn verkade var inrymt en sådan där 
toalett som många äldre, orenoverade 
franska hyreshus är utrustade med på 
varje våningsplan; en skrubb med ett 
hål i golvet. Jag gick resolut in, låste 
om mig och lät mitt vatten i vad jag 
uppfattade som Saties toalett. Det var 
bättre än ingenting.

När jag kom ut på gatan fick jag syn 
på Olof. Han stod med bekymrad min 
och en uppslagen bok i handen. På den  
uppslagna sidan såg man en bild av 
det hus Satie hade bott i och fotot 
hade ett kryss målat på husfasadens 
tredje våning. Jag hade urinerat på fel 
våning. Alltså gick jag in i trappan igen 
och travade upp till tredje våningen. 
Där fanns en likadan toalettskrubb 
med hål i golvet från förra seklet. 
Jag steg in, låste och lät några sista 
droppar falla ner i hålet. Sedan steg jag 
ut i solskenet igen. Bara för att möta 
en fundersam Olof med ett stort veck i 
pannan. Jag frågade vad som stod på 
och han sa att bilden möjligen var från 
andra sidan huset. Vi traskade runt 
och jag gick upp till tredje våningen 
och tog mig in på toaletten där bara för 
att konstatera att urinblåsan var tom. 
Inte en droppe. Så gav jag fan i allt och 
vi vandrade tillbaka till tågstationen. 
På vägen passerade vi ett rör- och 
toalettstolsmuseum och jag tänkte i 
mitt stilla sinne att Satie är man inte 
särskilt stolt över i Frankrike men ett 

toalettstolsmuseum smäller man 
gladeligen upp. Å andra sidan var det 
ett land med en klart levande historia 
inom toalettstolsgenren, vilket inte 
minst jag fått erfara.

Ornella Volta var en märklig 
bekantskap. Vi korsade centrala 
Paris, promenerade tvärs över Île 
Saint Louis och vidare upp genom 
Maraiskvarteren, förbi Place de 
Vosges där Victor Hugo bott, och 
hittade så småningom hennes adress. 
Damen ifråga tog emot oss och visade  
oss in i vardagsrummet. Där bjöd  
hon på te och vi satte oss att språka. 
Ju mer vi lärde känna varann desto mer  
plockade hon fram (till en viss gräns), 
av originalnoter, texter och teckningar. 
Det där fanns i ett annat rum. Men dit  
släpptes vi inte in. Hennes inställning  
till Satie och hans verk var extremt 
possessiv. Hon tycktes ha skaffat  
sig entreprenad på hans verk. Och hon  
odlade en devot, slavisk inställning. 
Som enväldig tolkningsrättsinnehavare 
deklarerade hon hur saker skulle spelas,  
att musiken inte fick interfolieras med  
text till exempel. Vad som var bakgrunds- 
musik och vilka som var regelrätta 
konsertstycken. Vi tröttnade allt mer på 
hennes hållning, förstod att Satie själv 
nog hade kastat ut käringen om han 
fått bestämma. Vi nickade oss igenom 
slutet av audiensen och gjorde sedan 
en ansats att gå därifrån, på ett sätt 
berikade men också underliga till mods.

När vi skulle gå upptäckte vi att jag  
glömt den gröna kavajen i vardags-
rummet. Hon gick tillbaka dit in för 
att hämta den. Då passade jag på att 
glutta in i det hemliga rummet. Mina 
ögon föll på skrivbordet där det låg en 
hög med papperslappar med Saties 
typiska handstil. På den översta 
lappen stod det:

Bakom skjulet äter sig en oxe 
halvt fördärvad
Detta är ingen tid för älskog

Jag hörde fru Voltas steg genom 
serveringsgången och smög 
försiktigt tillbaka till hallen. Nej, det var 
sannerligen ingen tid för älskog, vi tog 
istället farväl.

En snabb taxi förde Olof och mig 
till Café de Flore. Nu fick det räcka 
med te. Vi beställde in varsin Pernod. 
Jag var rejält less på förmyndare av 
alla slag, människor som satt som 
korpar och som girigt bevakade sina 
intressen. Satie var tvärtom. En fattig, 
frihetsälskande, antiauktoritär, känslig 
och lyrisk anarkist och individualist 
med ett oerhört sinne för humor.  
Han gav bort och bröt mot regler. 
Hade han någon gång pengar köpte 
han tio likadana kostymer och bjöd 
sina vänner på krogen tills pengarna 
tog slut. Han älskade hundar, dem 
kunde man lita på till skillnad från  
så kallade hederliga medborgare av 
människosläktet, var hans åsikt.  
En gång om året tog han med sig de 
fattiga barnen i grannskapet på utfärd 
med picknick. Han var socialist i ordets  
riktiga bemärkelse. Jean Cocteau, 
som han samarbetade med under 
Parade, baletten, berättade att man 
aldrig kunde få stopp på Saties eviga 
ordvitsande, hans ständiga ironier. 
Hans skratt. Men han kunde också 
bli arg. Oresonligt arg. Som när han 
i ett brev skällde ut musikkritikern 
Henry Gaulthier-Villars, ett brev som 
recensenten ramade in och hängde på 
väggen: 

”Min herre; Konstens heliga 
natur gör kritikerns funktion 
ytterligt ömtålig: ni förnedrar 
denna funktion genom den 
oförlåtliga respektlöshet och 
inkompetens som ni ådagalägger. 
Ni skall vid Gud veta att alla 
med samvete fördömer er för 
att ni vill uppnå det som är över 
er, genom att fördunkla det. 
Förmätenhetens djävulska drake 
förblindar er. Avundsjuk som ni 
är, så rör storslagna karriärer och 
varaktiga triumfer upp den galla 
varmed ni försöker smutskasta 
allt ni kommer i närheten av. 
Ni utvecklar er inkompetens 

med hjälp av extravaganta 
ordsammansättningar, med vad 
Victor Hugo kallade, andens 
exkrementer. Er andedräkt 
utandas lögner, er mun sprider 
fräckheter och oanständigheter. 
Er skändlighet har slagit tillbaka 
mot er själv, och avslöjar för 
de mest obildade ögon er 
oförlikneliga vulgaritet. Jag 
kan inte annat än strunta i 
förolämpningar från en narr, men 
jag måste höja min hand för att 
slå ner sådana som trycker ner 
Kyrkan och Konsten. Inbillar sig 
Gaulthiers-Villars, denna förening 
av tre skamligheter i en - att jag 
inte skulle våga göra mot honom 
det jag vågar göra mot den värste 
missdådare? Där misstar han 
sig, denna smutsiga pennas 
legoknekt. Detta arsle utan musik. 
Mina dynastiska melodier, mitt 
atletiska uttryck och asketismen 

i mitt liv ger mig makt att göra 
det. Med dessa ord beordrar 
jag er att hålla er på avstånd från 
min person, i sorg, tystnad och 
smärtsam meditation.”

Som jag satt där med min Pernod 
erfor jag plötsligt ett inre raseri,  
en plötsligt uppflammande vrede  
sköt upp inom mig som en eldkvast.  
Jag ville bryta mig loss, kasta allt över 
ända, jag var trött på att spela svensk 
Nice Guy. Jag ville göra revolt! Ville 
skälla ut alla självutnämnda påvar 

och prelater, varför inte planera ett inbrott, som 
Al Pacino och hans gäng. Det minsta jag kunde 
göra var att stjäla något. En askkopp, till exempel. 
Som en symbolisk gest i detta de småborgerliga 
Parissnobbarnas kotteri-tempel.

I samma stund som kyparna såg åt andra håll 
norpade jag en liten askkopp med högra handen  
och skulle just låta den lilla porslinspjäsen glida  
ner i fickan på den gröna kavajen när jag stötte  
på motstånd. Jag fick helt enkelt inte ner den.  
Fickan var inte upp-sprättad! Jag hade ju bytt kavaj.  
Det var den första, large-märkta kavajen som hade  
haft uppsprättade fickor. Inte den här, mediumkavajen.  
Jag lade snabbt tillbaka askkoppen på bordet. Tack 
vare eller på grund av den gröna kavajen överskreds 
inte gränsen. Lagens råmärken hade inte överträtts. 
Jag var ännu en laglydig svensk på resa. En oförlöst 
samhällomstörtare. En jungfrulig revolutionär. Med 
kavajen på. Och jag har väl aldrig riktigt lyckats få av 
mig den där kavajen. Hur mycket jag än har försökt.

Jag önskar ni kunde se den. Jag har den på mig nu,  
i den stund jag skriver detta. Den har behållit sin 
gröna lyster. Jag bär den inte lika ofta som förr.  
Och det har kommit och gått ett antal kavajer sedan 

den här hade sin glansperiod. Men jag tycker om  
den alltjämt. Min omvärld och jag får dras med den. 
Vare sig vi vill det eller ej. Kavajen och jag har på 
något sätt blivit ett. 

Jan Sigurd

Foto: Stefan Alfelt

”Den var inte särskilt brittisk, ingen 
tweed alltså. Kavajen var mörkt grön 
med ljusare trådar invävda i tyget.  
Det var kärlek från första ögonkastet.” 

”En gång om året tog han med sig 
de fattiga barnen i grannskapet på 
utfärd med picknick. Han var socialist 
i ordets riktiga bemärkelse.”
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Manana-land.
Var ligger det? 
Vi bor där. Litet överraskande. Annars 
tänker man ju på sydligare breddgrader, 
och det ”vet” vi ju hur greker är, till 
exempel, se bara hur de ställer till det 
för sig med sin ekonomi. 

Men det har varit några påfrestande 
månader att upptäcka detta. Ingen vill 
lyssna på min jämmer mer. Så därför 
har jag vänt mig till min kloka vän, 
hunden Asta. 

Hon lyssnar tålmodigt med ena örat  
lojt sträckt, då jag berättar om flytt- 
firman, som inte klarade av flytten på 
utlovad tid, och dessutom tog mer betalt  
bara för det. Transportfirman som 
lovade komma med vår spis i dag, men 
som ringde och upplyste om att de  
hade fler kunder än oss att tänka på. 
Eller golvsliparen som hörde av sig 
kvällen innan och sade, att jobbet nog  
var för litet för honom, fast vi hade kommit  
överens för ett par månader sedan.

Å, denna klagan, suckar Asta till slut.  
Glöm inte kakelsättaren som arbetat 
flitigt i köksrenoveringen och med milli-
meterprecision har gjort ett virtuost jobb.  
Kakelns Paganini, kallade du visst 
honom häromdagen. 

Absolut, jag måste hålla med, för att 
inte tala om snickarna som byggt alla 
våra nya köksskåp. Där finns inget att 
klaga över. De har levererat.

Deras jobb är som att lyssna på 
John Coltrane, det ger mer och mer, 
inte en flageolett är överflödig i det 
överflödande.

Vi håller kvar den där kulturtråden, 
teaterviskar Asta i mitt knä. Det finns 
viktigare saker än dagligt förtret, även 
om det visst vittnar om att vi faktiskt 
lever i Mananaland, men med en 
annan självbild.

Sant, svarar jag. Du tänker väl på 
hur kulturen funkar? Eller rättare sagt 
kulturpolitiken.

Något av det viktigaste som fanns  
i svensk kulturpolitik var bredden och  
spridningen. Jag har själv varit med  
både på verkstadsgolv och i kriminal-
vårdsanstalt. Jag vet hur viktigt det 
är att kulturen även får plats där 
människor finns.

Ett fantastiskt projekt var alla 
bibliotek med ljudböcker längs 
långtradarnas rutter. Och naturligtvis de 
alldeles vanliga arbetsplatsbiblioteken.

En gång besökte jag ett gäng 
Metallare på en stor industri, som inte 
bara hade bibliotek, men en av dessa 
kulturälskare drev ett eget antikvariat.

Förvånande? Varför det?
Sällan har jag träffat fler sanna 

älskare av konst, litteratur, film än på 
arbetsplatser. För att använda en 
klyscha, de har ”brunnit” för kulturen. 
All deras fritid har gått åt.

Men de har just bara sin fritid utanför 
en ofta pressad arbetssituation. Därför 
är det så viktigt att kulturen kommer 
nära, är tillgänglig, är en möjlighet.

Personer som jag själv hinner gå 
på biblioteket på dagarna, håller reda 
på konserter, och behöver inte gå upp 
klockan sex på morgonen dagen efter.

Jag är helt övertygad om att flytten 
av litteraturprogrammet Babel från 

igåR äR iDAg i moRgoN

familjevänlig tid till 22.15 har gjort det helt omöjligt  
för en rad människor som läser. För läser gör folk. 
Men det är bara vissa läsares vanor som räknas.

Babels anpassning till medelklasseder är en 
kulturkatastrof. Och rätt typisk. Där har vi än en gång 
Mananaland. Det går ju att se Babel på nätet efteråt 
på SVTplay.

Manana manana.
Att diskutera gårdagens Babel med kompisar 

dagen efter är förbehållet dem som inte måste släcka 
lampan klockan 22 för att orka upp på morgonen.

Svensk kulturpolitik kan fortfarande visa lysande 
siffror.

Hur då, vaddå för siffror, muttrar Asta.
Jo, antal brukare av kultur, besökare på museer, 

läsare av böcker, utövare av musik. Det är fantastiskt.
Men, invänder Asta misstroget, var det inte mer så 

förr?
Jag blir litet ställd över invändningen. Det är ju 

sant. Den gamla kulturpolitiken hade ett folkbildande 
drag, och när den nya kulturpolitiken togs 1974 var 
alla partier överens. Kulturen skulle spridas, det var 
distribution som gällde. Riksteater, Rikskonserter 
och vad ni vill ända till de pengar som kunde 
ges till kultur i arbetslivet. Där var rätt sällan de 
professionella kulturarbetarna.

Men ibland gick det. Det berodde inte så mycket 
på proffsens lust utan mer på att kontakten inte riktigt 
fanns.

Jag minns en gång, då jag pratade konst i en 
industri. Det var inget fel på intresset, många var där, 
samtalet var livligt, men de var rätt överens om att 
konstnärer egentligen inte ville vara på arbetsplatser. 
De föredrog gallerier.

Inte konstigt, sade jag, det är ju där de kan tjäna 
sina pengar. Om ni bjöd in dem… Jag blev avbruten 
av nekande huvudskakningar, de skulle inte vilja 
komma ändå.

Det trodde jag inte på, ringde upp den konstnär vi 
just talat om, och frågade om hon skulle vilja komma. 
Gärna! Bara jag blir inbjuden!

Hur det gick sedan vet jag inte. Men det är just det 
här. Inbjudan. Litet medel att genomföra det. Mötet. 
Det finns nog inte många kulturarbetare som säger 
nej till nya möjligheter att träffa folk.

Allt det här fanns i den gamla kulturpolitiken. Och det 
gav resultat, som politikerna ännu berömmer sig av.

Men numera är ju kulturpolitiken inte partiöver-
skridande. Den är alliansens skapelse, ja, nästan 
mest moderaternas.

Kulturen sitter i plånboken. Den bästa 
kulturpolitiken är skattesänkningar. 

Det betyder, morrade Asta…
Sådana dolda vrår som kultur på arbetsplatser 

stryker på foten. En hel del teatergrupper likaså.
Ett flöde, en kontinuitet, där alla som vill är med,  

det bryts.
Det betyder också att den här tidningen vi skriver 

inte får stöd fast den når så många människor – gratis!
I en stad med höga lokalkostnader har konstnärer 

inte råd till ateljé.
De som lönar sig ska belönas. På något vis är det 

själva motsatsen till kulturpolitik. Det är kundpolitik: 
handla mycket i vår affär och du får extraerbjudanden.

Kulturpolitiken i dag flaggar med gamla trasor, där  
i går är i dag i morgon. 

Visionslöst, eller vad säger vi om dessa politiker, 
Asta?

There is just one thing to say: You ain´t nothing but 
a hounddog!

Thomas Millroth

Kalle Lind

människor som har 
haft fel: Sara Lidman
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: författaren och fiktionen.

1911 grundades Statens biografbyrå, i folkmun 
Filmcensuren. Hundra år senare, 1 januari 2011, 
lades den ner. Under ett sekel var man i Sverige 
tvungen att vara anställd på Statens biografbyrå 
för att få se vilken film man ville. Bara en handfull 
människor med den hedervärda titeln ”censorer” 
kunde se alla filmer i sin helhet. De var rentav tvungna 
att se varje film för att bedöma om andra människor 
var kapabla att se dem.

Detta var inte nödvändigtvis nåt att avundas dem  
– de var ju också tvungna att titta igenom varje ny  
Mel Brooks-rulle – men kanske nåt att invända mot. 

Idén med censuren var framför allt att klippa bort 
och eliminera såna scener och filmer som kunde 
verka ”förråande”. Men vem kunde veta att inte just 
nån av filmcensorerna var särskilt mottagliga för 
förråande bilder? Vad var det som sa att inte nån 
censor en dag skulle springa ut och yxmörda efter 
att ha sett en yxmördarfilm eller bli alldeles våldsamt 
liderlig av nån våldsporr eller försöka flyga med 
öronen efter att ha sett Dumbo?

Var det verkligen värt att ta risken att en stackars 
filmcensor eventuellt skulle bli så påverkad av alla 
förråande bilder att han själv blev helt förråad?  
Hade inte det allra säkraste varit att förbjuda all film 
från början?

Vill man verkligen minimera risken att folk går 
runt och förråas av alla mordiska filmer, måste man 
givetvis utrota själva filmerna. Film gör ungdomen 
våldsam. Krig, stiletter, sparkar, knytnävar, våldtäkter, 
rashat och död är alla uppfinningar från Hollywood. 

Under hundra år satt alltså Film-censuren och 
åldersbegränsade och släppte fritt och förbjöd och 
klippte bort om vartannat. De klippte i Snövit – bland 
annat scenerna ”trolläpple med dödskalle-hölje 
tillverkas” och ”häxa försöker välta stenblock på 
dvärgar” – och de totalförbjöd i princip all asiatisk 
kampsportsfilm under hela 1970- och 1980-talen.

Med detta i åtanke är Statens biografbyrås nästan  
konstigaste beslut ett friande. 1976 släppte de igenom  
Pasolinis film ”Saló eller Sodoms 120 sista dagar” 
med 15-årsgräns, helt utan klipp. Den totalförbjöds 
i Finland, Norge, Västtyskland, Nya Zeeland, 
Australien och upphovslandet Italien, och orsakade 
vilda debatter och rättegångar i de länder där den 
faktiskt sipprade igenom censuren. 

smula … besynnerliga. För att inte 
säga felaktiga. För att inte säga 
helt-uppåt-väggarna-bisarra.

Men först för de yngre läsarna: vem 
var nu Sara Lidman? Först och främst 
var hon författare, liksom alla andra 
svenska författare härstammande från 
Västerbotten. Hennes flesta romaner 
handlar, liksom de flesta andra svenska 
romaner, om människor som sliter hårt 
och får otack som lön, oftast i samband 
med byggandet av Inlandsbanan. 

På sin fritid ägnade sig Sara Lidman  
också åt agitation. Hon skrev rapport- 
böcker om Vietnamkriget och den 
stora norrländska gruvstrejken och  
propagerade för internationell 
solidaritet och nationell solidaritet och 
solidarisk solidaritet och annat som vi 
numera vet är naivt och världsfrånvänt 
och löjeväckande.

På det hela taget var nog Sara Lidman  
en vettig människa. Men även hon 
hade sina dåliga dagar. Dagar då det 
rörde ihop sig i huvudet. Dagar då 
huvudet rentav stannade kvar i sängen 
när Lidman gick till skrivpulpeten. 

1989 – dessutom tretton år efter 
att ”Saló” varit aktuell på svenska 
biografer – skrev hon en krönika i 
tidskriften Vi. Där berättar hon om ”ett 
program om videovåldet” i SVT (för 
övrigt ett ”Svar direkt” med Siewert 
Öholm – så klart), i vilket en scen ur 
”Saló” visats: ”I närbild återgavs hur en 
grupp män höll fast en pojke, hånade 
honom – och stack ut hans ena öga.” 

Lidman reagerade på scenen.  
Det var antagligen Pasolinis tanke när 
han gjorde den. Tanken var troligen 
att biopubliken skulle rysa över de 
bestialiteter som fascismen gör sig 
skyldig till. Tanken var med all säkerhet 
inte att biopubliken skulle tro att det 
var på riktigt. Mycket tyder dock på att 
Sara Lidman trodde det: 

”Pasolinis liv och verk har ägnats 
stor uppmärksamhet, även i Sverige. 
Nu frågar jag dessa experter vad de vet 
om inspelningen av filmen Saló.

1. Vem är den skådespelare som 
fråntogs sitt öga?

2. Hade han gått med på 

lemlästningen i förväg – eller 
överraskades han av den under 
inspelningen? 

Hur gestaltade sig hans liv senare – 
som skådespelare och privat person?”

När man läser detta, tjugotre år 
senare, vill man återuppliva Sara 
Lidman och skrika till henne: även om  
Pasolinis film var en skitfilm – i alla 
bemärkelser – så var det just en film! 
Och liksom många andra filmer var den  
fiktion (jfr Star Wars, Avatar, 
månlandningen)! Vi kan också lägga 
till att den avföring som filmens 
skådespelare mumsar i sig inte var 
riktig avföring utan en mix av choklad 
och apelsinmarmelad (den blev väl 
visserligen avföring senare, men det 
fästes aldrig på film).

Det är inte utan att man blir lite orolig  
över Sara Lidmans verklighets-
uppfattning. Tyckte hon inte det var 
konstigt att Allan Edwall kunde dö  
en gång till i ”Ronja Rövardotter” när 
han redan dött i ”Fanny & Alexander”? 
Sprang hon ofta omkring i Stockholm 
och spanade i luften efter Karlsson  
på taket?

Var inte människan författare? Hade 
hon aldrig reflekterat över att det som 
står i böcker inte alltid är sant?

Kalle Lind

”tyckte hon inte det var 
konstigt att Allan Edwall 
kunde dö en gång till i Ronja 
Rövardotter när han redan  
dött i Fanny & Alexander?”

Detta hade sina skäl. ”Saló eller 
Sodoms 120 sista dagar” är, rent 
objektivt, den läskigaste film som 
nånsin gjorts.

När jag gick på gymnasiet hade  
”Saló” närmast mytiska proportioner.  
Det ryktades att några tjejer i trean  
hade börjat gråta när de såg den och 
att stans tuffaste tuffing, Målar-Henke, 
brukade bjuda hem folk för att kolla 
”Saló” och äta chokladpudding. 

Storyn i korthet: i slutet av andra  
världskriget tvingar fyra fascistledare  
och några bedagade kurtisaner ett 
gäng ungdomar till ett lyxigt palats,  
där dessa tvingas äta avföring.  
Detta håller på i två timmar och sen 
är filmen slut. Fast däremellan hinner 
ungdomarna också mördas, våldtas 
och få sina ögonlock avskurna. 
Pasolini lär med filmen ha velat visa 
hur konsumtionssamhället trycker skit 
i munnen på oss. Och mördar oss. 
Och våldtar oss. Och skär av våra 
ögonlock.

Pasolini verkar på det hela taget inte 
ha varit nån muntergök. Att den alltså 
slunkit igenom Filmcensurens långa 
klåfingrar, var ”Saló eller Sodoms 120 
sista dagar” ingen okontroversiell film. 
Hade inte regissören heta Pasolini 
och gjort ett gäng hyllade filmer utifrån 
världslitteraturens klassiker tidigare, 
utan istället hetat Pettersson och bara  
intresserat sig för bajs och tortyr i 
största allmänhet, så hade kanske inte 
frisläppandet varit lika självklart.

Det fanns också många i den svenska  
debatten som opponerade sig mot Film- 
censurens beslut och framför allt mot 
själva filmen. En av dem som uttryckte 
sin skepsis var Sara Lidman. Det var  
naturligtvis hennes fulla rätt att tycka 
filmen ”Saló” var otrevlig (bara en mycket  
sjuk person tycker den är trevlig). 
Hennes argument var dock en 
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månadens 
klassiker

Minns att jag när iTunes var relativt nytt 
och ett nyhetsbrev från Philip Glass’ 
skivbolag ”tvingade” mig att bli kund 
för digitala nedladdningar eftersom 
ett Glass-verk bara blev tillgängligt 
där, laddade ner det och skrev ett 
indignerat brev till skivbolaget där jag 
klagade på den usla, komprimerade 
kvaliteten, fick ett rappt e-brev där man 
bad om ursäkt och sade att man var 
tvungen att vara på iTunes även om 
man inte ville det, marknadskrafterna 
krävde detta, tyvärr tyvärr. Fem dagar 
senare dök det upp en professionellt 
bränd cd med verket och en kort, 
vänlig not från Philip Glass själv. 
Kundvård i den högre skolan. Idag finns  
det bra möjligheter att ladda ner 
klassisk musik i utmärkt flac-format 
och i vissa fall, som hos brittiska 
skivbolaget Chandos, låter de tidiga 
titlarna i katalogen mycket bättre i 
nedladdad form än de ljudmässigt väl 
skarpt, metalliskt ljudande utgåvorna  
från cd:ns barndom. En positiv livssyn  
är viktig för mycket, vill jag därför hävda, 
man behöver inte vara en avgjort 
negativ man med stenåldersmässig 
kvinnosyn som regissören Tarkovskij  
visade sig vara i nyutgivna dagböckerna  
Martyrologion där det mestadels blir 
opersonligt men med sant mänskliga 
drag när det handlar om saknaden 
av sonen som blev kvar när Andreij 
och fru lämnade öst för väst, man kan 
se hans liv genom filmerna, antingen 
stilleståndet i Stalker (baserad på 
bröderna Strugatskijs roman Picknick 
vid vägkanten), det mångbottnade i 
Solaris (baserad på polske författaren  
Stanislaw Lems bok) eller uppgörelsen  
med makterna i Offret – det blir en 
annan bild, kanske sannare än den han 
uttryckte på papper.

Beethoven. Vi börjar med två 
inspelningar som spelar i en egen 
division och det ger en hisnande känsla  
i maggropen att det fortfarande går 
att belysa hans för huvudet och hjätat 
orienterade musik från nya vinklar, 
med nya lampor. Hur sannolikt är det 
att man får två inspelningar samma 
månad som med lätthet kan räknas 
som de definitiva tolkningarna? Ja, jag  
vet, det kan aldrig vara bara en, ingen 
kan vara ”vinnare” när det gäller musik,  
men ändå. Först ut är Trio Wanderer 
som i en mäktig fyr-cd-box gör de mest  
kompletta tolkningar jag hittills hört av 
Beethovens pianotrior (Harmonia 
Mundi), där inlevelsen är både cerebral,  

kompakt och så känslomässigt utmattande att det  
bara går att lyssna i omgångar, fjärilslätta tempi, 
bastanta kliv, om vartannat, en helt sagolik och 
omvälvande upplevelse där Trio Wanderer måste  
varit utmattade efter varje minut vid inspelnings-
mikrofonerna, utmattade av glädje, att ha åstadkommit  
detta efter tjugofem år som trio. Den andra blicken 
in i himmelriket står dirigenten John Nelson för när 
han på en dvd bjuder på en fullkomligt felfri Missa 
solemnis (Soli Deo Gloria), detta devota storverk 
som här ikläds en skrud som både är hängiven och 
kommunicerande, det finns inte minsta möjlighet 
till tvivel om tvivlets frånvaro och här kommer man 
nära den knepiga relation Ludwig van hade till 
1800-talets Gud, Europas kammarorkester spelar 
med verv, Gulbenkiankören sjunger som de levt med 
verket en livstid och solisterna vid denna konsert 
i Portugal 2010 är alla utmärkta, och mer därtill. 
Bonusmaterialet består bland annat i en intervju 
med sympatiske Nelson där han utvecklar sin 
relation till verket och det skapar en viss förståelse 
varför det blev som det blev, att gamla favoriter som 
Kleiber, Giulini och Sawallisch, exempelvis, liksom 
senare bekantskaper som promskonsert 67 förra året  
med sir Colin Davis och John Olivers tag med Boston- 
symfonikerna på bootleg i februari kanske inte står 
sig slätt men får ta ett steg tillbaka, buga sig inför, inte 
böja sig, denna nya, perfekta tolkning.

Bach. Ofrånkomlig. Som vanligt. Först ett tag om 
cellosviterna; de börjar bli rätt många nu i skivkatalogen, 
mestadels är det cellon som används, men tolkningar 
för basfiol, viola da gamba och viola ökar också i antal,  
i långsammare takt. Richard Tunnicliffe (Linn) från 
Avisonensemblen och Fretwork (bland andra!) är 
ingen duvunge som raskt grabbar tag i partituret, 
utan här har något växt fram under många års spelande 
och studerande, han ger regelbundet både konserter 
och föreläsningar, och det här är oerhört levande 
cellosviter, en djup förankring i äldre spelsätt och 
en lika djup förståelse av Bachs andlighet förstärker 
dessa, tekniskt klanderfria tolkningar, en av de bästa  
på länge (och konkurrensen är hård även bland nyare),  
cellon är både varm och spröd. Ännu en inspelning 
av Bachs Goldbergvariationer finns nu utbjuden på 
det knökfulla bordet med andra tolkningar av detta så 
formidabelt sammansatta verk, nu är det 1992 och 
Daniel Barenboim sitter bakom en flygel i München 
på en dvd (Euro Arts), här finns långt mer själfullhet 
än när han tog sig an Beethoven vid samma tid, men 
teknik och en nytvättad själ räcker inte i konkurrensen 
med Schiff, Malcolm eller Perahia (när han återvände 
till tangenterna år 2000 var det utan minsta tvekan) på 
piano eller Ross, Richter eller Egarr på cembalo. Dock: 
låt oss vara överens om att det inte kommer skivor idag 
med denna repertoar som inte är högstående,  
Goldbergvariationernas slagfälts olika härförare 
är alla skickliga. Och ännu ett bevis för att Johann 
Sebastian inte tar skada av att tolkas om står tyska  
Stephan-König-Trio som tillsammans med tenoren  
Petzold stuvat om litet orkestersviter och italienska 
konserter som ren och skär jazz och det är oförstörbar  

musik, svängigt återgiven på ”Bach in 
Jazz” (Rondeau). 

Mer. Heinrich Ignaz Franz von Biber  
döptes han till den 12 augusti 1644  
och när 1700-talets store musikkritker  
och -forskare Charles Burney 1789 
skrev ”of all the violin players of the 
last century Biber seems to have been 
the best, and his solos are the most 
difficult and fanciful of any music I have 
seen of the same period” avsåg han  
inte de femton mysteriesonaterna för 
de publicerades inte under Bibers 
livstid, faktiskt inte förrän 1905, men 
Biber var hågkommen som just en 
komponist av svårspelad, intrikat musik, 
en god marknadsförare av violinen  
som virtuost instrument, på viola 
da gambans bekostnad. Huggett, 
Reitner, Lautenbacher, Manze är 
några violinister som tagit sig an dessa 
sonater över jungfru Marias och Jesu 
liv, hopflätade, nu även kanadensiska 
Julia Wedman (Sono Luminus, ny 
etikett i Sverige) och det är inte bara 
hennes ackompanjatörer som sätter 
smak på den här inspelningen, hon har 
ett sällsynt schizofrent sätt att växla  
mellan mystiken i de lugna passagerna 
och en frenetisk attack där det så krävs 
i partituret, violinen får bända och vrida  
sig i scordatura-stämningarna ju 
närmare korset vi kommer. Betydligt 
lugnare går det till när John Holloway  
tar sig an italiensk barock från Dario 
Castello och Giovanni Battista 
Fontana (ECM) och det är mästerlig 
stråkföring denne violinist ger oss  
(minns hans version av Bachs 
violinsonater och -partitor!) av sällan  
hörd musik, understödd av namnkunniga  
Lars Ulrik Mortensen på cembalo och 
Jane Gower på dulcian, denna pre-
fagott. Holloway tar ut spelriktningen 
med emfas, leder med teknisk 
perfektion och ett känsloregister 
med italiensk kraftfullhet, mycket bra. 
Pieter-Jan Belder har snart, på egen 
hand, känns det som, tagit sig an all 
västvärldens klavermusik för Brilliant 
Classics räkning. Det är förvisso bara 
nästan sant, men nu finns en trippel-cd 
med sonater av Carl Philipp Emanuel 
Bach, de preussiska från 1740 och 
”Württembergische Sonaten” från  
fyra år senare. Trots den frenetiska 
utgivningen från Belders händer, blir det 
här allt annat än forcerat eller monotont, 
nej, här är ett nedslag som kan vara ett 
alternativ om man inte vill följa Miklós 
Spányis allt mer kompletta utgåva av  

Bach-sonens klavermusik på Bis (23:e 
volymen av soloverken precis släppt). 

I skivbolaget Naïves allt mer 
kompletta Vivaldi-serie är vi framme 
vid ännu en conceri da camera-volym 
som upptar opus 1, L’Estravagante 
hittar precis balansen mellan drivet 
och påminnelsen om att Vivaldi alls 
icke skrev samma konsert (flera) 
hundra gånger, som Stravinskij 
försökte tuta i oss. Georg Friedrich 
Telemann var också produktiv så det  
räckte till, Simon Standage och trogna  
ensemblen Collegium Musicum har på 
”The Autograph Scores” (Chandos) 
tagit outgiven musik, inte allt kan vi tro  
kommer från Telemanns hand, och på  
denna sin tionde skiva med tonsätt-
arens musik är det samma jämna, 
höga kvalitet, även i de föregivet enkla 
partierna tar man detta på allvar, trots  
att det kanske är grannskapets bagar- 
mästares son eller någon annan 
amatör som egentligen skrivit några 
av styckena. Inte heller i legendariska 
kören Hilliardensemblen finns det 
någon tveksamhet när de ånyo är på  
skattjakt i Carlo Gesualdo di Venosas  
hängivna, intrikat skrivna musikaliska 
kvarlåtenskap, den femte madrigalboken  
(ECM) som ger ett både modernt och  
arkaiskt intryck, det här är musik 
som både kunde varit skriven då och 
fortfarande vänta på att bli skriven, 
sinnrik och sinnlig, överjordiskt vacker 
och till-jorden-störtande dissonant.  

Elva-cd-boxen ”Jussi Björling 
Collection” (Naxos) måste nämnas, 
precis som en bra filékniv och en skön 
läsfåtölj, ett måste i alla svenska hem. 
Här finns inget nytt, det är bolagets 
separatutgivna skivor som samlats 
tillsammans med bonus-cd med 
operautdrag och jag hoppas, hoppas 
att ljudrestauratörerna får möjlighet 
att ta sig an än mer Björling-material. 
Bättre än så här har Jussi aldrig samlats,  
bättre än så här har han inte låtit. Köp. 

I nästa nummer blir det dessutom en 
special om två skivbolag från Malmö: 
dB Productions och Kalligrammofon. 
Väl mött då.

Jan-Erik Zandersson

Robert Zuidma och Jacob ter Veldhuis. Det är två komponister jag lyssnat till på bootlegs från radioutsändningar nyligen. 
oscar Bianchis sprillans nya debutopera ”thanks to my Eyes” i Bryssel såg jag tack vare att någon spelat in den från tv 
någonstans i Europa. Här fyller bootleginspelningen en underbar funktion, att lyfta fram tonsättare och musik som inte 
tynger ned skivutgivningen sedan tidigare, anspråkslösa smakprov med hängivna interpreter, med ypperligt ljud och med 
den spänning som bara en konsert kan ge.

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

Den statliga utbildningen är hotad 
i många länder. Studenterna 
protesterar i Storbritannien, Kanada, 
Chile, Taiwan och på andra ställen.

Striden pågår också i Kalifornien. 
Los Angeles Times rapporterar om 
ännu ett kapitel i försöken att förstöra 
det som har varit världens bästa 
högre utbildningssystem: ”De statliga 
universiteten i Kalifornien har meddelat 
att de tänker stoppa antagningen till 
nästa vår på de flesta universiteten. 
Alla sökande till hösten därpå sätts 
på väntelista, medan man avvaktar 
resultatet av ett skatteförslag i en 
omröstning i november.”

Liknande nerdragningar i finans-
ieringen planeras också på andra 
ställen i USA. ”I de flesta delstater”, 
rapporterar New York Times, ”är det 
nu undervisningsavgifterna och inte 
statliga anslag som täcker största 
delen av budgeten” vilket innebär att 
”tiden då det fanns statliga universitet 
som i huvudsak levde på statliga 
bidrag, med fyraåriga utbildningar till 
rimliga kostnader, nu kan vara slut.”

Utsikterna för de kommunala 
gymnasierna –community college – är 
inte bättre. Den finansiella nedgången 
drabbar ungdomar från 17 år och 
uppåt. ”Det har blivit en förändring i 
synsättet, från tanken att vi som nation 
tjänar på högre utbildning till tanken att 
det är de som utbildas som tjänar mest 
och därför ska betala vad det kostar”, 
sammanfattar Ronald G. Ehrenberg, 
styrelsemedlem i New Yorks statliga 
universitetssystem och chef för 
forskningsinstitutet Cornell.

En bättre beskrivning tycker jag 
är ”Medvetet misslyckande” (Failure 
by Design), titeln på en studie som 
nyligen genomförts av Economic 
Policy Institute, som länge varit en källa 
till pålitlig information och analyser om 
det ekonomiska läget i USA.

EPI-studien tar upp följderna av 
den ekonomiska förändringen en 
generation tillbaka, då utvecklingen 
gick från inhemsk produktion till 
finansialisering och utlandsbaserad 
verksamhet – offshoring. Förändringen 
har gjorts medvetet; det har alltid 
funnits andra alternativ.

En motivering till de medvetna 
planerna är det som nobelpristagaren 
Joseph Stiglitz kallade ”religionen” 
att ”marknader leder till ekonomiskt 
effektivt utfall”. Den tesen fick sig ännu 
en törn när fastighetsbubblan sprack. 

Övertron på marknaderna gjorde 
att fastighetsbubblan ignorerades, 
och det var det som satte igång den 
nuvarande ekonomiska krisen.

Det finns också de som hävdar 
att det finns stora fördelar med den 
radikala utbyggnad av de finansiella 
institutionerna som ägt rum sedan 
1970-talet. Men vi har fått en mer 
övertygande beskrivning av den 
ekonomiske korrespondenten  
Martin Wolf i Financial Times: ”En 
finansiell sektor som tappat kontrollen 
äter upp marknadsekonomin inifrån, 
precis som getingens larver äter upp 
sitt värddjur inifrån.”

EPI-studien noterar att det 
“medvetna misslyckandet” är 
klassbaserat. Det medvetna 
misslyckandet var en stor framgång 
för dem som planerade det. Det kan 
man se i den otroliga koncentrationen 
av rikedomar hos en procent av 
befolkningen i USA; faktiskt hos bara  
0,1 procent. Samtidigt har majoritetens  
tillgångar stagnerat eller minskat.

Kort sagt, när möjligheten finns 
följer ”mänsklighetens herrar” sin 
”avskyvärda regel: allt till oss och 
inget till de andra” som Adam Smith 
förklarade för länge sedan.

Statlig massutbildning är en 
av det amerikanska samhällets 
stora framgångar. Det finns många 
dimensioner här. Ett syfte var att 
förbereda oberoende lantbrukare för 
livet som lönearbetare och få dem att 
tolerera villkor som lantbrukarna tyckte 
var praktiskt taget slaveri.

Tvångsinslaget gick inte obemärkt 
förbi. Ralph Waldo Emerson 
observerade att politiska ledare vill ha 
utbildning för allmänheten för att de 
är rädda: ”Det här landet befolkas av 
tusentals, miljontals väljare, och man 
måste utbilda dem så att de inte hotar 
oss.” Men de skulle utbildas på rätt sätt: 
Begränsa deras utsikter och förstånd, 
håll dem borta från fritt och självständigt 
tänkande, och träna dem till lydnad.

Den “avskyvärda regeln” och 
tillämpandet av den har ofta gett 
anledning till motstånd, som i sin tur 
väckt denna rädsla hos eliten. För fyrtio 
år sedan var oron stor för att folk höll på 
att bryta sig ur apatin och lydnaden.

På den extremliberala kanten kom  
det stränga varningsord 1975 från  
Trilaterala kommissionen – en privat  
politisk grupp där president Carter  
hämtade många av sina regerings-

medlemmar – om att det var för mycket 
demokrati. Felet var bland  
annat att de institutioner som var 
ansvariga för ”indoktrineringen av 
unga människor” hade misslyckats. 
Och till höger på den politiska skalan  
klagade Lewis Powell i en betydelsefull  
rapport 1971 till den amerikanska 
handelskammaren, den främsta 
påtryckningsgruppen för affärsvärlden.  
Han ogillade att radikala element höll på 
att ta makten över allting – universiteten, 
media, staten med mera – och han 
vädjade till affärsvärlden att använda sin 
ekonomiska makt för att avvärja attacken 
mot vår prisade livsstil. Den kände han 
väl till. Som lobbyist för tobaksindustrin 
var han mycket bekant med hur de 
rikas förmyndarsamhälle fungerar, det 
som han kallar ”den fria marknaden”.

Sedan dess har mycket gjorts för 
att återställa ordningen. Ett exempel är 

korståget för privatisering – att lägga 
kontrollen i pålitliga händer.

En annan åtgärd är den kraftigt 
ökade utbildningen, som har stigit 
med nästan 600 procent sedan 
1980. Ökningen producerar ett 
högre utbildningssystem som har 
”många fler nivåer än i andra länder” 
enligt Jane Wellman, före detta 
chef för organisationen Delta Cost 
Project som analyserar och granskar 
kostnaderna för högre utbildning 
i USA. Den ökade utbildningen 
fångar studenterna i långvariga 
skuldförbindelser vilket i sin tur gör att 
de underkastas den privata sektorn.

Man försöker ange ekonomiska 
skäl för nerdragningen av de statliga 
anslagen till utbildningssystemet 
men de är inte hållbara. I både rika 
och fattiga länder, även i grannlandet 
Mexiko, är utbildning gratis eller kostar 
bara en symbolisk summa. Så var det 
också i USA när det var ett mycket 
fattigare land efter andra världskriget.  
Då kunde ett stort antal studenter 
börja på college genom den så kallade  

GI bill, en lag som underlättade livet för hemvändande  
soldater, bland annat genom att de fick bidrag för 
utbildning. Det blev en bidragande del till den unika 
ekonomiska tillväxten, för att inte nämna hur viktigt 
det var att många fick ett bättre liv på grund av 
möjligheten att utbilda sig.

Ett annat påhitt är bolagiseringen av universiteten. 
Den har lett till att de olika chefsnivåerna har 
mångdubblats. Ofta tillsätts professionella chefer 
istället för, som tidigare, personal från fakulteterna. 
Universiteten har också påtvingats affärskulturens 
”effektivitet”, som inte bara är ett ekonomiskt utan 
också ett ideologiskt begrepp.

Ett exempel på nerdragningarna är att statliga 
college har beslutat att ta bort utbildningar till 
sjuksköterska, ingenjör och datorvetenskap eftersom 
de kostar för mycket. Det råkar vara yrken där det råder 
brist på arbetskraft, rapporterar New York Times.  
Beslutet skadar samhället men är i samklang med 
företagsideologins kortsiktiga vinstintresse utan 
hänsyn till vilka följder det får för människorna.  
Allt enligt den ”avskyvärda regeln”.

Några av de mest försåtliga effekterna drabbar 
undervisningen och kunskapskontrollen. 
Upplysningens utbildningsideal illustreras av ett 
utlagt snöre som studenterna följer, var och en 
på sitt sätt. Då utvecklar de sin kreativitet och sitt 
intellektuella oberoende.

Det oönskade alternativet är bilden av vatten som 
hälls i ett kärl som läcker överallt. Metoden känner 
vi alla till av egen erfarenhet. I den senare metoden 
undervisar man för proven och använder andra 
mekanismer som är förödande för studenternas 
intresse och försöker forma dem efter en mall som 
lätt kan kontrolleras. Det är bara en alltför välbekant 
modell idag.

© 2012 Noam Chomsky

N. Chomsky

Attacken på  
statlig  utbildning

”Kort sagt, när möjligheten finns 
följer mänsklighetens herrar sin 
avskyvärda regel: allt till oss och 
inget till de andra.”



Nya Upplagan Nya Upplagan Maj 2012Maj 2012 Recension 2524 Recension

10 2 3 4 5FiLmRECENSioN BoKRECENSioNText: Pidde Andersson

Så får den då biopremiär till slut, den 
finska science fiction-komedin Iron Sky  
– en film vars tillkomst jag följt under, 
ja, jag vet inte hur många år. För fem- 
sex år sedan (eller mer?) såg jag en  
promotionaffisch för projektet i Cannes.  
Alla kommenterade den. Nazister på 
månen! Kul! 2008 hade gänget bakom 
filmen happy hour dagligen i en finsk 
nazibar på en terrass i Cannes. Sprit 
serverades av ariska kvinnor i uniform. 
En imponerande teasertrailer visades 
– men fortfarande fanns det ingen 
långfilm. 

Iron Skys tillkomst är nästan mer 
intressant än själva filmen. På vägen 
gick den och blev en finsk-tysk-
australisk samproduktion, men inte 
bara det. Delar av budgeten skrapades 
ihop på Internet - entusiastiska fans 
som imponerats av trailer och koncept 
investerade i filmen; småslantar till 
större slantar, i hopp om att en dag få 
se en färdig film. Vilket de nu alltså får. 
Det här är ett tillvägagångssätt som blir 
allt vanligare i lågbudgetbranschen, 
bland annat via sajter som Kickstarter, 
och hittills är nog Iron Sky det mest 
kända projektet. 7 500 000 Euro gick  
spektaklet loss på. En med nordiska  
mått sett stor summa, men inter-
nationellt handlar det om kaffepengar 
för en specialeffektladdad film av det 
här slaget. Nå, vad är det då regissören 
Timo Vuorensola (Star Wreck) och 
hans kompisar lyckats spika ihop?  
Jag vill påstå att det är precis den film 
jag fruktade att det skulle vara.

Det är några år in i framtiden och en 
Sarah Palin-kopia är USA:s president.  
Hon har skickat iväg två astronauter  
till månen för att göra reklam för  
henne inför omvalet, men efter att ha  
landat upptäcker månfararna något  
otroligt: i en stor krater på månens  
mörka sida har tyska nazister byggt  
en gigantisk månbas. Tyskarna flydde  
dit 1945 och har sedan dess planerat  
att återvända till Jorden för att söndra  
och härska. Tyskarna dödar den ene  
astronauten, och tillfångatar den andre  
– den färgade James Washington.  
På månbasen hittar vi Udo Kier, som 
styr och ställer som månführer.  
Götz Otto är Klaus Adler, som vill ta  
över führertiteln snarast möjligt. 
Franskfödda Julia Dietze är Renate  
Richter, dotter till en galen veten-
skapsman som sätts på att förhöra  
Washington. De hittar hans smart-
phone, en tingest de aldrig tidigare 
sett, och upptäcker att man med 
hjälp av den kan starta det gigantiska 
rymdskeppet Götterdämmerung. Men 
de behöver betydligt fler mobiler för 
att få skeppet att lyfta, så de skickar en 
expedition till Jorden, med på färden 
finns Adler, Renate och Washington, 
som maskerats till nazist. USA:s 
president tycker att den eventuella, 
bisarra nazistiska invasionen från 
månen, som först ingen tror på, 
kommer väldigt lägligt. Alla som 

TV-serien 21 Jump Street spelades 
in mellan åren 1987 och 1991. Till 
Sverige kom den först 1991. Jag såg 
ett eller två avsnitt, det räckte, jag vill 
minnas att jag tyckte att den bara var 
dum - och verkligen inte riktade sig 
till mig. Serien är främst ihågkommen 
därför att Johnny Depp hade en fast 
roll i den innan han gick åstad och blev 
superstjärna. Det var väl därför jag såg 
ett par avsnitt.

Den här nya långfilmen är snarare 
en parodi på TV-serien än en remake; 
filmen har behållit seriens tema och 
åtminstone två rollfigurer återkommer, 
men det är nog allt. Dessutom är filmen 
Rated R, vilket innebär flera inslag som 
inte gick att visa på TV. 

Phil Lords och Chris Millers film 
öppnar år 2005, vilket tydligen är länge  
sedan. Sju år? Det är väl ingenting 
– 2005 var ju nyss. Jonah Hill och 
Channing Tatum är Schmidt och Jenko,  
två high school-elever. Schmidt är en  
tjock nörd med tandställning som 
aldrig får några brudar, Jenko är den 
coole killen som dock inte får gå på  
skolbalen, eftersom hans betyg är för 
usla. Sju år senare träffas de igen –  
på polisskolan (fråga mig inte hur Jenko  
kom in med sina betyg). De två blir  
vänner och senare partners som 
cykelburna poliser. Efter att ha 
misslyckats med att arrestera några  
knarklangande bikers, kallas Schmidt 
och Jenko in till sin chef, som förflyttar 
duon till en närmast bortglömd 
avdelning på 21 Jump Street; enligt 
chefen handlar det om ett långsökt 
projekt från 80-talet. Det nya hög-
kvarteret är inhyst i en koreansk kyrka 
och nye chefen, en alltid rasande 
Ice Cube, informerar Schmidt och 
Jenko om att eftersom de ser så unga 
ut, ska de gå under cover som high 

Tillåt mig att sticka ut hakan och vara 
riktigt ärlig här: sushi är bland det  
äckligaste jag någonsin ätit. Första 
gången jag försökte äta det fick jag 
panik inne på restaurangen, jag kände 
hur den räliga fiskbiten växte i munnen 
och jag höll på att klökas. Senare 
försök har inte gått så mycket bättre. 
Fast jag och fisk är ofta ingen vidare 
kombination. Jag började inte äta sill & 
potatis förrän jag blev gammal nog att 
dricka alkohol. Jag kräver fortfarande 
mycket gräddfil och gräslök, matjes-
smaken vill jag inte veta av, den sköljs 
ner med en sexa Skåne. Jag gillar 
fiskrätter så länge det inte smakar fisk. 
Rå, aningen död fisk är vidrigt. Doften 
påverkar kräkreflexen. Till skillnad från  
kokt torsk med senapssås. Hos mormor  
och morfar. På 70-talet.

Hur som helst, här har vi en ameri-
kansk dokumentär om 85-årige Jiro  
Onos restaurang Sukiyabashi Jiro,  
som återfinns i en av Tokyos tunnel-
banestationer. Restaurangen anses 
vara världens förnämsta i sitt slag - den 
är försedd med tre Michelinstjärnor. 
Och då hör det till saken att själva 
stället inte ser mycket ut för världen. 
En bardisk med tio sittplatser. That’s it. 
Vill man äta där måste man boka plats 
åtminstone en månad i förväg. 

En japansk restaurangkritiker 
berättar lyriskt om Jiros ställe, om hur 
unik och god maten är där. Men han 
berättar även att han alltid är rädd när 
han går dit. Något andra också verkar 
vara. Kritikern påpekar också att Jiro 
alltid ser bister ut när han serverar sina 
sushibitar. Själv tycker jag att det ser 
allt annat än trivsamt ut när gästerna 
sitter där vända mot Jiro och hans 
assistenter, och alla ser gravallvarliga 
ut. Restaurangen är mindre lämpad 
för romantiska middagar, men 
uppenbarligen ett paradis för sushi-
afficionados. Om man nu har råd att 
punga ut med cirka 2500 kronor eller 
mer för en omgång.

Jag kan väl inte påstå att jag har 
något större förhållande till Dirch 
Passer (1926-1980), ansedd 
som Danmarks främste komiker - 
åtminstone under sin karriär. Som 
barn visste jag förstås vem han var; 
han såg ut som en korsning mellan 
Ernest Borgnine och Kim Larsen, 
men jag tror inte att jag såg några av 
hans över hundra filmer, och definitivt 
ingen av revyerna. Jag kommer ihåg att 
äldre släktingar berättade att Passer 
minsann dog på scenen under en 
föreställning, och jag gissar att utdrag 
ur revyerna ibland dök upp på TV - hur 
skulle jag annars känna till karln? 
Som vuxen har jag bara sett de 
konstigaste av Dirch Passers filmer. 
Den danska monsterfilmen Reptilicus 
(1961), förstås, den svenska kultfilmen 
Här kommer bärsärkarna (1965) och 
västernfilmen Bocken i vilda västern 
(Præriens skrappe drenge, 1970). Ole 
Søltoft-filmen Mazurkavals till sjöss 
(1977). Men hans stora, folkkära 
publiksuccéer har jag fortfarande 
inte sett. Och nej, inte hans revyer 
heller. Det här är verkligen inte min 
grej. Oj, vad det är mossigt. Något 
slags danska varianter av Abbott & 
Costello-dialoger, med tillägget att 
Passer ser rolig ut och är högljudd. 
Hans standardskämt är att gapa 
stort och bröla. Funkar tydligen alltid. 
Martin Zandvliets Dirch har varit 
väldigt framgångsrik i hemlandet och 
har tilldelats en rad priser. Nikolaj Lie 
Kaas spelar Dirch Passer, och även 
om Kaas vid första anblick mest ser ut 
som en bildskön Hollywoodstjärna, blir 
han emellanåt överraskande lik Passer 
- gigantisk mun, samma kroppsspråk. 
Vad som är mest intressant i 
skådespelarvalet, är att Nikolaj är son 
till Preben Kaas (1930-1981), dansk 
skådespelare, komiker och regissör 
som samarbetade med Passer - 
Dirchs eftertexter avslutas med ett foto 
från 1975 på vilket Passer håller lille 
Nikolaj i famnen.

Kaas är alldeles utmärkt i 
huvudrollen. Däremot tycker jag inte 
att denna film som helhet är särdeles 
lyckad. Den blir för enkelspårig, den 
upprepar sig, och den har en tendens 
att vara lite för pretentiös. Clownen 
gråter alltid bakom masken. Oj, vad 
Dirch Passer var olycklig. Det är ett 
evigt mörker här.

Filmen börjar i mitten av 1950-talet 
och vi i publiken förväntas vara 
välbekanta med Passer, som då firade 
stora triumfer på scenen. Var han kom 
ifrån, hur karriären började berättas 
inte. Publiken jublar år Passer och 
hans vän och parhäst Kjeld (Lars 
Ranthe), men när ridån gått ner, sitter 
Passer och deppar och krökar. Kjeld 
krökar ännu mer. Passer har fru och 
barn, men träffar hela tiden nya brudar. 
Under filmens gång hinner han gifta 
om sig ett par gånger. Men varför är 
han så deprimerad? Hände något 

iron Sky 21 Jump StreetDirch Jiro dreams of sushi

varit president under krigstid har blivit omvalda. 
Dessutom är det inga större skillnader på nazisternas 
och presidentens åsikter - medan den tidigare så 
övertygade nazisten Renate inser att hon blivit lurad. 
När månführern upptäcker vad som håller på att 
hända på Jorden, utbryter fullt krig - till makthavarnas 
stora glädje. Upphovsmännen till Iron Sky satt säkert 
och partajade och fånade sig, och plötsligt kom 
det på att det nog är skitkul med nazister på månen. 
Sedan designade de en rad snygga miljöer och 
farkoster i fräsig retrostil. Tyvärr hade de inte mer 
att komma med - eftersom manuset till filmen inte 
är något vidare. Bitvis är det riktigt, riktigt taskigt. 
Nazister på månen - det är filmens enda skämt.

Visuellt är filmen dock bitvis riktigt imponerande 
– åtminstone så länge man är på månbasen. Det 
här är väldigt snyggt gjort, i synnerhet med tanke på 
filmens budget. Men så fort man är på Jorden, och 
i New York, som är den vanligaste spelplatsen, blir 
det plattare och betydligt tristare. Plötsligt ser det 
ut som ett billigt TV-program med hafsiga green 
screen-effekter och IKEA-kulisser. Skådespeleriet 
är inget vidare, i flera fall är det lite för buskisbetonat 
och amatörmässigt, något som inte hjälps av den lite 
valhänta regin och bristen på tajming. Det blir aldrig 
speciellt roligt, jag gäspade snarare än skrattade, 
och den politiska satiren ligger på samma nivå som 
en lokalrevy. Att klaga på logiska luckor i en film som 
den här är egentligen bara dumt, men jag måste 
erkänna att jag faktiskt irriterade mig på alla luckor. 
Största behållningen är, förstås, Udo Kier - alla filmer 
med Udo Kier är bättre än de utan Udo Kier. Jag 
gillade även Dietze, som är väldigt raffig i sin uniform. 
Laibach står för filmmusiken och anspelningarna på 
Wagner är väldigt många.

Vissa filmer gör sig bäst som en trailer eller en 
kortfilm – eller bara som en flängd idé att skratta 
åt över några öl. Iron Sky är en sådan film. Det är 
förvisso kul att den gjorts och kul att den faktiskt 
går upp på bio, men det hade ju varit ännu trevligare 
om den även var underhållande och kul. Av någon 
anledning har jag en känsla av att The Asylums  
låg-lågbudgetkopia Nazis at the center of the earth  
är mer underhållande.

school-elever och leta upp de som är ansvariga för en 
ny designerdrog som snabbt sprider sig. De tvingas 
spela bröder och flytta hem till Schmidts föräldrar, 
och de får absolut inte inleda några relationer med 
vare sig elever eller lärare. 
Schmidt och Jenko får genast allas uppmärksamhet, 
eftersom allt som ansågs coolt 2005 - och killarna 
vill verkligen framstå som coola - numera inte alls är 
coolt. Och nej, det dröjer inte länge förrän Schmidt 
blir förtjust i en söt flicka, medan en lärarinna tänder 
på Jenko. Jag tycker att det är kul att allting som förr 
ansågs mesigt och töntigt nu ska vara coolt. Jag 
tycker  
dock inte att det räcker med 2005 – jag inbillar mig 
att det var likadant då som nu, det hade funkat bättre 
om det var 80-talskillar som konfronterades med 
dagens kids. Jenko skryter med sin bensinslukande 
bil och klagar på all ”bögmusik”, men inte nog med 
att en av de första de träffar på är en homosexuell 
plugghäst som hänger med skolans coola killar, 
de unga knarklangarna är förstås miljömuppar. De 
äter korrekt och tänker på naturen, och jag - som 
passerat 40 med marginal - tycker att de är ena jävla 
traderövar. Och usel musik lyssnar de på. Schmidt 
tvingas gå med i en teatergrupp, där han iförd trikåer 
spelar Peter Pan, Jenko hamnar bland nördiga 
teknister, de två tvingas ta den omtalade drogen, 
vilket leder till tok och knas och hallucinationer på 
skolan. Någon actionfilm är det här inte, först mot 
slutet blir det jakter, skjutande och en del blodsprut.

Ska jag invända mot någonting, förutom att filmen 
är för lång, är det att humorn har en tendens att 
bli för pubertal. Bara för att filmen fått en R-rating 
behöver man inte tjata om ”suck dick” stup i kvarten, 
och fläska på med bonniga sexskämt. Men i övrigt 
erkänner jag att jag gillade 21 Jump Street. Jag tyckte  
det var rätt roligt och trivsamt. Jag skrattade – 
åtminstone mer ofta än jag brukar göra när jag ser 
komedier. Jag gillade alla fordon som inte exploderar 
när hjältarna skjuter på dem. Cyklande poliser är alltid 
roligt. Den kåta lärarinnan är jätterolig. Roligast är att 
Schmidts morsa brukade festa med Robert Downey 
Jr innan han blev drogfri.

Och ja – Johnny Depp gör en cameoroll, vilket även 
gäller för Peter DeLuise från TV-serien.

Jiro Ono säger att han ägnat 75 år 
av sitt liv åt att tillaga sushi, och än så 
länge har han inga planer på att lägga 
av. Hans söner och assistenter lär få ta  
över vad det lider, redan nu gör de det  
mesta av arbetet, och en son har startat  
en egen restaurang med i princip 
samma typ av sushi, men till lägre 
priser. Enligt de som arbetar åt Jiro, tar 
legendaren aldrig ledigt. Han ägnar sig 
alltid åt sin sushi. Han kan komma på 
nya varianter medan han sover.

Allting känns så där överdrivet som 
saker ofta är i Japan. Perfektionismen 
når surrealistiska höjder, det har en 
tendens att bli för kliniskt – men det är  
fascinerande. Förr brukade de massera 
åttaarmade bläckfiskar i 30 min, men 
nu gör de det i 40-50 min. En assistent 
misslyckades konstant med att tillaga 
en tillfredsställande omelett. Efter 200  
försök fick han till det, och när Jiro var 
nöjd, grät den stackars kocken.

Vi får följa med till en fiskmarknad  
i Tokyo, ett ställe där alla fiskare verkar 
vara specialiserade på ”sin” fisksort. 
Fiskauktion på japanska är kul. Ibland 
börjar de intervjuade att skratta, men 
jag förstår inte vad det är som är roligt. 
Herren som levererar ris till Sukiyabashi 
Jiro berättar att Jiros restaurang är den 
enda han levererar till, eftersom Jiro är 
den ende som vet hur man tillagar riset. 
Sushin serveras på olika sätt beroende 
på hur man sitter vid bardisken, om 
man är man eller kvinna, höger- eller 
vänsterhänt. David Gelbs dokumentär 
är med sina 83 minuter alldeles för 
lång, det hade räckt med 50 minuter. 
Det blir lite långt och segt, filmen 
upprepar sig. Men det är onekligen 
fascinerande, även för mig som alltså är 
allt annat än sushianhängare. Det här är 
ren och skär sushiporr.

Undrar hur jag skulle reagera om 
jag hamnade på Jiros krog och blev 
istoppad en bit sushi. ”För helvete,  
det smakar ju fisk!”

under hans uppväxt?
Passer blir ovän med Kjeld, Kjeld 

börjar kröka ännu mer, efter några år 
blir de vänner igen och sätter upp en 
comebackrevy - men Kjeld dör på 
premiärkvällen, efter föreställningen. 
Därefter återkommer Kjeld emellanåt 
som något slags spöke Passer pratar 
med i alldeles för pretentiösa scener. 
Usch, jag har väldigt svårt för sådana 
här teatraliska inslag.

Passer krökar alltmer, han verkar 
aldrig vara lycklig, hans hälsa börjar 
krångla, vilket han döljer för sin sista, 
väldigt unga hustru, och till sist klär han 
ut sig till Kim Larsen och trillar ihop på 
Tivolis scen och dör efter ankomsten 
till sjukhus. Fast jag hörde att han 
i verkligheten trillade ihop bakom 
scenen. Det hela avslutas med ett stort 
sång- och dansnummer.

Eftersom filmen är så fokuserad på 
mörker, tycker jag att det blir alldeles 
för distanserat. Jag känner ingenting 
för de här människorna. De är ett 
gäng alkoholiserade dysterkvistar. 
Och då spelar det ingen roll att 
skådespelarinsatserna är utmärkta. 
Med jämna mellanrum får vi se Kaas 
och Ranthe återge populära sketcher, 
vilket de gör skickligt. För min del 
är det lite för mycket Jubel i busken 
och Stefan & Krister. Dirch Passers 
filmkarriär lämnas helt därhän och 
nämns bara i förbigående i en replik.

Ny uppkäftig medlem i familjen, 
med teknik från Audi S8.

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING 
EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. 

*MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICE KOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Nya Audi A1 Sportback.
Nya uppkäftiga Audi A1 Sportback bygger på Audis down-
sizing-filosofi och kommer i rakt nedstigande led från Audi S8. 
Teknik, effektivitet, känsla och styrka – på liten yta kan du 
nu få mycket Audi. Välj mellan 5 motoralternativ och 12 färger.  

• Från 0,38 l/mil
• Start-stopp-system och bromskraftsåtervinning
• Cylinder on demand, bränsleoptimering 
• Växelpaddlar och S-tronic som tillval
• Miljöbilsalternativ, bensin och diesel
• Streama musik från din telefon (tillval)

Bränsl.förbr. bl. k. 3,8–5,9 l/100 km. CO₂ utsl. 99–139 g/km.
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Woody Allen är känd för sin enorma 
produktionstakt. De senaste fem 
decennierna så har han i princip 
sprutat ur sig filmer, böcker och allt 
möjligt därutöver. Jag har gillat vissa 
Woody Allen-filmer tidigare, men 
aldrig provat att läsa någon av hans 
böcker. När tillfället nu dök upp, så var 
jag mycket nyfiken. 

Rena anarkin är en novellsamling  
med 18 noveller, som kretsar mestadels  
kring udda typer i New York. Många av  
novellerna är skruvade, somliga rentav  
absurda. Vid flera tillfällen så utgår 
berättelsen från ett utdrag ur en 
tidningsartikel, och twistar liksom till 
det som stått i artikeln till en absurd 
historia. Ett exempel på det är novellen 
”Den strömförande kostymen” som 
inleds med en artikel ur The New York 
Times Magazine där man berättar om 
nya innovationer som är på gång, bland 
annat en tröja som man ska kunna 
ladda mobilen med hjälp av, bara 
genom att gnugga mobiltelefonen mot 
tröjan en stund. Själva novellen handlar 
sedan om hur fel det skulle kunna bli 
om den tröjan faktiskt blev verklighet. 
Exempelvis så blir det ju då inte helt 
riskfritt att råka nudda vid något annat 
strömförande. Det är roligt emellanåt. 
Tonen är ofta rapp och lite putslustig 
och det märks att Allen är en van 
historieberättare. Dock så fungerar  
det inte riktigt för mig.

Jag tycker att det ofta känns 
ansträngt. Emellanåt skrattar jag till 
medan jag läser, men ofta blir det 
ganska enformigt. Även om Woody 
Allens absurditet är både fyndig och 
på något vis nyskapande, så blir den 
tröttsam i längden. Åtminstone i den 
här novellsamlingen, och åtminstone 
för mig. 

Ibland slår det över och blir fjantigt, 
som när Musse Pigg är med i en lång 
novell, som om han vore verklig. Det är  
förmodligen mycket svårt att få en 
sådan grej att fungera – gränsen är 
hårfin mellan humor och barnslighet. 
Och tyvärr slår det för ofta över i det 
senare. Det glimrar till ibland i Rena 
anarkin, men tyvärr alltför sällan.

Jessica Johansson

“Drengerøve” är ett av mina danska 
favoritord - vid sidan av “tøsedrenge”, 
vilket också förekommer i den här 
boken. “Drengerøve” kan väl närmast 
översättas med “grabbiga grabbar” 
eller ibland med “karlakarlar” - och det 
här är en dansk kokbok för karlakarlar. 
Minst sagt.

Boken utgår från den omskakande 
berättelsen om stakkels Jørgen, som 
råkade bli en av tre domare på en 
chilitävling. De två andra domarna var 
härdade amerikaner från Texas, vilka 
bedömde chilirätterna på de mest 
avancerade sätt och pratade om de 
fina smaknyanserna, medan stakkels 
Jørgen plågades av smärta och han 
brann upp inombords. De var så illa 
att han sked i bukserne när han skulle 
släppa en fis.

Här redogör Leif och Lars 
Rasmussen för de rätter som tävlade, 
som till exempel Mike’s Maniac 
Mobster Monster Chili och Fred’s 
Famous Burn Down the Barn Chili, 
plus bröd och annat lämpligt att äta till. 
Receptens hetta är graderade på en 
tiogradig skala och i bokens inledning 
informeras om säkerhetsåtgärder 
när man tycker att det blir åt helvete 
för starkt, och var man kan inhandla 
ingredienserna.

Flera av recepten innehåller öl –  
och herrarna Rasmussen håller sig 
uteslutande till öl från Jacobsens 
bryggeri, främst av den anledningen 
att Jacobsens öl säljes i 71cl-flaskor. 
Riktiga drengerøve vill ju inte ha fjolliga 
33cl- eller ens 50cl-flaskor.

Eftersom karlar inte är intresserade 
av bilder på maträtter, har man anlitat 
den franske, i Danmark bosatte 
serietecknaren Thierry Capezzone, 
som bidragit med bilder på sexiga 
pin-upbrudar som poserar med chili. 
Nej, det här är verkligen ingen kokbok 
för tøsedrenge.

… Nu återstår bara att testa några 
av recepten. Vågar jag det, tro?

Pidde Andersson

Simon Gärdenfors tillhör de där unga serietecknarna 
jag träffat på med jämna mellanrum de senaste tio-tolv  
åren, som jag morsat på, snackat lite skit med, men 
som jag konstaterar att jag egentligen inte känner 
speciellt väl. Dessutom har jag läst väldigt lite av 
hans produktion, trots att han är en av landets mest 
uppmärksammade serieskapare och ofta förses med 
imponerande kulturbidrag - alldeles nyligen fick han 
300 000 kronor till sitt kommande projekt. Jag är inte 
alls avundsjuk. När jag höll det svenska kulturarvets 
fana högt och skrev manus till Åsa-Nisse fick jag inte 
ett öre i bidrag.

Anledningen till att jag inte läst så mycket av 
Gärdenfors är att han jobbar i en genre jag aldrig varit 
intresserad av: självbiografiska serier. Jag har alltid 
ogillat att titta i andra människors fotoalbum eller råka 
läsa deras dagböcker (om dessa nu offentliggjorts). 
Ibland kan jag uppleva det som direkt obehagligt.  
Och i alldeles för många fall lever de serieskapare som  
berättar om sig själva alldeles för vanliga och ointres-
santa liv – åtminstone för att jag ska vilja ta del av ber- 
 ättelserna. Jag uppskattar självbiografiska serier av 
udda original som Harvey Pekar, och de riktigt udda 
originalen, som Robert Crumb. Men inte så mycket mer.

Gärdenfors nya bok “Död kompis” är en tjusig 
lyxutgåva. Tjock, inbunden, i färg – och den kommer 
i en så kallad slipcase. Superdesignad på alla sätt. 
Serien berättar om en traumatisk upplevelse under 
Gärdenfors tonår på 1990-talet. Arton år gammal  
fick hans bäste kompis Kalle hastigt hjärnhinne-
inflammation och dog. En händelse som förföljde 
Gärdenfors under åtskilliga år.

I boken berättas hur Simon och Kalle träffades,  
om när Simon fick dödbudet, och om sorgearbetet.  
Allt varvat med författarens ständiga jakt på brudar,  
att förlora oskulden, olika jobb, framgångar som hip-
hop-artist, och depressioner och självmordstankar.

I vanlig ordning kan jag väl inte påstå att jag är sådär 
jätteintresserad av berättelsen, men som sagt, det 
beror på att jag inte gillar att rota i andra människors 
elände. Men som serie berättas det på ett unikt sätt.  
Gärdenfors figurer är rätt rudimentära; de är enkla,  
de flesta ser ganska lika ut, och ofta skulle de kunna  
ha stämplats på plats i serierutorna. Men Gärdenfors, 
som arbetat på reklambyrå, är inspirerad av förpack-
ningsdesign. Seriesidorna är utformade som olika 
förpackningar – och det är onekligen läckert. Ibland 
ser det ut som tuggummipaket. Ibland som något 
japanskt mög från 80-talet. Ibland får det mig att tänka 
på produkter från 20- och 30-talen. Vid ett  
par tillfällen associerar jag till sådana där säkerhets-
instruktioner man hittar på till exempel flygplan.

Episoderna i boken är ibland lite för lösryckta och 
rumphuggna. Kanske gör utformningen att det blir 
lite för distanserat och hindrar mig från att gripas, 
men samtidigt gissar jag att det är just seriens flotta 
look som gjorde att jag utan problem och med nöje 
läste boken. En rolig episod är den när Gärdenfors 
åker och hälsar på sin nya flickvän i Karaby. Han tar 
tåget till Landskrona och taxi till gården hon bor på, 
och där blir det rätt misslyckat, när tjejen först pratar 
fjompigt med sin hund, och det visar sig att familjen 
har utklippta strippar med Laban och Morrgan & Klös 
på kylskåpsdörren! Jag log åt förekomsten av just 
Karaby; jag noterade alltid vägskylten “V Karaby” när 
vi körde till farmor och farfar i Kävlinge när jag var barn. 
Jag har inte skänkt en tanke på hålan sedan dess.

“Död kompis” är ett synnerligen väl genomfört 
arbete i en genre jag egentligen inte gillar.

Pidde Andersson

Ja, detta är en utställningskatalog. 
Men Christian Dotremont var en belgisk  
poet, nära lierad med Cobra-rörelsen, 
ja, en av dess strateger och tänkare.

Detta är en strålande berättelse, som  
börjar med sambanden mellan konst- 
närerna Else Alfelt och Carl Henning 
Pedersen och Dotremont. Jag rekom- 
menderar starkt denna återblick på 
de tidiga Cobra-åren från dansk 
synvinkel. Det är faktiskt märkligt, hur 
svensk konsthistoria inte bara dragit 
en nationsgräns men också satt något 
slags vägspärr vid Osby. Faktum är att  
denna expressiva, olydiga, ockupant-
iska rörelse hade flera viktiga utposter  
just i Skåne. Här dyker den konsttidning  
som gavs ut under kriget upp, Helhesten. 
Den kusen ledde inte bara till helvetet, 
som var kriget, den stampade också 
fram nya tankar kring konst, som ju 
också diskuterades om än i mindre 
skala i Malmö. De sällsynta numren av 
Helhesten sökte sig över till samtalen 
i den skånska industristadens glesa 
konstnärskretsar. Den var viktig. Här 
sattes ord som skulle bryta ny mark med 
Cobra, och då talar vi om hur Europas 
konstkarta inom några år ritades om. 
Bort från det klassiska, fram med det 
genuina, som kanske gick att hitta både 
i barnteckningar och i fornnordisk och 
medeltida konst.

Eller för att citera Dotremont själv, 
skrivet runt 1951: ”Mennes kene er ikke 
fremmede, / graenserne er blöde og 
vage / som overgangen fra en dröm 
til en anden / kortets linier / udslettes 
under håndens linier / rejsens furer / 
under vokalernes fanfarer…”

Utan gränser både i det lilla och 
stora, personliga och politiska, det var 
en våldsamt dynamisk drömkonst med 
fötterna på marken, som tog Europa 
med storm.

Så finns där i boken förstås berättel-
sen om mötet i Bregneröd 1949 då ett  
gäng Cobra-konstnärer inklusive CO  
Hultén och Anders Österlin mer eller 
mindre tog huset i sitt våld och målade 
det från golv till nock invändigt. En hand-
ling helt i linje med rörelsens estetik.

En stor del av boken handlar om 
Dotremonts logogram, där han blandar 
ord, meningar, stavelser och gör bilder 
av dem. Det kunde födas egenartade 
och ofta ganska roliga ordbrytningar 
och sammanställningar på det viset. 
Han arbetade ihop med konstnärer kring 
sina logogram, Hultén, Jorn, Balle mfl. 
Ord och bild flödar genom hela boken, 
som är rikt illustrerad, och inte behöver 
man vara konsthistoriker för att ryckas 
med. Sällan sågs bilder så här vitala.

Alla som är det minsta intresserade 
av konst, poesi och estetik kommer 
drunkna av glädje i denna bok. Och 
på köpet upptäcka en alldeles särskilt 
fantasieggande poet, Dotremont.

Thomas Millroth

Woody Allen 
Rena anarkin
(Bakhåll)

Leif och Lars Rasmussen
Chili for drengerøve
(Donovan)

Simon gärdenfors
Död Kompis
(Egmont Kärnan)

Dotremont / ode til Danmark
Carl Henning Pedersen  
& Else Alfelt museum

DVD-RECENSioN BoKRECENSioN

Just nu hemsöks landets biografer av den 
framgångsrika, engelska “The Woman in Black”,  
och på DVD fortsätter spökerierna i den 
uppmärksammade, amerikanska “The Innkeepers”, 
en lågbudgetfilm av Ti West som gjorde “The House  
of the Devil”.

Sara Paxton och Pat Healy sköter ett gammalt 
halvskabbigt hotell medan ägaren är på semester. 
Healy håller även på att bygga en hemsida om 
hotellets hemsökta historia - det påstås att en viss 
Madeline O’Malley häckar i kåken, trots att hon är 
död sedan länge. Paxton blir nyfiken och går runt 
i huset med en mikrofon och bandspelare, och 
minsann om hon inte lyckas spela in otäcka ljud. 
Röster. Och plötsligt börjar ett piano spela av sig själv.

“The Innkeepers” är ett utmärkt exempel på att en 
otäck rysare alls icke kräver en massa CGI-effekter 
och bombastiska chocker stup i kvarten, vilket 
Hollywood verkar tro. Wests film är lågmäld och 
kuslig. Tyvärr är upplösningen en liten besvikelse, 
men det kan jag ta. Även Kelly McGillis medverkar.

Månen har inte varit på tapeten så ofta 
i modern science fiction, varken i bok- 
eller filmform. Jules Verne och H. G. 
Wells sköt sina raketer och kanonkulor 
mot satelliten en gång i tiden och 
inspirerade Georges Méliès att göra 
den första sf-filmen 1902, Le Voyage 
dans la lune. Efter Neil Armstrongs 
första kliv på månen den 20 juli 1969 
blev intresset att placera handlingen 
där svalare och när Stanley Kubrik 
året före placerade en monolit där i 
2001 – ett rymdäventyr var det nästan 
slutet, man ska komma ihåg att storyn 
är baserad på Arthur C. Clarkes novell 
The Sentinel som kom redan 1951. Den 
brittiska tv-serien Space: 1999 hade 
sin Månbas Alpha som bas 1975, men 
det var mest ett svepskäl för att slippa 
använda ett större rymdskepp likt Star 
Trek, att en olycka kastade månen ur 
sin bana och ut i världsrymden för att 
basens stackars anställda där skulle 
möta både det ena och det andra. 

Närmare nutiden var nog dokumen-
tären Dark side of the moon av William 
Karel från 2002 mest intressant för att 
den står ut i subgenren mockumentärer 
som ytterst välgjord och överbevisande 
om att vi aldrig var på månen, att allt 
bara var fejk. Kolla själv under huven 
på en Volvo Amazon från den tiden 
och tänk tanken att samma ingenjörer 
skulle lyckas få upp en raket, lägga 
kapsel i omloppbanan, släppa ner 
en månlandare, få upp denna igen, 
rendezvous med kapseln i bana, 
återvända till Jorden och landa tryggt i 
Stilla havet? Tänkte väl det.  

Men: om vi nu var på månen och 
kanske var där fler gånger än som är 
känt? Det är grunden för regissören 
Gonzalo López-Gallegos film Apollo 
18, gjord närmast som dokumentär, 
föregivet hopklippt av filmat material 
som läckt på internet, drygt åttio timmar 
nedklippt till knappt spelfilmslängd.

Det här är en skräckfilm. Det här är  
en thriller. Det här är en science fiction- 
film. Som vanligt när det handlar om  
just denna typ av film ter sig ett hand-  
lingsreferat som direkt dumt eftersom 
det skulle förstöra nöjet att se filmen, 
men håll hårt i chipspåsen, det finns 
många effektfulla partier där man både  
rycker till och får gåshud av spän-
ningen, det är en ruskigt effektiv film  
om vad som egentligen hände på den  
sista månfärden, varför man egentligen  
var på månen, skåde spelarna gör ett 
utmärkt jobb, det blir naturligt, alldagligt 
och helt jävla hemskt. 

Sevärd? Ja. Spännande? You bet. 
Nästan så man börjar tro på sf-genren 
igen i filmform när det görs så här 
intelligent producerade filmer på tema 
som borde vara använda till döds.

Se den. 

Jan-Erik Zandersson 

“Järnkorset” hette den här klassiska 
krigsfilmen när den gick upp på bio 
1977. Idag kan DVD-publiken inte 
svenska, så nu släpps den under sin  
originaltitel. Det underlättar även för  
distributören, som kan använda samma  
omslag i samtliga nordiska länder.

Jag gillar Sam Peckinpah, när han 
var bra var han mästerlig - men han 
gjorde även en hel del … mindre bra 
filmer. “Killer Elite”, “Konvoj”, “The 
Osterman Weekend” med flera. Han 
nöjde sig med att låta varannan film 
vara bra, känns det som. “Järnkorset 
kom mellan ett par mindre bra filmer 
- och den är bra. James Coburn är 
sergeant Steiner, och i övriga roller 
återfinns bland andra Maximilian 
Schell, David Warner och James 
Mason. Ett starkt drama om tyskar på 
den ryska fronten. Dock köper jag inte 
att det myckna slowmotionvåldet är 
en “protest mot krig och våld”, vilket 
vissa hävdar - jag vet dock inte om 
Peckinpah själv hävdade detta.  
Jag tror snarare att man helt enkelt 
tyckte att det såg coolt och estetiskt  
ut när blodet sprutar i slowmotion.

För en massa år sedan medverkade jag i ett 
radioprogram i vilket jag skulle representera de 
som faktiskt gillar skräck, action och B-filmer. 
Programledarna påminde om Siewert Öholm i yngre 
upplaga; samma trista, moraliska åsikter. En fråga 
jag fick var “Är Tom & Jerry bättre än Simpsons?”.  
Jag svarade ja, men fick inte utveckla svaret. 

Det fullständiga svaret är förstås att ja, de 
tidiga Tom & Jerry-filmerna är oändligt mycket 
bättre animerade än Simpsons. Majoriteten av de 
amerikanska tecknade filmer som gjordes under 
1940- och 50-talen var fantastiskt tjusiga och 
välgjorda. Huruvida man gillar Tom och Jerrys eviga 
bataljer och tycker att dessa är roliga är en annan 
sak. Själv gillar jag dem - i mindre doser. Den här 
samlingen innehåller episoder i vilka det förekommer 
hundar. Två och en halv timme varar skivan - och 
självklart ser man inte hela i ett svep. Men ett par åt 
gången till en kopp kaffe är trevligt.

Dream house

the Conqueror – Son of Conan

Cross of iron Apollo 18 tom & Jerry, Dog House

the innkeepers

Förr om åren och i synnerhet i utlandet 
var det vanligt att man döpte om filmer 
så att publiken skulle tro att de hörde 
till en annan filmserie. Det kunde till 
och med hända att man låtsades att 
en orelaterad film var en uppföljare 
till en populär film - trots att denna 
orelaterade film av äldre datum.

Årets hittills dummaste DVD-titel 
är “The Conqueror - Son of Conan”. 
Filmen i fråga är “Kull the Conqueror” 
- som hette så när den släpptes på 
video i Sverige 1997. Förvisso är Kull 
skapad av Robert E Howard, mannen 
bakom Conan, och faktum är att den 
här manuset en gång i tiden började 
sitt liv som “Conan 3”. Men Kull har 
inget med Conan att göra. Dessutom 
är det omöjligt att han skulle vara 
Conans son. Kull levde nämligen långt 

Regissören Jim Sheridan har Oscar-
nominerats sex gånger, samt vunnit  
en rad andra priser för filmer som till  
exempel “Min vänstra fot”. Men hans  
senaste film, den övernaturliga,  
psyko logiska rysaren “Dream House”, 
fick dålig – ibland usel – kritik i USA  
och England.

Mina förväntningar var således  
inte de högsta, men allvarligt talat: så 
illa är det inte. Daniel Craig och Rachel 
Weisz är ett gift par som med sina  
två små döttrar flyttar in i en villa som 
visar sig bära på en mörk historia.  
Den tidigare ägaren mördade fru 
och barn, och låstes in på psyket. 
Men tydligen är han ute igen och 
Craig och hans familj upplever en rad 
omskakande händelser.

45 minuter in i filmen tar handlingen 
en överraskande vändning (är det 
tänkt), och då funkar det inte riktigt 
längre. Logiken håller inte. “Dream 
House” är lite grann som “Det sjätte 
sinnet”, fast tvärtom, och lär främst  
bli ihågkommen för att Craig och 
Weisz blev ett par under inspelningen.

tidigare (Det vet väl alla! utbrister 
fantasynördarna).
 Kevin Sorbo, som var 
Hercules i TV-serien, spelar den 
yxsvingande Kull i detta sword & 
sorcery-äventyr, som mest känns som 
ett långt avsnitt av just Hercules. Det 
är lättsamt och mycket tjoflöjt, och Tia 
Carrere är den onda häxan. Filmen 
fick taskig kritik när den kom, men jag 
gillar den. Joel Goldsmith står för den 
maffiga filmmusiken, som kombinerar 
symfoniorkester och hårdrocksgitarrer.

Text: Pidde Andersson
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Synt-puritanerna hävdar med 
bestämdhet att Ultravox var bättre 
med John Foxx vid rodret. Det anser 
inte jag, och själv tog jag ingen större 
notis om bandet förrän de släppte 
albumet, och framförallt bandets tredje 
singel, Vienna (1980) - som för övrigt 
lanserades med en widescreen-video 
à la film noir där Midge Ure har en tjusigt  
anlagd tangorabatt à la Ville Vessla. 
Och dessutom lirade Billy Currie fiol,  
ett instrument som var ungefär lika  
spejsat som science fiction, åtminstone  
i min värld! Omslaget plåtades av 
Anton Corbijn och Peter Saville stod 
för den grafiska formgivningen, och 
omslaget var/är iögonfallande vackert 
- jag föll pladask. Ultravox fick snabbt 
ett rykte om sig att vara melodramatiskt 
pompösa, estetiskt såväl som rent 
musikaliskt, och visst, de odlade sin 
image med omtanke. Efter att ha rotat 
fram A Rage In Eden och Quartet och 
gett vinylerna några välbehövliga snurr 
på skivtallriken blir jag påmind om 
varför jag gillade bandet. Nu, 32 år efter 
Vienna, har håren blivit gråare, kortare, 
eller som i Midge Ures fall ett minne 
blott, men om vi nu för ett ögonblick 
bortser från de yttre attributen och 
istället koncentrerar oss på musiken 
så inser man att Brilliant bitvis låter 
strålande, och rentav kunde varit den 
felande länken mellan sir George 
Martin-producerade Quartet och 
egenproducerade Lament. I samma 
ögonblick som öppningslåten Live 
Again börjar tänker jag på videon till 
Reap the Wild Wind, vilket för mig 
är ett väldigt gott tecken, eftersom 
jag inte är speciellt förtjust i Lament- 
perioden, då Midge Ure dansade med 
tårar i ögonen, lät gitarren dominera 
och nyss upptäckt att det fanns en 
effektpedal med stadium-reverb i. 
Billy Currie har kopplat startkablar till 
sin gamla Arp Odyssey och låter den 
glänsa på sitt signifikativt glidande 
liksom gnuggande, vis (!) i Rise, 
Hello och This one. Live Again och 
Brilliant är klockrena hits med recyclad 
ljudbild från 80-talet, och det ska bli 
spännande att se hur de tas emot i 
radio? Däremot finns här även ett par 
saggiga ballader vi kunnat vara utan. 

Lars Yngve

Graham Coxon är en i mängden av 
klena glasögonbritter som gillar att 
stöka runt med sina gitarrer, och jag 
antar att även han, precis som övriga 
i denna kategori, har en bild på sin 
indiegud, det vill säga Thurston Moore, 
uppspikad på väggen i replokalen. 
Det framgår klart efter Coxons åtta 
soloplattor att han mer eller mindre 
tvingats spela gitarr i Blur, försedd 
med elektronisk fotboja. Jag kan inte 
frigöra mig från känslan att Coxons 
samtliga plattor är hans sätt att göra 
upp med Albarn på ett internt vis. Han 
ger igen, och liksom visar Albarn att 
han kan göra precis som han vill. Jag 
antar att Coxon ofta stått med ryggen 
vänd mot sina kollegor i replokalen och 
spelat för sig själv mot förstärkaren, 
men egentligen gärna velat ta tag i 
Albarns näsa och sakta vrida den 
runt i en lång cirkel motsols. Men som 
sagt, det är min högst personliga 
teori! Coxon växlar mellan att trampa 
på de två olika pedalerna avig och 
inställsam. I Advice, Ooh Yeh Yeh och 
Running for your life visar han prov på 
sin melodiska ådra men tyvärr finns 
här också en del förhållandevis ordinär 
och odramatisk gitarrpop som gränsar 
till ren utfyllnad, som The Truth och 
Knife In Kast. Coxons musik ställer 
vissa krav på lyssnaren och referenser 
från 60-talet kikar fram ur gitarrfodralet 
titt som tätt. Han må ha en lättfotad 
dragning åt det experimentella och 
otämjda, men ingenting kommer 
någonsin i närheten av hans dist-orkan 
i Blurs Song. Nu har de återförenat 
Blur, och det ska bli kul att se om 
Albarn äntrar scenen med röd näsa 
på Way Out West i sommar, tills dess: 
Woo-Hoo…

Lars Yngve

En specialutgåva av senaste plattan från Dave Alvin, 
och gillar du honom och kanske redan har Eleven 
Eleven så kan du lugnt slanta upp även för den här 
versionen. Här finns 3 extra spår, en live-cd och en 
live-dvd. Originalplattan är, i mina ögon och öron, lite 
ojämn men vägs upp av det faktum att de spår som 
är bra, är riktigt bra. Det är bra twang och stämning i t 
ex Harlan County Line och Johnny Ace Is Dead, och 
Beautiful City Cross The River från bonuslåtarna kan 
man inte vara utan. Även om en del låtar är lite tråkiga 
så sjunger Dave Alvin alldeles för bra för att det ska bli 
dåligt. Sen har han ju ett band som backar honom
som inte går av för hackor. En låt som Long White 
Cadillac, som Dave Alvin skrivit men som blivit mest 
känd genom Dwight Yoakam, kan
man heller inte höra för många gånger.
 
Janne Falk

Ultravox / Brilliant
(Emi/Parlophone)

graham Coxon / A + E
(Parlophone/Emi)

Dave Alvin / Eleven Eleven Expanded
(yep Roc Records)

Jack White / Blunderbuss 
(XL)

the Kordz / Beauty & the East  
(mass Records)

Pinkunoizu / Free time! 
(Full time Hobby)

Snart kommer en ny lp med 
Pocketsize.

Tills dess kan vi roa oss med annat. 
Som att man i Norge mer och mer 
framstår som det starkaste landet 
i Norden när det gäller progressiv 
musik. Senaste nedslaget i postlådan 
är SOT:s ”Kind Of Saltz” och denna 
trio (trummor, gitarr och – tuba) sedan 
tidigare etablerade musikers debut 
är fullkomligt galen vad influenser och 
genrer anbelangar, den far som en 
skottspole mellan jazz, progressivt 
rock, rena formexperiment som vore 
de Univers Zero, tajt ensemblespel, 
fusion och sådant som inte skulle 
skämts i metallgenren eller något mer 
rytmiskt. Det blir en provkarta över vad 
som är möjligt och jag följer med på alla 
de skattgömmor som ligger utspridda 
över kartan, loggar dem en efter en, ler 
brett, upptäcker mer vid nästa, går inte 
att låta bli att gilla.

Om Steven Wilson hade haft 
kaftan, rökt vattenpipa och klappat 
Klagomuren med jämna mellanrum 
skulle han ha låtit som The Kordz. 
Det här är en mellanösternversion 
av Porcupine Tree, rätt och slätt, det 
låter så bekant men de orientaliska 
rytmerna och melodislingorna 
skiljer dem från inspiratören. Till och 
med bildspråket på cd:ns omslag 
minner om Wilson och hans sätt 
att presentera sitt band på senare 
år. Influenser i all ära, det här är en 
stensäker neoprogressiv skiva som 
nästan blir mer attraktiv än Wilsons 
allt mindre melodinyttjande skivor 
eftersom här finns både hakar och 
krokar som fäster i öronens utrymmen 
för ”catchy stuff”. Det lustiga är väl 
bara att plattan re-lanserats och 
ursprungligen släpptes redan 2009...

Efter Riddarnas debut-lp försökte 
jag se dem live, men det krockade 
alltid med något annat. Nu i vår ska 
jag lyckas, nu har uppföljaren ”Bakom 
molnen” kommit och det är en stunds 
pojkmannarock av kompromisslöst 
men vackert och melodiskt slag, ett 
älskvärt slag på flabben, ett möte 
mellan sjuttiotalsrock i en punkigare 
form och förståndiga texter, med 
hälsningar till sjuttiotalsprogressiv 
musik också i de stunder då de stillar 
sig något. En fantastiskt kul skiva, dum 
att passera fartkameror till.

Med snarlik färgställning i 
omslagstypografin som ovan, kommer 
ett annat inhemskt glädjeämne, 
som om Mars Volta trodde de var 
progrockare: Vulkans debutskiva 

”Mask Of Air” snuddar vid femman i 
betyg, Jimmy Lindblads enastående 
röst, den musikaliska intensiteten 
och instrumentskickligheten, 
låtarnas intrikata väv, dynamiken och 
taktartsbytena, influensrikedomen 
och de egenartade slutsatserna. Att 
band i Karlstad kan ge både melodiska 
lalala-lallande slingor och gitarriff som 
får håret att resa sig, visar att Värmland 
kan mer än man tror. Transsubstans, 
hör upp, dags att utge det här bandet, 
skulle jag tro! Rekommenderas å det 
grövsta.

En annan nästan-värd-en-femma-
skiva är danska Pinkunoizus debut 
”Free Time!” som är experimentell över 
hela pop- och elektronikafältet, både 
inspirerad av gammelsynt och med 
sånginslag som förstärker skivans 
varierande grad av spöklikhet. Flest 
beröringspunkter har kvartetten 
nog i ett limbo mellan Efterklang och 
Radiohead, kanske i någon sorts 
dansk tradition som startade med 
Mew, vad vet jag. Oväntat trallvänligt 
fläckvis, förvånansvärt störande 
fläckvis. 

Värda att nämna denna gång är 
också: 

Natur 2 är Jan Munkvad, Peter 
Sørensen  Jakob Brandt-Pedersen 
som på den efter en växt uppkallade 
cd:n ”Butterbur” spelar på naturen. 
Jakob startade trion 2007 när han 
ville göra elektronisk musik – utan 
elektroniken och det får man säga 
att han lyckats med, det här låter 
antingen som sammanträffanden i 
storskogen eller medvetna musikaliska 
ljudinstallationer och jag medger att 
kontexten blir bitvis fullständigt onödig, 
oavsett om man använder pinnar, blad 
eller gräs (SpaceController). 

Samhällsironiska texter och 
stonerrock, det får man på ”Hur svårt 
kan det vara?” med Ett rop på hjälp, 
sjuttiotalshårdrock på ett förenklat, 
rakt, fyndigt sätt (Transsubstans). 

Erja Lyytinen visar på sin live-cd/-
dvd ”Songs From The Road” att 
hon kanske, till och med troligen, är 
Finlands okrönta bluesdrottning, 
det här är ett svettigt framträdande 
i Helsingfors i november förra året 
och Louise Hoffsten låter som en 
förskolefröken i jämförelse, hur oväntat 
och häftigt som helst (Ruf). 

Munspelsfavoriten, Filip Jers, 
har slagit påsar samman med 
studiekamrater (Johan Lindbom, 
bas, Magnus Zetterlund, mandolin) 

Jack White måste vara en av de hårdaste arbetande 
i musikbranschen, ständigt på jakt efter nya 
utmaningar. Ett mycket sympatiskt drag kan jag tycka.  
Dessvärre när man får bestämma allt själv behöver 
det ju inte alltid bli fantastiskt bra. Där han i band-
konstellationer och i andra samarbeten kan få till det  
där lilla extra, lyckas han på egen hand endast i korta 
ögonblick tangera sin tidigare storhet som t.ex. 
Sixteen Saltines som låter lite så där White Stripes-
skruvat med sprucken fuzzbox och slamriga trummor. 
En del låtar är ganska väl instrumenterade med 
smakfulla sångstämmor och svajigt pianoklinkande, 
Hypocritical Kiss t.ex är riktigt underhållande. Dock 
blir vi inte serverade några arenaskanderande 
storheter denna gång. Men ändå hyfsat bra!

Tord Johnsson

Riddarna / Bakom molnen 
(Novoton)

Sot / Kind of Saltz  
(Sotanic Sounds)

Vulkan: mask of Air 
(eget bolag)

under namnet Primus Motor och 
på ”Åka med” blir det lika delar 
folkmusikvarianter, irländska influenser 
och, det jag tycker bäst om, ren och 
skär blues, oklanderligt (PriMot). 

Breton är på debuten ”Other 
People’s Problems” farligt nära att bli 
populära, intelligent popmusik med 
litet elektroniska skavsår (Fat Cat).

Gamla jazzfusiongruppen Tribal 
X har hållit paus i ett dussin år och 
kommer tillbaka med något som är 
mer experimentellt, mörkare men som 
också låter mer som en egen entitet på 
”X” (Musical Theories). 

Enochian Theory är på nya ”... And 
All It Entails” törhända väl molltyngda, 
men när det inte är nedsvärtat tänder 
det till i neoprogressiva och inte fullt så 
metalliska spår och snår i Porcupine 
Tree-land (Musical Theories).

Joe Bonamassa verkar må bättre 
än på länge och när han nu likt en 
gitarrens Bob Dylan håller sig på 
någon never-ending-tour, blir dvd:n 
från konserten i New York i fjol en 
uppvisning i väldigt attraktiv blues och 
rock, gäster som Paul Rodgers och 
Beth Hart hade inte behövts, men John 
Hiatt är en tillgång, en riktigt superb 
dvd om man inte fick biljett till turnén 
när den nådde Sverige (Provogue). 

 Jan-Erik Zandersson

Duon Guillaume Grasso och Jeremy Duvals tredje 
fullängdare är precis som förra skivan en sorts 
sammanfattning av de senaste årens elektroniska 
musik, den spretar åt alla håll, både experimentella 
och poppiga håll. Om förra skivans inspiration, enligt 
duon själva, var Tangerine Dreams ledare Edgar 
Froeses soloskiva ”Kamikaze”, handlar det den här 
gången om en ohelig allians mellan Terry Riley och 
John Carpenter – men i slutändan blir det mer IDM 
à la skivbolaget Warp och ”Artificial Intelligence”-
samlingarna från nittiotalet. Skönt historiskt och 
framåtsyftande. 

En annan skiva som låter som en annan skiva 
är Lones ”Galaxy Garden” från legendariska 
elektroniska skivbolaget R&S som gav oss så mycket 
kvalitetstyngd ambient techno för två decennier 
sedan. Den som saknar Future Sound Of Londons 
ljudvärld kan med glädje lyssna på Lone, för det 
här är, om än inte kopior, så snarlikt/inspirerat av 
duon Cobain och Dougans att man blir glad på 
ett retromässigt sätt. Lone är Matt Cutler från 
Manchester, som nu tacksamt lämnat hip-hop:en 
bakom sig och gett sig in ett elektroniskt, rytmiskt 
nittiotal. 

Om Ved hade dragit upp volymkontrollerna mer, 
om Öresund Space Collective hade haft längre hår, 
om... men jag ska i stället säga att ”The Split Thing” är 
en rätt makalös cd, där de första tre spåren är ryska 
Vespero och deras svävande, rytmiska rymdrock 
med psykedeliska förtecken och det sista spåret, 
knappt halvtimmeslånga ”Babapapatantramanta” 
(säg det fort fyra gånger om du kan!) med tyska 
supergruppen Zone Six är också rymdrock men nu 
åt det mer progressivt rockiga hållet, psykedeliskt så 
det sprutar om det. 

  
Jan-Erik Zandersson

Principles of geometry  
/ Burn the Land & Boil the oceans  
(tigersushi)

Lone / galaxy garden  
(R&S)

Vespero/Zone Six: the Split thing 
(transsubstans)

Ved / s/t 
(Adrian Recordings)

Det är tacksamt inne att återutge 
det som är svårt att få tag på. Till 
”Record Store Day” 21 april kom 
Hansson & Karlssons första två lp 
igen (resten ser vi fram emot nästa 
år vid samma tid, gärna då också 
Fläsket Brinner och Träd, gräs och 
stenar, tack). Ved har också sett 
dagens ljus, igen. Det är på samma 
gång ett avstamp och en summering, 
nu när Adrian Recordings utger Ved 
(tidigare Mattias Nihléns soloprojekt, 
nu ett helt lysande sexmannaband) 
på en självbetitlad cd. Det här är idel 
återutgivningar som samlar det som 
fanns på debut-cd:n ”Tygetos” (100 
ex 2007), ep:n ”Speleo” och lp:n 
”Gershwin’s Pipe” (båda från 2010, 
hyllade på dessa sidor) på ett brett, 
tillgängligt sätt, plus det nya spåret 
”The Rewarder”. Dåförtiden fanns 
både Steve Hillage och Älgarnas 
trädgård som tydliga inspiratörer till 
denna malmöitiska progressiva musik, 
över livekonserter där man tolkat 
Jean Dubuffet och använt ett mer 
mellanösternskt alias som Captain 
Carpet and his Oriental Psychojugend 
och blivit än mer organiska och tagit 
ut en mer psykedelisk riktning, dock 
hela tiden avbruten av melodier som 
hänger sig fast. Den nya samlingen är 
ett bra bokslut, nu när Ved, för första 
gången som grupp, har bokat studiotid 
för att göra en ep (släpps på Lugnet 
Records/Deleted Art i augusti) ser vi 
fram emot fortsättningen. Bland det 
mest spännande du kan lyssna på just 
nu, trots datumstämplarna.

Och några tips: Lugnoros 
debutskiva ”Annorstädes” (Ozium) 
passar dig som saknar Black Sabbath-
röj och vill ha det kombinerat med 
mycket orgel, kryddat med psykedelia; 
veteran-DJ:n Andre Lodemann från 
forna DDR gör straight techno på 
”Fragments” (Best Works) men bjuder 
också på bonus-cd med remixer han 
gjort de senaste tio åren, stompigt 
värre; IDM i den högre skolan från 
Tolga Fidan på ”Rogue” (Vakant), 
inspelad hemma i soffan under tio 
veckors nätter (”3 machines gave up 
on me during the making of this LP. 
Lazy bastards.”); techno av energiskt/
minimalistiskt/analogt slag med en titel 
snodd från författaren Brian W. Aldiss, 
”Reeling Skullways” (Punch Drunk) 
bjuder Bass Clef på; norska Susanne 
Sundfør är så mycket bättre än 
någonsin Ane Brun på märkliga ”The 
Silicone Veil” (Emi) där Lars Horntveth 
ser till så Susannes försiktiga piano, 
mörka musik och skeva orkestreringar 
får en egen kammarpopig ljudvärld; 
storslagen punkpop med Terrible 
Feelings på debuten ”Shadows” 
(Double Sun), konkurrerar självklart 
med Dalaplan, gott om krokar 
och slingor som fastnar; rejält 
hårdsvängande, gitarrbaserad retro 
på 67 Purple Fishes självbetitlade 
debutskiva (Doghowl), psykedeliskt 
sextiotal med hur mycket stomp som 
helst, partyröjare när ingen får gå hem.

Jan-Erik Zandersson

SKiVRECENSioN
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Ett norskt band med suggestiv 
sättning, gitarr, slagverk, violin, rörblås. 
Musiken pendlar också mellan det 
experimentella, svävande, drömska 
och ett ganska jordbundet sväng. 
Särskilt tydligt i titellåten. En rätt 
lortig blues som snart övergår i ett 
slags trans av klanger. Ljudbilden är 
suggestiv, men inte särskilt ny, den 
knyter an till mycken elektroakustisk 
musik, experimentell pop, jazzrock etc. 
Ja, där finns färgklanger som närmast 
skulle kunna kallas psykedeliska.

Melodin betyder mycket, originella 
slingor, en är signerad av Erik Satie. 
De får mycket rum. Antingen som 
skapas av de andra instrumenten i rätt 
läckra kombinationer eller av dröjande 
tystnad.

Ett visst vemod rör sig i alla klanger. 
Klarinetten sjunger ödsligt, gitarren 
verkar vilse. Detta motsäger den höga 
livsglädje som fanns i både jazzrock 
och psykedelisk musik.

Det här är läcker musik av blandade 
litet oväntade klanger och stor skönhet 
i melodierna, men det är musik som 
liksom dyker upp efter festen.

4
Thomas Millroth

Astrïd / High Blues
Rune grammofon RCD 2126

Three guitars, three drumkits, three 
men, no mission. Världens enda trippla 

enmansband är tillbaka efter den 
strålande debutplattan. Den här 
gången har man breddat soundet en 
aning, samt polerat till ljudet lite grann. 
Lite rockabilly-gitarr lagd över deras 
mexar-stuk gör underverk i Todo El 
Asunto, låten räcker för att tequilan ska 
ta slut en lördags kväll!

The Young Horse är så mycket 
Morricone att man inte skulle bli 
överraskad om Lee Van Cleef helt 
plötsligt skulle dyka upp

bakom nästa hörn. Man har 
även ytterligare några låtar som 
skulle passa perfekt i vilken spaghetti 
western som helst. Den 36

sekunder korta Besos En El Culo 
är en helt suverän, lite mer traditionell, 
mexikansk aptitretare som gör att man 
bara vill höra mer.  

Hur som helst har dessa tre amigos 
från Melbourne lyckats att utveckla 
sin musik med lite nya influenser men 
bibehåller sin unika stil. Men de har 
skippat sina spanska lektioner till 
förmån för fler instrumentallåtar, men 
vad gör det när allt är mer än helgjutet 
från omslag till sista ton.

5
Janne Falk

Vit brusten blues med enorm 
känsloladdning.

Gronmark sjunger med en ljus skarp 
röst, som inte är så stor. Jag kan både 
tänka på Keith Richards och John 
Mayall. Han är en fin gitarrist. Skapar 
fina riff. Skorrar fram stämningar, som 
rösten vilar på.

Mesta musikmaskinen är dock 
gitarren. Han älskar att konstruera 
korta figurer som är som ett snitt 
genom bluesens historia. Knappt har 
jag tänkt Lenoir förrän något mycket 
lantligare bryter igenom.

Så spelar han något som mer liknar 
bluesbaserad pop. Där är jag inte lika 
entusiastisk.

Bättre då när han utbrister i en 
alldeles förväntad Weary Blues med 
precis rätt gung, rätt brusten röst, rätt 
klichéer och en helvetes massa känsla, 
som gungar lyssnaren i sin sorgsna 
famn.

Detta är en alldeles uppriktig äkta  
känsla med en himla massa bra 
gitarrspel.

Thomas Millroth

Engel är Niclas Engelins band. 
Tillvardags spelar han i In Flames 
men här är han lämnad i full frihet och 
då blir det komplext och stökigt på 
ett ordnat sätt. Engel spelar någon 
slags industrimetall men med klistriga 
refränger som sätter sig från start. 
Bandet har funnits sedan 2004 men 
det är först nu som bandet kanske 
hittat sin form och på den tredje plattan 
”Blood of saints” som ett av landets 
allra bästa och tuffaste band. Förutom 
Niclas så finns rutinerade Marcus 
Sunesson (The Crown, The Haunted) 
vid hans sida som gitarrist. Det som 
särskiljer Engel från andra band i 
samma genre är sångaren Mangan 
Klavborn som har en stark och tydlig 
röst utan att growla likt en brunstig 
babianhanne. En av årets bästa plattor 
så här långt.

4
Jerry Prütz 

Puta madre Brothers / it´s A Long 
Long Way to meximotown
Baboso Records

mats gronmark
/Roller Coaster Blues
(Rhythm Ace Recordings)

Engel / Blood of saints
(Seasons of mist)

Illustration: Olle Ljungström
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Välkommen in med allt du inte behöver. Alla butiker tar emot dina gåvor.

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
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Kära Hjärtanes Maj månads horoskop av O. Rakel

Gottfried de Walt

Trenne brefkort från Efraims  
vän JankeHungor games

Adi S. analysieren

Historia:

Den frodige skåningen har förtärt en 
mycket god middag då det kommer 
förslag om att göra en promenad. 
Ente hondan ska en ud o ränna nårr en 
har eded. Då kan ju maden tro att den har 
kommed i en hunn!

Analys:
So konnte ich nie verstehen, die Menschen in 

Skåne und ihre Eßengewohnheiten. Sie sagen zu 
Recht, daß ein skåning nie ins Schwitzen, als er 
gearbeitet hat, aber wenn er ißt! Uh oh.

Auf Wienerschnitzel wünschen ihren 
A. Schicklgrüber
 

Kära Kära Hjärtanes.

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

Tröttelina

Kära Tröttelina! 

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

Kära Hjärtanes!

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Hur känns krisen så här års? Om du går i tron att 
det inte kan bli värre… Så fel man kan ha. Du har 
bara sett en skymt av början till eländet så här 
långt! 

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Du brukade vara en livad lax innan du torskade.  
Sen dess har du levt ett torftigt liv. Syns ingen 
ljusning på länge än…

Väduren 21 mars – 19 april.
Ingen lycka som varar för evigt sägs det. God 
Morgon!, det är dags att vakna upp till verkligheten. 
Inse att du lever i en illusion, vilken dag som helst 
kommer ditt liv att totalhaverera. Vänta bara…  
När du minst anar det…

Oxen 20 april – 20 maj.
Ingen mer än du borde få unna sig en 
välförtjänt semester… Oturligt nog infaller 
dina semesterdagar i år på 1:a Maj, Kristi 
himmelsfärdsdagen och pingstdagen och då är du 
ändå ledig.

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
DDiitttt dduubbbbeellllsseeeennddee hhaarr 
bböörrjjaatt kkoommmmaa ttillllbbaakkaa. SSöökk 
ggeennaasstt uupppp eenn llääkkaarree!!

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Har du börjat ladda upp inför säsongen än. Du har 
några månader till på dig att preparera dig för det 
som kommer. Flärpar, lustiga hattar o.s.v. så att du 
inte blir igenkänd.

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
Beach-09 är på väg med stormsteg. Synd bara 
att den långa vintern har satt sina spår, framför allt 
runt midjan, och lite överallt med för den delen. Du 
kanske ska söka jobb som reklamfigur för en viss 
däcktillverkarfirma.

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
Din omgivning börjar ge dig oroliga blickar.  
De förstår inte att du i din desperata jakt på kärlek 
byter still varannan dag för att se om du hittar nån 
som passar dig. De tror förmodligen att du gått 
med i en lajvarförening. Håll med om att lapp för 
ögat, sjörövarhatt och träben är att gå lite långt.

Vågen 23 september – 22 oktober.

Du har länge närt en dröm att gå till sjöss. Det lär 
finnas gott om jobb nere i vattnen utanför Somalias 
kust. Varför inte våga satsa och slå till nu?

Skorpionen 23 oktober – 21 november.

Snarstucken som få har ditt redan dåliga humör 
blivit ännu sämre. Du är så lättretlig att det inte 
ens går att ha tändstickor i din närhet, då de 
självantänder inom en radie av tre meter från dig!

Skytten 22 november – 21 december.
Lagom till den varma årstiden kommer ditt 
ryggskott tillbaka. Du som har laddat hela vintern 
för att rulla skottkärra … (rullebör, forr di som ente 
begriber)

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Om Jesus skulle komma tillbaka i våra dagar skulle 
han med säkerhet spärras in i madrasserad cell 
iklädd tvångströja och skulle förmodligen avlivas 
snabbt och smärtfritt av sedativer. Ja, det är 
sannerligen inte lätt att vara Stenbock. 

Asså denna fimlen hannlar om ett spel 
i fram tiden som e som typ Robinson 
fast man ska döda istellet förr å ble ut 
röstad. hon Kattniss gör de fri villit förr 
hennes lilla syrra ble ut tagen å hon ville 
typ ente de så hon å en kille får åka å 
möta typ tjuge ti annra såm åsså ska 
spela.

Å sen visas allt po teve å de e kamror 
övor allt. å sen endra dom reglena hela 
tiden så att fålk ska dö å sånt men sen 
vinner hon å killen i alla fall!

Skit bra!!!!!! Å ja e kär!!! Kattniss!!!!!!! 
Sjöt pil båge i mitt järta!

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

S. Kald

Ambassaden för Mosebacke Monarki  
ämnar ägna sig åt s.k. kulturfrågor.

Håll om Maj

En öppen famn gapar tomt
ett stort hål blottar sitt inre
beröringstörsten längtar efter
den varma bägarens innehåll
ett innehåll som tycks så svårt
att nå på en halv mänskas avstånd
det är inte mycket som begärs
så lite kan göra så mycket

S. Kald

Historia 1:
I sin ungdom var den engelska drottningen 

Elisabeth II ute och red på sin häst. På turen fick hon 
sällskap av den stilige hertigen av Kent. Det begav 
sig inte bättre än att drottningens häst lade av en 
riktig s.k. rökare varvid drottningen rodnande sade 
generat:

– Oh, förlåt så hemskt mycket!
– För all del, sade den stilige gentlemannen. Ingen 

orsak. Jag för min del trodde det var hästen.

Analys:
Ah, äntligen hafver vi fått in lite höghkvalitatift 

material å denna spalt. Af hvad undertecknad kunna 
förstå hvara den kungliga högheten af Storbritannien 
begåfvad med en extraordinär flatulens. Det äro 
hbara att gratulera!

Historia 2:
Ett par kommer in till BB för att föda sitt 

efterlängtade barn. Kvinnan visas in på 
ett förlossningsrum och ombeds ta plats i 
sjukhussängen. Läkaren kommer in för en första 
kontroll av läget och frågar henne:

– Har slemproppen gått?
– Ja, men han skulle bara parkera bilen...

Analys:
Ja, hvi män hafva mycket att stå ut hmed. Hvad här 

förehvisas äro hvad hvåra kvinnliga nära egentligen 
åse om oss stackare af mankön. Hlifvet äro ingen lätt 
sak att utstå då de hafva så låga tankar om oss!

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare 
Test - Fnisse

Testfnisse analyserar

Som första åtgärd nominerar vi till  
det s.k. Region Skånes s.k. kulturpris 
Bob G. Lind, som vi dels bedömer  
som anhörig till den allmänt betrodde  
Robert Lind i Kramfors, dels uppskattar  
för hans slagkraftiga ifrågasättande av 
diverse stats san ningar. Under sitt  
valspråk ”Att tänka lagligt är behagligt” 
hindrar det s.k. Riksantikvarieämbetet  
den kulturella utveckling som profeteras 
i den finfina filmen Äppelkriget (1971), 
där Ales stenar kreativt profiteras som 
enarmade banditer - hängivna lyckan, 
dvs. stjärnorna. Bättre utdelning av 
kulturskatten kan vi se oss i stjärnorna 
efter (för information om en ny 
deklarationsgiv, se sid. X).

PS. Riksantikvarieämbetet är en 
nyare beteckning på Arbetsgruppen 
för landsomfattande föråldrade 
gissningar.

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

Mmmm...Fahrenheit. Kaprifol, sandalträ och en liten, liten gnutta 
läder. Har det någonsin framställts en lika fulländad doft? Svar: Nej. 

Jag befinner mig i Tax Freebutiken på Owen Roberts International 
Airport, skatteparadiset Caymanöarnas enda flygplats. Har ni tänkt  
på hur alla flygplatser över hela världen ser exakt likadana ut? 
Om jag vore president skulle jag modellera hela nationen utifrån 
internationella flygplatser. Du har shopping. Det är rent och snyggt. 
Det är en hög securitylevel och finns gott om uniformerad personal. 
Vad mer kan man önska sig av ett samhälle?

En ny after shave i alla ära. Men den långa resan till Karibien gav  
inte förväntad resultatbild. Jag anlände i Miamiinspirerad outfit.  
Ni kanske har sett bilderna på min modeblogg? Svalkande bomulls-
chinos och hawaiiskjorta. Mitt sällskap, assistent managern, körde 
en mer kolonial brittisk stil: Khakiuniform och oxpiska. Planen var att 
jag skulle hitta Stormy, webcamflicka och majoritetsägare till mitt 
hjärtas aktiestock.

Nåväl, anlände till företaget Horny webcam sluts dot coms 
huvudkontor som visade sig bestå av endast en postbox.  
Jag väntade otåligt hela dagen vid brevlådan tills plötsligt en man  
i permobil dök upp. I sin famn bar han en Yorkshire terrier. 

”Hey, Transformers», sade jag, «Jag söker en av era anställda.  
Är du ägare till företaget eller?»

”Nej”, svarade mannen, ”jag är bara dess juridiska ombud”
Av skattetekniska skäl visade det sig vara den lilla hunden som 

var koncernchef. Den hette Christer Gardell. Mannen i permobil 
hade ingen aning om vem Stormy var, men han brukade fedexa 
kontanter till en adress i Vilnius, Estland. Jag ringde omedelbart upp 
assisten managern för att boka det första flyget tillbaka till Europa  
i morgon bitti. 

Resten av dagen tillbringade jag och assistent manegern i varsin  
solstol insmorda i kokosolja. Vi tog med våra laptops i syfte att  
kommunicera en vinnande livsstil: Business and pleasure. Vi pratade  
med varandra med höga röster i mobiltelefon. På kvällen hyrde vi en 
Porsche och åkte fram och tillbaka längs strandpromenaden med 
Avicii på oerhört hög volym: Unts, unts, unts. Därefter sprutade vi 
champagne på varandra. Det kändes lite slentrianmässigt. Den där 
riktiga Båstadsskänslan ville inte infinna sig. Jag hade väl tankarna 
på annat håll.

Nä, I have a plane to catch.
Vilnius here I come.

Dagens börskurser:
Stockholm OMX: -1.2
Dow Jones: -0.9
Nasdaq: -1,1
 

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

Efraim har en vän i Dalarna som 
ibland sänder honom brevkort med 
små anekdoter.  I en skokartong i 
klädkammaren hittade jag några med 
ganska underhållande episoder. 
Eftersom Efraim befinner sig på sin 
korort skulle jag här, med Efraims 
samtycke, vilja dela några av dessa 
anekdoter med er.

”Vi hade spelat med Janke på juldagen 
(överstruket red. anm.) nyårsdagen 
(överstruket red. anm.) en lördag.  
Efter festligheterna följde vi Janke hem  
så att han skulle komma hem ordentligt,  
men i kurvan nedanför Jonssons körde 
Janke omkull och dragspelet föll av 
pakethållaren och gled nedför slänten 
och ut på sjöns is. 

Då vi hjälpt den svärande Janke upp  
stod vi villrådiga en liten stund innan 
Edvin föreslog att vi skulle gå upp till  
Jonssons och be om att få låna en 
stege. Eftersom det var släckt i huset  
och stegen stod lutad emot husväg-
gen, valde vi att inte väcka Jonsson 
utan bara låna stegen. Väl nere vid 
isen fick jag, eftersom jag var minst, 
kravla ut på alla fyra på stegen för att 
komma åt spelet. Det knakade under 
mig, som i en ubåt som går djupt, men 
jag klarade att fiska upp spelet och få 
in det till land. När Janke tog emot det 
skramlade det om det som en halvfull 
spargris, men vi tog det till en snickare 
som lagade det - och sedan spelade  
vi på lördagen.”

”Vi spelade med Janke på dansbanan 
en lördag. Janke spelade kontrabas 
och hade ett par innanför västen redan 
när han anlände till lokalen. Han stod 
långt fram på scenen och svajade  
fram och tillbaka. "Du Janke, ramla  
inte ut i publiken nu", sa jag åt honom.  

Då flyttade han bak något steg, 
dragande basen framför sig liksom en  
livräddare i aktion drar den drunknande. 

Kort därefter hörde jag ett brak och 
en kvävd svordom från Jankes ände 
av scenen. Där låg Janke på rygg med 
den stora basen över sig. Både under 
fallet, nedslaget och där han nu låg på 
golvet hade han fortsatt spela. 

Den största delen av den lindrigt 
nyktra publiken märkte ingenting, utan  
valsade vidare under tiden en vakt-
mästare reste upp Janke, som även  
då höll takten. Sedan spelade vi igen 
på lördagen.”

”Jag minns en gång för många år  
sen då vi spelade här på en nyårstill-
ställ ning och det blev livat värre.  
Det svängde bra och publiken var 
igång och dansade. Det var faktiskt 
så bra upp slutning på dansgolvet att 
bara grannflickan Sigrid satt stilla i sin 
rullstol och drack portvin. Ingen annan 
tittade faktiskt åt scenen till. 

Då blev Janke förargad och började 
se sig om. Nästa gång jag tittade 
åt hans håll var han på väg med 
dragspelet upp på en av högtalarna 
och stod sedan där uppe och spelade. 
Han hade visst sett någon amerikan 
på teve göra något liknande, berättade 
han senare. Bara några få hade dock 
lagt märke till hans upptåg, så för att 
dra mer uppmärksamhet till sig började 
han spela så snabbt han kunde, över 
hela registret. De va så att man knappt 
såg händerna på han! När han fått en 
del ögon på sig och det dessutom 
lät ganska bra, började högtalaren 
att svaja. Det Janke spelade började 
med svajningarna låta konstigare och 
konstigare och nu tittade folk faktiskt. 
Vi skyndade oss att avsluta numret  
och han klarade sig till slutet. Men när 
han då dumdristigt som han var fick  
för sig att bocka som tack, föll 
högtalaren bakåt under honom och 
han kom dunsande ner på scengolvet. 
Han landade nätt och jämnt en 
halvmeter bredvid ena cymbalstället. 
Vi gick fram och frågade hur det var 
med honom, men allt han fick ur sig 
var: "Jag tror att om jag rör mig nu så 
kommer det att göra väldigt ont.” 

”Du Janke, du hade tur som inte blev 
spetsad”, sa jag till honom sen." 

Den lördagen spelade vi inte.”

Försändelser gällande ålderman 
Efraim Twärvigg sändas till 
redaktionen för att därifrån 
vidarebefordras till denne.  

Av: Thomas Olsson
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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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