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… gav jag mig ut på en promenad med spänstiga 
steg; solen sken, fåglarna visslade frijazz i träd och 
buskage och molnen hade precis sådär lagom 
serietidningsknasiga former som får en på riktigt 
gott humör. Jag trallade där jag knallade och det 
dröjde inte många steg innan jag var tvungen att 
korsa en gata. Jag joinade ett gäng som stod still vid 
ett övergångsställe och följde den förbipasserande 
trafiken likt en boll i Kungliga tennishallen. På andra 
sidan vägen stod en man som äger en restaurang 
med felstavad meny. Nåväl, han gestikulerade vilt 
med armarna, men ingen av de förbipasserande 
bilarna förstod att han menade att de skulle stanna. 
Till sist tog han ett rejält grepp om sin magväska, drog 
upp den halvvägs mot armhålorna och tog ett steg 
ut på den första vita markeringen, för att omedelbart, 
med ett förskräckt Scooby-Doosktbakåtskutt, 
återvända till trottoaren igen. En stubbad typ med 
utskjutande platt munområde kom susande i en Opel 
Manta med spoiler, vinge och ett stort avgasrör och 
hötte med näven och vrålade ”E du helt jävla dum  
i huvudet gubbajävel?”.

Mannen var troligtvis inte alls dum på något vis,  
han ville bara korsa gatan – oskadd. Vi kom över till 
sist, men det tog sin lilla tid.

Det är faktiskt inte bara ute i trafiken man riskerar att 
bli utsatt för dessa hårdgasande ärthjärnor. En dag 
när jag satt i ett hus som ligger parallellt med en rikligt 
trafikerad väg, hörde jag genom det öppna fönstret en 
bil på avstånd varva upp, för att sekunden senare låta 
däckens kvidande avslutas med ett brak i husgrunden.

När jag öppnade ytterdörren tittade jag rakt in  
i kofferten på en bil med ett förbannat stort avgasrör! 
Det var så overkligt att jag kikade efter en dold kamera 
och någon kamrat, eller en taliban, men insåg snart 
att det inte rörde sig om en attack eller ett practical 
joke. Mina tankar strömmade inte så snabbt som 
man önskat, men när de väl nått sitt mål så fick jag 
frossa och insåg att barn, fotgängare och cyklister 
regelbundet passerar förbi utanför huset. Tänk om…

Efter några minuter var det min ilska som varvades 
upp till rött över det inträffade. Mina näsborrar 
spärrades upp, jag började koka inombords, rättade 
till glasögonen och gick in i Michael Douglas karaktär 
William Foster i filmen Falling Down, och om, jag 
säger bara OM, jag hade jag haft en gammal torr 
Skogaholmslimpa inom räckhåll så vet jag inte hur det 
hade slutat. Händelsen fick mig att fundera på att det 
kanske är viktigt att påpeka ett par saker för alla dem 
som av någon märklig anledning fått för sig att de har 
någon sorts frikort och får köra som galningar inne  
i städerna. Snälla ni läs här, jag skriver s a k t a:

Avslöjande : Det är inte tufft, imponerar knappast på 
någon och utstrålar inte den minsta ”farlighet” att vrida 
sin keps bak och fram, rusa en bilmotor och därefter 
släppa upp kopplingen med ett ryck, i tätbebyggd 
miljö. Däremot är det en tydlig signal till omgivningen 
om att det är fritt blås mellan öronen på den som sitter 

FöR eTT Tag sedaN … bakom ratten och att hålet i intellektet är lika stort 
som hålet på utblåsningsröret och det är – vad någon 
kompis än försöker att inbilla er – ingen större merit.

Avslöjande 2: Trots att det är vanligt förekommande 
att det står två skyltar som markerar den gällande 
hastigheten på vägarna, alltså en på vänster sida och 
en på höger sida – och höger är för dem som inte vet 
det, den handen på vilken man har tummen till vänster 
– det vill säga till antalet 2 skyltar, är det inte den 
sammanlagda summan på de två skyltarna som utgör 
den rådande och lagstadgade hastigheten.

Avslöjande 3: Man får heller ingen ”respekt” av 
omgivningen tack vare nedhissade rutor och en womp-
womp-volym på bilstereon, som är fullt tillräcklig för 
att få reservhjulet till att snurra av vibrationerna. Detta 
är istället ett beteende som gör att folk skrattar åt er. 
Bara så ni vet! Köp tv-spel istället eller börja brodera 
kuddar så riskerar ingen annan att skadas.

Precis samma sak gäller för de motorcyklister som 
vill få sin omgivning att tro att de är ”rebeller” för att de 
precis har skaffat motorcykel.

Avsöjande 4: Lägg ner. Man förvandlas inte 
automatiskt till en som lever utanför samhället för 
att man har skinnställ, svarta solglasögon och en 
snabb motorcykel. Ni som kör omkring med mammas 
beställda postorderkläder under skinnstället kan sluta 
upp med att tro det nu. Och Hey! Att köra fort med en 
motorcykel är ingen unik egenskap, tro mig, det klarar de 
allra flesta som har en motorcykel med ett fungerande 
gashandtag. Det kändes viktigt att få detta sagt.

Efter denna omtumlande dag tog jag tag  
i vattenkannan och gick min sedvanliga runda och 
kom till att tänka på hur fruktansvärt trist det måste 
vara att vara en växt, åtminstone i kulinarisk mening 
och hemma hos mig. Samma tråkiga vatten dagligen 
under hela sin livstid. För inte är det väl så att mina 
växter tänker:

”Kolla, nu kommer han med vattenkannan, undrar 
vad jag får för något idag”, eller? I så fall tvingas de 
snabbt konstatera att: ”Jaha, jaha, det blev det samma 
gamla vanliga, blötlagda vattnet i dag igen. Så tråkigt. 
Suck…” Om man för ett ögonblick funderar i dessa 
banor, inser man att det faktiskt inte är speciellt 
konstigt att blommorna då och då ser rejält hängiga 
ut! Naturligtvis händer det att jag, någon fredagskväll, 
spetsar deras vatten med en skvätt Substral, det 
tycker de om, och lite roligt ska ju även de ju få ha!

Passerade förresten härom dagen en skylt på vilken 
det stod skrivet: Jordgubbar 200 meter. Inte för att jag 
har speciellt bra koll på bärstorlekar, men nog måste 
det väl ändå röra sig om någon form av rekord? I vilket 
fall som helst så är jag mycket tveksam till om denna 
storlek kommer att bli godkänd av EU:s handelsnormer 
för jordgubbar. Kan ändå inte sluta att fundera på vad 
odlarna spetsat sitt vatten med?

Lars Yngve
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Tre ackord, långt hår, skinnjacka, 
jeans, låga Converse och naturligtvis 
ett rungande Gabba Gabba Hey! 

På debuten 1976 poserade 
Ramones framför en tegelvägg rakt 
upp och ner. De lät precis som de såg 
ut. Med titlar som Blitzkrieg Bop, Beat 
On The Brat och Now I Wanna Sniff 
Some Glue blev de odödliga hjältar 
som omedelbart fick mig att beställa  
elgitarren ”Plankan” ur Hobbex-
katalogen till ett pris av 250 riksdaler. 
Varken förr eller senare hade någon  
varit så fräck i långt hår och körsbärs-
röda glasögonglas som Joey, och 
aldrig tidigare hade ett band lyckats 
riva av 14 låtar (varav den längsta 2:35)  
på en debut som dessutom klockade 
in under halvtimmen – nästan kortare  
än en genomsnittlig Pink Floyd-låt!  
Inget dödkött, inga utdragna solon,  
eller snarare: inga solon överhuvud-
taget, och inte en trist sekund. Så till  

den eviga frågan: Vem var först, 
Ramones eller Sex Pistols? Enligt 
Joeys bror Mickey Leigh är det en 
diskussion av typen hönan eller ägget! 
Mickey Leigh som tillsammans med 
goda vänner har sett till att färdigställa 
Joeys skiva Ya Know elva år efter att 
denne legend alltför tidigt ryckts bort 

Mickey Leigh

gabba gabba Hey!
endast 49 år gammal. Joey var en av rockens mest 
osannolika hjältar. När han mötte Bruce Springsteen 
i Asbury park bad han honom att skriva en låt till dem. 
Efter Ramones framträdande gick Springsteen hem 
och skrev Hungry Heart. Springsteen övertalades 
dock av sin manager till att själv spela in låten. Det var  
tur för Springsteen – och för alla oss som gillar 
Ramones! Ramones hade aldrig någon riktig hit hemma  
i USA, men deras betydelse  musikhistorien kan aldrig 
överskattas, och fansen är i många fall rent fanatiska. 

Ja Ramones är så dyrkade att en del till och med  
blir territoriella på grund av att de älskar dem  
så mycket. Många såg Ramones som upprors-
makare, men i själva verket gjorde de egentligen 
bara uppror mot tristessen och mot stereotypa 
individer med förutfattade meningar som inbillar 
sig att alla måste se ut och agera på ett visst sätt 
för att passa in, och som såg ner på dem som inte 
gick omkring i märkeskläder. Punk handlar helt 
enkelt om att vara sig själv och att det är helt okej 
att göra, och ha på dig, precis vad fan du vill. Man 
behöver inte hålla fast vid några dumma regler. 
På CBGB’s träffades folk som var trötta på all 

ytlighet för att ha kul tillsammans, och alla blev 
accepterade som de var. 

I din bok I Slept With Joey Ramone, avslöjar du 
väldigt mycket personligt om Joey. Har du fått höra att 
du med boken enbart vill tjäna pengar på din bror?

Well, Lars, det har jag i princip fått höra de senaste 
35 åren, oavsett vad jag har sysslat med. Det är 
klart att jag kan irriteras över det, men jag har vant 

mig vid att det alltid finns folk som 
kommer att hävda detta, oavsett vad 
jag än gör, och jag har beslutat mig 
för att inte låta sådana påståenden 
påverka mig. Jag vet vad jag har gjort  
och gör, och vad jag har för avsikt 
med att låta världen ta del av Jeffry 
Ross Hymans privatliv. Och jag fick 
Joey att börja spela gitarr, levde 
under många år tillsammans med 
honom och vet sanningen och var- 
dagen och tycker mig vara i min fulla  
rätt att berätta om den. Den handlar 
ju inte om rockstjärnan Joey Ramone  
utan om personen Jeffry Ross Hyman.  
Han hade många bekymmer som jag  
också skriver om i boken. Men på 
samma sätt som att det finns folk 
som alltid kommer att hävda att jag 
bara rider på min brors berömmelse, 
så finns det fans som gärna vill se sin 
idol som en ofelbar övermänniska. 
När de sedan får veta att deras 

uppfattning inte stämmer överens 
med själva verkligheten så får 
de panik! Jag har även skrivit en 
annan bok som ska heta Hitching 
to Rockaway Beach, en väldigt 
rolig bok som handlar om slutet på 
60-talet då vi ofta liftade dit. Den är  
till 80 procent klar. Det är många 

 ”Bara för att någon är annorlunda och kanske 
kämpar med såväl psykiska som fysiska problem, 
betyder inte det att de inte kan uttrycka sig 
konstnärligt eller på annat sätt”

roliga historier i den. Fast det är  
en betydligt tunnare bok än 
föregångaren som skrevs under  
fem väldigt intensiva och väldigt 
långa dygn. 

En stor del av boken belyser Joeys 
sjukdom.

När sjukdomen (paranoid schizofreni)  
trängde sig på rejält i de tidiga 
tonåren, tog min mor honom till 
läkare, som förklarade att han 
troligtvis skulle behöva hjälp och 
vård under hela sitt liv. Som tur var 
för min bror, så var vår mor en otroligt 
generös person som uppmuntrade 
oss och lärde oss att aldrig se ner 
på folk eller se dem som värdelösa 
om de inte utvecklas som alla andra. 
Hon sade alltid: 

”Bara för att någon är annorlunda 
och kanske kämpar med såväl 
psykiska som fysiska problem, 
betyder inte det att de inte kan 
uttrycka sig konstnärligt eller på 
annat sätt”. 

Hon präntade in detta i mig,  
fast det var mycket svårt att växa 
upp och dela rum med en som 
ständigt tänder och släcker lampor 
och låter vattnet stå och rinna  
i timmar, på grund av tvångstankar. 
Han blev ofta mobbad av andra 
barn och jag tyckte att det var 
fruktansvärt. Vår mor var konstnär 
och uppmuntrade oss till att  
vara självständiga individer och 
uttrycka oss konstnärligt.  
Själv stöttade jag Joey så mycket 
jag kunde och lärde honom att 
spela gitarr. När han kände att han 
inte klarade av sin situation och 
hade tankar på självmord, lade 
han frivilligt in sig på St Vincents 
psykiatriska avdelning. 

 ”Jag blir lite rörd när jag ser ungdomar 
som kommer i Joey-kläder och 
solglasögon med körsbärsröda glas.”

 ”Jag har sammanställt den här skivan  
med kärlek och respekt för Joey, jag kan  
bara hoppas att alla fans uppskattar det.”
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Det här är pojkarna Ramone, de heter 
i alla fall allihopa Ramone i efternamn 
och de kommer från New York City. 
That’s right, you’re from New York City!

That’s a good place to be. 
Right, det är ett ställe jag skulle vilja 
vara på.

Good place to be here in Sweden to.
Diplomatiskt svar, så skulle vi vara här 
i Sverige just nu också! I’d like to know, 
I mean: You play rock ’ n ’ roll, right?

That’s true, good point.
Thank you, heh… Who were your 
forefathers as it were? I mean who 
made you start, who gave you the kick?

Eh, well… We’ve been influenced 

by the best of them ever, I guess since the rock 
and roll started 55 ya know, whether it’ll be Elvis, 
Buddy Hollie, Roy Orbison, throughout the sixties 
The Beatles, the whole British invasion, early 
Who, I know millions of influences, ya know what 
I mean…

Right, ja, här nämner Joey ett antal (Joey flikar in): 

Just how you express it that makes it unique, i’ts the 
way how you suck it in and the way you put it out 
makes it your own very special thing, ya know.

Okay, the thing is, alltså: Vad Joey Ramone här säger 
är alltså att de har influerats från 1955 och framåt av 
till exempel Elvis Presley, Roy Orbison och sedan 
då på 60-talet av Ze Beatles, som vi känner till här i 
Sverige, och dom var ju också bröder… 
Ja, I’d like to know also: Who writes your material? 

Joey Ramone
& Jonas Hallberg

Jonas Hallberg förnyade mediet TV i slutet av sjuttiotalet och början av  
åttiotalet med sina halsbrytande, oväntade, respektlösa och fritt tolkade  
översättningar av direktsända intervjuer av de utländska gästernas svar 
i Måndagsbörsen. Han var med och startade sUCK 1988 tillsammans 
med adde Malmberg och Bertil goldberg (det var Jonas Hallberg som 
kläckte själva namnet) och Hallberg själv är som en svensk version av  
steve Martin och Woody allen i en och samma person. den 26 oktober  
1981 lät det så här i Måndagsbörsen då Ramones gästade programmet.

”Yeah yeah, when we’re not touring 
we’re recording, ya know. We’ve just 
finished recording our newest album” 

Well, myself and the bass player  
Dee Dee we write the majority  
of everything. 

Yes, Dee Dee Ramone och  
Joey Ramone skriver alltså mater- 
ialet tillsammans. (Jonas vänder  
sig om mot Joey och säger): It’s 
nice to be talking to someone at an 
appropriate size.

Yes, it’s about time, ya know…
Ja, jag säger just det här (fniss) att det 
är trevligt att tala med någon som har 
rätt längd, det är ett litet skämt vi har 
som är 2 meter, vi brukar skoja om det. 
Actually you are touring the whole year 
around now, is that right?

Yeah yeah, when we’re not touring 
we’re recording, ya know. We’ve 
just finished recording our newest 
album and the last song is called 
We want the Airwawes, from 
our Pleasant Dreams-LP, which 
everyone should buy…

Jag förstår. Där hade vi en liten 
kommersiell sak som vi inte har med  
i det här programmet, vi jobbar inte på 
det sättet, men man kan ändå berätta 

att det handlar om airwaves. What’s 
airwaves, is that waves in the air?

Yes, that what it is.
Ja just det, det är luftvågor alltså.

They fladder by, ya know!
Yeah. Like blowin in the wind?

… !? (publiken skrattar).
Yeah. Okay. Mm, do you know this 
tune, there’s an old I think hit in the 
50’s called Ramona, have you heard 
that? ( Hallberg sjunger)”Ramona, 
badambadambadam”, no?  That’s not 
one of your relatives, no?

No i’ts first time.
Let’s not go to deep in that, låt oss inte 
fördjupa oss i henne. Nåja, thank you, 
Joey and what would you like to do the 
next number, what’s that ? 

This is our first big single here and 
it’s called Sheena is a Punk Rocker.

Awlrajt!
One two three four…

Lars Yngve

Har du inte funderat på att filmatisera boken?
Jo, jag har skrivit ett kontrakt med Fox Searchlight, 
men jag kan inte berätta mer om den eftersom 
de inte vill att jag ska gå in på detaljer eller ens 
kommentera det hela. Men rent spontant förhåller  
jag mig något avvaktande och tror inte på någonting  
förrän jag får se den färdiga filmen. Och nu så 
väntar jag bara på att du ska fråga vem jag tycker 
ska gestalta Joey.

Ja, vem vill du se i rollen?
Haha, ja du… jag väljer att inte nämna någon, 
eftersom jag inte kan påverka det hela eller har 
någonting att säga till om i det fallet.

Diskuterade ni någonsin det faktum att Ramones 
aldrig hade en hit i USA? 

Ja, Joey tyckte det var väldigt frustrerande 
men visste samtidigt att det inte var så mycket 
att göra åt saken. Många av Ramones låttitlar 
skrämde garanterat slag på de kommersiella 
radiostationerna. Men han gladdes istället åt att 
Ramones var så inflytelserika rent musikaliskt.

Bruce Springsteen skrev Hungry Heart efter att ha 
sett Ramones, vad ansåg Joey om det?

Han brukade säga att han borde ha fått halva 
royaltyn för låten, lite på skämt och lite på allvar…

Hur känns det att springa på små Joey-kopior  
i New York?

Det vimlar av dem faktiskt här hemma i Forest Hills,  
och jag blir lite rörd när jag ser ungdomar som 
kommer i Joey-kläder och solglasögon med körs-
bärsröda glas. En dag gick jag fram till en kille med 
en Ramones-tröja, presenterade mig och frågade 
honom vilken som var hans favoritlåt med bandet.  

Han bara tittade konstigt på mig och 
kunde inte nämna någon låt. Det är 
lite märkligt att det blivit ett mode att  
gå omkring med Ramones på 
bröstet, så här många år efteråt. 

Hade Ramones humor, jag frågar 
eftersom många anser att bandet tog 
sig själv på stort allvar?

Klart de hade humor. Däremot tror jag  
att många människor som är punkare  
tar det på alldeles för stort allvar, sär- 
skilt tredje och fjärde generationens 
punkare verkar ta det på betydligt 
större allvar än vad deras punkidoler 
gjorde. The Ramones kallade sig 

dessutom faktiskt aldrig för punkare 
eller sin musik för punk. Men alla vi 
som bodde i Forest Hill och som lik- 
som kände att vi var, om inte utstötta,  
så i alla fall stod lite utanför, utvecklade  
en sorts intern svart humor som 
fungerade som ett sorts kitt för att 
hållas oss samman och på gott humör. 

Kan man säga att Ya Know är en något 
försenad uppföljare till Don’t You 
Worry About Me (2002)?

När familjen skulle städa och tömma 
Joeys lägenhet efter hans bortgång 
hittade jag Joeys handskrivna 
låttexter på baksidan av ett gammalt 
pizzakvitto. Jag började lyssna på 
gamla demos och insåg att det 
fanns material att jobba med. 

Hur valde du ut musiker till albumet  
Ya Know?

Jag valde helt enkelt att ta med 
sådana människor som jag gillade 
personligen och som det kändes 
bra att umgås med och arbeta 
tillsammans med, bland annat 
Ramones långvariga medarbetare 
och producenter Ed Stasium och 
Jean Beauvoir. När det först blev 
känt att vi skulle spela in plattan  
så var det en del som ville att jag  
skulle använda mig av sådana som  
Green Day och Bono, men jag  
ville ha vänner som var med och  
som kände Joey. Dessutom ville  
jag att Joey skulle vara i fokus. En av  
dem var Steven Van Zandt som Joey  
blev god vän med när han med-
verkade på Sun City-plattan, och  
som trots att han var väldigt 
upptagen med annat arbete ställde 
upp så mycket han kunde. Han var 
ju ofta tillsammans med Joey ute på 
klubbar och de var båda två måna 
om att det skulle finnas ett rikligt 
utbud av spelställen i New York.

Var det känslosamt att höra Joeys röst  
i studion igen?

Ja, när jag var på väg i bilen till 
Colorado, där vi skulle mixa plattan, 
och jag satte på Waiting For  
That Railroad så trillade tårarna. 
Låten visar upp en ny, mer känslo- 
sam sida av Joey, som säkert 
kommer att beröra många människor.  
Jag har sammanställt den här skivan 
med kärlek och respekt för Joey, 
jag kan bara hoppas att alla fans 
uppskattar det.

Lars Yngve

”Jag valde helt enkelt att ta med 
sådana människor som jag gillade 
personligen” 

Illustration: Per Lundström Gardh
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”Jag försöker hitta meningen i tillvaron, en sorts inre 
frid, och jag inser att även om jag gör en fantastisk 
skiva så kommer den inte att förändra världen. ” 

Det var många som höjde på ögonbrynen när de fick  
se den excentriske Kevin Rowland posera i kvinno-
kläder på omslaget till sin soloplatta My Beauty 1999 
– alltså, det mytomspunna albumet som en del rykten  
vill göra gällande enbart sålde 500 exemplar, och som  
sägs vara en av anledningarna till att Creation Records  
gick i graven. Kevin själv säger dock att han frågade 
Allan McGee om skivförsäljningen och att denne 
uppgav att skivan sålde i 20 000 ex. Dessutom 
framträdde han live i samma mundering inför en, 
till stora delar, väldigt oförstående och buande 

festivalpublik på Readingfestivalen. Det dröjde inte 
länge förrän flaskor kom flygande mot scenen.  
Var detta då ett tecken på mod hos Rowland eller 
på ren galenskap? Både och, förmodligen. Det har 
under Dexys karriär pratats, kommenterats och 
spekulerats om bandets kläder lika mycket som om 
deras musik. Själv hävdar Rowland att han alltid bara 
har följt sin intuition, oavsett sarong, kostym eller 
snickarbralla. Det har gått 27 år sedan de gav ut förra 
albumet Don’t Stand Me Down (alltså 1985, för dem 
som inte kan räkna bakåt!) och i musikbranschen 
är detta att betrakta som en väldigt, väldigt, väldigt, 
skrev jag förresten väldigt? lång tid. Däremellan 
har vi fått uppleva grunge, välkammade pojkband 
med galopperande ljumskar, och dessutom blivit 

smärtsamt medvetna om att diverse 
talangtävlingar mer eller mindre tagit 
över musikbranschen. Don’t Stand Me 
Down floppade försäljningsmässigt 
vilket i sin tur ledde till en period av 
personliga problem för Rowland invol-
verande drogmissbruk och hemlöshet. 
Riktiga musiker av kött och blod som 
brinner och lever för sin musik, blir 
alltmer sällsynta. Rowland var i det 
närmaste besatt av att få ut maximalt 

av varje ton och textrad, vilket inte bara 
till sist isolerade honom personligen 
utan även splittrade bandet. Och när 
nu äntligen Kevin Rowland och hans 
Dexys återvänder med albume One Day 
I’m Going to Soar, så blir jag smärtsamt 
påmind om hur mycket jag saknat dem.  
Textmässigt handlar skivan om oför- 
mågan att älska och bli älskad, och 
karaktären på skivan för en ständigt 
pågående dialog med sig själv och sin 
partner, som ges röst av Madeleine 
Hyland. Nästa år fyller Rowland 60 och 
kan se tillbaka på ett händelserikt liv.
Det är 27 år sedan ni gav ut Don’t 

Stand Me Down, tvekade du någonsin 
att göra comeback med Dexys?

Många gånger, eller förresten: hela 
tiden från den dagen då vi beslutade 
oss för att börja spela igen. Jag visste 
att kraven skulle var högt ställda och 
att folk förväntade sig att det skulle 
bli ett fantastiskt album. Men jag vet  
också att det är jag själv som ställer  
de högsta kraven, vilket i längden 
kan kännas väldigt jobbigt. Jag var  

oerhört ambivalent före inspelningen!  
Som tur är så har jag en manager som  
ställer upp för mig till hundra procent.  
Han uppmuntrade mig under resans 
gång och jag kunde ringa honom när 
som helst, och han pressade mig 
inte till att producera material. Han 
var cool och sade: ”It’s OK Kevin, it’s 
OK”, om jag kände att jag behövde 
mer tid eller var osäker. Men så 
plötsligt infann sig den rätta känslan, 
och då var det bara att skriva. Och för 
att ytterligare stärka mig själv så tog 
jag lektioner hos en sångpedagog 
vilket också har hjälpt mig mycket.

Texterna är insiktsfulla och djupa!
Ja, jag var tvungen att gräva ganska 
djupt i min själ för att hitta dem, men 
vi får inte glömma att de inte handlar 
om mig personligen, det är en 
karaktär i ett drama.

Det är en pågående dialog mellan dig 
och Madeleine Hyland.

Ja, vi blev bekanta genom en kamrat 
i London som driver en del klubbar. 
Han tyckte att vi borde träffas  
och samarbeta. Madeleine var med 
direkt och allting klaffade mellan 
oss, så det blev bra. Hela skivan är 
ju en berättelse, men som med alla 
berättelser jag skriver, innehåller de 
inslag av mitt eget privata liv. 

Hur förberedde du dig inför 
återföreningen, rent mentalt?

Jag bodde i Indien i fem veckor på 
ett väldigt spartanskt, ayurvediskt 
ställe, och var utom räckhåll för alla 
västerländska bekvämligheter som 
datorer, internet och mobiltelefoner. 
Jag var tvungen att stiga upp  
06.00 varje morgon och tillbringade 
tiden med att sitta och meditera  
i en trädgård.  
Med jämna mellanrum blev jag 
serverad diverse örter och kryddor 
som skulle hjälpa till att få min kropp 
i rätt balans. Läran förespråkar att 
kropp, psyke och ande tillsammans 
ska bilda en helhet. Jag kan säga 
att jag åt curry på längden och på 
tvären under dessa fem veckor, 
de hade curry i alla rätter. Jag har 

Kevin Rowland

aldrig varit speciellt förtjust i den kryddan men fick 
faktiskt lära mig att uppskatta den. De serverade 
ju tre mål mat om dagen med curry, och om jag 
inte uppskattade, eller inte åt det jag fick serverat, 
så fick jag snällt vara utan mat till nästa måltid. De 
bekvämligheter jag hade utöver en säng bestod av 
en spann som jag tvättade mig i så gott det gick. 
Det var hardcore. 

Hur skulle du själv beskriva dig själv idag?
Jag försöker hitta meningen i tillvaron, en sorts inre 
frid, och jag inser att även om jag gör en fantastisk 
skiva så kommer den inte att förändra världen. 

En del tycks uppfatta dig som väldigt svår och 
allvarlig, är du det?

Haha, nej definitivt inte, jag skrattar åt väldigt 
mycket och anser åtminstone själv att jag har ganska  
mycket humor. Men visst, jag förstår om en del 
uppfattat mig på det viset ibland. Jag älskar Sacha 
Baron Cohens filmer och har skrattat mig fördärvad 
åt Borat och Brüno. Jag har tyvärr inte sett The 
Dictator än, men så fort jag får möjlighet så ska jag se 
den. Han är verkligen rolig. 

Kommer du framföra The Greatest Love 
of All, live igen?

Troligtvis aldrig, och absolut inte när 
vi turnerar med Dexys. My Beauty-
perioden är inte aktuell längre, den 
har jag lagt bakom mig. Jag väljer att 
inte se tillbaka utan att blicka framåt 
i stället.

Men It’s OK Johanna har ju förädlats!
Jo, den tidigare versionen av It’s 
OK John Joe var ju bara en demo av 
låten, men… ja… 

Blir det fler album med Dexys, då?
Det tror jag absolut att det blir,  

det finns redan planer på det, men 
först måste vi se till att nya albumet 
når publiken. Vi ska turnera en del. 
Det är bara några månader sedan 
vi var i Sverige och spelade, och vi 
kommer gärna tillbaka igen. Vi är tio 
personer i bandet så det kostar en 
hel del att turnera. Vi kan ju inte åka 

runt och spela och gå med förlust 
– fast det var det vi gjorde på våra 
spelningar i Sverige, men det var 
faktiskt okej. Får vi bara en arrangör 
som bekostar biljetter, boende och 
ett gage så kommer vi mer än gärna 
tillbaka till Sverige och spelar.

Vad tycker du att du har lärt dig under 
resans gång här i livet?

Oj, det är lite väl mycket för att kunna 
avhandla så här i en intervju, det får 
bli en hel bok någon gång, kanske, 
men… spontant kan jag väl säga så 
mycket som att det mesta jag har 
lärt mig i livet har kastats omkull och 
omvärderats ett flertal gånger, och 
det enda jag väl har kommit fram till 
är att jag egentligen inte kommit fram 
till någonting alls, mer än möjligtvis 
att jag egentligen inte vet någonting 
om någonting över huvud taget!

Så illa är det väl ändå inte?
Jo, faktiskt… Men en sak vet jag, 
och det är att jag aldrig skulle ha 
kunnat spela in detta album för fem 
eller tio år sedan, det är först nu som 
jag mognat och alla bitarna har fallit 
på plats. 

Förr sprang du ju för att hålla dig i form, 
vad gör du nu för tiden?

 Nu motionerar jag inte alls, faktiskt. 
Däremot gör jag yoga varje dag, ett 
bra sätt att hålla sig i form, inte bara 
rent mentalt utan även fysiskt. 

Vad har då skivan betytt för dig på det 
rent personliga planet?

Jag hoppas att folk förstår att det 

”en sak vet jag, och det är att jag 
aldrig skulle ha kunnat spela in detta 
album för fem eller tio år sedan, det 
är först nu som jag mognat och alla 
bitarna har fallit på plats.” 

är en skiva som gör upp med allas 
förväntningar och förutfattade 
meningar om hur man ska vara, 
en skiva som handlar om modet att 
utforska vuxna teman som identitet, 
lust och engagemang. Jag ville 
vädra ut allt och inte vara rädd för att 
skriva och sjunga om sådant som en 
del upplever som obehagligt.

Om nu One Day I’m Going to Soar 
blir en storsäljare återstår att se. 
Oavsett vilket är det gott att det finns 
människor som inte är rädda för sig 
själva, sitt inre, sina tankar eller ens 
för vad andra människor ska tycka 
eller tänka. Sådana behövs det fler av, 
och skulle skivan bli en kommersiell 
flopp hoppas jag på att folk i Kevins 
omgivning säger: It’s OK Kevin, It’s 
OK, it’s not the end of the world…

Lars Yngve
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Mats Gustafsson spelar saxofon och 
framför live-elektronik och musicerar 
inom ramarna för komposition/fri 
improvisation/experimentmusik/noise/
jazz och kreativ rockmusik på den 
internationella scenen, och är  

ett världsnamn inom så kallad 
extended techniques. Till sitt musik-
aliska uttryck behövde han musiker 
som ”kan leverera” och vände sig till 
Norge och fick tag på det vassaste 
som gick att uppbringa på den fronten. 
Om man vill – och det finns det ju 
tyvärr fördomsfulla typer, som så 
gärna vill! – så är det lätt att påstå att 
The Thing gör musik att skrämma 
grannarna och/eller olydiga barn med. 
Bandet har sedan starten 2000 
samarbetat med andra banbrytande 
musiker som aldrig förlorar kärleken till 
att föra oväsen som Thurston Moore, 
Joe McPhee, Ken Vandermark, Otomo 
Yoshihide, Jim O’Rourke och Peter 
Evans, för att nämna några. Och visst, 
det ska sägas, det finns tillfällen då 
Mats Gustafsson och hans manskap 
spränger den musikaliska ljudvallen, 
och väsnas och skramlar som en 
trio som samtidigt ramlar ned för en 

trappuppgång från tredje våningen kl 
03.27, med instrumenten i ett stabilt 
grepp, bara för att i nästa ögonblick 
spela så tyst att saxen låter som en 
väsande reptil eller läckande ventil, 
och rytmsektionen som ett jäktat 

restaurangkök på avstånd. Det är 
högt. Och lågt. Tyst. Och väldigt högt. 
Bullersamt. Öronbedövande. Vackert. 
Skrämmande. Kusligt. Obehagligt 
och förbaskat kul. Som ni förmodligen 
redan gissat så snackar vi alltså inte 
om en genomsnittlig dussintrio med 
rödvinsnäsor och mjäll på kragen 
som framför gubbig tradjazz för en 
trivselpublik som stampar takten med 
sina hålfotsinlägg. Inget fel med den 
typen av musik alls, men detta är något 
helt annat. Det är jazz i nutid, som vill 
vidare, som hela tiden utvecklas, 
spränger ramar och som blåser bort 
unkna, ömt vårdade fördomar om 
hur jazz måste framföras och låta. 
Olyssningsbart? Sola tandköttet! 
Snarare tillbaka till framtiden, skulle 
man kunna säga! Don Cherry hade 
nämligen tillsammans med folk som 
Coltrane och Davis en särställning 
inom sitt musikaliska utövande.  

som jag kallar för hemma. På hösten 
åkte vi över till New York där min 
pappa arbetade men i maj återvände 
vi alltid till Tågarp igen. Jag minns ett 
år då vi återvände, då hade en tysk 
man som hette Manfred flyttat in i vår 
vedbod och bodde där. Han hade 
skött lite trädgårdssysslor så att 
det var fint när vi kom dit. Det gjorde 
oss ingenting att han bodde där, det 
var en tillåtande miljö. Vi låste aldrig 
dörrarna under somrarna då vi bodde 
där. Hemmet var mellan varven mer 
eller mindre ett öppet hus för mina 
föräldrars vänner som hälsade 
på och bodde över. Ändå rådde 
alltid en harmoni hemma. Trots det 
var det ingen helt okomplicerad 
uppväxt, bör jag kanske påpeka. 
Vi var ju en annorlunda familj. Men 
jag var alltid välkommen hem till mina 

klasskompisar och åt med glädje 
köttbullarna som deras mammor 
lagat och annan husmanskost som 
inte serverades hemma hos oss, 
vi åt bönor och annan typ av mat 

Connie Lindström, som driver Strand i Stockholm, 
föreslog att The Thing och Neneh Cherry borde 
träffas, vilket också skedde i London 2010. 
Personkemi, musik, energi och stämning infann sig 
omedelbart. 
The Cherry Thing was born to be wild.

När Connie först föreslog att jag skulle träffa 
The Thing var det ett spännande förslag som 
jag omedelbart ville göra. De spelade ju min fars 
musik, så omgivningen och förutsättningarna för 
ett lyckat samarbete var verkligen de rätta.  
Det visste jag, och det var därför som jag gav mig 
in i samarbetet från början. Fast jag hade varit 
utanför musiken under en ganska lång period och 
gjort andra saker. Men hemma i Tågarps skola fick 
jag lära mig att lyssna på jazz, eftersom min pappa 
ständigt spelade antingen själv eller så snurrade 
det plattor på grammofonen. Så det har funnits 
med mig hela livet.

Är Tågarp fortfarande hemma? 
Ja, absolut. Jag har ju flyttat runt ganska mycket  

i livet och det har fungerat väldigt bra det också, 
vi är trygga i oss själva i familjen. Men när barnen 
skulle börja skolan ansåg vi att Sverige var ett bra 
land för våra barn att växa upp i. Vi bor i Stockholm 
nu, men Tågarp kommer alltid att vara det ställe 

earth, Wind & Cherry
När den prisbelönta saxofonisten Mats gustafsson träffade basisten 
Ingebrigt Håker Flaten och batteristen Paal Nilssen-Love började de 
framgångsrikt att enbart lira don Cherry-låtar, och därefter var det helt 
naturligt för dem att kalla trion för The Thing, efter don Cherrys låt från 
albumet Where is Brooklyn (1967).

”Jag minns ett år då vi återvände, 
då hade en tysk man som hette 
Manfred flyttat in i vår vedbod och 
bodde där. ” 

hemma. Det är lugnare tempo och folk är betydligt 
mer jordnära på landsbygden än i städerna, man 
känner grannarna och pratar med varandra på ett 
helt okomplicerat vis. En av grannarna, Kent, en 
mjölkbonde som vi alltid får mjölk av på sommaren, 
han brukar alltid fråga vaffan vi ska åka tillbaks 
till Stockholm för eftersom folk bara ”mallar sig 
däruppe”. Jag kan förstå vad han menar och att det 
verkligen kan kännas så ibland. 

Det är 16 år sedan du gav ut albumet Man, nu är det 
äntligen dags igen!

Jo jag vet, det låter som, och är, en ganska 
lång period, men jag har alltid varit något av en 
tidsoptimist. Dessutom är det så att den ena 
epoken av mitt liv bara har rullat in i nästa och 
så vidare, utan att jag egentligen har reflekterat 
speciellt mycket över det. Varje period i livet har sin 
tid. Men för två år sedan kände jag att det var dags 

för mig att göra ett nytt album, och att jag återigen 
var mogen för att börja skriva. I samma veva rullade 
plötsligt The Cherry Thing igång utan att jag riktigt 
visste var det skulle landa, men hela projektet 
visade sig bli en musikaliskt kreativ exorcism. 
Plötsligt, med all den energi som musiken frigjorde, 
insåg jag att allt hänger ihop och att jag kunde 
släppa lös och få ut saker som behövde komma ut. 
Rent musikaliskt kan det i det närmaste betraktas 
som intensiv terapi, eller en kreativ pånyttfödelse. 
Jag har ju som sagt jazzen i mina molekyler. Resan 
med The Cherry Thing gjorde att jag kunde stänga 
dörren om mig hemma, och ligga på min säng och 
skriva. Och just det där med att tillåta sig själv att 
gå in i sig själv, att bli självupptagen, har jag alltid 
haft svårt för. Jag har alltid varit duktig på att ta 
hand om andra men på bekostnad av att jag inte 
tillåtit mig att vara självupptagen. Men nu har jag 
kommit en bra bit på vägen med min soloplatta. 
Jag multitaskar där hemma och rör om i en gryta 
samtidigt som jag sjunger till musiken på min 
laptop och skriver lite nya texter. Jag har dessutom 
varit en del i London i år och försökt att spela in, på 
demo-vis, en låt om dagen, 6-8 stycken. Idéer och 

utkast. Jag samarbetar också med 
en del människor textmässigt, tycker 
att jag blivit bättre på att skriva 
tillsammans med andra. Tidigare 
var jag lite blyg, osäker och orolig 
för att göra bort mig. Jag har fått en 
säkerhet som kommer med åren, 
vilket gör att jag känner mig mer 
spontan och lekfull och vågar slänga 
ur mig texter på ett annat vis i min 
laptop. Man blir ju bättre på att sålla 
bort allt oviktigt och man kan bara 
göra sitt bästa, någonstans måste 
man inse det. 

Är The Thing ett bra sätt för dig att på 
ett mjukt vis återvända till rampljuset?

The Cherry Thing är definitivt ingen 
manipulerad comeback. Det är 

ett sätt att göra sin egen grej med 
musiker man tycker om. Någon 
recensent skrev i England att 
Neneh Cherry måste sakna pengar 
eftersom hon gör det här, och man 
undrar ju hur den personen tänkte? 
Om jag vore pank skulle knappast 
en skiva med The Thing vara det 
mest kommersiellt kloka valet att 
göra, right? 

Varför tror du att jazz uppfattas som så 
svårt?

Tyvärr överintellektualiserar man 
jazz ibland. Många isolerar sig i 
musiken, och säger sedan ”Jag 
förstår mig inte på jazz”, men jazz 
är ett uttryck, ett sätt att uttrycka 
sig individuellt. Jazz är inget man 
behöver förstå, utan någonting man 
ska känna. Don var nästan allergisk 
mot den stereotypa formen av jazz 
och ogillade musiker som spelade 
solon exakt likadant varje gång de 
framförde sin musik. Han gillade att 

spela med unga musiker som var 
naiva i sin hållning till musiken och 
som därför aldrig tvekade att ge sig 
in och utforska nya vägar i jazzen. 

Lyssnar du på dina egna gamla låtar?
– Egentligen inte, men när jag 
gör det så tycker jag faktiskt att 
de är helt okej. Det är låtar från 
olika tidsperioder med allt vad 
det innebär. Men det märkliga är 
att jag träffade på en DJ som lirar 
på en klubb där de spelar rock. 
Han berättade att ingen dansade, 
men när han snurrade igång 
Buffalo Stance så blev det fullt på 
dansgolvet. Samma sak när jag 
spelar live, när jag framförde den 
på Glastonbury så sjöng alla med 

omedelbart. 
Få sångerskor vågar blotta sig och 
sjunga så naket som du gör i What 
Reason och ro i land med det. 

Tack. Jag har ingen klassisk 
soulröst, den är lite taggig och 
passar i en rå och lite ruffig 
omgivning. Dessutom har min röst 
utvecklats och mognat under resans 
gång.

Vad tycker dina barn om dina gamla 
låtar?

De var ju inte ens födda och har 
liksom missat hela den perioden 
då det var som mest hysteriskt. 
Succén med Buffalo Stance 
var helt ärligt oväntad av alla 
involverade. Men vi var en familj och 
vi bestämde oss tidigt för att inte 
balla ur, samtidigt som en helt ny 
värld öppnade sig och mitt schema 
ungefär utökades med 150 000 
procent, haha. Men vi ville vara 
kvar i den jordnära verkligheten 

med allt vad det innebär, som att 
fortsätta att behandla folk på ett bra 
sätt och kunna springa ner till ICA 
och handla mjölk insvept endast 
i morgonrocken, om så krävdes. 
Det är en konstig värld som öppnas 
och det är lätt att svepas med och 
förändras om man inte har folk i 
sin närhet som jag turligt nog har. 
Men för att besvara din fråga så sa 
Tyson häromdagen: ”Mamma I’ve 
listened to Accordion over and over 
again, is that weird?”. Vilket är kul 
och kanske till och med ett tecken på 
att The Cherry Thing även kommer 
att tilltala folk som normalt sett inte 
lyssnar på den här typen av musik. 

Tack.

Lars Yngve

”The Cherry Thing är definitivt ingen manipulerad 
comeback. det är ett sätt att göra sin egen grej med 
musiker man tycker om” 

”Men för två år sedan kände 
jag att det var dags för mig att 
göra ett nytt album” 
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Det fanns ett torg när jag var ett barn.  
Ytorna var stora. Gatstenarna lagda  
i vackra cirklar. Jag hade sett sten-
huggarna hacka granitkuberna innan 
de noga fogades in i sina mönster. 
Ibland hoppade vi ner i fontänerna som 
plaskade och glimmade.

När jag inte hade något annat att göra  
strök jag omkring mellan skyltfönstren. 
Jag smet in i bokhandeln. Kommer fort-
farande ihåg när W&W gav ut sin nya 
pocketserie. Nu kunde jag köpa Franz 
Kafka för 7:50 eller vad det nu var.  
Det var en författare jag hade upptäckt 
i biblioteket under andra strövtåg  
i denna enorma öppna plats. Ett rum 
att slinka undan i fyllt av doftande 
böcker och stillhet. Eller helt enkelt för 
att jag behövde gå och kissa.

I rullvagnen låg osorterade böcker 
att bläddra i. Spännande.

En dyr fotobok tog min uppmärk-
samhet. Där såg jag en halvtaskig bild 
tagen någon gång på 1910-talet med 
några glada typer som poserade i ett 
flygplan. I bildtexten läste jag att en av 
dem hette Franz Kafka. De där raderna 
måste ha innehållit något slags lysgas  
för jag fastnade. Frågade biblioteks-
tanten som visade mig till böckerna 
av Kafka. De var i halvstort format, litet 
högtidliga eftersom de kom från slutet 
av 40-talet. De luktade damm och 
dåligt papper. Snart hade jag drunknat 
i den uppslagna boken. Och så läste 
jag fascinerat om Slottets irrgångar.

Nu låg den där i bokhandeln. 
Funderade en stund på om jag skulle 
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ett rum för alla

sno den eller betala. Nå, i boklådan 
tjålade man inte. Det gjorde man på 
Kvickly eller Tempo. Innan jag betalde 
rotade jag runt i hyllorna, för bakom de 
främre raderna brukade gamla böcker 
ligga. Jag gick därifrån med Kafka och 
originalutgåvor av Stig Dagerman.

Bara litet senare fortsatte vi att 
använda detta stora gemensamma 
rum. Flygblad. Flygblad. Vi ordnade 
torgmöten mitt bland alla affärerna.  
Folk stannade upp i lördagshandlandet. 
Någon köpte en Bulletin. Andra blev 
sura. En och annan muttrade aggressivt 
mot oss, att vi var ”lappyngel”.

Men vi var där när vi ville med 
våraflygblad, affischer, debatter, 
diskussioner, möten. Var som helst i 
det här rummet.

Ibland lånade vi några lokaler på 
kvällarna för diskussioner om USAs 
krig eller ännu konkretare ting. Inte kom 
det så många. Men alla de här rummen 
de fanns där för vår skull, för allas skull. 
Ingen kunde ifrågasätta det.

Jag går på ett torg i dag. Det är 
inglasat, slutet, privat. Köpcentrum 
heter det, galleria, en internationell 
företeelse. Mall. Ska vi gå på the Mall, 
frågade min brorsa mig i Seattle. Visst, 
vi gick dit, en våning, två våningar, nästa 
avdelning, och nästa, tills jag var yr  
i huvet. Här och där Starbucks eller 
några bänkar att pusta ut på. Men 
det är något som fattas. I Stockholm, 
Seattle, Malmö eller  var  ni vill. 

Vi börjar med det enklaste. Utanför 
varje inglasad privat jättefastighet där 

alla butiker ryms sitter en skylt vad man 
får göra och inte göra. En hund är över- 
struken. Jag kan inte gå in med jycken 
och koppla henne utanför den butik jag 
vill handla i. Annat ska vi inte tala om. 
Försäljarna av de hemlösas tidning har 
inte en chans att komma in och ställa 
sig utanför Lindex eller Hemköp. De får 
stå och huttra utanför huvudingången. 
För att inte tala om vad som skulle hända  
om jag, du, ni, vi tänkte samla ihop ett  
gäng inne i gallerian för en liten demon- 
stration eller offentlig diskussion.

Omöjligt. Privat område.
Alltså, någon annan med mer 

pengar, mark, fastigheter än jag själv 
har bestämmer var jag får gå med min  
hund, vad jag ska göra och inte får göra,  
någon annan med den makt och det  
ansvar detta ägande medför begränsar  
inte bara min rörelsefrihet men också 
mina medborgerliga rättigheter.  
Det är precis som då företag som 
tillhörde det allmänna säljs ut och 
meddelarskyddet omedelbart tummas 
på. Yttrandefriheten krymper. 

Det är ett strålande exempel på  
hur vi behandlas som kunder  
i stället för medborgare. I gallerian 
finns inte längre de medborgerliga 
rättigheterna. Bara kundens 
möjligheter att välja, vilket förstås  
är en skenbar möjlighet. Ingen frihet.  
Där finns ingen valfrihet. Handels-
mannen tänker förstås i första hand på 
butiken inte på individerna.

Det är en syra som fräter sakta på 
samhället.

Långsamt vänjer vi oss. Långsamt 
krymper det gemensamma rummet 
obönhörligt. Gemenskap byts ut mot 
shopping. 

På 1800-talet började boulevarder 
byggas för att få bättre ordning på det 
opålitliga folket. De skulle inte kunna 
smita undan med sina subversiva önsk- 
ningar och krav bakom något gathörn.  
Men de där hörnen var svåra att utrota.  
Ännu då piazzorna och torgen byggdes  
för oss alla kunde vi kura i hörnen, kons- 
pirera på parkbänkarna och föra långa  
diskussioner i tunnelbanestationerna.  
På torgen, eller Centrum som det 
moderna ordet hette, där klungades 
de arga och missnöjda eller bara 
missgynnade ihop sig. Fyllgubbarna 
på sin bänk, flygbladen utanför 
systembolaget, eller vad det nu var. 
Centrum var överblickbart men 
erövrades snabbt i alla vrår då så 
behövdes av medborgarna. Kunderna 
erövrar ingenting i gallerian. De shoppar.  
Galleriorna är fullbordandet av 
boulevardbyggarnas drömmar. 
Ett kontrollerat, kringskuret folk. 
Trolleriordet blev ”kund”.

Det finns en fantastisk målning 
av Carl Fredrik Hill, där han målat 
ett soldränkt landskap fyllt av stora 
stenhögar. Det bländar, naturen är 
sargad av spräng-skott och hackor.  

En sorgemålning. Torr av varmt damm från stenbrottet.  
Han hade stannat upp just här för att alla gatstenarna 
bröts till de nya boulevarderna i Paris på denna plats. 
Kvarter revs, långa gator anlades, naturen sprängdes 
i bitar. Det visade han.

Ett rum för alla. Allas vårt rum. En Franz Biberkopf 
som slinker runt, olydiga östtyska medborgare  
som samlas för att snabbt försvinna åt olika håll. 
Också i en diktatur är den öppna platsen en 
möjlighet. Hur hade det sett ut om Alexanderplatz  
i Berlin byggts om till en jättelik inglasad galleria? 

Och det är just att den öppna platsen för oss alla 
gav mig som ung gosse chansen att slinka in  
i bokhandeln, jag kunde dela ut flygblad, gräla med 
politiska motståndare och sälja tidningar. Långt ifrån 
alla gjorde samma som jag. Men det är inte det som 
är poängen. Det gick. Hade jag haft hund hade jag 
kunnat ha den med mig.

I dag kommer jag inte in med hunden. För att nu 
inte snacka om allt det andra.

Därför är jag för kultursidor. Därför tycker jag att en 
tidning som Nya Upplagan är viktig. Alla läser den inte.  
En del material går många förbi. Jag är övertygad om 
att en hel del av namnen på de kulturskapare som 
behandlas är obekanta för många. Det är inte det det 
handlar om. Att det allmänt kända bara bekräftas.  
Det slags rundgång är bara ett ekorrhjul.

Ibland är kultursidorna tråkiga. Visst. Det är lätt 
att säga detta som ett argument mot dem. Men 
då glider man bara bort från det viktigaste, att de 
finns. Naturligtvis upphör inte de texterna, det finns 
specialtidningar. Men det är inte samma sak som 
att ha ett centrum öppet för alla. Specialtidskrifter 
är mycket bra, men på sitt vis kan de bli ett slags 
kulturens- och debattens gallerior. Här kommer inte 
alla in utan kod.

Det där öppna rummet. Jag går utanför gallerian, 
det är kallt och jag köper en tidning av en hemlös, 
som huttrar i snålblåsten. Jag har just varit inne på 
butiken x och handlat mat i värmen. 

Det öppna rummet. Jag har just suckat över några 
meningslösa artiklar i kulturdelen av tidningen när jag 
fastnar i en helsida om förbindelsen mellan målaren 
Wifredo Lam och den senegalesiske poeten Aimé 
Césaire. Och jag får en historieskrivning om afrikansk 
samtidshistoria, som jag aldrig hört. Jag hade inte 
tänkt just på det alls. Hade artikeln stått i Ord & Bild 
skulle jag inte ens ha noterat den. Nu snubblade jag 
över den i det allmänna rummet för alla.

Att diskutera om kultursidor ska finnas eller inte 
har inte med att göra om de är tråkiga eller kul. Det rör 
mer än så, de är mer än underhållning. Underhållning 
är en del av konsumtionskulturen. I stället ska vi 
kräva samma möjligheter till yttrandefrihet på alla 
arbetsplatser, och att inga affärs-intressen ska få 
bestämma vad medborgarna tar sig till i de rum där  
vi alla rör oss.

Jag kräver till att börja med att få gå in i alla 
gallerior med hund. Därför för-svarar jag också 
kultursidornas existens och anser dem nödvändiga.  
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genom årtiondena har diskussionerna kring tidningarnas kultursidor gått. 
För eller emot. det har sagts att de måste vara roligare, rappare,  
mer angelägna. Och frågan har ställts på sin spets, om kultur-sidorna  
alls behövs? För mig hänger de ihop med ett rum som är till för oss alla. 
en plats där alla strövar fram och åter när som helst varenda dag.

”Jag är och förblir sjuttiotalist, lever i växelverkan 
med samhället. Tror inte bara på ordens klang och 
rytm utan också på deras uppfordrande innebörd: 
Jag vill förbättra världen - liksom min morfar Uno!” 

Märta Tikkanen har alltid skrivit böcker  
som upprört, berört och stannat  
i minnet. Den finlandssvenska 
för-fattaren som tagit människor med 
storm genom att skriva om att leva med 
en alkoholiserad man, att ha ett barn  
som inte är som andra och mycket annat.  
Listan med Tikkanens stora böcker blir 
så lång att jag inte ens bryr mig om att 
räkna upp dem här. Personligen har jag 
berörts allra starkast av diktromanen 
Århundradets kärlekssaga från 1978. 
Den handlar om äktenskapet med 
tecknaren och författaren Henrik 
Tikkanen. Fler böcker skulle komma  
att handla om honom, på olika sätt. 
Märta Tikkanen har nämligen ofta 
utgått från självbiografiskt stoff, utan 
att fördenskull bli sentimental eller 
rucka på den litterära kvaliteten.  
Via mail får jag en intervju med Märta 
från Helsingfors. 
Du har skrivit förordet till den nya 
utgåvan av En dåres försvarstal av 
Strindberg, som har getts ut på nytt 
i samband med Strindberg-året och 
att den är årets Stockholm läser-bok. 
Berätta gärna lite om vad Strindberg 
har betytt för dig.

Svensk litteratur var huvudämnet för 
min magistergrad. Jag läste givetvis 
Strindberg som ung student och blev 
imponerad, skräckslagen, irriterad. 
Sen tog jag tag i Strindberg på  
nytt via P.O. Enquists Tribadernas 
natt som jag inte hade tillfälle att se 
på teatern men köpte som text.  
Jag såg tv-serien av Kjell Grede, 
och skaffade nyutgåvan av En dåres 
försvarstal - vid det laget var jag själv 
mitt uppe i ett konstnärsäktenskap 
och letade febrilt efter hur andra 
klarat den intrikata balansgången. 
En dåres försvarstal är briljant, 

oerhört stringent och spänstig. Men den är mest 
spännande i gliporna där Strindberg inte klarar 
att hålla den hätska och hatiska tonen utan låter 
förälskelsen och förtjusningen sippra fram. När han  
är som bäst är han oslagbar, fortfarande. Men, som 
jag skrev i förordet, man får vara tacksam över att 
det inte var honom man gick och förälskade sig i. 
Det var illa nog som det var. 

När vi hade kontakt inför intervjun så skrev du att du 
har varit på turné i princip sedan hösten 2010.  
Hur orkar du? Hur samlar du kraft?

Kontakten med läsare inspirerar mej alltid,  
det är ett privilegium att som författare få känna  
att orden når fram, att de kan ha betydelse för 
andra, att de bär vidare och eventuellt leder till 
nya ord och funderingar hos dem som läser och 
lyssnar. Och hos mej - jag får kraft att kämpa på.  
Dessutom får jag kraft av nära mänskor, vänner, 
mina barn. Jag har fått växa upp omgiven av 
trygghet, uppskattning, kärlek och det är 
oskattbart som utgångspunkt – nånstans vågar  
jag alltid tro att allt ska reda ut sej. På något sätt.

Vad inspirerar dig? 
Jag har alltid läst så mycket jag nånsin hinner. 
Jag är tidningsfreak, har alltid böcker vid sängen, 
i väskan när jag reser. Jag är helt ordinriktad, 
alltsen min mamma läste högt för oss tre syskon 
varje kväll när jag var liten.

Vilka författare – förutom möjligen Strindberg – har 
betytt mycket för dig och varför?

När jag var mycket ung: Edith Södergran, Karin 

Boye, norska Sigbjörn Obstfelder. 
Diktonius, Björling. Senare Solveig 
v. Schoultz, hon var familjevän till  
mina föräldrar och blev så smån-
ingom viktig inte bara litterärt,  
utan också som en vän till mej.  
Bo Carpelan, god vän och underbar 
lyriker. Nordiska kvinnoförfattare 
som jag kom i personlig kontakt med 
på de viktiga nordiska seminarierna 
på 70- och 80-talen. P.O. Enquist 
brukar jag läsa när jag kör fast  
i skrivandet, inte minst det som inte 
står på raderna. Sara Stridsberg, 
begåvad och ständigt spännande. 
Finska lyrikern Sirkka Turkka, översatt  
av Bo Carpelan och Tua Forsström, 
som också är en viktig kvinnlig röst 
inom den svenska lyriken.

Har några andra konstformer 
betydelse för dig - vilka och hur?

Jag lyssnar gärna på Bach och 
Thelonius Monk, Miles Davis, 
Coltrane när jag läser. Men inte 
när jag skriver, då vill jag bara ha 
fågeltjatter eller tystnad. Min man 
Henrik (tecknare och författare, 
dog 1984) påstod att jag ingenting 
begrep av bildkonst. Han hade 
säkert rätt men lite lärde jag väl mej 
under 28 gemensamma år.

Du har i dina romaner ofta utgått  
från självbiografiskt material. Sist skrev  
du om din mormor Emma och din 
morfar Uno. Hur var det? Hur är det att 
skriva självbiografiskt, eller delvis?

Livet har öst över mej så mycket som 
jag har varit tvungen att bearbeta. 
Jag har gjort det via skrivandet.  
Det har många gånger känts tungt 
men varit nödvändigt. Man blir 
väldigt sårbar, därför att också ens 
känslor och upplevelser bedöms. 
Ibland är de tydligen svåra att skilja 
från den konstnärliga utformningen. 
Det har varit väldigt spännande att 
ta reda på mera om min mormor som 
jag älskade och min morfar som jag 
inte har personliga minnen av men 
hörde omtalas ren när jag var mycket 
liten, alltid med speciella tonfall.  
Jag är otålig men det var både nyttigt 
och himla roligt att glöta i arkiv och 
på muséer. Jag har fått många 
pusselbitar efteråt när jag har talat 
om Emma och Uno i Sverige, Norge 

och Finland - hundra år är inte en  
så lång tid som man lätt kan tro.  
Och dramatiska år i ländernas historia  
sedda genom personliga dokument 
blir mer levande än man kan ana. 
På personplanet är konflikter och 
problem ganska eviga tydligen.

Du har alltid varit samhällsengagerad 
och har även varit verksam som 
journalist. Ditt samhällsengagemang 
märks ofta i dina romaner också. Vad 
betyder detta engagemang för dig och 
ditt skrivande?

Jag är och förblir sjuttiotalist, lever 
i växelverkan med samhället. Tror 
inte bara på ordens klang och rytm 
utan också på deras uppfordrande 
innebörd: Jag vill förbättra världen - 
liksom min morfar Uno!

Din man Henrik Tikkanen var också 
författare. Man brukar prata om att två 
konstnärssjälar under samma tak är  
för mycket. Hur ser du på det?

Oerhört inspirerande, ofta kompli-
cerat. Har alltid läst allt jag har 
hittat om konstnärsäktenskap – det 
mesta bara tyvärr alltför idealiserat.  
Som Solveig v. Schoultz, gift med 
kompositören Erik Bergman, sa: 

”Bra att leva tillsammans med 
en annan konstnär, men helst 
ska man inte syssla med samma 
konstart så ingendera kan blanda 
sej i vad den andra gör.” 

Jag återkommer ständigt till 
Århundradets kärlekssaga och  
den betyder mycket för mig (och, vet 
jag, många andra). Den gavs ut för 34 
år sedan. Hur ser du själv på den så här 
långt i efterhand?

Den var nödvändig att skriva.  
Helt ofattbart att den fortfarande 
kommer ut på nya språk, i nyupplagor,  
inspirerar till dramatiseringar.  
Jag tror att styrkan ligger i att den  
inte är ett dugg tillrättalagd och  
att många kan känna igen problem-
atiken på ett eller annat plan. 

Du har också skrivit en bok om ditt och 
Henriks liv tillsammans på senare år, 
”Två”. Går det att vara stark när man är 
tillsammans med en alkoholist eller blir 
det alltid ett självutplånande tillstånd?

Nej absolut ingenting självut-
plånande, det tror jag är ömsesidigt 
till skada. Jag höll alltid på mina 
behov, barnens behov. Och ingen  
är ju bara alkoholist eller alkoholist-
hustru, vi är alla först och främst de 
unika personer vi är, mer och mindre 
känsliga, starka och svaga, med de 
utgångspunkter vi har. 

Var fann du styrka när det var som 
jobbigast?

Barnen, vännerna, mitt eget jobb. 
Min underbara terapeut som jag 
gick hos mer än sju år. ”Skydda dej 
själv!” var hennes ständiga mantra.

Har ditt skrivande förändrats med 
tiden?

Också skrivandet bygger på 
växelverkan; allt man hör, ser, 
upplever och läser påverkar också 
skrivandet. Jag hoppas jag orkar 
bearbeta mina texter alltmera.

Hur ser vardagen ut för dig, bortom 
skrivandet?

Det är (alltför) många runt mej 
som behöver mej, det är stor 

känsloträngsel runt mej. Det är 
ständigt brist på tid och tystnad. 
”Närståendes behov är inte alltid 
förhandlingsbara” skrev jag i Två. 
Det är fortfarande relevant.

Jessica Johansson

Märta Tikkanen



Nya Upplagan Nya Upplagan Juni 2012Juni 2012 Krönika 1716 Krönika

Kalle Lind  
& Kringlan 
svensson

en smak-
portion  
Blandfärs

Det är en gammal regel för alla människor som sysslar 
med att berätta saker för andra: blomma inte ut för 
mycket, introducera inte fler personer än absolut 
nödvändigt. Det finns trots allt en gräns för publikens 
tålamod och förmåga att hålla reda på alla figurer och 
deras motiv och avsikter.

Skådespelare Patrik Askarsson visste naturligtvis 
detta. Ändå kunde han inte hålla sig från att gå in  
i storyn med ytterligare en karaktär, trots att han redan  
gett sig själv två olika roller i den improviserade  
föreställningen. Med små subtila skådespelartricks 
skissade han snabbt upp en gammal farbror och 
haltade omkring på scen med en imaginär käpp 
i högerhanden. Medan han med andra handen 
låtsades suga på en sur snugga och hela tiden släppte  
ur sig små gnälliga läten och enstaka repliker av typen  
”aj aj min gamla portvinstå”, lyckades han på ett 
nästan kusligt vis suggerera publiken att tro att han, 
Patrik Askarsson, tjugoåtta, i själva verket befann sig 
på livets höstsida.

Han älskade improvisationsteater. Där behövde man 
inte känna några begränsningar i form av manuskript. 
Inga gnälliga författare stod i kulissen och påpekade 
att själva storyn gick om intet när karaktärerna plötsligt  
började prata om annat. Inga regissörer ryade om  
helhetsvisioner. Inga medaktörer försökte tysta en och  
stympa ens konstnärlighet med hänvisning till nåt så  
banalt som en scenanvisning. I improvisationsteatern  
gällde djungelns lag, den enda lag som fritänkaren 
Askarsson erkände. Den som tog plats fick plats. 
Exakt så enkelt var det – och exakt så rättvist.

Redan från ridåöppningen hade han  
varit på topp. Första scenen utspelade  
sig, på publikens begäran, i en tågkupé.  
När resten av Improviposörerna långsamt hade 
smugit sig in i rollerna och inlett med att frammana 
det rytmiska dunkandet från tågskarvarna, hade 
Askarsson omedelbart gått ut som  
en sjövild fänrik på väg till regementet  
i Halmstad. Han hade skrikit och härjat, överröstat 
och viftat med armarna. Ganska snart kom hela 
tågscenen att  
glida över i en lång monolog om det  
barndomstrauma som format fänriken till en auktoritär 

buse. Där fick Askarssons allvarliga, 
lyriska sida gott om plats bredvid hans 
burleskare temperament.

Han kände värmen från publiken. 
En kille på första raden hade till 
exempel skrattat till flera gånger. 
Bifallet laddade hela ensemblen med 
extra energi. När scenen byttes till 
kommunstyrelsen i Hjo gjorde Jocke 
en fantastiskt rolig sverigedemokrat, 
så rolig att Askarsson var tvungen att  
göra sin folkpartist till en mycket hög-
ljudd man med häftiga spasmer för att 
få uppmärksamheten. Lisa Sörensen 
var bra, hon med brösten var bra, ja,  
alla var bra. Till och med Georg, som  
Askarsson brukade ha svårt att bedöma  
objektivt eftersom han låg med en tjej 
som Askarsson tyckte var snygg, var 
helt okej med tanke på hur moraliskt 
klandervärt han levde.

   Det var inte konstigt att gruppen 
svävade som på moln. För första gången  
hade de överskridit den magiska 
gränsen – det hade varit fler personer 
i publiken än på scen. Drömgränsen 
hade sprängts bara en minut innan 
publikljuset släcktes: en mörkklädd 
gänglig man i stora solglasögon hade  
smugit sig in i salongen och satt sig  
på stolen längst bak och längst ut.  
Askarsson och hans medskåde-
spelare hade sett honom från sin  
position vid ridåns titthål och snabbt  
räknat ut att han avgjorde fördelningen 
till publikens fördel. Sen hade 
atmosfären på nolltid fyllts med 
förväntningar. Ikväll kunde mycket väl 
vara Kvällen Då Allting Kunde Hända. 
Adrenalinet sjöd i Askarsson när han 
gubbhaltade omkring så att de övriga 
på scen fick ta ett steg in i kulisserna. 

Om han någonsin förföll till själv-
rannsakan, kunde Askarsson tillstå  

att han kände en viss desperation 
över karriären. Det var snart två år sen 
han utexaminerades från scenskolan 
och sen dess hade inte så himla  
mycket hänt. Han hade gjort allt för att  
få de stora rollerna: han hade suttit  
på Restaurang Möllan, på Tempo, på 
Debaser, på Tröls och på krogarna  
runt Lilla torg och berättat för alla förbi-
passerande att han var skådespelare; 
han hade skickat sitt cv till samtliga 
landets teatrar och, genom att utesluta 
några förklarande ord, fått det  
att låta som om han också spelat 
skolvaktmästare och personal på ett 
gruppboende; han hade ringt upp en 
skara utvalda regissörer och, för att ta 
dem på sängen, direkt frågat när de 
skulle börja repetera.

Resultatet av ansträngningarna 
hade varit magert. Förutom en sommar 
som Tommys och Annikas pappa på 
Astrid Lindgrens Värld hade han inte 
dragit in några direkta pengar på sitt 
skådespelarkall.

Det enda knäck han hade just nu var 
Improviposörerna, som uppträdde här 
på Inkonsts lilla scen första måndagen 
i månaden. Han hade kommit med som  
ersättare och snabbt stigit fram som  
gruppens odiskutabla stjärna. Det var  
väl aldrig någon som direkt hade ringt  
in honom, men han fick ju all information  
om när och var via affischerna som 
täckte halva Möllevångstorget. 

Men hur mycket han än älskade att 
få skörda frukterna av andras arbete 
med bokningar och affischering, 
så gav det ingen vidare avkastning. 
För det mesta lyckades han få hon 
med brösten att bjuda på pils på 
Restaurang Möllan efteråt, men det 
betalade inte riktigt hyran.

Därför blev han så klart extra sprallig  
när han, efter ridåfall och tre applådtack,  
haffades av den mörkklädde mannen. 
Hela gruppen var på väg ut ur salongen 
när mannen plötsligt steg fram ur 
skuggorna och la en handskbeklädd 
hand på Askarssons satinkavajärm. 
Mannens ansikte var omöjligt att 
uppfatta bakom solglasögonen och 
under slokhatten. Han lutade sig tätt 
intill Askarsson och viskade:

”Får jag prata med dig? Det gäller 
ett uppdrag som skådespelare.”

”Öh … Kanske det. Fast inte om det 
är tredje november, då är jag upptagen.”

”Det är imorron. Och det är välbetalt.”
För att understryka vad han just sagt  

höll den svartklädde upp en damring 
med en stor gnistrande ametist.  
Askarsson var inte överdrivet bevandrad 
 i bijouteribranschen men insåg att den  
där kunde bekosta den modell av Castle  
Grayskull som han tidigare på dagen  
stått och dreglat över i sciencefiction-
samlaraffären borta på Kirseberg.

”Är den min?” viskade han.
”Det finns fler där den kommer ifrån”, 

väste slokhattsmannen. ”Om du sköter 
uppdraget enligt instruktionerna.”

Askarsson bad den mystiske 
mannen att vänta ett ögonblick. 
Han rusade ut i foajén, där resten av 
Improviposörerna var halvvägs ute 
genom dörren.

”Hej! Lyssna!” ropade han till gruppen.  
”Jag har fått ett jobb här, betalt jobb, 
som jag måste diskutera! Vi får se hur 
lång tid det tar, sånt kan ju ta halva 
natten. Sitter ni på Möllan eller?”

Hans scenvänner lät tveksamma: 
”Nja …”, ”Jag ska nog dra hem”, ”Ska 
upp tidigt imorrn”, ”Skiter nog i det”, 
”Har laddat hem sista säsongen av 
The Wire”, ”Trött”.

”Okej, men vi ses på nästa före-
ställning om inte annat!” sa Askarsson.

”Kanske det”, ”Vi får se om det blir 
några fler”, ”Det går jävligt knackigt det 
här”, ”Jag flyttar nog till Stockholm nu 
under månaden …”

”Okej, men … Det var jävligt roligt 
ikväll i alla fall! Vi ses!”

”Kanske”, ”Eventuellt”, ”Sånt vet 
man ju aldrig …”

Askarsson såg sina medspelare 
försvinna ut genom glasdörrarna.  
Han såg däremot inte att de, så fort de 
kommit runt hörnet, raskt satte fart mot 
Restaurang Möllan. Då var han redan 
tillbaka hos den mystiske mannen  
i dunklet i lilla salongen.

Kalle Lind/Kringlan Svensson

Romanen ”Blandfärs” (Roos & Tegnér 2012) är en litterär actionkomedi om en skara 
udda figurer i Malmö som alla, på ett eller annat vis, är knutna till några mystiska paket 
blandfärs. I kapitel 10 träffar vi för första gången den lagom ambitiöse skådespelaren 
Patrik askarsson och den mystiske mannen i läderrock. då har vi redan mött en 
hetlevrad Icahandlare, en trött charkuteriföreståndare, en frustrerad radiojournalist, 
en svenne Hedlundfrälst gangster och världens tråkigaste gatukontorsanställd.

Vad VILL aNNIe LööF?

Annie Lööf är partiledare för 
Centerpartiet. På sin hemsida säjer 
hon att ”Centerpartiet är Sveriges 
mest öppna parti”. Vad det betyder är 
oklart, likaså vad hon vill med partiet. 

Ett svar kanske man kan söka  
i hennes förebilder: ”starka kvinnor som  
vågar bryta mönster”, som det heter på  
hennes hemsida. I olika intervjuer har  
hon hyllat Margaret Thatcher, Storbrit-
anniens premiärminister (1979-90), 
”järnladyn” kallad,  som med slagordet: 
”There can be no liberty unless there is 
economic liberty” gynnade de rika  
och tog strid med de engelska fack- 
föreningarna, stödde Apartheid, 
Pinochet i Chile och dödsstraffet. 
Om henne har Lööf sagt att Thatcher 
”hade råg i ryggen” och  ”betytt mer för 
eftervärlden än någon annan brittisk 
ledare. Jag försöker ta efter henne.”

Och tagit efter henne har hon gjort, 
åtminstone om man ser till Lööfs 
motioner i riksdagen: hon är för s.k. 
plattskatt (gynnar de rika), hon vill 
inskränka arbetsrätten och avskaffa 
anställningsskyddet (i strid med facket),  
låta marknaden bestämma hyrorna 
(innerstäderna åt de rika), sälja Sveriges  
Television och Sveriges Radio 
(yttrandefriheten åt marknaden) och 
mycket annat, t. ex medlemskap i Nato.

Men Annie Lööf har också en annan 
mindre känd och mer problematisk 
förebild, Ayn Rand, en amerikansk 
författare (l905-82) som i ett par böcker  
(”Urkällan”, ”Och världen skälvde” m.fl) 
förespråkade egennyttan och hänsyn-
slös frihet för individen, som högsta 
moral. Ayn Rand hävdade att hjälpa  
andra var en dödssynd, att gemensam 
välfärd leder till katastrof och samhällets  
undergång, att fackföreningar var 
djävulen själv, en oreglerad kapitalism 
skulle innebära frihet åt alla. 
”Everybody is a slave to everybody”. 

Annie Lööf hyllar denna själviskhetens ”filosof” som 
”1900-talets största tänkare”. 

I Sverige har den marknadsliberala tankesmedjan 
Timbro gett ut Rands böcker. Men jag vet inte om 
Lööf ens läst dessa då hon på sin hemsida säjer sig 
föredra ”lättsamma pocketböcker”. Det må vara hur 
det vill med den saken men Ayn Rands grundtes om 
en ”laissez-faire-kapitalism” och att ”alla former av 
reglering leder till kollaps ” är besvärande lik rubriken 
på en av Annie Lööfs egna artiklar: ”Frihet genom 
frihet, inte frihet genom förmynderi”. 

Ett sådant kvalificerat intellektuellt snömos hittar 
man mycket av hos Ayn Rand, vars lärljungar bildat 
ett slags institut, mer en sekt, kallad ”the Collective”, 
som alltfort predikar Rands ”objektiva” budskap 
grundat på ”det heliga ordet: EGO”, det privata som 
högsta dygd och drivkraft.

Man kan fråga sig om en sådan ideologi öht hör 
hemma i vår tid. 

Döm då om min förvåning när jag i Dagens Nyheter 
läser en artikel (7.5.12) skriven av ordföranden för 
Centerns välfärdspolitiska grupp, Hans Dahlgren.  
Den hade rubriken ”Det är dags att ransonera 
välfärden”. Stigande kostnader för välfärden kan inte 
lösas genom beskattning, hävdas det, utan genom 
att välfärden rustas ner med hjälp av längre köer, 
avgifter, behovsprövning och sänkta ersättningar.  
Vad är detta om inte ett eko av Ayn Rand? Ayn Rand 
light...

Men inte nog med detta, någon vecka senare 
hävdar landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en DN-
intervju (24.5) att den privata äganderätten är ställd 
över alla andra samhällshänsyn: ”Ägarna får göra 
som de vill med skogen”. Och ytterligare några dagar 
senare gör Ordförande i Centerns idéprogramgrupp, 
Per Ankersjö, ännu ett utspel: medborgarnas privata 
levnadsstandard måste sättas före miljömålen.  
”Om viljan att höja levnadsstandarden är girig, anser 
jag att girighet är bra” (DN 28.5).

Yeah, Ayn Rand on the move!
Centerpartiet ligger i de färskaste opinions-

undersökningarna nära 4%-spärren. Är det med Ayn 
Rands stolliga ”filosofi” som man tror sig locka väljare 
i valet? Glöm det i så fall!

Stefan Jarl

TeRRORIsTeN I VåRT VaRdagsRUM

Den entoniga elektroniska dronen 
förde oss in i en drömkänsla medan 
vi väntade. Vi skulle få höra LMY – 
legendarisk musiker och kompositör 
som skapade ett nytt slags musik på 
1900-talet.  Platsen var en patriciervilla 
i Berlin med pelare och balkonger 
längs väggarna och entusiaster i 
olika åldrar hopträngda på golvets 
stora vita matta. Så kom han till sist 
intassande på scenen i strumplästen, 
det grå skägget samlat i en fläta på 
magen, lång mantel och en liten svart 
mössa, följd av två kvinnor och en man. 
Rummet badade i ett magentarosa 
ljus. En hängande skir luftmobil gav en 
intensivt blå slagskugga mot väggen. 
Gruppen satte sig på golvet och La 
Monte Young började sjunga i sin 
mick, först länge i samma ton som 
dronen, sedan en helton eller halvton 
över, sedan en ton under. Och så smög 
konserten igång med lååånga ordlösa 
enkla toner. De två kvinnorna sjöng 
ibland unisont med honom, ibland i en 
egen stämma. Det var kontemplativt, 
publiken föll i trans. Melodin snirklade 
sig runt grundtonen. Tonerna steg 
efterhand upp till tersen, kvinten, 
oktaven och nonan. 

Intervallerna som bildades blev 
arkitektur, blev olika rum att föras in i. 
Ett långt stycke in i konserten kom så 
tablatrumman in. Mot slutet frigjorde 
LMY sin stämma och brast ut i snabba 
improvisationer runt kvinnornas 
sångfläta och då med ord, de indiska 
namnen för tonerna i skalan, Sa, Re, 
Ga, Ma… Musiken byggde sakta och 
länge upp en klimax av klanger.  
Tills – den planade ut utan tydligt slut.  
Men dronen fortsatte omsluta oss, 
inga applåder, musikerna bara 
tassade ut, och vi i publiken försökte 
återvända till verkligheten, uppfyllda 
i våra kroppar av kvällens sällsamma 
magiska resa.

Med sina sjuttiosju år gör han 
den indiska klassiska ragaformen 
till något eget och nutida. 
Ljusinstallationen stod hans fru 
sångerskan Marian Zazeela för. Han 
är amerikan, har studerat klarinett, 
saxofon och komposition och tog 
del av John Cage´s nya idéer efter 
andra världskrigets slut. Intresset 
för slumpen som medskapare, för 
improvisation och gränsöverskridande 
bidrog till det nya. Han mötte den 
tyske tonsättaren Stockhausen och 
Fluxus-rörelsen och tog starkt intryck 
av österländsk filosofi och musik. 
Tillsammans med Steve Reich, Philip 
Glass och Terry Riley utvecklade LMY 
den minimalistiska musiken. Som 
sedan påverkat många artister inom 
den avantgardiska rocken som Lou 
Reed i Velvet Underground och Patti 
Smith. Hans loft i New York var och är 
en legendarisk mötesplats för musiker 
och konstnärer. 

Jag cyklade hem i natten med 
nyvaknade minnen från det kreativa 
60-talet då man sökte nya stigar, nya 
språk och en ny andlig dimension 
som protest mot den korrumperade 
världen som ställt till det så katastrofalt 
med världskrig, Vietnamkrig och 

atomvapen. Jag befann mig då i 
utkanten av denna internationella 
konstscen genom musikervänner 
som Don Cherry, Moki Cherry, Bengt 
Berger och K.Sridhar. Många trådar 
flätades samman i kväll.

I Berlin är kulturutbudet en 
glädjekälla som bara flödar, och gamla 
trådar flätas ideligen ihop med nya. 
John Cage skulle ha fyllt 100 år i år och 
det firas här hela året. Men i Sverige – 
varför denna brist på historiskt intresse 
för Cage, LMY och deras nyskapande 
ljud-musik-scenkonst?

I dessa veckor med medierna fyllda 
av massakern i Utöya och Oslo 2011 
genom den pågående rättegången 
kommer massmördaren och 
terroristen ända in i våra vardagsrum 
med sitt fetglänsande ansikte och sitt 
dödsmaskineri. Hur ska man förhålla 
sig till detta, – en omänsklig människa 
som jag inte har lust att förstå men 
kräkas över! Gråta, stänga av?

Men liksom Hitler också var en 
verklig människa av kött och blod är 
Breivik frukten av en ideologi. Båda 
tillhör en fascistisk eller nazistisk 
rörelse. Som ännu lever, här och på 
många platser. Det är det vi måste vara 
medvetna om. Vi ska stå ut med den 
brutala sanningen och göra motstånd. 
Hylla demokratin och aldrig glömma 
offren. Kämpa för det mångkulturella 
öppna samhället. 

Idag har jag mött ett litet brunt 
flickföl som var en vecka gammalt och 
nosat på hennes mjuka varma nos. 
Att möta djur är lugnande för själen, 
det gör jag på min systers gård på 
Österlen. Och vårljuset och lärkornas 
sång!

Läser Anne Franks dagbok. En 
klok ung människas berättelse som 
löper under två år 1942– 44 inifrån 
gömstället på en vind i Amsterdam. 
Kriget rasar i sitt slutskede utanför. 
Hennes familj och ytterligare en familj 
som gömmer sig tillsammans står inför 
att föras till förintelselägret, men de 
hoppas in i det sista på räddningen.

Dagboken är det som blev kvar. 
Anne visste hur viktig den skulle 
komma att bli hos eftervärldens 
människor. Hon skulle dö men världen 
skulle läsa hennes dagbok.  Anne 
Frank lär oss om ondskan. Om sådana 
som Anders Breivik. Och om den 
starka mänskliga driften att överleva 
värdigt.  Hon påminner oss om de 
faror som kan hota mänskligheten 
och hur förföljelsen drabbar den lilla 
människan.

Därför är det viktigt att våra 
vardagsrum också tål terroristens ord, 
att väggarna inte faller samman, att 
vi inte ryggar för det outhärdliga men 
håller kärlekens fana högt.

O svarta natt!
Hur kan du motstå 
så mycket ljus!
/Oliver Herdies

Gittan Jönsson
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aTT VaRa eN deL aV  NågOT 
sTöRRe

aNgåeNde deN s.K. TJÄNsTeN 
”aUTOMaTIsK ResePLaNeRaRe” KÄRa LÄsaRe”Jag sPeLaR Vad Jag VILL…” MIN egeN LYCKas sMed

Fotboll och musik har alltid varit det 
bästa jag vet. Särskilt att se och höra 
det live. 

Att stå i en klack eller ett publikhav 
och bara existera där och då - i den 
stunden och den sekunden ihop med 
en massa andra människor. I den 
sekunden av eufori och - då även när 
det gäller fotboll - stor besvikelse.

När jag var i Porto för att se Sverige 
spela i EM 2004 minns jag att arenan 
där vi skulle möta Italien var helt gul.  
Ett litet smalt stråk av ljusblå  
italienare stod diagonalt mittemot min 
del av klacken. För italienare åker inte 
på gruppspel. De förväntar sig att deras 
lag alltid går vidare.

Det gula havet av svenska fotbolls-
fans startade vågen och sjöng 
Markoolios Pet Shop Boys-refräng 
”In med bollen i mål” så att konstant 
gåshud planterade sig på min kropp.

När väl det svenska målet äntligen 
kom, fattade jag och de flesta andra 
med mig, ingenting mer än att just 
Sverige gjort mål och att det var Zlatan 
som gjort det. Det var bara ett virrvarr av 
gulklädda armar, ben, flaggor, peruker, 
tutor, avslitna kläder och handväskor 
som svävade framför mitt synfält och 
vrålet verkade aldrig ebba ut. 

Jag fick inte se Zlatans klack förrän 
jag var hemma i Sverige igen och 
återigen hade kontakt med the world 
wide web. 

Nästa match mot Danmark var mycket  
mer påfrestande trots att deras 
Roliganer kom med ett friskt och 
böljande ölkepsinslag på arenan. 

Det jag minns med stor glädje var  
att marschera in mot Porto city i ösregn  
och sjunga After Shaves Ciao Ciao 
Italia för fulla muggar och få alla 
nationaliteter vi mötte på vägen att ge 
oss tummen upp. För varenda kotte 
tyckte det var gott att vi kickat ut Spotti 
och de andra hårfagra superstjärnorna 
ur slutspelet. 

Smärtan väl hemma i ett stort öken-
hett öltält vid Röda Sten i Göteborg 
när Sverige i kvartsfinalen förlorar på 
straffar mot Holland var brutal. 

Jag har varken kunnat säga något 
gott om Holland som nation sedan 
dess eller Nistelrooy som människa och 
fotbollsspelare heller för den delen.  

Nu är det snart dags igen för ett 
mästerskap. Återigen hoppas jag på 
att kunna åka iväg och vara på plats.  
Till en början mot England och 
Frankrike. 

Såklart funkar det att se matcherna 
på storbild här hemma, men det är 
roligare att vara på plats i klacken. 
Varenda människa i klacken med sin 
strupe kan påverka resultatet och vråla 
in bollen i mål. n. Kalla mig gärna töntig, 
naiv eller tokig, men det känns som 
om man kan påverka slutresultatet ifall 
man finns på plats i klacken. För jag 
tror verkligen att varenda människa  
i klacken, med sin strupe, sin gula tröja 
och sina armar uppsträckta mot himlen 
kan påverka resultatet och vråla in 
bollen i mål. 

Så det så.

Nina Natri

Undertecknad ämnade fara medelst buss till 
Björnstorp för att indriva en skuld från en skamlös 
man som inte bemödat sig att besvara utsända 
telegram. Då någon turlista inte anlänt med posten,  
telefonerade man istället Skånetrafikens trafik- 
upplysning för att förhöra sig om den tilltänkta 
bussens tidtabell. Då man kom fram till Skånetrafikens  
kontor, fick man emellertid tala med en fåordig och  
därtill förfärligt enahanda kvinna, som det var full- 
komligt omöjligt att göra sig förstådd inför. 
Konversationen förflöto å detta manér:

”Vart vill du resa?”, började hon med att fråga och  
man övervägde att låta fröken veta att hon verkligen  
inte var ”du” med undertecknad, men man behärskade  
sig och svarade med hög och klar stämma:

”Till Knivsåsen.”
”Vill du åka till Kristianstad?”, frågade hon då 

förvånande nog.
”Nej, till Knivsåsen sa jag ju”, svarade jag något 

förargad över denna imbecilla fråga.
”Ursäkta, jag hörde inte vad du sa. Försök igen”, 

blev då hennes minst sagt nonchalanta svar.
”Till Knivsåsen.”, upprepade jag med 

officersstämma. 
”Vill du åka till Knislinge?”, frågade då våpet.
”Nej, usch där bor kusiner jag inte tål att se.” Såg 

jag mig tvungen att svara för att försäkra mig om att 
slippa hamna i oönskat sällskap.

”Svara bara med ja eller nej. Vill du åka till Knislinge?”,  
vågade hon sig då till att svara. Oerhört ohövligt och  
verkligen inget sätt på vilket man tilltalar en äldre  
människa.

”Nej!”, Svarade jag förargad.
”Vart vill du resa?”, upprepade hon då likt en 

papegoja. Ska detta vara en intelligent administration? 
”Till K n i v s å s e n ! ”, röt jag till svar.
”Vill du åka till Krisdala?”, frågade kretinen då.
” N e j ! ”, röt jag tillbaka så att kristallkronan började 

skallra.
”Vart vill du resa?”, frågade hon då igen. Vid detta  

lag kände man dock att det var lönlöst att få den här  
imbecilla människan att förstå att man sa ”Knivsåsen”,  
istället försökte man med en ny taktik.

”Till Weberöd”, svarade man då. Bussarna dit 
passera ju ändå Knivsåsen.

”Vill du åka till Weberöd?”
” J a ! ”
”Tack för samtalet. Välkommen åter!”, blev då 

kvinnans svar, varefter hon ringde av. Man känner dock  
igen kvinnans röst och kommer se till att hon tillrätta- 
visas. Att de tror sig kunna behandla en äldre människa  
på detta sätt, istället för att hjälpa honom – och 
dessutom sticka upp och vara ohövlig och säga åt 
honom hur han ska svara, är verkligen beklagligt.  
Vi äldre är inte för de yngre att driva med.

Brev till Efraim Twärvigg må sändas till Nya 
Upplagans redaktion och förmedlas därefter vidare 
till honom.

Efraim Twärvigg

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

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

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

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

Det lustiga var – tja, lustigt och 
lustigt – att när jag sen kom att hamna 
i mellanchefsställning på Dramatiska 
Institutet, så var det samma sak där: 
Rektorn styrde genom koleriska utbrott.

Det där stämde inte alls med min 
uppväxt: Mamma styrde genom att bli 
väldigt väldigt ledsen om man gjorde 
något dumt. Hon visste knappt vad 
koleriska utbrott var.

(Pappa hade viktigare saker att 
sköta än att uppfostra barn.)

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

Samtidigt gnagde en tanke i min själ: 
Borde det inte vara bättre att VINNA 
de anställda än att SKÄLLA på dem?

Är inte ÄLSKA bättre än ILSKA?
En annan fråga man kunde ta upp 

om man hann är om chefen alltid 
ska ha exakt samma bakgrund som 
sina anställda. Bör en TV-chef vara 
journalist? Bör en radiochef vara 
folkpartist? Bör en Volvochef själv ha 
stått vid det löpande bandet?

På  detta vill jag svara Ja, Nej 
respektive Nej.

Jag tycker om metaforer, alltså bilder.  
En del kallar mig för metafårskalle.

Jag ser kontoret som en orkester 
med vissa skillnader.

Arbetsdagen på kontoret börjar inte 
med stämning.

Men någon (t ex dirigenten) måste 
leda verksamheten.

Och alla ger vi våra bidrag som har  
betydelse för resultatet.Fiolerna är  
finansavdelningen, blåsarna är för-
säljningsavdelningen, basfiolerna är 
produktionen  och pukor och  trummor 
är PR-avdelningen.  Och Beethovens 
(eller Beatles´) noter motsvarar vår 
verksamhetsplan. Och publiken är  
våra kunder.

Och dirigenten ska – utan koleriska 
utbrott – inspirera oss att spela våra 
vackraste toner.

Orkestern orkar bara om det är roligt 
att spela.

”Jag ser dig, jag hör dig och jag är 
glad för ditt bidrag”, ropar chefen  och 
leder oss alla till HARMONI.

Jonas Hallberg

Jag brukar ibland vara DJ på utvalda 
ställen runt om i vårt avlånga land. 
Något jag var i drygt 20 års tid och 
som jag tycker är både roligt och 
trevligt – i alla fall för det mesta.  
Jag spelar uteslutande rock, hårdrock, 
heavy metal, punk, thrash, powerpop, 
classic rock, gammal svensk progg 
och sa jag att jag spelade rock’n’roll. 
För det mesta brukar det gå bra och 
gästerna på baren eller puben brukar 
bli glada över att få höra något med 
Danzig, Down eller D.A.D. Ibland vill 
någon önska något. Man ser nästan att 
personen i fråga är både osäker och 
lite smått rädd när de tar sig fram till 
ovantecknad, som är  195 centimeter 
lång och väger 120 kilo samt har 
armarna fulla med tatueringar, för att få 
sin favoritlåt spelad. 

– Får man önska en låt, frågar 
gästen.

– Du kan ju försöka, brukar jag säga.
– Kan du spela något med 

Nikkelback?
– Absolut inte, blir då mitt halv- 

dryga svar. Faktum är att jag inte alls 
behöver snobba med min perfekta 
musiksmak. Å andra sidan kan man 
inte stå ut med vad som helst. Så här 
säger man nej helt enkelt.

–Kan du inte spela lite 80-tals musik? 
Det var en fråga jag fick för en tid 
sedan.

– Hur menar du då, replikerade jag.
–Ja, sådan musik man spelade på 

80–talet.
–Du menar Venom och Hellhammer?
–Nej, 80-tals musik som man kan 

dansa till. Ridå!
Men att få betalt för att spela vad 

jag vill, slänga käft med gästerna och 
prata om obskyra låtar från någon 
singelbaksida, är faktiskt både ett nöje 
och riktigt, riktigt kul.

Jerry Prütz

Det körde förbi en svart Audi när jag var 
ute och promenerade härom dagen.  
I den satt fyra killar i 25-årsåldern och 
de körde varv efter varv i rondellen med 
hög musik och tonade rutor. Snabbt 
gick det också. Men det är ingenting 
jämfört med hur snabbt livet vänder.  
Att ena dagen känna skuld för allt man  
gör och inte gör och nästa dag vara 
sprallig och glad i hela jävla kroppen. 
Nykär i livet. Jag blir så när jag sovit 
fyra timmar och försöker kompensera 
den förlorade sömnen med koffein. 
Problemet är bara att jag avskyr kaffe 
så istället klunkar jag i mig tre Redbull 
på raken. Då darrar fingrarna som asplöv  
av överskottsenergi och jag blir så pigg  
att jag hade kunnat springa ett Skåne- 
maraton om det nu fanns ett sådant. 
Men det sjuka är att denna Redbull-
effekt infinner sig även de dagar jag inte  
dricker koffein. Min nya hobby är att ge 
främmande människor komplimanger. 
Svenskar hatar ju att stå bredvid 
varandra på bussen och ännu mer att 
tvingas sitta bredvid varandra. Ja, usch 
vad hemskt med närkontakt. Och var 
ska man titta? Stirra i tidningen eller 
läsa igenom gamla sms? Att utbyta 
ord ska vi inte ens gå in på. Men detta 
tänker jag fan ändra på. Jag älskar att 
prata och framför allt med människor jag  
inte känner. Alla är så intressanta.  
Alla bär på underbara livshistorier och 
jag vill veta allt. Vad åt du till frukost? 
Äter du det varje morgon eller är du en  
livin on the edge-typ som ena dagen 
tar två sockerbitar i kaffet och andra 
dagen fyra? Vilka är dina favoritjeans 
och vad gör du helst en torsdagkväll 
efter jobbet? Vad hette din första 
kärlek, hur kryddar du din köttfärssås 
och hur många kuddar sover du med? 
Så många saker som jag genuint 
undrar men aldrig får svar på. Det är  
dags för en förändring och det är bums.  
Att vara nyfiken och livsnjutare går  
inte hand i hand med den deppiga  
stämning som råder om morgnarna 
i kollektivtrafiken. Jag är trött på att 
lyssna på pepp-musik högt i mina 
hörlurar och tvingas kväva mitt leende 
för rädslan att verka dum i huvudet.  
För vem fan är glad? Man ska inte  
vara glad. Det är mycket häftigare att 
må dåligt och vara missnöjd och det är 
tabu att ens nämna något positivt  
om sig själv. Tramsiga mellanmjölks-
fasoner. Jag är grym och det är du med.  
Livet är upp och ner och inget blir 
någonsin som man tänkt sig. Men tror  
du på dig själv så gör andra också det.  
Med den inställningen blir vardagen 
och livet så mycket roligare och 
nedförsbackarna blir bara fler och 
starkare. Det är jag ett levande 
exempel på.

Claudia Cavalli

så HÄR BLIR VÄdReT dÄR dU BOR. 
BOR dU dÄR VÄdReT ÄR? BORde VÄdReT 
VaRa BÄTTRe dÄR? 

Vi har aldrig pratat om vädret så mycket som vi gör  
nu för tiden. Jag menar inte om klimatfrågor, utan 
om vädret i allmänhet. Vi har heller aldrig varit  
så oberoende av vädret som vi är nu. Jag menar, 
hur många av oss har ett lantbruk att ta hand om?  
Jag tänker i varje fall inte, när jag vaknar att: nu regnar  
det, undrar hur det ska gå för vetet. Jag blir ju påverkad  
om det blir missväxt, då i form av att det kanske blir  
ett högre pris på mjöl, bröd och spaghetti. Jag tänker: 
det regnar, jag måste ta bilen, jag undrar var paraplyet 
är? Eller: jag går och lägger mig, undrar om det slutar,  
jag vill grilla i kväll. Däremot, om solen skiner, tänker 
jag inte: Nu spirar det i åkern, nej, utan: nu åker 
långbyxorna av, så jag kan visa upp spirorna! Nä… 
Vi pratar om vädret som aldrig förr. Vi jämför med förr 
om åren, med andra länder och mellan generationer. 
Vi kan ju faktiskt påverka vädret, på så sätt att vi kan 
förflytta oss snabbare än någonsin och till ställen, 
som förut i princip var obebodda. Detta gör att vi 
måste reflektera över väderleken. Vi måste leka med 
vädret. Jaga det. Springa undan för det. Som katter 
som leker med solkatter. Så länge vi kan välja, så måste 
vi vela. Att sedan vädra sina åsikter om vädret, det är  
en annan sak. Då är vi missnöjda, för att vi inte kan välja  
(se; All inclusive, sommarstugeuthyrning och tält-
semester, för att det är det enda man har råd med).  
Ja, på semestern pratar vi nog mest om vädret, 
både det dåliga och det fina. Detta antingen för att 
bekräfta att vi valt rätt plats att semestra på, eller för 
att förbanna att vi har valt fel. Det finns inga dåliga 
kläder – bara dåligt väder!

Sedan kan man kritisera någon annans syn  
på vädret. Detta är ibland ett utryck för olika smak, 
men även ibland för att man helt enkelt är lite avund-
sjuk på den andres väder (se; svinkall vinter, grannen 
har varit i tropikerna: ”Hujedamej, så varmt det låter! 
– Nä, tacka vet jag svensk sommar...”). I detta fall, vet 
dock den som har haft det bättre vädret, att grannen 
egentligen bara är lite smått grön av avund och kan 
då njuta av detta, utan grannen har tappat ansiktet. 
Detta kan vi väl kalla för munväder, eller? 

Att prata om vädret var förr ansett som något fult, 
inte riktigt på djupet. Detta beror helt på hur man  
ser det. Rätt tolkat, så är det mer psykologiskt än 
mycket annat. Kolla det här exemplet: 

En person säger till en annan:
– ”Vilket fantastisk väder vi har idag!”
– ”Det var finare väder igår.”
Vad säger detta? Jo: att den första kanske inte, av 

olika anledningar, fick njuta av gårdagens väder och blir 
därmed helt utesluten av den andre. Eller att den andre 
verkligen har stora problem med att njuta av nuet och 
känner sig utesluten av den förste, som kan det. 

Då finns det egentligen bara en enda sak att göra: 
Ta på sig sitt soligaste leende och säga:
– Det blir ännu finare väder i morgon!

Jonas ”Ut med vädret” Jonasson

VaR deT BÄTTRe FöRR?

Jag funderar över om man som liten 
enskild människa verkligen kan göra 
skillnad. När man är ung vill man 
rädda världen. Man tror sig stor och 
betydelsefull – att man är satt på 
jordens yta för att lämna avtryck på  
ett eller annat vis – och några gör det ju  
(Breivik har lämnat djupa spår, 
Michael Jackson också men på ett helt 
annat sätt). Sen när man vuxit på sej en 
smula och ”förstår bättre” slutar man 
upp med peace-tecken och storhets- 
vansinnen och övergår till att lösa 
problem som lätt uppstår i den gemen- 
samma tvättstugan – man tjatar om 
hyror, bristen på sandning av hala 
vägbanor om vintrarna och varför 
Loket Olsson slutade på BingoLotto. 
En mening jag ofta hörde som barn var  
att det alltid var bättre förr. Jag minns 
att jag avskydde den – vaddå bättre 
förr? Hur kunde det vara bättre med 
Hitler, fattighus och barfotabarn, tänkte 
jag, som inte förstod bättre på den 
tiden än att alla hade mat för dagen, 
en säng och halvschysta gympadojor. 
Sen blev jag tonåring och lärde mej 
i skolan att krig fortfarande existerar 
trots att vi, den moderna människan, 
mycket väl vet bättre. Jag fick lära mej 
om religioner, politik och hur man  
tillverkar bomber med hjälp av bakpulver,  
lite vatten och en PIIIP! (*HEMLIGT*). 
Trots allt detta förstod jag inte de 
äldres tjat om att de bättre tiderna 
sannerligen var från förr. Jag växte upp 
som sagt – blev halvung vuxen, ung 
vuxen och sedan som idag en tung 
vuxen helt och hållet. Jag har idag 
passerat det man kallar medelålders 
och vet mycket väl att folk far illa, blir 
vräkta från hus och hem och långt ifrån 
alla har halvschyssta gympadojor att 
promenera i. Jag vet att det rasar krig 
på jorden, har sett diktatorer på teve  
tala till sitt folk som med krokiga ryggar 
inte vågar annat än att lyssna, lyda och 
bita ihop. Jag vet hur smultron smakar 
en sommarmorgon mitt i juli. Jag har  
fått myggbett intill en lägereld 
samtidigt som jag kramat någon  
jag varit kär i. Jag vet att det inte 
finns någon tomte eftersom jag själv 
försökte vara han åt min systerson  
i julas -jag minns att jag stod där efter 
att jag knackat på dörren… hörde  
hans små steg inne i lägenheten.  
Hur hans mamma peppade honom att 
våga öppna… Men det kändes som 
om det saknades nåt. Något var inte 
som det var när jag själv var barn och 
tomten kom med häst och släde…  
Det var lite senare som min systerson 
kom på det: Tomten bar ingen röd luva.  
Tomten hade ingen luva alls på sej, 
bara lösnäsa, skägg och en röd 
Friskis och Svettis-tröja. Ja jag antar 
att jag förstört hans naiva (barnets 
rätt att tro på honom) och oskyldiga 
syn på tomten för all framtid men det 
kanske inte gör så mycket. Han hade 
nog kommit på det förr eller senare 
ändå… Ja var var vi nu då... jo om det 
var bättre förr. … Å ja, jag har hört 
vinden slita i husknuten en stormig 
novembernatt – sett hur riktigt gamla 
människor blir som barn på nytt när 
dom drabbas av ett fantastiskt minne! 

Jag har hört skolbarn sjunga Den 
blomstertid nu kommer men inte utan 
den där lilla tåren i ögonvrån. Jag har 
fått punktering mellan Älvkarleby och 
Dalälven och trampat snett på en 
joggingrunda. Jag har tvingat i mej 
mat som gett mej kväljningar bara för 
att göra restaurangkocken glad och 
stolt… Förresten tog jag springnota 
den gången så lika går jämt upp! Så var 
det verkligen bättre förr – Var det bra  
med första, andra och tredje världs-
kriget, var det bättre med slaveri 
och fattighus? Och den där kungen 
Ladulås – var han verkligen så hipp 
som alla säger? Naturen och miljön  
var troligtvis bättre – mådde bättre. 
Fast vad vet jag när alla sket och pissade 
överallt… vem tänkte på mulltoa och 
kretsloppsriktigt toapapper då? Nåja, 
vad vet jag om dåtiden som knappt levt 
en miljontedels procent av jordens liv. 
Kanske var det ändå bra gemytligt på 
den där kritatiden… knappast kö till 
bankomaten i alla fall. Man ska se nåt 
positivt i allt det har jag lärt mej under 
mitt levnadslopp. För nåt positivt finns 
det i alla händelser och situationer 
– nåt gott kommer alltid ut av allt det 
hemska… hur illa det än verkar under 
tiden som det upplevs. Det får bli 
dagens sanning – det får bli den känsla 
vi bär med oss under västen hela den 
här ljuvliga majdagen!

Sofia Rapp Johansson
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DB Productions lärde jag känna redan i urtiden när 
Dragan Buvač, idag vd för Malmö symfoniorkester, 
startade etiketten i början av 90-talet för att utge 
originalmusik i allmänhet, och samtida konstmusik 
och jazz i synnerhet. Båda var vi tillskyndare till Iannis 
Xenakis’ musik t.ex., det är inte alla man träffar helt 
apropå som visar sig vara det över en kopp kaffe. 
Tidigt stod det klart att kombinationen oresonligt 
välinspelad musik och sydsvenska tonsättare/
interpreter gjorde bolaget till ett sällsynt okänt 
premiummärke. Dragan var dessutom aldrig långsint 
när jag samarbetade med Bis om tre skivor med 
skånsk musik (Larsson, Fernström och Welin) med 
stor garanterad upplaga, men påminde ofta om att 
dB hade varit ett mer spännande alternativ. Kanske 
sant, men som Kurt Vonnegut, jr skrev, ”so it goes”. 

Sedan 2005 är det Erik Nilsson, pianist i grunden 
(som började jobba nära Dragan med inspelningar 
och formgivning m.m. redan 1996, då dB gav ut hans 
verk för piano), som styr med utgivningsmässigt 
varsam men kvalitetmedveten hand och jag har 
valt en hög cd av senare snitt för att ge en bild av 
utgivningen (150 titlar and counting). 

Men först något om levnadsvillkoren för ett litet 
skivbolag i dagens anti-kulturella Sverige; det är inte 
utan mål och mening jag skapar de här miniprofilerna 

på etiketter som annars kanske inte skulle synas och 
höras, åtminstone inte deras katalogers djup och 
äldre utgåvor. I ett e-brev skriver Erik, mjuk och vänlig 
som han framstår, så här om förutsättningarna (som 
för mig skickar den tydliga signalen att vi i Sverige, till 
skillnad från grannländerna i Norden, tycker inte att 
seriös musik tillhör det som ska dokumenteras som 
kulturarv och spridas över världen): ”För närvarande 
har jag en utgivningstakt på åtta fullängdsalbum om  
året (vilket inte är så lite för ett enmansbolag), men jag  
tvingas nog att dra ner på det under 2013, såvida 
ingen vänlig själ kommer och skänker mig en stor  
säck pengar så att jag kan hyra in externa producenter  
för de akter som jag inte hinner, eller kan, spela in själv.  
Enskilda musiker, grupper, arrangörer, tonsättare 
m.fl. kan söka sjuttioelva olika bidrag från t.ex. 
Kulturrådet, Statens Musikverk,  

Jan-e. Zanderson

Malmö x 2

Kulturbryggan och Konstnärs-
nämnden, men för ett skivbolag är 
Kulturrådets Fonogramstöd det enda 
som finns att söka, vad jag kan se. 
Övriga bidragsgivare har effektivt 
täppt till ansökningsmöjligheterna för  
projekt ’med koppling till skivutgivning’. 
Jag vet inte riktigt varför. Kanske för  
att vi säljer slutprodukten som en fysisk 
skiva i detaljhandeln och därmed  
formellt sett är ’kommersiella’. Det har 
ju t.o m. diskuterats om fonogram- 
stödet skulle dras in, och skivbolagen  
hänvisas till näringslivsdepar-
tementet…” Kloka ord från en klok 
skivbolagsägare, stödoviljan tangerar 
Nya Upplagans situation. 

Tre spår ser jag i utgivningen av 
klassisk musik på dB: Mozart, den 
tidiga musiken kopplad till några 
exklusiva uttolkare och så samtida 
musik; ensembler, tonsättare och 
artister (Östersjö, Hellsten, Thiwång 
m.fl). Jag bara skriver det, ifall helheten 
i den nu så omfattande utgivningen 
inte kommer fram i nedanstående 

(och dubbel-cd:n ”Opera! Musikal! 
Operett!” står ut som det dokument 
från Stadsteatern i Malmö 1959–73 
det är, uppvisande en gloriös historia 
man lätt glömmer, en vanity-produktion 
du behöver). Johannes Johanssons 
”Swift Over The Dark Cave” 
(dBCD68) är kammarmusik med  
eller utan bandinslag, utgiven när  
han lämnade Musikhögskolan  
i Malmö för rektorsjobbet på Kungl. 
Musikhögskolan i huvudstaden.  
I musiken märks både de spår av 
åren som initiativtagare och ledare 
av ensemblen Ars Nova satt och hur 
Jan W. Mortenson och Sven-Eric 
Johanson influerat honom i deras roll 

som två av flera kompositionslärare. 
Det finns en samhörighet i Mortensons 
tonspråk och den stora bredd och  
öppenhet som Ars Novas arrangemang/
konserter stod för. En favorit på skivan  
är ”Wooden Waves and Cymbal stops”  
för orgel och kammarsensemble.  
Om man vill lyssna till en gitarrist som 
nog kom till jorden via ett ufo som kört 
fel lyssnar man till Stefan Östersjö, som  
trots några grammisar inte alls nått det  
internationella erkännande han förtjänar.  
I enlighet med hans avhandling ”Shut  
up ’n’ play” från 2008 så lever han  
som han lär, där halva sanningen i den  
samtida musiken ligger i partituret, 
halva i uttolkarens händer. På ”Play 
Time” (dBCD87)  är det kopplingen  
mellan gitarren och elektroniken som 
är i framkant (och en plastleksaks-
bogserbåt (!) i Tommy Zwedbergs 
”Gir”, lika roligt nu som när jag hörde 
det första gången på P2) med just 
de utomjordiska ljud som jag tror 
Östersjö snart är världsunik att 
frammana på ett övertygande sätt 

ur en gitarr, Kent Olofsson, Åke 
Parmerud och Love Mangs väntat 
spännande. Kent Olofssons ”Treccia” 
hamnar i mitt lyssnarfokus på Kerstin 
Frödins ”Continua” (dBCD89) där det 
blandas äldre musik för blockflöjt och 
nyare, där skivan mår bäst av smärre 
doser, kombinera gärna gammalt och 
nytt vid lyssningen, varannan, just så. 
Cembalomusik av sorgligt bortglömde 
Jacques Duphly framförd med panache 
av Anders Danman (dBCD113) visar  
en annan sida av bolaget, där fulländad  
inspelningsteknik lyfter fram dessa 
fyra sviter från mitten av 1700-talet, 
oklanderligt spelade på en låg-
rasslande cembalo. En oskattbar cd, 

precis som Hans Hellstens recital av 
spansk orgelmusik från 1600-talet på 
”Spanish Dreams” (dBCD124) som 
både vad gäller repertoarval (hört talas 
om Sebastián Aguilera de Neredia 
tidigare?) och flinkt, variationsrikt spel 
bakom orgeltastaturen. Lutenisten 
Karl Nyhlin är ännu ett exempel på 
hur dB Productions bygger artister, 
dels en skiva med en handfull sonater 
av enastående Weiss och blandad 
lutkompott av mindre välkände men 
samtida David Kellner (dBCD131), 
dels ”The Jacobean Lutenists” 
(dBCD147) med dansanta, lyriska 
småstycken från Dowland och ”neråt”, 
visar att det finns god återväxt (Nyhlin 
är född 1974) efter Jacob Lindbergs 
generation, också ypperlig reklam för 
Lars Jönssons synnerligen välljudande 
lutor, mästerligt hantverk från båda. 
Gitarristen Mårten Falk är flitigt 
förekommande i utgivningslistan och 
jag har skrivit om honom tidigare. Nu 
tänker jag på ”Russian Romantics 
Reborn” (dB120) som förvisso 
påminner om att man i det hyfsat  
stora landet i öster låg ett antal 
decennier efter oss i väst även under 
1800-talet men det här är en esoterisk 
skiva, med tonsättare du inte möter 
i cd-hyllan varje dag, spelade med 
känsla och ett anslag som passar så 
väl, så väl; en snabbare tidsresa från 
mitten av 1500-talet och fyra hundra år 
framåt blir det på spanska när Mårten 
bjuder på ”Españoletas” (dBCD 146) 
med idel ädel gitarrmusik från alla vi 
känner sedan tidigare, en antologi 
värd att skicka till Spanien som en 
påminnelse! Motsatser finns också  
i katalogen: Curious Chamber Players’  
(dBCD145) skiva låter mest som 
vuxenlego och är nog roligare i teorin 
(bortsett från Christian Winther 
Christensens ”Andante Con Moto” som 
är en nattlig spökjakt på undflyende 
Beethoven – tror jag), medan skivan 
med Västerås Sinfonietta under  
Roy Goodman (dBCD148) är så 
mycket spelglädje och feelgood  
i Beethovens eroicasymfonipekande 
balett ”Prometheus skapelse” och 

Malmö är en stad som idag ger oss ståtlig musik på egna etiketter, vare sig det är mopedpunkdoftande rockrökare med dalaplan eller Bäddat för trubbel, postrock 
med Ved eller Won eller The Universe, smalt klassiskt på C-Y Contemporary – och så kan det fortsätta med adrian Recordings, Psychic Malmö, vattenhål som 
skivaffären Rundgång och skivesset, men idag fokus på två skivbolag i sta’n, ett tämligen etablerat, ett som borde bli det snart:

Författaren C-J Charpentier arbetar f n med en 
dokumentär om två portalgestalter i tyskt kulturliv 
före andra världskrigets utbrott: skriftställaren 
och läkaren Alfred Döblin och filmaren Max  
Skladanowsky – båda med rötter i dagens Polen. 

Skladanowskyhörnet idag! Här föddes bokstavligen 
filmen när Max Skladanowsky och Wilhelm Fenz 
arbetade med bilder som skulle bli rörliga.  
Hörnet är fortfarande livligt trafikerat – med lokaltåg 
sedan 1913 (Foto: C-J Charpentier)

”Vi i sverige, till skillnad från grannländerna i Norden, 
tycker inte att seriös musik tillhör det som ska 
dokumenteras som kulturarv och spridas över världen.”

”… har inte tagit sitt namn 
från danska science fiction-
kongresser från 70-talet, det  
här är oerhört vacker ambient 
minimalism från Umeå.”

HIsTORIsKT gaTHöRN I BeRLIN

Med författarens rätt till subjektivitet 
utnämner jag detta gathörn till ett av de 
viktigaste i vår moderna, eller relativt 
moderna, kulturhistoria – och jag har 
naturligtvis ordentligt på fötterna innan 
jag formulerar mitt påstående. För här  
i korsningen mellan Schönhauser 
Allee och Kastanienallee i östra Berlin 
gjordes nämligen världens förmodligen 
första dokumentära film!

Det finns naturligtvis en förhistoria,  
och den börjar med pappa 
Skladanowsky som efter finanskrisen  
1873 sadlade om från stuckaturmästare  
till ljusbildsförevisare.

Ljusbilder var på den tiden en stor 
sak i underhållningsbranschen, och de 
var ofta hopkopplade med pyroteknik.

Pappa Skladanowsky fick god hjälp 
av sönerna Eugen, Max och Emil,  
och här kom särskilt Max (1863-1939) 
att gå vidare genom att handgripligen 
studera fotografi, litografisk teknik  
och glasmåleri.

På Schönhauser Allee 147 verkade  
fotografen Wilhelm Fenz, och 1892  
slog han sig ihop med Max 
Skladanowsky.

De båda herrarna fotograferade 
flitigt, och på taket till nyss nämnda 
fastighet med utsikt över det gathörn 
som bilden visar började man 
experimentera med bildserier, som 
framkallades och klipptes ihop – för 
att därefter fotograferas av som långa 
sekvenser.

Max och hans bröder bokstavligen 
hoppade runt på taket och viftade med 
armarna, för att på så sätt skapa en 
illusion av rörelse.

Hösten 1895 ledde de vilda 
övningarna till resultat. Max hade då 
uppfunnit kameran Kurbelkiste och 
projektorn Bioskop, varefter man två 
månader före bröderna Lumière kunde 
visa världens första rörliga bilder – i en 
nöjeslokal på Friedrichstrasse.

I Max mycket tidiga produktion märks 
en synnerligen kort rulle som visar 
trafiken i just detta gathörn, som var 
något av en knutpunkt i det dåtida Berlin.  

Och är så alltfort med stationen Eberswalder Strasse, 
som tidigare hette både Danziger Strasse och 
Dimitroffstrasse; det senare efter den bulgariske 
kommunistledaren.

Med Max Skladanowskys experiment på taket 
föddes filmen, och här finns två referenser som knyter 
an till Sverige. Ty redan den 28 juni 1896 begav sig Max 
till Malmö, där han inför sammanlagt trettiofemtusen 
begeistrade åskådare visade de första filmer som 
någonsin rullat på en bioduk i Sverige. Varpå han 
fortsatte till Stockholm, där han spelade in de första 
rörliga bilderna i landet – utvisande promenerande 
damer på Djurgården.

Max arbetade vidare men övertrumfades rent 
tekniskt av bröderna Lumière. Men han är och förblir 
en pionjär, som dessutom hade så mycket civilkurage 
att han vågade slänga ut Goebbels när denne kom 
och lockade med partibok.

– Jag har aldrig varit medlem i ett politiskt parti och 
kommer heller aldrig att bli det, lär Max ha sagt enligt 
dottern Lucie som bevittnade värvningsförsöket.

Lucie levde till 2001, och fotografen Fenz hus  
där allt började klarade kriget och står kvar – idag 
elegant renoverat.

Gathörnet där man fotograferade hästdragna 
vagnar och fotgängare kallas alltjämt Skladanowsky-
Eck bland äldre berlinare. Runt hörnet kan man för 
övrigt äta stekt björn för sexhundra kronor portionen.

Själv har jag just käkat sparris hos min goda 
vän Ingrid, som driver krog hundra meter från mitt 
hyresrum i det berömda gathörnets närhet.

C-J Charpentier

förvisso i danser ur Mozarts opera 
”Idomeneo” att det inte riktigt går att 
sitta still. nog inte helt salongsmässiga 
versioner eller ens tillräckligt allvarliga, 
men både roliga och medryckande, 
kanske rent av hänryckande.

Det finns en fin bredd, inte bara 
konstmusiken är representerad. 
Hanna Tibells ”Solo” (dBCD 114) 
med hälsingsk folkmusik på fiol är en 
bit från Hoven Droven, Hanna Åberg 
som på ”Till en vän” (dBCD 97) för 
vistraditionen vidare med både humor 
och allvar, Göran Månsson (flöjt) och 
Sven Åberg (luta) konkurrerar med 
näcken om att snärja oss djupt inne i en 
trollskog på ”Älvdans” (dB127) och om  
det finns en HIP-tradition inom fusion-
musik liksom inom den tidiga musiken, 
är tangentsmekaren Ola Melanders 
”Blue Marmalade” (dBCD139) ett 
svängande exempel på det, med  
Sofi Hellborg, Janne Schaffer och  
Jojje Wadenius som gäster. 

Nästa bolag. Kalligrammofon. 
Inte många titlar, men ett kvalitativt 
avstamp i omslag och förpackning. 
Och hur låter det, då? ”Förträffligt” är 
en bra sammanfattning. Senaste  
släppet, Death & Vanillas debutfull-
ängdaren skrev jag om i våras,  
”sorglös psykedelika ljudande ur en 
sportbils bilstereo på en soldränkt,  
vindlande italiensk bergväg”. Först ut  
på etiktten var emellertid Viktor Sjöbergs  
”On A Winter’s Day” (#1), 34 minuter 
långsamhet på temat ”living with the  
sweetest human being in the world”  
och visst är det en kärleksfull lågmäld-
het som drånar fram. Gitarr och fält-
inspelningar med hav, stad, järnväg 
– men också tystnad och mörker, det 
lyser svagt inne i husen, det här blir en 
ljudmässig upplevelse som passat bra 
i vinterkyla och den känslomässiga 
ödslighet som snölandskapen skapar 
och som Viktor fördriver. Tsukimonos 
(Johan Gustavsson) ”Née” (#2) är 
minnesspår som likt foton skapar 
bilder ur det som varit, nedslag i en 
verklighet som han lämnat. Det är 
nästan så man i andanom förnimmer 
en systerskiva till Viktors ovan, en 
lågmäld gitarr, rumsliga ljud och piano 
och elektronik, en avståndsmässig 
ängslighet eller en känsla av saknad, mer 
levande än andra ljudläggares skivor.  
Efterföljande skiva från Tsukimono 
heter ”Heart Attack Money” (#7) och 
fortsätter på den inslagna bildsättande 

vägen, lika eftertänksamt men med ett 
mer utvecklat piano, samma underbara 
ögonblick av stillestånd. Orchestra 
Senza Testa & The Ensemble Of 
Broken Dreams’ ”Fabula” (#8) har inte 
tagit sitt namn från danska science  
fiction-kongresser från 70-talet, det  
här är oerhört vacker ambient 
minimalism från Umeå, en av de 
konstellationer Jonas Rosén ligger 
bakom och som rör sig mellan samtida 
konstmusik, elektronik från ett fjärran 
sjuttiotal eller bara ljud som påverkar 
innerörat (och ger mig skäl att  
i förbigående tipsa om två fantastiska, 
odefinierbara lp med det som numera 
(för tillfället?) går under namnet Råd 
Kjetil Senza Testa och som snart 
släpper en tredje), Solo Senza Testa 
(kanske bara Rosén med maskiner i en 
studio?) har också lämnat en morrande 
7”:a kallad ”Skull of Sade II” (#10) och  
bekräftar att dessa umeiter är bland det  
mest spännande på skiva i Sverige idag.  
(#11) är Originalljudets självbetitlade  
cd och även här förekommer Rosén, 
det är kollisionskurs mest hela tiden, 
lågmäld möbelmusik, betande pop 
och bistingande jazz och hur mycket 
mer som helst, Samla Mammas 
Mamma som folkmusik, kanske?  

Jan-Erik Zandersson
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Hängivenhet är ibland synonymt 
med kvalitetsmedvetenhet. 
Ungefär samtidigt såg jag dels 
dokumentären Pianomania (2009) 
om pianostämmaren Stefan Knüpfer i 
Wien som gav ett helt nytt perspektiv 
på de övermänskliga insatser en av  
Steinways utsända gör för att nå det  
ideala ljudet, ett tillstånd som är högst  
personligt och skiljer sig från pianist  
till pianist, dels den tredelade BBC- 
dokumentären The Genius of Mozart, 
där presentatören Charles Hazelwood 
odelade kärlek för Wolfie lyser klart; 
BBC visar var dokumentärfilmsskåpet 
ska stå i ännu en påkostad och med 
sanningen överensstämmande 
livsteckning och visar också genom de  
dramatiserade delarna av handlingen 
varför det t.ex. är helt onödigt att göra  
”moderniserade” tolkning av  
operorna: det räckte med en plankscen, 
några kandelabrar och uttrycksfulla 
kläder för att spela Trollflöjten.  

Christian Gottlob Neefe, 
skrothandlare från Eslöv eller bara en 
av de mer kända tyska emigranterna 
som var med när Wasa sjönk? Nej, 
han var Ludwig van Beethovens 
förste lärare i Bonn och Susan 
Kagan, nordamerikansk Beethoven-
kännare, pianist och den som spelat 
in Ferdinand Ries’ klavermusik på 
Naxos, har nu spelat in hans tolv 
sonater från 1772 tillsammans med 
Dresslervariationerna, lille Ludwigs 
första publicerade verk (Grand Piano). 
Det är stundtals förlösande och smått 
förgörande (ack, dessa fördomar!) 
att höra musik man aldrig hört förr, 
det är ett starkt spänningsfält som 
skapas runt cd-spelaren, på den här 
dubbeln blir det blandat bandat där 
varje sonat har egen karaktär, vissa 
bakåtblickande mot barocken, andra 
framåttittande och kanske, kanske 
verkade inspirerande för Ludde, 
vad vet jag. Kagan har tidigare lyft 
Ries’ inte helt översvallande musik 
med hjälp av både insikt och driv, 
sammaledes transformeras även de 
enklare neefeska slingorna till något 
hyfsat elektriskt. En kvart i en väldigt 
ung Ludwigs sällskap är inte tråkig 
alls, tvärtom, även om kuriosavärdet 
törhända är störst. Vi vandrar vidare 
med Ludwig van (för, som Alex  
i A Clockwork Orange, sade:  
”He did no harm to anyone. Beethoven 
just wrote music!”). Steven Osborne 
har fyllt en skiva med bagateller 
(Hyperion), nästan sjuttio minuter 
med kortmusik som mestadels är 
sprängfylld med innehåll, något 
Osborne verkligen tar tillvara för att, 
säkert med ett leende, avsluta med 

”Klavierstück ’Für Elise’” – en praktfull uppvisning 
i det lilla formatet. Variationer av mer sant mytiskt 
slag från Ludwigs hand är ”Diabellivariationerna” 
och Andreas Staiers färska version på ett fortepiano 
(Harmonia Mundi) sällar sig till de yppersta av de 
snart De fyra årstiderna-många tolkningarna och 
jag slås vid lyssnandet av det pianisten Ronald 
Brautigam sade i en intervju, att man inte bara ska 
spela musiken på de instrument tonsättaren avsett 
och var van vid, idag ska man spela på så bra kopior 
som möjligt. Det finns ju inte många fortepianon 
kvar som inte låter som ett rasslande skelett när de 
spelas på. För varje år blir det svårare att hålla dem 
ens spelbara, därför skönt att Staiers inlevelsefulla 
skiva är utförd på en förträfflig kopia – och han ger 
oss också ett axplock av de Diabellivariationer 
andra tonsättare levererade till initiativtagaren. 
Till Beethoven-skörden vill jag också lägga 
Eschenbachs livetag om Missa Solemnis (LPO) 
från London 2008, inte i Nelson-klass, men ändå en 
stark prestation, samt berätta att Decca återutgivit 
Claudio Arraus mästerliga, legendariska tolkning 
av de 32 pianosonaterna. Inspelningarna är från 
1964–68, det är en ståtlighet, en innerlig övertygelse 

om storslagenheten i varje ton som Arrau förmedlar, 
det är både galet och romantiskt, med en fantastisk 
inlevelse och förståelse av vad Beethoven kan ha 
känt. Konkurrensen är bred, djup, stor, knivskarp, 
men denna, tillsammans med, medges, på tok för 
många från tider som svunnit hän, står sig. Jag 
blir också nyfiken på vad en av dagens främsta 
Beethoven-uttolkare på pianot, Paul Lewis, kommer 
att  prestera när han blivit äldre och visare. 

Att en uttalad budgetetikett som Brilliant Classics 
allt mer framstår som en riddare på vit springare när 
det gäller att plocka fram de tonsättare historien 
glömt bort är både överraskande och glädjande,  
men Giovanni Battista Bassani är ännu en i raden 
från det holländska skivbolaget. Hans nästan-sonater 
opus 5 med Ensemble Stil Moderno, minnande  
om Corelli, säkert komponerade med god känsla  
för utförandemöjligheterna eftersom Bassani även 
var både violinist och organist; en dubbel-cd som 
håller mitt intresse rakt igenom. Ska också nämna  
att det uttalade återutgivningsbolaget Newton 
Classics går från klarhet till klarhet, nu med 
cembalosonater av Baldassare Galuppi, 25 stycken 
på fyra cd under Ilario Gregolettos fingrar, sorgligt 
bortglömda, härligt uppstudsigt experimentella, 
relativt färska tolkningar. Inte heller Galuppi fyller 
cd-ställen trots att han under sin levnad var väl så 
känd som Vivaldi, kanske mer än så. 

Hem till Sverige så. I Lund, på universitets-
biblioteket, finns partitur som bytt antagen 
kompositör från Hoffstetter till Joseph Martin Kraus, 
denne unge tysk, född 1756, som tog sig till Gustav 
III:s hov, fann nåd där och fick bege sig på studieresa 
i fem år, träffade nog Mozart och komponerade 
en uppsjö fantastiska verk som numera återfinns 
hyfsat frekvent i cd-utgivningen, mestadels startad 
av sorgligen avsomnade Musica Suecia-projektet. 
Partituret har nu fått sin första inspelning, två 
konserter för viola och orkester, en för cello och 
orkester. Som vanligt, är jag tvungen att skriva, är det 
inte en svensk utgåva, utan det är Tapiola Sinfonietta, 
20 år och 41 stolar stark, som på finska Ondine tagit 

med David Aaron Carpenter och hans 
fördelaktigt spänstiga viola. Det blir 
virtuost och riktigt kul. Trots att han 
uteslutande representerats av senare 
musik på skiva, verkar Carpenter 
trivas och man önskar att det grävs 
vidare i biblioteksgömmorna i Lund. 
”Det himmelska lefver i hans toner” 
som det står på Kraus’ gravsten vid 
Brunnsviken. (Missa inte heller Hans 
Åstrands Kraus-böcker: dels hans 
biografi, dels breven 1776–1792.) 
Johan Helmich Romans klavermusik, 
skriven någon gång mellan 1735 
och 1748, har nu också kommit i en 
dubbel-cd-utgåva (Daphne) med  
stor ljudbild och ett – piano!  
Joseph Payne trakterade en hyfsat 
lågmäld cembalo på en Bis-skiva för 
femton år sedan, Eva Nordenfelt än 
bättre något år tidigare för Swedish 
Society. Kännaren Ingmar Bengtsson 
skrev en gång: ”Cembalosonaterna är 
inte skrivna i något specielt syfte.  

De är inte ett beställningsverk och  
är därför inte bundna till någon stil  
och är därför de verk som Roman visar 
sin konstnärliga egenart.” Right.  
Det är unge Oskar Ekberg (född 1977) 
som gått grundligt tillväga, studerat 
originalmanuskriptet, spelat verken 
vid flera konserter och nu dessutom 
förbereder en tryckt utgåva av dem. 
Bättre förberedd kan man nog inte vara 
och Oskar har fyllt Romans musik med 
nyanser och färger som cembalon 
inte frammanar, men utan att tappa en 
sorts värdig trohet till kompositörens 
intentioner, liksom det givetvis är ett 
sätt att få denna mer bortglömda och  
i Drottningholmsmusikens skugga 
stillsamt vandrande men så 
innehållsrika musik spelad. En av årets 
mest spännande inhemska utgåvor. 
Fortepiano, någon? 

Sångligt, så. Christopher Tye 
(född sisådär 1505) ramlar man inte 
över så ofta, men hans sakrala musik 
och nu i synnerhet Hyperion-skivan 
med mässorna Missa Euge bone 
och Western Wynde Mass med 
Westminster Abbeys kör under James 
O’Donnell är det både enkelt och litet 
småtråkigt att kommentera, eftersom 
det är som vanligt: utsökt, delikat, 
välsjunget och fantastiskt inkännande, 
en given rekommendation, ännu 
en körmässigt välsmakande ask 
kvalitetschoklad. Som vanligt.  
Samma skivbolag har lyft fram den 
med all rätt allt hetare countertenoren 
Iestyn Davies som jag tidigare på 
dessa sidor sagt trevliga saker om, 
nu på ”Arias For Guadagni”, denne 
kände kastrat, en samling med 
Händel, Hasse, Gluck, ett trevligt 

sammelsurium med vad rubriken 
påstår, Davies’ röst har egen klang 
som inte låter varken ansträngd eller 
pressad, hur naturlig som helst,  
ett potpurri typ ~1770. Händel som 
Handel återfinns på recitalen ”London 
Calling!” (Bis) som bara har staden 
gemensam med The Clashs epos. 
Här är det norska Barokksolistene och 
mezzosopranen Tuva Semmingsen 
som bjuder på arior från Händeloperor 
från hans tid i London interfolierade 
av samtida instrumentalmusik från 
Corelli, Veracini och Francesco 
Geminiani, utsökt utfört med emfas 
och ett lätt mörker, ”smoky”?, hos Tuva. 
Och mer Händel: Om du tycker att 
musiken i Händels Alceste (Chandos) 
verkar bekant, är det säkert så att du 
hört The Choice Of Hercules för det 
var där det mesta hamnade när Händel 
och hans samarbetspartners lade ner 
projektet med en masque. Alceste i sin 
senaste cd-inkarnation är Christian 
Curnyn-ledda Early Opera Company 
som redan har en del smal Händel-
opera under sin hatt, idel goda om än 
inte namnkunniga solister. Bevisligen 
var det inte verket som det var fel på 
när det aldrig blev framfört som det var 
tänkt under Händels tid. En fullgången, 
fabulös och frenetiskt tillfredsställande 
opera är Händels Theodora och 
när Glyndebournes eget skivbolag 
släpper framförandet från 1996 på 
skiva med Lorraine Hunt Lieberson 
som Irene och med ett sångarlag som 
också innehåller David Daniels och 
Dawn Upshaw uppstår ljuv musik,  
om uttrycket tillåts. William Christie 
har trätt upp sina succéer som på ett 
snöre och, ja, jag blir inte förvånad,  
för jag har redan sett denna 
uppsättning på dvd och den är, liksom 
Boltons dryga tiotalet år senare, 
scenmässigt modern (Peter Sellars, 
vem annars?). Men just sångarnas 
insatser är enorma, Hunt Lieberson 
sjunger i en egen division och hennes 
förtidiga död förbannar jag framför 
cd-spelaren. Ett ofrånkomligt köp, 
antingen som cd eller dvd. Ditt val,  
men gör det.

Avslutningsvis åter till samtiden.  
B. Tommy Andersson tillhör dem som 
kan kombinera ett dirigentskap med 
att också vara tonsättare, och med 
den äran. Ny cd med två orkesterverk 
(Sterling), dels det stora balettverket 
”Warriors” av koreografen Pontus 
Lidberg, dels det överraskande och 
precisa ”The Garden of Delights”. 
Mitten av nittonhundratalet och dess 
modernism kallar, Norrlandsoperans 
orkester leds på ett troligt definitivt 
sätt av Andersson själv, båda sällan 
hörda på skiva, för sällan, med tanke 
på att tonsättaren redan lyckats få en 
tonsättarhelg för några år sedan på 
Konserthuset i Stockholm.  

Jan-Erik Zandersson

”…utsökt, delikat, välsjunget och fantastiskt 
inkännande, en given rekommendation, ännu en 
körmässigt välsmakande ask kvalitetschoklad.” 

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

Jamaica Observer hade rubriken 
”Toppmötet visar hur mycket jänkarnas 
inflytande har minskat.” I artikeln 
beskrivs att ”de viktigaste punkterna 
på agendan var den lukrativa och 
destruktiva knarkhandeln och hur det 
kunde vara möjligt att hålla ett möte för 
alla länder i regionen utom ett – Kuba.

Mötet resulterade inte i några 
överenskommelser eftersom USA 
protesterade på dessa punkter; 
att avkriminalisera droger och 
uteslutningen av Kuba.

Om USA fortsätter med sin obstruk-
tionspolitik kan De amerikanska 
staternas organisation (OAS) mycket 
väl ersättas med den nyligen bildade 
Gemenskapen för Latinamerikas 
och Västindiens stater, där USA och 
Kanada inte är medlemmar.

Kuba gick med på att inte närvara vid  
toppmötet eftersom alternativet var att  
USA bojkottade mötet. Men under 
mötesförhandlingarna stod det klart att 
USA:s omedgörlighet inte kommer att 
tolereras länge till. USA och Kanada var 
ensamma om att protestera mot att Kuba 
deltog i mötet. Anledningen till protesten 
var Kubas brott mot demokratiska 
principer och mänskliga rättigheter.

Latinamerikanerna kan av egen 
stor erfarenhet utvärdera dessa 
anklagelser. De känner till USA: s 
meritlista över mänskliga rättigheter. 
Särskilt Kuba har drabbats av USA:s 
terroristattacker och ekonomiska 
strypning, som straff för sitt oberoende 
– sitt ”framgångsrika motstånd” mot 
USA:s politik. Politiken går tillbaka 
till Monroedoktrinen som ger USA 
tillåtelse att ingripa som internationell 
polis i Karibien och Centralamerika.

Latinamerikanerna behöver 
inte vara experter på amerikansk 
statsvetenskap för att veta att USA 
stödjer demokrati om, och endast om, 
den sammanfaller med strategiska 
och ekonomiska mål. Och även om 
den gör det, så måste den också 
gynna ”begränsade, toppstyrda 
demokratiska förändringar som 
inte äventyrade de traditionella 
maktstrukturerna som USA länge 
har varit allierat med i väldigt 
odemokratiska samhällen,” enligt neo-
Reagananhängaren och statsvetaren 
Thomas Carothers.

Vid toppmötet i Cartagena var knark- 
kriget en av de viktigaste punkterna.  
Frågan togs upp på general Perez 
Molinas initiativ, Guatelmalas nyvalde 
president. Ingen skulle kalla Molina 
för mjukisliberal. Toppmötets värd, 
Colombias president Juan Manuel 
Santos, och andra anslöt sig till 
Molinas önskan att ta upp frågan  
om knarkkriget.

Det är inget nytt problem. För tre år 
sedan publicerade Latinamerikanska 
kommissionen för droger och 
demokrati en rapport om knarkkriget. 
Kommissionen leds av de före detta 
presidenterna Fernando Cardoso 
(Brasilien), Ernesto Zedillo (Mexico) 
och Cesar Gaviria (Colombia). 
Rapporten förespråkar en avkrimi-
nalisering av marijuana och att 
narkotikamissbruk ska behandlas som 
ett folkhälsoproblem.

Mycket av forskningen, däribland 
den ofta citerade studien som den 
regeringsstödda tankesmedjan Rand 
Corporation gjorde 1994, har visat 
att förebyggande och behandling 

är väsentligt mer kostnadseffektivt 
än de tvångsåtgärder som nu får det 
största ekonomiska stödet. De icke-
bestraffande åtgärderna är ju också 
mycket mer humana.

Erfarenheten bekräftar slutsatserna. 
Den substans som är klart mest dödlig  
är tobaken. Den dödar också många 
av dem som inte själva använder 
den, genom passiv rökning. 
Tobaksbruket har minskat avsevärt 
i de samhällsgrupper som har hög 
utbildning. Inte för att tobak har 
kriminaliserats men på grund av en 
förändring i livsstilen.

Ett land, Portugal, avkriminaliserade 
alla slags droger 2001. Droger är 
fortfarande illegala rent tekniskt men 
eventuella överträdelser ses som 
administrativa och hör inte hemma 
bland kriminella brott. Enligt en 
studie gjord av Glenn Greenwald 
på tankesmedjan Cato Institute är 
resultaten ”en fantastisk framgång. 
 I framgången ligger självklara 
lärdomar som borde vara vägledande  
i drogdebatter över hela världen.”

I skarp kontrast står de 
tvångsmetoder som USA använt sig 
av under 40 år av krig mot narkotikan. 
De har i princip inte haft någon verkan 
vare sig på droganvändandet eller på 
priserna på droger i USA. Samtidigt 
har de orsakat stor ödeläggelse i hela 
kontinenten. Problemet finns främst i 
USA: både efterfrågan (på droger) och 
tillgång (på vapen). Latinamerikanerna 
är de närmaste offren. De drabbas 
hårt av det fruktansvärda våldet och 
korruptionen. Missbruket sprids också 
längs transportvägarna.

När man envist fortsätter i många år 
med samma metoder, fast man vet att 
de inte fungerar eller åstadkommer det 
som man eftersträvar, och man struntar 
i att tillämpa alternativa metoder som 
förmodligen skulle vara mycket mer 
framgångsrika – då uppstår förstås 
frågan om motivet. Ett rationellt sätt 
är att ta reda på vilka de förutsägbara 

konsekvenserna är. De har aldrig varit särskilt svåra 
att se.

I Colombia har knarkkriget varit en tunn täckmantel 
för upprorsbekämpande. Gasning – ett slags kemisk 
krigföring – har förstört grödor och en stor biologisk 
mångfald. Gasning av grödor bidrar också till att 
driva miljontals fattiga bönder och lantarbetare 
till städernas slumområden. Stora områden blir 
tillgängliga för gruvdrift, lantbruksnäring, rancher och 
andra fördelar för dem som har makten.

Andra som tjänar på droghandeln är banker som  
tvättar stora summor. I Mexiko är de stora drog-
kartellerna inblandade i 80 procent av ekonomin  
i landets produktiva sektor, enligt forskare.  
Samma tendenser finns även i andra länder. 

I USA har de flesta offren varit afroamerikanska 
män och ett ökande antal afroamerikanska kvinnor 
samt latinamerikaner – kort sagt de människor som 
blev överflödiga efter de ekonomiska förändringarna 
på 1970-talet. Då finansialiserades ekonomin och 
produktionen flyttades till stora delar utomlands.

USA:s minoriteter förpassas till fängelser, oftast 
på grund av det mycket selektiva knarkkriget. 
Knarkkriget är den största anledningen till att antalet 
interner har ökat så radikalt i USA sedan 1980-talet; 
det har blivit en internationell skandal. Det påminner 
om den ”sociala utrensningen” i USA:s lydstater i 
Latinamerika, som gör sig av med ”oönskade” individer.

USA:s isolering i Cartagena blir en fortsättning på 
andra epokgörande förändringar under de senaste 
tio åren. Latinamerika har äntligen börjat dra sig ur 
stormakternas kontroll, och till och med tagit itu med 
sina stora inhemska problem.

Latinamerika har en lång tradition av liberal 
rättsvetenskap och uppror mot främmande makter. 
Det var härifrån som idéerna till The New Deal 
hämtades, reformprogrammet som fick USA på fötter 
igen efter den stora depressionen på 1930-talet. 
Latinamerikanerna kan inspirera USA till framsteg 
inom mänskliga rättigheter ännu en gång.

Noam Chomsky

N. Chomsky

Cartagena–inte bara  
secret service-skandal
I april hölls det Panamerikanska toppmötet i Cartagena, Colombia. 
Toppmötet har kommit något i skymundan av secret service-agenternas 
sexköpskandaler, men har haft stor betydelse, särskilt inom tre områden: 
Kuba, knarkkriget och Usa:s isolering.



Nya Upplagan Nya Upplagan Juni 2012Juni 2012 Recension 2524 Recension

10 2 3 4 5FILMReCeNsION Text: Pidde Andersson

Först The tree of life och nu den här. 
Jessica Chastain verkar ha hittat sin 
nisch: långsamma, pretentiösa dramer 
med religiösa över- eller undertoner. 
Jeff Nichols står för manus och regi, och  
hans film har alla förutsättningar för att 
vara en riktigt bra och intressant film. 
Intressant är den fortfarande.

Michael Shannon spelar Curtis, 
en man som plågas av märkliga 
mardrömmar. Han ser en fruktansvärd 
storm närma sig, en storm av bibliska 
proportioner - världens undergång 
är nära. Och dessa drömmar känns 
alltmer verkliga. Är han synsk? Eller är 
han bara på väg att bli galen?

Själv gissar han på det sistnämnda. 
Hans mor led av psykiska problem, 
det har kanske gått i arv. Han söker 
hjälp, han går till läkare, han får medicin.  
Hemma blir förhållandet till familjen - 
Chastain är hans väna hustru Samantha  
och tillsammans har de en hörselskadad  
dotter - alltmer spänt. Curtis beter 
sig konstigare och konstigare, han 
börjar se saker även när han är vaken. 
Tusentals fåglar som flyger i märkliga 
formationer. Blixtnedslag.

Curtis blir besatt av att bygga ett  
underjordiskt stormskydd i trädgården.  
Han spenderar alla sina pengar på 
detta, han tar ett fett lån för att ha råd  
att bygga en välutrustad bunker komplett  
med fungerande toalett. Folk i hans 
omgivning inser att han blivit galen. 
Samantha blir rädd för honom.

Problemet med Take Shelter är att  
den emellanåt blir irriterande pretentiös  
- pretentiös i kombination med ett 
otroligt sävligt tempo. Filmen varar i två 
timmar och detta beror bland annat på 
att den innehåller flera scener där ... 
Curtis ... håller ... långa ... monologer ... 
och  ... och ... pratar ... så ... här ... Jamen 
så kom till skott! Få tummen ur röven!

Miljön är den amerikanska vischan. 
Rättare sagt, filmen utspelar sig i en 
vanlig håla var som helst i USA. Den är  
inspelad i Ohio, läser jag. Och här 
är folk så där hällörade som många 
verkar vara i större delen av Amerika. 
De ber bordsbön innan maten och det 
är synnerligen viktigt att gå i kyrkan på 
söndagar. Dyker man inte upp i kyrkan 
måste man förklara sig. Ett märkligt, 
gammaldags samhälle. 

Skådespeleriet i Take Shelter är 
dock utmärkt. I synnerhet Jessica 
Chastain är bra. Det är en snygg film, 
budgeten var bara en miljon dollar, och 
för denna summa har man lyckats göra 
en tekniskt sett imponerande produkt. 
De apokalyptiska inslagen imponerar. 
Storyn är bra och här och var är det 
fascinerande.

... Men varför, o varför? måste det 
vara så påfrestande långsamt? Filmen 
är ibland plågsamt långsam, och ett 
flertal scener är irriterande pretentiösa 
- och lägg därtill att en handfull scener 
dessutom rent av är löjeväckande 
pretentiösa. Det hade gått att skära 
bort en halvtimme av speltiden - minst 
- utan att någon skulle märka det.

Maria Anna Walburga Ignatia Mozart, 
försedd med smeknamnet Nannerl, 
levde 1751 - 1829 och tillhör de där 
bortglömda kvinnorna i historien. 
Hon var musiker och kompositör, men 
eftersom hon hade könet emot sig, fick 
hon aldrig förverkliga sina drömmar. 
Hon motarbetades, till slut gav hon 
upp och gifte sig med en äldre gubbe, 
inga av hennes verk finns bevarade 
och hon är numera enbart känd som 
lille Wolfgang Amadeus’ storasyster. 

När filmen börjar kuskar familjen  
Mozart omkring i Europa och framträder  
för fint folk och kungligheter. Leopold 
Mozart är ganska äregirig och exploa- 
terar sin superbegåvade son. Wolfgang  
är tolv, men Leopold hävdar att han 
ännu inte är tio fyllda; det låter bättre. 
Fjortonåriga Nannerl ackompanjerar 
och sjunger. Helst vill hon spela fiol 
och komponera, men farsan säger 
att det är okvinnligt med fiol, så hon 
får allt spela cembalo, och hon får 
även veta att kvinnor minsann inte kan 
komponera.

På ett kloster blir Nannerl kompis med  
prinsessan Louise av Frankrike, och 
när Nannerl ombeds leverera ett brev till 
prinsessans bror, kronprinsen, tvingas  
hon klä ut sig till man. Något prinsen först 
går på. Fråga mig inte hur folk inte ser 
att främlingen är en flicka med peruk. 
Snart uppstår en lätt besynnerlig flirt 
med prinsen - men framför allt börjar 
Nannerl att spela och komponera som  
aldrig förr, eftersom prinsen uppskattar  
hennes verk.

Det här är en fransk film, vilket förklarar  
varför även österrikare pratar franska. 
Påfallande många inblandade i den här 
filmen heter Féret i efternamn. Marie 
Féret är förstås regissörens dotter, men  
det figurerar ännu fler med namnet, 
både framför och bakom kameran.  
René Féret har även skrivit och produ-
cerat filmen - och han har en liten roll.

Bitvis får Nannerl mig att tänka på  
Dogma 95, vilket förstås är ett oskick. 
Det handlar om en kostymfilm, men  
den är skjuten med mestadels hand- 
hållen kamera i vad jag gissar är 
befintligt ljus, vilket ibland ger en 
dokumentär känsla - men framför allt är 
filmen mörk. Scenerna med prinsessan 
Louise är väldigt märkliga. Tösen håller 
långa, stela, konstiga monologer  
i konstiga miljöer - och jag tänker osökt 
på Jean Rollin. Ni vet, de där scenerna  
i Rollins filmer där en melankolisk 
vampyr i ett slott håller en lång, halvt 
poetisk monolog. Det är väldigt teatralt, 
men inte störande teatralt!

Eftersom ju Nannerls musik inte 
finns kvar, har Marie-Jeanne Serero 
försett filmen med nya kompositioner. 
Dessa är alldeles utmärkta och jag får 
säga att de är filmens största behållning 
- och jag köper att de är Nannerls 
autentiska verk från 1700-talet.

Marie Féret är söt men lite stel och 
trist, vilket gäller även för filmen som 
helhet - med undantag för dess musik. 

Det finns vissa kulturyttringar och former av humor jag  
har väldigt, väldigt svårt för. Detta innebär att jag har 
väldigt, väldigt svårt för filmskapare som ägnar sig åt 
filmer inom just de ramarna. Charlie Kaufman är en av 
dem. Michel Gondry en annan. Spike Jonze en tredje.

Och så har vi Wes Anderson.
Många av filmerna de här herrarna gör, är något 

slags distanserade, stiliserade, ironiska, pretentiösa, 
överdesignade independentkomedier, avsedda för 
grubblande och eventuellt hämmade intellektuella 
av ett slag som främst hittas i New York och på 
olika seriösa filmfestivaler världen över. Som till 
exempel Cannes, där Moonrise Kingdom agerade 
öppningsfilm förra månaden. Märkliga filmer som jag 
omöjligt kan engageras i och som jag ofta tycker har 
en tendens att bli fjantiga - på fel sätt. Ni vet, ungefär 
som när en del så kallade seriösa teatergrupper får 
för sig att satsa på komedi eller barnteater utan att 
riktigt veta hur de ska göra och utan att ha fallenhet 
för det. Det blir fel. Och irriterande. Moonrise Kingdom  
är en barnfilm för vuxna. Eller en vuxenfilm för barn. 
Eller en familjefilm för folk utan familjer. Året är 1965 
och spelplatsen en ö någonstans i New England. 
Jared Gilman spelar den introverte, överintelligente 
tolvårige, föräldralöse pojkscouten Sam, som en dag 
rymmer från ett scoutläger. Övriga scouter - anförda 
av Edward Norton - polis, ett skrå som inskränker 
sig till Bruce Willis, liksom föräldrar och andra 
genomsöker ön.

Det visar sig att Sam förälskat sig i den jämngamla 
och introverta Suzy och de unga tu har rymt till en 
strand där de slagit läger och byggt sig en egen värld; 
Moonrise Kingdom. Men säg den lycka som varar  
för evigt. De upptäcks och de sociala myndigheterna 
(representerade av Tilda Swinton helt klädd i blått) vill 
spärra in Sam på en ungdomsanstalt. Suzys stränga 
föräldrar är inte heller glada och förbjuder dottern att 
någonsin träffa Sam igen.

Men i sann amerikansk anda - rättare sagt, i sann,  
gammaldags Hollywoodanda - bestämmer sig rätt- 
rådiga scouter och poliser för att hjälpa det förälskade 
unga paret.

Moonrise Kingdom innehåller en del roliga scener. 
Små knasiga incidenter. Ett par kul rollfigurer.  
Även Harvey Keitel dyker upp som stenhård scout-
ledare. Kärlekshistorien mellan Sam och Suzy är  
rätt gullig. Edward Norton är bra. Jag gillar i synnerhet 
sättet han håller sin cigarrett på.

Det här är en lättsam och smått roande film, 
men när Wes Anderson satt ihop dessa småroliga 
scener har det inte blivit något annat än samma 
lätt irriterande och pretentiösa film som vanligt. 
Okej, lite bättre än vanligt. Men ändå. Det hela är 
för distanserat för att jag ska kunna engagera mig. 
Allting känns alldeles för sökt, all dialog är sökt. 
Iscensättningen är sökt. Några av rollfigurerna är lite 
för skruvade på ett ”konstnärligt” sätt. Flera gånger 
river man den fjärde väggen och folk tittar ut på 
oss i publiken, då och då ploppar det även upp en 
berättare vänd till oss åskådare.

Take shelter Nannerl, Mozarts systerMoonrise Kingdom

dVd-ReCeNsION

Åh, herregud. Det här var uselt.  
Jag hade vissa förhoppningar på 
Aaron Harveys “Catch .44”, men  
där sket jag mig allt på tummen.  
Malin Åkerman spelar en av tre raffiga 
gangstertjejer som jobbar åt en 
gangsterkung spelad av Bruce Willis. 
Tjejerna anländer till en vägkrog där 
saker och ting går fel. Två av dem 
skjuts ihjäl.

Därefter skickas vi tillbaka i tiden - 
flera gånger. Vi får se vad som  
ledde fram till blodbadet på krogen. 
Flera gånger. Ur olika synvinklar. 
Forest Whitaker spelar en annan 
gangster på väg till krogen. Bruce Willis  
medverkar kanske en kvart sammanlagt.  
En polis spelas av Brad Dourif. Han är  
med i två meningslösa scener, varav  
den andra dyker upp under 
eftertexterna.

“Catch .44” anstränger sig för att 
vara Tarantinocool. Tjugo år för sent. 
Det blir ansträngt, löjligt - och det 
känns passé. Dessutom gör Harvey 
misstaget att låta huvudpersonerna 
presenteras genom att bilden fryses 
och deras namn skrivs ut. Alltid ett 
tecken på en dålig film. Om det nu inte 
är “Den gode, den onde, den fule”.

Och det är det inte.

Den här filmen från 1988 hade jag på  
köpvideo en gång i tiden, släppt under  
sin originaltitel “Operation Paratrooper”,  
vilket filmen även hette när den otroligt 
nog gick på bio i Sverige. Jag har nog  
inte sett den här på tjugo år, men 
Fallskärmsjägaren har alltid varit 
något av ett mysterium. Denna svensk-
jugoslavisk-amerikanska B-film bygger 
nämligen på en story av Jan Guillou! Var 
kommer denna story ifrån? När skrev 
han den? Hur detaljerad var storyn?

Fallskärmsjägaren är en film från 
Smart Egg Pictures, om jag fattat 
det rätt ett brittisk-jugoslaviskt 
produktionsbolag. De var inblandade 
i Wes Cravens Terror på Elm Street, 
Mats-Helge Olssons Blood Tracks 
och i Sällskapsresan. Ett tag gick 
det rykten om att Lasse Åberg var 
delägare i Smart Egg - och att Åberg 
således producerat Terror på Elm 
Street. Tyvärr stämmer inte detta.

För regin står Frank De Palma, som 
mest jobbat med TV-serier, medan 
manuset är skrivet av De Palma, 
ytterligare en amerikan - samt Björn 
Carlström, som skrev “Jägarna” 
(han låg även bakom B-filmsrafflet 
Wardog). En av producenterna är 
Hans Iveberg, som regisserade Göta 
Kanal och producerade de första 
Hamiltonfilmerna. Och vem hjälpte till 
att klippa filmen, om inte Simon och 
ekarna-regissören Lisa Ohlin! För 
filmmusiken står Harry Manfredini, 
som komponerade för Fredagen den 
13:e-serien.

Det är alltså en märklig samling 
bakom kameran - och det vi får se  
utspela sig framför den är lika märkligt.  
Joe Dallesandro (känd från de tidiga 
Andy Warhol/Paul Morrissey-filmerna)  
är en elitsoldat som blivit galen. 
Han skadar allvarligt några av sina 
mannar under en övning och ska 
sättas i förvar. Men han rymmer och 
är besatt av hämnd. Han tänker döda 
dem som dömde honom (och som av 
en tillfällighet håller på med illegala 
vapenaffärer - storyn är rätt förvirrad), 
och minsann om inte dessa begett sig 
ut på en jakthelg i en stuga i skogen. 
Dallesandro dyker upp. Vilken tur att 
hjälten Cooper (Martin Hewitt) finns 
till hands!

First Blood möter Fredagen den 
13:e. Ungefär. Man undrar ju vad 
Guillou tänkte på när han totade 
ihop det här. Och hur mycket av hans 
story som finns kvar. Det är billigt och 
lite taffligt, men mycket fräsigare än 
Jägarna, de flesta Hamiltonfilmerna 
- och Lisa Ohlins filmer. Jugoslavien 
föreställer Italien. En kvinnlig journalist 
med blond 80-talsfrisyr fjompar runt 
med hjälten.

CaTCH .44 (Nordisk Film)

LeJONKUNgeN 2: sIMBas sKaTT (disney)

FaLLsKÄRMsJÄgaReN

Det är inte längesedan jag såg “Lejon- 
kungen” för allra första gången. Den till- 
hörde de där filmerna jag aldrig lyckades  
se på bio, och sedan missade på video 
och DVD. Men efter att ha sett denna av 
så många älskade film kan jag väl inte 
hävda att jag var så imponerad. Var det 
allt? Den är bättre än mycket annat, men 
inte mer - och musiken är hemsk.

På 1990-talet började Disney 
producera uppföljare till sina klassiker;  
uppföljare som gjordes direkt för 
videomarknaden. Förvisso gick 
“Djungelboken 2” upp på bio  
i Sverige, men det berodde visst mest 
på att originalfilmen är så älskad här. 
“Lejonkungen 2” från 1998 nådde 
aldrig en projektors ljus.

Huvudperson den här gången är 
Kiara, dotter till lejonkungen Simba och  
hans Nala. Den nyfikna Kiara ger sig ut 
på äventyr och träffar på lejonpojken 
Kovu, som tillhör den onde Scars 
utstötta flock. Och vad händer? Jo, de  
unga tu blir förstås betuttade i varandra.  
Det blir lite av en Romeo och Julia-
historia av det hela. Fast med djur.  
Och Timon och Pumbaa från första 
filmen dyker upp ibland och tokar sig.

De här direkt-på-video-uppföljarna 
är enklare än biofilmerna. De är 
snabbare gjorda. Animeringen är 
något mer simpel, historierna tunnare. 
Dock är det Disney som ligger bakom, 
vilket innebär att de trots allt är mer 
påkostade än mycket annat i genren.

Ännu en film som Universal återutgivit  
på Blu-ray för att fira sina hundra år.

När Brian De Palmas “Scarface” kom 
1983 blev den ingen större framgång. 
Majoriteten av kritikerna gjorde tummen 
ner, publiken blev mindre än förväntat, 
och filmen omtalades mest för sitt 
myckna våld. Clint Eastwood undrade 
varför hans “Sudden Impact”, som kom  
samma år, totalförbjöds i Sverige, 
medan den betydligt våldsammare 
och blodigare “Scarface” släpptes helt 
oklippt. Dessutom är båda filmerna  
i det närmaste parodier på snut- och 
gangsterfilmer.

Det är först på senare år “Scarface” 
uppnått kultstatus. Numera verkar alla 
gilla den och strö citat omkring sig. Vilket 
är begripligt. Al Pacinos inspirerade 
överspel som Tony Montana är minnes-
värt, liksom många av scenerna. Dock 
tycker jag nog själv att den inte är riktigt 
lika magnifik som jag en gång gjorde. 
Jag har väl blivit äldre. Filmen är kanske 
lite väl stiliserad och karikerad.

En märklig detalj är att många 
gangstas har upphöjt Tony Montana 
till idol och förebild. Mycket mystiskt. 
Montana är ju faktiskt en rätt korkad typ 
- och dessutom misslyckas han med 
sina mål och dör på slutet!

sCaRFaCe (Universal)

Härommånaden besökte jag Martin 
Wickströms vernissage på Galleri 
Leger i Malmö. Plötsligt fångade ett 
tättskrivet A4-papper i en monster mitt 
intresse. Det var oerhört svårläst, men 
det tog inte lång tid innan jag såg vad 
det var. Wickström hade transkriberat 
all dialog från Alfred Hitchcocks 
“Psycho”! Såväl konstnären själv som 
galleristerna överraskades av att jag 
snabbt hade dechiffrerat verket.

Men det är inte så konstigt. 
Hitchcocks film från 1960 är en av 
mina absoluta favoritfilmer. Jag brukar 
dessutom hävda att det är den bästa 
skräckfilm som någonsin har gjorts. 
Hur många andra, mer än 50 år gamla 
filmer är fortfarande otäcka och 
riktigt spännande? “Psycho” är det - 
åtminstone första gången man ser den. 
Jag tror att jag var i femtonårsåldern 
första gången jag såg filmen, när den 
en sen kväll dök upp på TV. Jag visste 
egentligen inte mer om handlingen 
än att Janet Leigh skulle stryka med 
i ett berömt duschmord. Jag visste 
faktiskt inte vem som var mördaren! 
Och ja, jag hoppade högt på slutet. 
Och då hade jag ändå sett många 
“värre” skräckfilmer tidigare, blodigare 
saker som inte kunde mäta sig med 
Hitchcocks klassiker. Jag vet många 
andra som hoppat högt även de vid 
visningar långt efter den jag såg.  
1960 ansåg Statens Biografbyrå 
denna klassiker vara oerhört farlig för 
svenska folket. Därför plockade de 
fram stora saxen och befriade filmen 
från följande: 1) Duschmordet på 
flickan (bilder av knivhugg, blodflöde, 
närbilder av stirrande öga och större 
delen av bilderna av flickans stelnade 
ansikte). 2) Tvättningsbilderna  
i badrummet. 3) De avslutande bilderna 
mot den redan fallne, i scenen med 
mordet på privatdetektiven. Med andra 
ord förstördes filmen och publiken 
missade den mest berömda scenen.

Sedan den där gången i början av 
80-talet har jag sett om filmen otaliga 
gånger. Det finns alltid nya saker 
att upptäcka i “Psycho”. Och det är 
alltid ett nöje att återuppleva scenerna 
och replikerna. Och - psykiatrikerns 
förklaring på slutet är fortfarande lika 
tråkig och överflödig som den alltid varit.  
Bara den är ett skäl till att älska “Psycho”!

I år fyller Universal hundra år.  
Detta firar de genom att ge ut en lång  
rad mer eller mindre klassiska titlar  
i jubileumsutgåvor. Som sig bör 
innehåller denna “100th Anniversary 
Collector’s Edition” en farlig  
massa extramaterial.

PsYCHO (Universal)

För att komma från Njutafilms, har “En snubbe som 
mördar folk” ett förvånansvärt fult omslag. Men låt inte 
detta skrämma bort dig. Den här lilla filmen, i regi av 
Jack Perez som tidigare gjort “Mega Shark vs Giant 
Octopus”, är en rejäl överraskning - en av de bästa 
filmer jag sett på bra länge.

Omslaget ståtar med John Landis’ namn - men detta  
är missvisande. Landis var bara verkställande 
producent, inte mer. Omslaget kategoriserar även 
filmen som “Horror/Gore”, vilket jag inte heller tycker 
stämmer. Bortsett från ett par blodiga splattermord.

“En snubbe som mördar folk” visar sig vara ett 
synnerligen välspelat litet drama, förvånansvärt varmt 
och kryddat med svart humor. Kevin Corrigan är den 
mobbade, 34-årige Ken, som tidigare suttit inspärrad 
på ett mentalsjukhus efter ett självmordsförsök. Han 
bor fortfarande hemma hos sin morsa (Karen Black), 
och en dag flyttar ytterligare en person in - Kens elva-
åriga dotter Amy. Ken och Amy träffades av en slump på  
gatan utan att veta att de är far och dotter - hon har vuxit 
upp hos sin mor utan att veta vem som är hennes far.

Amy är intelligent, glad och kreativ, och den till en 
början motsträvige Ken mjuknar upp och förvandlas 
långsamt till en riktigt schysst farsa. Problemet är bara  
att de som mobbade Ken under skoltiden hittas 
mördade en efter en på de mest brutala sätt. Det ser 
inte bättre ut än att den snälle Ken, som helst vill rita 
serier, även är en snubbe som mördar folk.

Perez film är en fascinerande liten sak. Lågmäld. 
Trevlig. Och den lyckas dessutom komma med en 
överraskning på slutet jag inte listat ut långt i förväg.

eN sNUBBe sOM MöRdaR FOLK (Njutafilms)

11-11-11 (scanbox)

Liksom nyinspelningen av “Omen” (som hade 
premiär den sjätte juni 2006; 6-6-6), producerades 
“11-11-11” för att kunna gå upp på biograferna den elfte 
november 2011. De amerikanska biograferna. I Sverige 
dumpas filmen direkt på DVD ett halvår senare.

Jag förstår varför.
Det här är en tunn, oinspirerad skräckfilm med 

religiöst domedagstema. Timothy Gibbs spelar en  
bestsellerförfattare vars familj omkommit i en eldsvåda.  
Hans far i Barcelona ligger för döden, så han åker dit.  
I den stora spanska kåken bor även hans strängt 
religiöse bror och en ännu mer religiös tant. 
Konstiga saker börjar hända och författaren fruktar 
att något fruktansvärt kommer att ske den elfte 
november. En demon härjar loss och folk dör.

“11-11-11” är tråkig och ointressant från början  
till slut. Så oengagerande en film kan bli.
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BOKReCeNsION

Det finns Gamla testamentet. Det finns  
Nya testamentet. Och nu finns det 
också ett slags sista testamente. 
Förvänta er ett ramaskri från kristna, 
judiska och muslimska församlingar. 
Som vanligt lämnar James Frey ingen 
oberörd med sitt skrivande. Tänker er 
att Gud finns mitt ibland oss…

Ben Zion Avrohom är en fattig, vit, 
anonym man som vandrar New Yorks 
gator. Han föds som jude, förutspås att 
bli Messias, kastas ut från hemmet av 
en avundsjuk storebror när han är 14.  
I vuxen ålder råkar Ben ut för en mycket  
märklig olycka som borde kosta honom  
livet – en stor glasskiva faller över 
honom och skär sönder hans kropp - 
men han överlever mot alla odds.  
Ärrad och lysande, klädd i trasor, lever 
han på gatorna. ”Jag är här för att varna 
mänskligheten för att den kommer 
att utplåna sig själv i girigheten och 
religionens namn”.

Han möter många människor och 
förändrar deras liv genom att röra vid 
dem. Crackhoran släpper sina droger, 
den feta, olyckliga Judith öppnar sitt  
hem för Bens församling, han omvänder 
 en ung katolsk präst – evangelierna 
är 16 till antalet, men berättelserna 
många fler. De enda som inte nås av 
kärleksbudskapet som Ben sprider 
är domaren som dömer honom till 
psykiatrisk vård och Bens egen bror.

Han är klädd som en fattig uteliggare  
och han predikar kärleksbudskapet på  
ett mycket handgripligt, bokstavligt sätt.  
”Kärlek är bortom regler och dogmer.  
Kärlek är bortom gott och ont, eller rätt 
och fel” Han säger sig tala direkt med 
Gud, det ”strålar” om honom, det kan  
många av ”evangelierna” vittna om.  
Han fördömer alla religioner och all  
myndighetsutövning. Och mycket 
riktigt blir det just dessa auktoriteter 
som blir slutet för denne moderne 
Messias. Är Ben en nutida frälsare  
som blir motarbetad och missförstådd?

Är detta på riktigt? Knappast.  
Men bra underhållning är det allt! Sista 
testamentet är, precis som GT och NT, 
späckat av mustiga berättelser och bra 
citat. Läs och döm själva!

Joanna Lundell

Den danska pornografins historia som en bokfilm, 
som det hette förr i världen, alltså över 320 sidor  
späckade med helsidor. Stora snoppar, små snoppar,  
slaka snoppar, villiga fittor, nakna människor, 
människor som kopulerar. Det är förstås ofta 
vällustigt att se på. För det mesta. Sex med grisgalt 
hör dock inte till mina favvisar.

Boken är alltså en krönika över pornografin i vårt 
grannland. Det land som är bland de första att ha en 
liberal hållning mot porrfilmer och tidningar.

Men det här är också berättelsen om samhället 
som oavbrutet slår tillbaka, åtalar och försöker muta 
bort det oanständiga intima livet från offentligheten.

Ett flagrant exempel är förstås författaren Herman 
Bang, som 1881 blev åtalad för romanen Haablöse 
Slaegter. Han hamnade i finkan i fjorton dagar, boken 
beslagtogs från Kungliga Biblioteket. Nu var ju inte 
den här skriften pornografisk i vår mening, men den 
skildrade ett oanständigt kärleksförhållande så pass 
realistiskt att myndigheterna agerade.

Utifrån denna startpunkt kan vi i boken följa både 
en allt öppnare och vidare pornografi och åtskilliga 
försök från myndigheterna att städa i den offentliga 
sängkammaren.

Tills det liberala 60-talet bryter in där både 
resebyråkungen Simon Spies och många andra har 
sex offentligt. I boken sägs, att denna offentlighet var 
en nödvändig reaktion mot alla försök till moraliska 
åtstramningar under hot om straff.

Och det är först vid denna tid som andra sorters sex 
än det uttalat heteronormativa börjar synas. Annars är 
ju större delen av boken en ren propagandahistoria för 
en sexualitet mellan man och kvinna, även om det ska 
kittla genom att det långt ifrån alltid verkar vara man 
och hustru som ”gör det”. Fast väldigt ofta ser det ut 
som söta unga förälskade par. Det är ganska gulligt.

Och här börjar jag efterlysa litet mer analyserande 
texter. Här finns drivor av bilder som ropar efter om 
inte förklaringar så i alla fall upplysande kommentarer. 
Alldeles i början blir en 1800-talsherre tillfredsställd 
av en kvinna som uppenbarligen har långt gången 
syfilis av skroflerna på hennes nakna ben att döma. 
Att missa den berättelsen är direkt undlåtenhet.

Förgäves letar jag efter en analyserande text om 
den danska moralens historia ur olika perspektiv.

Visst, här skrivs historia, intressant historia, i korta 
kapitel som interfolierar de många bilderna.  
Det gör ju att boken faktiskt går att använda för  
sitt rika material till kommande analyser.

Nu är det mer en alldeles vanlig historia om olika 
pionjärer och tidskrifter. Litet svepande är bokens 
hållning, att pornografin dels har ett pedagogiskt värde 
dels att den speglar människors liv på ett realistiskt vis, 
åtminstone drömmarna. Och att detta skall vara så.

”Historien om den danske pornolovgivnings 
historie viser, at domstolene er en dårlig instans til at 
dömme i den slags sager. De kommer hele tiden til at 
halse efter den kulturelle udvikling.”

Det kan ju stämma. Marknaden har tagit över.  
Det är fritt nyliberalt spel. Men är det helt okomplicerat? 
Pornografin blir helt enkelt alldeles för endimensionell 
i boken.

Men bildmaterialet är en fantastisk bokfilm om 
en bransch, som nog långtifrån bara varit ute efter 
upplysning. Boken snuddar vid en sedehistoria och 
skulle ha vunnit på att gå mycket längre. Men som  
konversationsstycke vid nästa middag är den oslagbar.

Lägg fram den på soffbordet. Då kanske den där 
diskussionen kommer igång som jag saknar i boken.

Thomas Millroth

Fyra böcker och lika många utgångspunkter 
och perspektiv. Men ämnet som avhandlas är 
detsamma. Det handlar om islam och dess långt ifrån 
hälsosamma status, företrädarnas oförmåga eller 
ovilja att luckra upp de uråldriga konventionerna, 
vantolkningar av Koranen och givetvis terrorister och 
terrorism på längden och tvären. Samt i förlängningen 
förstås också om de ofta förödande konsekvenser 
som blir resultatet när religionen med de styrandes 
stöd och goda minne tillåts dominera tillvaron. 

Det första alstret till rakning är också det mest 
udda. För kors i taket, här står damerna i centrum. 
I Girls of Riyadh skildras nämligen vardagslivet 
för fyra unga Saudiarabiska kvinnor födda in i den 
ekonomiskt solbestänkta klassen. Det vilar nästan 
lite ungdomlig Sex and the Citykänsla modell kysk 
över denna i mailform nedtecknade skildring där 
sådant som shopping, hänga med väninnorna, 
smyga för föräldrarna och icke minst dejtning tillhör 
de mest frekventa sysselsättningarna. Med tanke på 
den gängse bilden av livet i Arabiska halvöns största 
land är det alltså lätt att bli förvånad över dessa 
kvinnors göranden och låtanden. Å andra sidan 
bekräftar Girls of Riyadh samtidigt i slutänden alla lite 
mindre smickrande föreställningar man kan tänkas 
ha. För som det uttrycks någonstans; kvinnor kan ha 
makten över hushållet, men mannen har pengarna 
och bestämmer allt (annat). Sedan krossas givetvis 
alla kärleksdrömmar som flickorna har effektivt av 
uråldriga traditioner, grundlösa religiösa påbud, 
fördomar och klass- och klantänkande. Det blir mycket  
gråt och tandagnisslan före upplösningen, och  
i detta avseende är det faktiskt inte bara kvinnorna 
som är offren.

Raka motsatsen till de ofta mjuka frågor som 
dominerar i Girls of Riyadh hittar vi i Terror Cops. 
Platsen är Storbritannien och här är fokus på titelns  
hårda gossar i S-Squad, en elitstyrka med väpnad  
övervakning av terrorister på agendan.Med författaren  
Harry Keeble, som även råkar tillhöra nämnda grupp,  
berättar bland annat om bakgrunden till de lyckade 
ingripandena mot bilbomberna i Londons Haymarket 
2007 och attacken mot Glasgows flygplats samma år. 
Andra lika spännande som oroväckande aspekter på 
det här arbetet avhandlas i separata kapitel om till 
exempel fundamentalism-värvning på universiteten, 
säkerhetsbrist vad gäller topphemlig information 
och de ursinniga reaktionerna på islamkritiskt 
material, typ de danska Muhammedteckningarna.

Överlag är Terror Cops en tämligen fängslande 
skapelse med en given testosteronstinn edge. 
Någon glorifiering av elitstyrkan talar vi emellertid inte 
om. Det här stoffet ter sig istället informativt, snarare 
än överdrivet. För egen del kunde jag dock gärna 
ha varit utan en del av det grabbiga fikonspråket. 
De detaljerade beskrivningarna av gruppens 
uppbyggnad, vapen och säkerhetsrutiner känns mest 
som överkurs och för väl knappast handlingen framåt. 
Men det hindrar inte att boken ändå fungerar som en 
detaljerad om än smått fragmentarisk påminnelse om 
hur oerhört svårt det är att hindra terrorister från att 
sätta sina planer i verket.

En annan sida av samma mynt får man ta del av  
i Terrorists in Love. Initialt tog den före detta federale 
åklagaren Ken Ballen på sig det enorma uppdraget 
att intervjua hundratals islamister om deras inre liv.  
Sex av dessa fick sedan lägga ut texten i denna bok.  
Något som på sätt och vis kan uppfattas som stötande, 
men det är också kolossalt intressant just för att 
amerikanen lyckats få dem att öppna upp sig på ett 
sätt som åtminstone jag knappast trodde var möjligt. 

Kan något vara alltför perfekt?  
Kan akademisk perfektion i sig vara 
något – ja, tråkigt? Jag trodde inte det,  
det vill säga inte förrän jag fick denna 
samling aforismer och essäer i min hand.  
”Aforismens fatala men oundvikliga 
felsteg är att den avslöjar upphovs-
mannens förtjusning över sin 
formuleringskonst”. Kan det vara så  
att Horace har fallit i gropen han själv 
har grävt? 

Formen är tilltalande, 156 smakfullt  
redigerade, välskrivna sidor av klokskap.  
Ingen förtvivlan eller eufori. Omslaget 
är konstfullt, formatet perfekt för 
handväskan eller rockfickan. De som 
beundrar dessa essäer är många.  
Vad är det då som saknas?

Jag vill se liv, nerv, blod! Jag vill 
känna hjärtslag. Horace Engdahl får 
mig att längta efter en svordom, ett 
felslag, ja, rent av en felstavning!  
Bara för att jag ska veta att det finns en 
verklig, levande människa bakom den 
extremt välbalanserade texten.

Jag vill se fler verb än ”finns” och ”är”.  
Jag vill handling och passion!

Inte ens när Engdahl gör sina 
litterära utvikningar och referenser 
vaknar min nyfikenhet. Inte ens när han  
skildrar Victor Hugos potens och stor- 
hetsvansinne höjer jag på ögonbrynet.  
Men vänta – är det kanske jag som 
läsare som är avtrubbad, som kräver 
allt yvigare gester och åtbörder för 
att bli nöjd? Det är kanske att spotta 
i kyrkan att säga detta… Men nej, 
Engdahl är helt enkelt tråkig.

”...Kanske är vi till slut bara redskap 
för bokstävernas eviga existens?” 
teoretiserar han. Det är just när vi 
kommer till meta-tankarna kring det  
svåra författandet som Horace Engdahls  
välavvägda högtravande ord blir som 
mest ointressanta. Alltför balanserat 
och förnuftigt, utan nerv. 

Samma ämne – varför det är så svårt 
att skriva bra – har förklarats på ett 
mycket elegantare sätt av en annan 
ordkonstnär, Eva Dahlgren: 

”…För svarta streck på vita papper 
är så svarta.”

Ibland är det det enkla som är det 
geniala. Det självklara behöver inte 
alltid avhandlas.

Joanna Lundell

James Frey
/sista Testamentet
(gilla förlag)

dansk Porno/danish Porn
(Nordströms)

Rajaa alsanea  
/girls of Riyadh  
(Penguin Books) 

Ken dallen
/Terrorists in Love 
(simon and shuster)

Horace engdahl
/Cigaretten efteråt  
(albert Bonniers förlag)

Att sedan deras ”sanningar” är starkt 
subjektivt färgade och sänder signaler 
om att man nog helst bör läsa mellan 
raderna är annan sak, något författaren 
också mycket riktigt påpekar. 

Men oavsett vilket så är det här 
förstås fascinerande läsning. För att  
inte tala om skrämmande sådan. 
Särskilt när man inser att de utvalda 
intervjuobjekten inte direkt tillhör de 
obildades eller medellösas skara. 
Fattigdom och okunskap verkar 
således inte vara någon motiverande 
faktor för beslutet att välja jihad just i  
de här fallen, även om detta rent allmänt  
ingår i Ballens palett. Däremot visar  
han att de sedvanliga konspirations-
teorierna, amerikansk utrikespolitik, 
krocken mellan å ena sidan den 
ovillkorliga tron och stamtraditionerna 
och å andra sidan det moderna 
internetbaserade samhället har spelat in.  
Ändå menar författaren lustigt nog 
att berättelsen om radikala islamister 
handlar lika mycket om kärlek som om 
hat. Obesvarad eller omöjlig kärlek 
till Gud, kvinna eller till och med man, 
omvandlades till något destruktivt när 
de ville hitta en ny mening i livet.

Terrorists in Love går som synes in  
på livet på ”sina” fundamentalister, 
vilket inte alls osökt för oss in på 
Ahmed Rashids uppdaterade bestseller 
Taliban. Denne erfarne Asienexepert 
gör nämligen precis tvärtom och visar  
upp helhetsperspektivet vad gäller  
talibanernas framväxt, maktövertagande, 
 fall och sedermera fortlevnad. Det hela  
utgör en synnerligen detaljerad och  
initierad historieskrivning om företräd-
esvis Afghanistan som sprider ljus över 
de många komplexa sammanhangen 
och bakgrunderna på ett rakt igenom 
trovärdigt sätt. Efter att ha plöjt Taliban 
framstår problematiken onekligen som 
betydligt klarare. 

Värt att notera är dock att Rashid 
överlag är ganska sparsam med att 
saluföra sina egna värderingar. Men så  
är det heller inte nödvändigt att vara 
övertydlig när talibanerna är på tapeten. 
Inslagen om den vidriga provkartan 
över förtryck,”kriget” mot kvinnan, den 
hänsynslösa heroinhandeln, stödet 
till Al Qaida, den totala bristen på 
diplomatisk etikett och rättvisa samt 
alla instiftade påbud utan grund inom 
islamsk lag talar liksom för sig själva.

Fast Rashid har givetvis en slutkläm, 
och den är vare sig positiv eller särskilt  
nydanande. Spridningen av bilden av 
talibanerna som förebilder i Central-
asien har fortsatt eftersom det har 
saknats handlingsplaner både lokalt 
och internationellt, menar han. Mer hård- 
handskar mot extremisterna och större 
insatser för sociala förbättringar är 
budskapet. Och visst, Rashid har en 
stor poäng här. Men det krävs betydligt 
mer än så för att en genomgripande 
förändring ska komma till stånd.  

För vägen är skrämmande lång i stort 
sett överallt till att skapa moderna 
toleranta muslimska samhällen där 
staten lever skild från religionen, 
något alla dessa böcker var och en 
på sitt sätt illustrerar. Därför är det 
här också på många sätt tröttande 
och deprimerande läsning där ett 
slut på våld, förtryck, okunskap och 
stenåldersorienterad vantolkning  
i religionens namn i dagens läge ter sig 
avlägset, för att nu uttrycka det milt.

Peter Eliasson 

Förbipasserande vände sig om och 
tittade på mig där jag satt på en bänk  
i solen i Kungsparken, läste Stinkis och 
skrattade högt.
 Stinkis är en barnbok – och orsaken
till att jag intresserade mig för den och 
faktiskt läste den, är dess författare. 
David Walliams. Engelsmannen som 
tillsammans med Matt Lucas ligger 
bakom TV-serien “Little Britain” och  
som nu är hyfsat DVD-aktuella med  
“Come Fly with Me”. En bok av Walliams  
måste vara rolig. Och det är den.
 Berättarglädjen hos Walliams är 
enorm och de vansinniga infallen är 
otaliga. Stinkis är en luffare som en dag 
dyker upp i en liten engelsk stad. Han 
och hans lilla hund bosätter sig på en 
parkbänk - och blir genast kända för 
den odör som omger dem. De luktar  
så illa att ögonen tåras. Tolvåriga Chloe 
passerar Stinkis varje dag. Chloe är lite  
mobbad i skolan och hon trivs inte alls  
hemma. Hennes extremt konservativa 
mor vill inget annat än att bli premiär-
minister och hon styr och ställer. 
Chloes far är en toffel, medan den 
bortskämda lillasystern är en lismande 
och elak äckelunge som älskas av 
modern. Det enda Chloe får se på TV 
är dokumentärer om mattillverkning i 
Belgien och en animerad polsk film från 
1920-talet om en deprimerad uggla. 
Chloe älskar att skriva, men efter att 
ha totat ihop en vampyrhistoria, hittar 
modern denna och river den i småbitar.
Av diverse anledningar börjar Chloe 
att prata med Stinkis. Hon undrar vem 
han egentligen är. Varifrån han kommer. 
Vad han har råkat ut för. Hon träffar 
luffaren allt oftare, trots den stank som 
omger honom.
 En dag råkar Chloe läsa ett av sin  
mors kampanjblad, med de olika lagar 
hon vill instifta om hon blir vald till 
minister. En av lagarna handlar om att  
alla barn under 30 inte får vistas ute 
efter 20.00 och bör ligga till sängs 
helst innan 21.00. En annan går ut på 
att “tvålsmitare” – det vill säga luffare 
– ska förvisas från staden. Chloe blir 
orolig för den snälle Stinkis. Men så får  
hon en idé: han kan ju bo i deras träd - 
gårdsskjul! Så en dag när hennes mor  
är ute och valkampanjar och hennes  
far hämtar lillasystern på sumobrot-
tningsträningen, låter Chloe Stinkis  
bo i skjulet – vilket förstås snart leder 
till problem. Inte minst då Stinkis visar 
sig vara rätt besvärlig och krävande.
 Upplägget är det traditionella med 
underdogs, mobbade och utstötta som 
slår tillbaka. Ett tema som alltid funkar. 
I synnerhet när det är så vansinnigt och 
underhållande som i David Walliams 
bok. Quentin Blakes illustrationer är 
ytterligare ett plus - och dessa bilder 
är infogade på ett kreativt sätt i den 
löpande texten.
 
Pidde Andersson

david Walliams
/sTINKIs
(B Wahlströms)

Hans-Olov Öbergs på eget förlag 
utgivna A Strange Tale berättar, från 
början till slut, om Esbjörn Svensson 
trio, en musikfanzinedoftande text som 
lyfter när andra än författaren kommer 
till tals. Saklig, minutiöst kronologisk 
och utan litterära eller analytiska 
ambitioner, väcker mitt begär att få 
reda på mer än de ibland storblommiga 
tolkningarna av musiken författaren 
ger sig på står för. Ett hårt, metodiskt 
arbete, en obändig vilja och tro på sin 
musik, att e.s.t. tog sig från Skultuna till 
världen, via anspråkslöst upplagd jazz 
till egna, organiska formexperiment på 
de senare skivorna, det är en resa där 
jag tror sanningen ligger mellan alla 
Esbjörns telefonsamtal med scener 
och klubbar, obemärkta speltillfällen 
och den äventyrliga upptäckarlusta 
den sista intervjun i Orkesterjournalen 
beskrev. Jan Gradvall eller Greil 
Marcus, nu är det er tur.  

Jan-Erik Zandersson

Hans-Olov öberg  
/a strange Tale  
(Kalla Kulor förlag) 

ahmed Rashid 
/Taliban  
(I.B. Taurus)

Harry Keeble & Kris Hollington 
/Terror Cops
 (Pocket Books)

Åh, Marguerite, Marguerite! Jag har 
aldrig blivit besviken på något jag  
läst av den franska författarinnan  
(som levde 1914-1996) hittills och 
blir det inte den här gången heller. 
Modernista har de senaste åren 
gett ut många av Duras böcker på 
nytt – ett fint initiativ, eftersom tidens 
tand knappt tycks ha otillgängliggjort 
berättelserna alls.

En fördämning mot Stilla havet 
utspelas i det som då kallades 
Indokina och handlar om en familj.  
En mamma som ägnat all sin energi åt 
att bygga fördämningar för att kunna  
odla på sin icke-odlingsbara mark. 
Fördämningarna ska skydda mot 
vattnet som sköljer över slätterna 
varje år och förstör allt som börjat 
växa i marken. Hon lyckas engagera 
hundratals bönder i projektet.  
Men när vattnet kommer så förstör  
det fördämningarna på bara en natt 
och många månaders arbete visar 
sig ha varit förgäves. Mamman blir 
sig aldrig lik efter det nederlaget, 
hon förlorar hoppet helt och ägnar 
återstoden av sin tid åt att skriva ilskna 
brev till de korrupta tjänstemännen som  
förfogar över marken där de fattiga bor. 
Barnen längtar bort. Dottern vill att en 
jägare ska upptäcka henne när han 
kör förbi i en bil, och ta henne bort från 
fattigdomen och mammans tillknäppta 
bitterhet. Sonen vill  också därifrån och 
flyr i sinnet genom att lyssna på de få, 
raspiga vinylskivor han lyckats komma 
över. Fadern är borta sedan länge.  
De är fransmän och tillhör alltså 
kolonin, men de är inte rika som många 
andra koloniala typer i vita kläder  
som stryker runt inne i staden.

Språket är så välformulerat och 
säreget och berättelsen tågar fram i 
maklig takt, utan att någonsin bli tråkig.  
Förutom att vara en berättelse om just  
de romanfigurer den kretsar kring, så  
ger den också en bild av ett kolonial-
iserat land med enorma klassklyftor 
och orättvisor. På slätterna dör barnen 
som flugor, så till den grad att man 
bara begraver dem en bit under jorden 
i närheten av sin boplats. De fattiga 
familjerna får fler och fler barn. De allra 
flesta dör. Ibland glimrar hoppet till – 
ska det slutligen ordna sig för familjen? 
Och variationen i berättelsen, att den 
också utspelas i staden där modern 
förtvivlat försöker sälja en diamantring, 
gör att den aldrig blir enformig eller 
långtråkig. Så jag säger återigen: Åh, 
Marguerite, Marguerite! Det är ett 
författarskap man inte får gå miste om.

Jessica Johansson

Marguerite duras
/en fördämning mot stilla havet  
(Modernista)
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Ja, detta handlar om fåglar.  
Detta handlar också om kärlek, 
passion, hängivenhet – och fåglar. 
Och humor. En stor dos allvar.  
Och humor.

Bjarke Søballe Andersen fick som 
tioåring ett kassettband från 1968 där  
den danske ornitologen Ole Geertz-
Hansen berättade om hur man skiljer  
en fågels läte från en annans, ett  
beställningsjobb från Dansk ornitologisk  
forening. För ett par år sedan hittade 
Bjarke kassetten och började mixa 
fågelljuden och Geertz-Hansens 
beskrivningar med egen musik.  
Dans & Laer var född. 2010 kom 
debuten, ”Havens fugler” och nu 
uppföljaren ”Flera fugler”. Popen från 
debuten har blivit än mer energisk på 
andra skivan, något Bjarke skyller på 
att de senaste två årens konserter 
blivit allt funkigare, allt svettigare, att 
det gått från ett enmansprojekt till ett 
renodlat band. Variationen är också 
större där, både enklare och svårare 
stycken, popmagi och fågelambient. 
Det här är något som ingalunda är 
enbart på skoj, det här har blivit ett 
fullödigt koncept eftersom både den 
musikaliska helheten och närheten  
till en allvarlig humor gör att det här är 
på riktigt, särskiljande, poängterat  
i debut-cd:n förord där Bjarke skriver 
”Lad det vaere sagt med det samme. 
Det her er ikke kunst. Jag havde nemlig 
en lykkelig barndom.” Samplingarna 
kommer också från mer än den 
ursprungligen inspirerande kassetten, 
nu är även lp:n ”Fuglesangen” från 
1960 källa och ännu en ornitologs 
sonora stämma hörs, Poul Bondesens.  
Dessutom har den andra skivan ett 
spår som är renons på fågelljud, 
hyllningen till vår egen store veten-
skapsman, låten ”Carl von Linné”. 
Vårens otvivelaktigt roligaste 
bekantskap. På riktigt. Riktigt bra. 

Jan-Erik Zandersson

Inner Mountain Flame är ett av de 
där banden som bara håller på och 
håller på. De finns där utanför de 
kommersiella allfartsvägarna precis 
som hundratals andra band runt om 
i landet. De gör sin grej och de gör 
den bra. I just IMF fall så är det tung, 
välspelad och svängig hårdrock, heavy 
metal och ja, kalla det vad du vill men 
hårt är det utan att för den skull sakna 
nyanser. IMF vet att använda dynamik 
och variera sin musik. Det ger ett bra 
betyg i min bok…

Jerry Prütz

En postumt utgiven skiva med forna Ramones-
sångarens sista inspelningar tillfixade av hans 
brorsa och Ed Stasium, och med hjälp av ett antal 
prominenta musikerkolleger. Hur det låter då? Joeys 
röst går inte att ta miste på men det är mer ”Rawk” 
än ”Hey Ho Let’s Go”. Även om materialet bygger på 
demos inspelade vid olika tillfällen känns plattan solid 
och genomtänkt, full av flera riktigt bra låtar. Merry 
Christmas (I don’t want to fight tonight) har vi hört 
tidigare som julsingel, släppt postumt redan 2001.  
Flera av låtarna har något smärtsamt medvetet 
eftertänksamt över sig som t.ex. There’s Got To 
Be More To Life Than This eller  Waiting For That 
Railroad som tydligt utspelar sig i dödens väntrum. 
Jag kan förstå att man har väntat med att förfärdiga 
sådana låtar… å andra sidan är han fortfarande redo 
för lite ”rockin’ and boppin’” i nästa låt. Mina farhågor  
om hopklistrat mish-mash är i alla fall helt bortblåsta.  
Detta känns som ett värdigt avslut för en av rockhisto-
riens mest personliga lätt igenkänningsbara röster!

Tord Johnsson

Att en skiva får mig att beställa en 
annan skiva är ett gott tecken. Nacka 
Forum är ännu en av de svenska 
supergrupperna (jomen, så är det) 
i den mer gladcerebrala delen av 
jazzgenren, med Goran Kajfeš, 
Jonas Kullhammar, Johan Berthling 
och Kjell Nordeson. Det här golvar 
mig, fantasti- och infallsfyllt, Reine 
Fiske från Dungen gästar på gitarr 
och gör det hela, nästan, till fusion, 
Don Cherry och Albert Ayler och 
en massa andra jazzgossars andar 
svävar över detta, men det här är nog 
ren lust, lust att svänga, stilla sig, ta 
ut svängarna, tillbaka till sängarna, 
ljudkombinationerna där det är ren 
utbildning i hur allt kan falla på plats, 
rena lekskolan. Nordeson (trummor) 
och Berthling (bas) ger ryggrad åt 
Kajfeš (hans ”X/Y” en av de bästa 
skivorna de senaste åren) och 
Kullhammar (ja, det var Kullrusks 
”Digital” jag rusade åstad och köpte). 
Hur roligt som helst!

I Danmark står svensk musik högt  
i kurs, både den mer kommersiella och 
den smala. Vi å vår sida har allt som 
oftast dålig koll på vårt grannlands 
musikutbud, även vi som bara har en 
kort tågresa till Köpenhamn. Svensk 
media tar sällan upp annat än de som 
vandrar i de breda fårorna eller redan 
gjort resan till berömmelsen; dansk 
media är långt mer framsynt och lyfter 
fram sådant som hamnar under radarn, 
som är svårare men också bättre. 
Under byen är en av de spännande 
grupperna i Danmark, föddes 1995 
och utgett ett knappt halvdussin 
fullängdare i trakterna av Talk Talk 
och Mogwai, för varje skiva har 
arrangemangen blivit mer esoteriska, 
melodierna vackrare, sprödare och 
färre, instrumenten mer oortodoxa. Nu 
är bandets pianist på de två senaste 
skivorna, Rasmus Kjaer, aktuell med 
sin debutskiva och tacksamt nog 
fortsätter det svårgripbara, nu som trio 
med välmeriterade jazzgossarna Jonas 
Westergaard på bas och Kresten 
Osgood, trummor. Jag kan inte låta bli 
att göra jämförelser med de allt mer 
improviserade tagen e.s.t. bjöd på mot 
slutet av sin levnad, här draget ett par 
varv längre in mot det svårlyssnade, 
det personligt egensinniga och en 
musik som kämpar en del med att hålla 
oss utanför. Högeligen intressant. 

Jan-Erik Zandersson

Jack White sover nog aldrig. Denna musikaliske 
mångsysslare har både mer energi och fingertopps-
känsla än den genomsnittlige låtskrivaren och artisten. 
Än spelar han med The Go, The White Stripes, 
The Raconteurs eller The Dead Weather eller så 
samarbetar han med Alicia Keys och skriver en låt till en  
Bondfilm. Bara så där, känns det som. Han har en lätt  
hand i när han skriver låtar. Det är det som kännetecknar  
en stor kompositör. Nu debuterar han i eget namn och 
det är en lätt spretig platta han bjuder på. Blunderbuss 
heter verket och den sätter lyssnaren på prov. Inte på 
det sätt att den är svårlyssnad på något sätt utan mera 
att stilarna varierar så pass mycket utan någon tydlig 
linje förutom Jacks musikalitet och typiska sångstil.  
I guess I should go to sleep låter nästan som en modern 
sjömansvisa medan I´m Shakin mycket väl skulle passa 
White Stripes ypperligt precis som stökiga Sixteen 
Saltines också skulle göra. Jack White har en säregen 
spelstil som är lätt att känna igen. På samma sätt som 
hans sångröst går igenom det mesta. Blunderbuss är 
helt ett verk av hans ensamma hand då han använt låtar 
som han skrivit under en tid och som kanske egentligen 
var menad för någon annan artist från början. Jack har 
listats som en bland de hundra viktigaste gitarristerna 
genom tiderna och hans mer jordnära inställning till just 
gitarrer och gitarrspel är uppfriskande i dessa digitala 
tidevarv. Ofta spelar han på enkla och i vanliga fall 
ganska illalåtande och billiga gitarrer men även några 
olika Greatschguror ingår i hans arsenal. Allt med Jack 
White och hans musikskapande är ganska old school 
utan att det känns bakåtsträvande eller sökt som det 
kan bli i många andra fall. Jack har bara siktet inställt 
på att få ut det mesta ur låten och framföra den på det 
bästa sättet. Det räcker alldeles utmärkt.

Jerry Prütz

dans & Laer 
/Havens fugle/Flere fugler
(www.dansoglaer.dk)

Inner Moutain Flame
/The Black sun and the number 13
(Xxxx)

Joey Ramone  
/ “…Ya Know?”  
(BMg)

sKIVReCeNsION

Den gode Johnny är väldigt noga med 
att vara tydlig. På första spåret, This 
Is PiL, får vi reda på att vi ”are now 
entering a PiL-zone” under en monoton 
basgångs tuffande… I den andra låten, 
One Drop, konstaterar han  
”I’m John and I was born in London.  
I am no vulture, this is my culture”, om 
det nu skulle ha undgått någon. 

Han är definitivt tydlig med sitt 
budskap och han är hård i sina 
omdömen om sina engelska gelikar 
eller antagonister. Efter att ha levt  
ett par decennier i exil har han ju 
skaffat sig ett hyfsat bra perspektiv  
på sitt forna hemland, som t.ex. i låten 
Fool eller i låten Human, där han 
sjunger ”England’s died” samtidigt 
som han i samma låt förklarar  
”I’m only human”. 

Visst, sticker man ut huvudet får 
man ibland ta stryk, men ibland måste 
någon säga som det är och om det är 
någon som gör det, och har fått ta emot 
stryk, så är det John Lydon. Han leker 
mycket med orden och ljuden som han 
kan åstadkomma, och upprepar ibland 
in absurdum, men han använder sin 
röst som ett orkestreringsverktyg.  
Det är ingen tvekan om att PiL är tillbaka  
och starkare än någonsin, men detta är 
en platta som kräver några lyssningar 
innan allt faller på plats men det är 
definitivt värt besväret!

Tord Johnsson

Jack White 
/Blunderbuss  
(Third Man Records)

Public Image Ltd  
/This is PiL  
(PiL-Official)

Nacka Forum 
/Fee Fi Fo Rum  
(Moserobie) 

Rasmus Kjaer 
/Broken Bow  
(gateway)

Volcano The Bear är Clarence Manuelo, Aaron 
Moore och Daniel Padden. Volcano The Bear är 
en music som låter likt yttersta domen med feta 
elektroniska klanger och tungt, fett beat. De pendlar 
mellan experimentell rock och tung frijazz.

Luriga slingor förför oss, häftiga figurer rycker  
i våra ben, knollriga klanglabyrinter lockar oss.

Det svänger för det mesta enormt. Och ljudrummen  
är som salar av gnistrande speglar.

Det är alltså en fet blandning av new age, ambient 
och nöjeslysten elektronika. Det biter inte tag som 
vassaste frijazzen, men de sluter musiken runt oss 
med stor värme ändå.

Och det är ingen tvekan att den här musiken 
dansar. Den dansar som Einstürzende Neubauten 
tätt slingrade kring Brian Eno eller John Cale, om ni 
kan tänka er det. De vassa tjuten och dissonanserna 
är bara tjut av glädje. En musik som river upp och 
engagerar på en gång.

Buspojkar i söndagskostymer.
 
Thomas Millroth

Volcano The Bear
golden Rhythm/Ink Music
(Rune grammofon)

Detta, i Los Angeles, ökända 
punkbandet har strålat samman 
för att ge ut en platta med både 
gammalt och nytt material: det gamla 
består av 6 låtar inspelade 1983 
och producerade av Robbie Kriger 
från The Doors, som även bidragit 
med gitarr på första spåret. Låtarna 
mixades om 2010, så jag vet inte hur 
de lät tidigare men nu låter det  
riktigt bra i en blandning av punk  
och vanligt hård rock´n ŕoll. Det är 
inga ballader utan fullt ös hela tiden, 
det nyinspelade materialet har en 
annan central gestalt i LA´s punkscen, 
Geza X, producerat tillsammans  
med bandet. 

Trots att det skiljer över 25 år 
mellan de två inspelningarna så 
märker man det inte utan plattan 
är homogen med ett bra röj, men 
tillräckligt nyanserad så att man inte 
tröttnar. Det är hårt och tight med en 
sång från Rick Wilder som då och då 
påminner lite on Johnny Rotten. Det är 
inte så lite imponerande att ett band 
känt för sitt vilda liv och helvilda gig 
för 30 år sedan att de ger ut en platta 
2012 och skriver låtar för ännu en 
platta. Jag misstänker att den otroligt 
kreative gitarristen Chopper Franklin 
är den som drar i trådarna då plattan 
ges ut på hans egna bolag. Bra jobbat 
av alla inblandade.
 
 Janne Falk

Andre Williams har en riktigt bra 
röst som som får en att tänka på Leif 
”Smoke Rings” Andersson. Det här 
är en platta med många stilar, allt från 
blues, soul, country till rock. Ibland 
även lite gospel feeling som bara 
förhöjer kvaliteten. Allt hålls samman 
alldeles utmärky med Mr Williams 
sköna röst samt ett Sadies som backar 
på ett helt suveränt sätt. De behärskar 
allt de ger sig in på på den här plattan. 
Sen gör det ju inget att Jon Spencer 
och Matt Verta-Ray från Heavy Trash 
samt även Jon Langford m fl förstärker 
ytterligare. Att sedan nästan alla texter 
handlar om livet på skuggsidan passar 
ju Andre Williams hyfsat bra. Han har 
ju tillbringat mer än sin beskärda del av 
sitt liv där. Nu får man bara hoppas att 
han tillbringar resten av sina dagar  
i solen istället.

Janne Falk

Mau Maus /scorched  
earth Policies : Then & Now
(Ratchet Blade Records)

andre Williams & The sadies 
/Night & day
(Bloodshot Records)

Barfota iförd snickarbrallor, flätad 
cowboyhatt och med ett långt grässtrå 
i munnen förvandlar Neil Young och 
hans Crazy Horse gamla amerikanska 
folksånger till en sorts elektrifierad 
hillbillyrock för att belysa det faktum att 
låtarnas innehåll fortfarande är aktuellt 
2012. Crazy Horse skramlar på och 
låter som ett rostigt rör, precis som 
man förväntar sig att de ska, men den 
här gången låter deras skramlande … 
ja, inte skränigt eller ogenomtänk, bara 
tråkigt, oengagerat och ointressant, 
ungefär som när man står på en festival 
framför en stor scen med ett stort 
band men ändå har tankarna någon 
annanstans och blicken riktad åt annat 
håll! Neil Young har, precis som alla 
stora artister med lång karriär, gjort  
en del riktigt dåliga plattor, men trots 
det har jag alltid hittat en ljuspunkt här 
och en där, men här har vi alltså att 
göra med låtar som Clementine,  
Jesus Chariot (She’ll be coming  
round he mountain when she come)  
Tom Dula (Hang down your head Tom 
Dooley) This Land is your land, och 
God save the queen (icke att förväxlas 
med Sex Pistols). Och tolkningen av 
Silhouettes’ doo-wop classic Get A 
Job, lät förmodligen som en rolig idé  
i replokalen, men borde stannat vid just 
idé!, och Oh Susanna har placerats 
i Shocking Blues gamla Venus. Men 
ok, Wayfarin´stranger är undantaget. 
Americana känns efter en vecka 
fortfarande tämligen meningslös, 
faktiskt. Men visst, jag är inte sämre 
människa än att jag kan ändra mig – 
det gjorde jag ju till exempel angående 
min laxfärgade sidenskjorta och den 
icke matchande virkade ljusgröna 
slipsen som jag en gång i tiden svor 
på att aldrig mer använda, men ändå 
återanvände! – om så blir fallet, men 
jag tror det inte. Detta är faktiskt, 
hör och häpna, någonting så unikt 
som en Neil Young-platta som jag 
troligtvis inte kommer att lyssna på fler 
gånger. Jag ser enbart skivan som ett 
uppmjukande jam, en parantes, inför 
deras kommande skiva med nyskrivet 
material som är planerad att dyka upp  
i september.

Lars Yngve

Neil Young & Crazy Horse
/americana
(Reprise/Warner)

Turbonegro utan sångaren Hank 
von Helvete och gitarristen, en av 
grundarna och keybordisten Pål Pot, 
är det tanke som man vågar tänka ens 
för sig tyst för sig själv? Efter att ha 
tittat på liveklipp på nätet och skruvat 
upp nya plattan ”Sexual harassment” 
på högsta volym ett par gånger så är 
svaret ett otvetydigt och rungande JA! 
Nya sångaren Tony Sylvester, snyggt 
klädd i plommonstop och tweed, har 
en raspigare röst en sin föregångare 
men är lika vältatuerad och byggd 
precis som en riktig karl ska vara.  
Exakt som det är i Turbongeros  
Tom of Finland-aktig värld. Visst kan 
en sångare bytas ut och medlemmar 
komma och gå men Hank von Helvetes 
scenperson var bara så mycket mera 
än en mantel, stor mage och mascara. 
Det var ett provocerande men lysande 
mellansnack, en unik attityd och 
oefterhärmlig sångröst. Sådant är 
väldigt svårt att ersätta men jag tror 
verkligen att Tony Sylvester, eller The 
Duke of nothing som han också kallas, 
faktiskt är mannen att göra det. Så i det 
här fallet handlar det så mycket mera 
än att bara göra en ny platta utan man 
ska axla en tung rock n roll – mantel 
och bära den med stolthet. ”Sextal 
Harassment” finns att ladda ner just 
när du läser det här men vill du äga 
och vårda den så får du vänta enda tills 
augusti. Ett fullständigt idiotiskt tilltag 
som bara skapar irritation. På färska 
plattan har de gått tillbaka lite till sina 
punkrötter men jag tycker ändå deras 
unika kombination av Alice Cooper, 
Blue Öyster Cult, Sex Pistols och 
Ebba Grön är intakt. Dödspunken  
är helt intakt och de motorvägsbreda 
refrängerna sitter som en kuk i röven för 
att prata med bandets egen vokabulär. 
Detta, om något, är första singeln,  
eller vad det kallas när man laddar ner, 
”You give me worms” bevis på.  
Nya plattan är inspelad i klassiska 
Electric Ladyland studion i New York 
och den låter storstad, blöt asfalt och 
rock n roll. 

Jerry Prütz

Turbonegro
sexual Harassment
(Volcom entertainment )
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En skiva som föregåtts av en hel del ryktesspridning. 
Av det goda slaget. Förväntningar. Rapporter från 
konserter. Och så är det skivsläpp i Buckminster 
Fuller domen på Moderna Museet med Don Cherry 
som tema. Kunde inte vara bättre. Fullers utopiska 
arkitektur hör ju till den del av 60-talet som  
ännu fiskade i möjligheternas allt grundare damm.  
Nya städer, nytt boende, nya villkor för människor. 
Nog skulle man vilja ha sådant i dag. I stället för snöda 
penningens snäva tankar. Både Neneh Cherry och 
The Thing hämtar ju energi ur 60-talet. Det utopiska? 
Nja, det vet jag inte, men det är bra ändå. Det är 
liksom energi, låtar, täthet, uttryck som när de här 
musikernas högt drivna egenskaper och utspel.

Kombinationen energisk frijazz med stora muskler 
och vokalist har ju förvisso traditioner. Jeanne Lee 
tillsammans med Archie Shepp eller Fontella Bass 
med Art Ensemble of Chicago. Där klättrar röst och 
instrument tätt inpå varandra. Musiken är som heta 
famntag eller råa slag.

Det är det inte här. Cherry är strålande, litet sval,  
när hon sjunger spänstigt à la soul och r&b med 
omisskännliga melodiska slingor, sjungande, 
dansande, så som hennes styvfar skulle ha gillat.  
Det är fint. Skönt. Vad ni vill. Och jag tror nog hon kliver 
litet grand utanför sina vanliga gränser inspirerad och 
påhejad av musikerna i The Thing. De tar tillfället i akt 
att gång på gång utbrista i instrumental vältalighet som 
nästan saknar sin like i dag. Paal Nilssen Love piskar 
trummorna som vilken frijazzslagverkare som helst 
för fyrtio år sedan. Ingebrigt Håker Flaten spelar bas 
som vilken Chicagobasist som helst på det goda 
60-talet och hade utan vidare platsat i Art Ensemble 
of Chicago. Det är vigt, dansant, musikulöst och 
ruskigt rytmiskt. Hur slagverk och bas vrider och 
vänder på varandras toner är makalöst. Det är 
hjärtslagen i The Thing, som ger Mats Gustafsson 
fritt utrymme att spela saxofon som ingen annan kan, 
det är en brygd av föregångare som Frank Wright 
och Albert Ayler. Klagande, sjungande, mässande 
och jävligt skärande kraftfullt. På skivan finns 
åtskilliga exempel på hur bra The Thing är just i dag, 
hur mycket musiker i sin tid de är. Nämligen genom 
att ur de utopiska tongångarna på det drömska 
och flummiga 60-talet extrahera individualistmusik 
gånger tre, som visar hur nutidens egoboosting bara 
är bluff och yta. Just så. Och i den här strömmen trivs 
uppenbarligen Neneh Cherry. Hon är ingen Jeanne 
Lee eller Fontella Bass, knappt ens jazzsångerska 
på det viset som The Thing är jazzmusiker. Att mötet 
dem emellan är asymmetriskt gör inget, tvärtom, det 
ökar spänningen, de närmar sig varandra från var sitt 
håll och det är onekligen så att instrumentaltrion är en 
enhet och vokalisten en annan. Just den spänningen 
skapar blixtar dem emellan. Som om de tänkte: 
kom då, närmare, närmare. Jag hoppas att detta 
samarbete fortsätter – länge. På det att de kommer på 
ett nytt musikaliskt amalgam. De har gett sig avi rätt 
riktning med en riktig höjdarplatta. Individuellt hör det 
väl till topparna i deras skivproduktion. Vänta bara tills 
de bildad en kvartett!

Thomas Millroth

Ibland undrar jag hur mycket jag missar, 
men inte ur ett stressande perspektiv, 
bara ett njutningsfyllt. När man nästan 
varje dag upptäcker ny musik är det 
lätt att undvika expertlyssnarens roll, 
påminnelsen av influenserna finns där 
alltid i olika utsträckning efter ett helt 
liv i lyssnandets tjänst, men precis som 
att man kan bli glad över att upptäcka 
något i skivsamlingen som glömts bort, 
blir jag glad över att hitta musik som 
borde utgöra kosten på radions P3 
eller som åtminstone stora delar av den 
musikintresserade befolkningen (inte 
den musikkonsumerande befolkningen, 
musik ska inte konsumeras, musik är 
återbrukets moder, återvändandets 
glädje och nyfikenhetens credo) 
kan skänka ett intresserat öra till. 
Häromåret tog jag mig till en mindre 
musikfestival i Hammenhög för att 
lyssna på Fläsket brinner, men eftersom 
jag är oresonligt nyfiken, lyssnade 
jag också på eftermiddagens räcka 
förband och ett av dem var Technicolor 
Poets. Jag erkänner att den samling 
snorvalpar jag såg äntra scenen gav 
mig helt andra vibbar än när musiken 
väl kom igång. Så unga och ändå så 
musikaliskt mogna, var min första känsla 
där på gräsmattan på Valnöt & Kaprifol 
i Hammenhög. Jag har skrivit det om 
andra unga band, att de har ett djup i 
sin erfarenhet och/eller i skivsamlingen, 
även denna unga combo från Malmö 
trålar djupt i sextiotalets psykedeliska 
hav och kryddar med några skopor 
exotism som är mer österländsk än 
väster-. Debutskivan (bara på vinyl) är 
törhända en något för snygg produktion, 
men det är säkert medvetet, balansen 
mellan gitarrflummet och förträffligt driv 
i bas och trummor säker och jag är rejält 
imponerad, att leverera en så fullgången 
debut; snorvalpar, remember? Andra 
skivan, ”The Echoing Green” (både 
som cd och vinyl), fortsätter på den 
inslagna vägen, men med mer av allt. 
Ännu slickare, mer inslag av österlandet, 
mer tyngd när det är åt stonerhållet, mer 
återhållet när det är lugna, kontemplativa 
partier. Nästan så man undrar om inte en 
del av detta fanns i grabbarnas huvuden 
redan i samband med debuten, de som 
vill ha stor variation mellan skivorna 
blir besviken, de som uppskattade 
den första blir nöjda, med råge. Sista 
låten på cd:n finns inte på lp:n, enligt 
utsago en låt gruppen inte var/är helt 
nöjd med, men det är jag oförstående 
inför. Sammantaget två skivor med 
förvånansvärt mogen psykedelisk 
rock, en klädsamt återkommande 
och växande subgenre långt utanför 
Möllevångens marker.

Jan-Erik Zandersson

The Thing and Neneh Cherry
The Cherry Thing
(smalltown supersound)

Technicolor Poets 
/The echoing green/Hadrar Hotel  
(Kommun2)

Illustration: Lars Sjunnesson 

Det var i början. Joakim Åhlund hade 
fastnat för Jockum Nordströms 
myllrande, fantastiska och definitivt 
egenartade bilder. Han bad honom 
göra omslag till Caesars Palace. 
Omslag blev det. Liksom vänskap 
och många timmar med fika och 
instrument. Hobbyspelandet fortsatte 
till en passion. Sådant är vackert. 
Naivt, rörande, det hörs hur kul de har.

Det här är musik som vänskap 
och glädje. Slagverk plus elektronik, 
klaviatur, gitarr på två. De spelar med 
varandra för det mesta och Åhlund 
backar nog upp rätt mycket. Glimtar 
av beundrad blues blandas med 
litet mer kraftfull pop. För det mesta 
låter det som en trevlig musikmix till 
eftermiddagens cocktail. Jag kan 
tänka mig de två i vita smokingar som 
spelar till de klirrande glasen, ibland 
stör de publiken, ibland spelar de så att 
alla glömmer dem.

Nej, det är inget mästerverk våra 
vänner gör, hur mycket respekt jag  
än har för deras hantverk och konst  
i andra sammanhang. Det är trevligt  
och kanske värt att ha för kändis-
skapets skull.

Nu är ju inte Nordström den förste 
konstnären att tafsa på Fru Musica. 
Ernst Billgren hade en olycklig historia 
med sitt band Oslo. All kärlek är inte 
besvarad! Den berömde östtyske 
dissidenten AY Penck har gjort det 
med slagverk, ibland lockade han in 
stora musiker att umgås med sina 
halvdöva entusiastiska trummor. 
Omslagen blev fantastiska och dessa 
album är åtråvärda i dag. Så blir det 
säkert också med det här albumet. 
Omslaget med Nordströms bild svävar 
långt över resultatet på själva skivan. 
Men trevligt är det för det mesta.

Och all musik speglar icke vänskap. 
Det gör denna.

En värmande troskyldighet.

Thomas Millroth

Joakim åhlund & Jockum 
Nordström/Paddan och Hunden
(Kning disk)

I Odense sitter en fabulös musiker, 
producent och filosof (skrivit om  
musik och medvetande bl.a.),  
Jonas Munk, som bänder och vrider 
på rent organiska ljudbilder som 
kopplar ett grepp som på samma 
gång är psykedeliskt, postrockande, 
stillsamt ambient och mekaniskt 
krautrockande. Namnkunniga samar-
betspartners under åren har varit t.ex. 
Ulrich Schnauss och Tortoise, men 
Jonas har också agerat i grupper som 
Causa Sui och Papir på den egna 
etiketten El Paraiso. Nu vågar han 
kliva ut i solskenet under eget namn 
och ”debuterar” med ”Pan” som är 
inspelad på analoga maskiner och 
förstärkare vars bäst före-datum för 
länge sedan passerats.

Varför vissa musiker är helt okända 
här hemma undrar man. I psych-rock- 
kretsar har säkert Causa Sui blivit 
någorlunda kända, men där tar det 
säkert stopp. ”Pan” borde öppna alla 
kritikerrosande slussar, på samma 
sätt som finska Siinais debut  
”Olympic Games” borde gjort det – 
eller åtminstone deras nyliga samarbete 
med integritetsstinne Moonface.

Och skivan (som finns både som  
cd och 180 g lp, en självklarhet 
numera i kvalitetsmedvetna kretsar)?  
Ah, ännu en smältdegel av 
minimalistisk ambientmusik värdig 
Manuel Göttsching eller LaMonte 
Young, elektroniska rytmer på en 
krautrockande förortsgata i La 
Düsseldorf och så en smula, smula 
minnande som amerikanska post-/
stonerrocktrion La Otracina.  
Lugn förbyts i rytmisk kosmokomik, 
återvänder till lugnet, pulserar. Räcker 
som beskrivning? Eller måste jag 
tillägg att det här är mer intressant än 
mycket annat denna späckade vår?

Rekommenderas varmt.

Jan-Erik Zandersson

Jonas Munk
/Pan  
(el Paraiso)

Bandet som efter några framgångsrika 
år i början och mitten av 80-talet lade 
ner -87, har nu återuppstått på platta  
– man har i och för sig spelat live sedan 
2003 men det är först nu man kommer 
med nytt material. Hur det låter?  
Mer som Kevins egna soloplattor än 
som ursprungs-Dexys. Är detta bra 
eller dåligt då? Undertecknad är ett 
stort fan av soloplattan My Beauty 
som måste vara ett av historiens 
mest underskattade album någonsin. 
(Ryktet säger att det endast såldes 
i 500 ex över hela världen men 
sanningen ligger tydligen närmare 
20000, men ändå...) Kevin Rowland 
har en omisskännlig röst som backas 
upp av smakfullt orkestrerat laid-back 
soulpopkomp, allt med en påtaglig 
live-känsla. Överlag ligger det en 
melankoli över låtmaterialet, förvänta 
dig ingen Come On Eileen, och det 
låter mer rökig nattklubbs-crooner än 
upp-tempo-pop. Introverta Me är ett 
utmärkt exempel på skönt tillbakalutat 
komp med pratsång, som KR gör så 
bra att det. Lost är en annan personlig 
låt som speglar sångarens privata 
status. På något sätt känns detta som  
en mer personlig platta än hans solo- 
plattor, så varför kalla det Dexys? Kanske  
för att distansera sig från sin persona. 
Hur som helst så är det jävligt bra, även 
om det inte finns några omedelbara 
radio-hits hoppas jag att den hittar 
sina lyssnare för det är den väl värd!

Tord Johnsson

dexys Midnight Runners  
/One day I’m going To soar 
 (BMg)
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Kära Hjärtanes! Juni månads horoskop av O. Rakel

Gottfried de Walt

Giv faen i ostlådan!Rubber (po devede)

Adi S. Analysieren.

Historia:

Så kom det sig att lille Kalle hade försovit sig.  
När han kom till klassen sa läraren:
- Varför kommer du försent? Har du ingen 
väckarklocka? 
Pojken:
- Jo, men den måste ha ringt innan jag vaknat...

Analys:
Aah sehr schmart kleine Junge gebißt. Wenn Ich im 
Schüle geht habt wir keine Wachenuhr gehabt.  
Wir müßen ans mit der Reveille gewochen und 
wieder bißt wir alle zu Schüle zuzammen marschieren 
gezollt. Ach diesem wahr den Tag! Die Schüleren aus 
heute bißt sehr zu Rausschammen gesind!

Auf Wienerschnitzel wünschen ihren A. Schicklgrüber

Kära Kära Hjärtanes.
Jag är en man med ett litet bekymmer.  
Den här vintern har tagit knäcken på 
mig, min fru och vårt äktenskap. Det har 
varit ett evigt frysande från bådas håll 
och det har så att säga blivit frostigt i vår  
relation. De enda gångerna man varit 
varm har varit då man skottat snö eller huggit ved, 
men säg den glädje som varar för evigt. Min fru har 
jämt och ständigt gnällt över hur mycket hon fryser, 
och att jag inte gör någonting åt det. Jag har erbjudit 
mig att värma henne men får bara ett snorkigt  
”Du skulle må då, VA!” tillbaka. 

Snälla Kära Hjärtanes vad ska jag ta mig till?

Bottenfrusen

Kära Bottenfrusen!  
En sak kan man säga om er män och det är att ni 
saknar helt förmåga att läsa era kvinnor! Vad hustrun 
ifråga naturligtvis syftar på är att du slantar upp 
ordentligt på någonting som kan tina upp hennes 
arma frusna kropp, såsom en längre resa till något 
sydligt, varmt avlägset land, fjärran från den kalla nord. 
Naturligtvis kan hon också syfta på en snygg och 
varm sobelpäls som ska hålla henne varm. Här måste 
du lägga lite tid och vara taktisk när du luskar fram det 
som hon egentligen menar. Mycket vänlighet utan 
andra baktankar är det som gäller, men bered dig 
dock på att det kommer att bli dyrt! Det är det alltid 
när man ska blidka sin fru. 

Kära Hjärtanes!

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Precis när värmen äntligen kommer, kommer 
även hösnuvan som ett brev på posten och som 
vanligt är du lika oförberedd på detta som alltid. 
Dessutom är allergimedicinen, som vanligt vid den 
här tiden på året, slut på alla apotek!

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Du sitter inne och längtar efter strand, hav och 
vatten. Tyvärr är det bara tolv grader i vattnet och 
algblomningen är i antågande. Men snart kommer 
regnet, blåsten och kylan igen, och ordningen och 
den svenska sommaren blir återställd!

Väduren 21 mars – 19 april.
Om du säger v-ä-d-u-r väldigt långsamt låter det 
som om Tomas DiLeva skulle säga ”väder”. Kul, va!?!

Oxen 20 april – 20 maj.
Det blir som vanligt ingen semester får dig i år 
heller. Men du har börjat gilla att arbeta stenhårt 
för minimal skitlön, utan uppskattning från dina 
överordnade. Dessutom har du börjat bocka djupt 
för dessa och tilltala dem ”Massa”!

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Dina schizofrena drag blir allt tydligare på 
sommaren. Pälsjacka – Linne, Snökängor – 
Sandaler, Thermo-overall – shorts, valet är ditt 
men som det ser ut idag går allt att kombinera!

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Du är de ende som kan backa in i framtiden utan  
att bli kallad bakåtsträvare. Det är väl en bedrift  
om något !?!?

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
Allvarligt talat har din stil inte varit modern sedan 
80-talet, men om du håller ut blir du säkert hur hipp 
som helst igen. Typ, hippast på ålderdomshemmet!

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
Det finns alla chanser och möjligheter för dig att 
hitta någon. Några tips: Du borde annonsera på 
”Efterlyst”, låta tillverka gigantiska posters som du 
sätter upp på alla billboards eller åka lättklädd med 
stora plakat på cruisingar. Glöm inte att signera 
dessa aktiviteter med ”Desperat”!

Vågen 23 september – 22 oktober.
Det står och väger mellan om du ska åka till din 
moster i Skövde eller faster i Trelleborg på din 
semester. Välj Skövde om du har råd annars 
strunta i alltihop, förresten. Be om att få jobba 
istället. Pest och kolera, du vet…!

Skorpionen 23 oktober – 21 november.
Just nu trivs du väldigt bra och läget ser gynnsamt 
ut för din del framöver, men undvik att beblanda 
dig med folksamlingar på fler än två personer då 
din folkilskna ådra lätt kan flamma upp så här i 
sommarvärmen.

Skytten 22 november – 21 december.
Lagom till sommaren har du siktat in dig på nya 
mål, byta jobb t.ex. Som rådande konjunktur ser ut 
kan detta leda till en gynnsam utvecklingskurva för 
din del. I latrintömningsbranschen, som exempel, 
skulle du snabbt kunna avancera till förste 
kloakdykare. Det är inga dåliga framtidsutsikter!

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Du kämpar på i din anspråkslöshet, utan att så  
mycket som röna ens den ringaste uppmärk-
samhet eller uppskattning från din omgivning.  
Den är så upptagen av sitt egen självupptagenhet 
att de inte ens har förmågan att ens lägga märke till 
vilken underbar, fantastisk och begåvad människa 
du är. Men din ödmjukhet inför detta faktum har 
inga gränser. Du har ett tålamod som övergår allt 
förstånd. Om alla i hela världen vore som du hade 
den varit en såååå mycket bättre plats att leva i!

Asså denna fimlen hannlar om ett 
mördar däck såm åker om kring  
å dödar fålk. Sen e de nårra såm glor 
po sam tidet. Å dåm dör åsse! Fast en 
snubbe i rull stol klara si men sen dödar 
däcket han åsse fast då e han en tre 
juling. Förr polisen skjuter sönner 
däcket å då bler tre julingen levande.
Å sen ger si tre julingen si ut po vägen 
ijen å samlar ihop ett posse å gammla 
deck. Sen drar dom ti Holly Woood!
Kanon fiml åm man jilla mykkce 
splattttt!!!!
 
\\m// \\m// \\m// \\m//
Ha de!
Jack-Åke, praktikant
jack_ake99@hotmail.com

Toffelhjältar av S. Kald

Mosebacke Monarki

Historia 1:
En man satt i en rabatt utanför en tågstation och 
uträttade sina behov. En vakt gick förbi och utropade:
-  Vad gör ni karl! Sitter ni och uträttar era behov  
i rabatten!?
-  Det står ju på skylten där”, sa mannen och pekade 
på en skylt där det stod: Utnyttja SJs Rabatter!

Analys:
Här hafver hvi i beskådande ett missförstånd å det 
gröfsta. Själfklart hvara det så att denna man göra så 
som man göra annars i sina rabatter nämligen gödslar 
au naturelle. Som man skola kunna förhvänta hväntar 
sig mannen så klart någon form af tacksamhet eller 
någon form af ekonomisk kompensation så som 
anslaget föreskrifver, istället får han finna sig i att 
blifva åthutad af denna imbecillitet till människospillra 
som åkläder sig att upprätthålla ordningen å annans 
räkning. Naturligthvis hafver man här att förhvänta 
någon form af ursäkt från hväktarspektaklet!

Historia 2:
Hört i blomsteraffären:

 – Hur stavar man till chrysanthemum?” frågar det  
nya biträdet.

– Vita eller gula? säger innehavaren.
– Gula.
– G-u-l-a.

Analys:
Det hvara beklämmande att skåda den okunnighet 
i det svenske språk dessa båda hufvudpersoner 
innehafva. Det månne icke hvara så att man hafver 
afskaffat svenskunderhvisning helt och hållet i den 
utbildning man gifver de hvåra som skola sig till 
florister? Sålunda hvara det hög tid att se öfver denna 
utbildning så att de åtminstone kunna stafva till så 
enkla saker som hvåra hvanligaste färger!

Test-Fnisse 13

En tjänsteman på Ambassaden för 
Mosebacke Monarki tog härom-
tisdagen en tur i Tomelillatrakten med  
det s.k. pågatåget, för dagen 
vid namn Björn Ranelid. 
Ambassadstjänstemannen passade 
på eftersom det i Mosebacke ryktas 
att den s.k. Region Skånes s.k. 
trafikdirektör ska gå från sin post. 
Men det gör han väl först sedan han 
avskaffat alla andra sätt att förflytta sig 
på? Han förväntas inte lämna något 
spår efter sig.

Gottfried de Walt är känd som nyhetsankare för ekonominyheterna 
på tv. Vi publicerar här exklusivt hans personliga 
minnesanteckningar från finanskrisen.
 ”Stormy för fan, vänta. Vad är problemet? Det är ju en win-win-
situation. Vad är det du inte förstår?”, ropade jag.

Det var för sent. Dörren smällde igen och jag hörde ett par 
splitternya Manolos försvinna i natten. Jag satte mig ner på 
hotellsängen och begravde mitt ansikte i händerna. Hur var det  
Per Gessle formulerade saken, nu igen? 

It must have been love. But it’s over now.
It must have been good but I lost it some how
Kör en snabb translation på den:
Det måste ha varit kärlek. Men den är över nu.
Det måste ha varit en win-win situation. Men resultatbilden blev 

mer negativ än förväntat. 
Låt oss ta det från början. När jag anlände till Vilnius var allt jag 

hade en adress. Jag satte jag mig i en taxi med en bukett rosor av 
plast i famnen. Jag kördes till en fastighet utanför stan i akut behov 
av renovering. Jag ringde på. Dörren öppnades. Där stod hon. 
Stormy. Jag kände igen tapeterna från hennes webcamshow.  
Min kropp fylldes av komfort och välbefinnande. 

”Do you remember my username Svenskt Stål? I love you!”,  
sade jag och fortsatte:

”Yes I am from Sweden. Your more developed and design 
concious neighbor in the west. I have plenty of money”

Jag hade planerat vårt möte i minsta detalj. Jag gick igenom dagens 
aktiviteter i punktform. 1) Presentation. Vi berättar lite om oss själva. 
2) Vi upprättar en elektrisk stämning. 3) Vi jagar varandra nakna. 

Det började bra. Vi åkte taxi till stan och gick på en shoppingtur 
i de modebutiker som inte hunnit slå igen till följd av finanskrisen. 
Kravaller rasade på Vilnius gator. Vi åt middag på en global 
restaurangkedja. Återvände till mitt hotell där jag spelade Spanien 
om och om igen på flygeln i hotellbaren. På många sätt påminde 
alltihop om den där scenen i filmen Pretty Woman. Det var senare 
på hotellrummet det gick snett. Kanske var min omsorg en smula 
missriktad. Men allt jag ville var att ge Stormy ett garantipaket för 
sexuell njutning. Jag kunde inte riskera att misslyckas som jag gjort 
så många gånger förut.

”Det här är egentligen inga konstigheter”, sa jag. ”Det är en vanlig 
Black & Decker till vilken jag har kopplat en så kallad dildo. Här, det 
är bara att plugga in sladden.”

Hon stirrade med skräck och avsky. Sedan vände hon på klacken 
och försvann ut ur mitt liv. 

”Stormy, för fan. Vänta!”
 
Dagens börskurser:
Stockholm OMX: -0.2
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.)

Nu haver jag ånyo i samband med 
helgens passerande utsatts för 
illasinnade angrepp av sannolikt 
unga naiva radikaler vars ideologiska 
hemvist kan kategoriseras som 
tveksam. Deras missriktade hat, mot 
föräldragenerationen inklusive den 
ospecificerade skara av förtryckare 
vilka av dessa kverulanter klassificeras 
som aristokratin, tycks ha lett dem  
i riktning mot min boning. I huvudsak 
syftandes till att manifestera sitt 
uttryckliga missnöje med allt från  
den lagstadgade nioåriga skolgången 
till påbudet att före sänggående 
samtliga dagar i veckan bruka 
dentaltillsyn medelst borste och 
mintsmakande tandpasta.
  Oavsett orsak och tårdrypande 
ursäkt skulle jag hur som haver vilja 
överlämna följande budskap till dessa 
slynglar: Giv blanka fan i min postlåda!
  Alltså, när min nya brevlåda varit 
på plats nätt och jämnt ett dygn och 
jag på lördagsmorgonen tassade 
ut till postlådan för att hämta min 
morgontidning noterade jag att texten 
POST medelst taffligt bruk av svart 
sprejfärg numera löd: OST. Varför? 
Hur tänker folk?  På vilken grund 
skulle jag vilja sätta upp en ostlåda 
utanför grinden? För att be om ost 
från förbipasserande eller skänka till 
ostsugna flanörer? Så jag rotade fram 
en guldfärgad märkpenna och målade 
dit ett propert P igen. Tänkte inte mer 
på saken under lördagen då jag under 
obarmhärtigt hot om psykologisk terror 

tvingades paradera runt i stadens 
skoaffärer med ett junoniskt exemplar 
ur Lottakåren.
  I begynnelsen av söndagens 
hundpromenad i arla morgonstund 
slängde jag så vid passagen av min  
grindstolpe ännu ett getöga i riktning 
mot postlådan och minsann.  
Någon illbatting hade ånyo varit 
framme och sprejat om lådan till en 
OST-låda. Återigen målade jag under 
söndagsförmiddagens första hälft dit 
ett snyggt P invid osten.
 Så när jag denna dags morgon 
kommer uttassande i morgontofflorna 
för att hämta mina morgontidningar 
finner jag dessa fastkilade i grinden. 
Ytterst besynnerligt, vadan detta 
tänker jag. Slänger en blick mot 
postlådan. Men vaff…! Texten är ännu 
en gång ändrad till OST. Lyfter på 
locket. Finner lådan smockfull med 
just OST. Vet inte hur missdådarna fått 
tag på all osten, men att köpa ost för 
femhundra kronor enkom i syfte att fylla 
min brevlåda tyder på tämligen stort 
arrangemang bara för en ordvits skull. 
Beklagligtvis rörde det sig inte om 
Grevéost i lådan, vilket rimligtvis hade 
varit det mest uppenbara alternativet.
  Jag ämnar nu, tills dess jag lyckas 
gripa dessa illgärningsmän på bar 
gärning, spreja framsidan av min 
postlåda svart och med guldpenna 
skriva GREVÈ. Inunder tänker jag 
texta: Ingen Svecia, tack. Men gärna 
Gouda! Jaja, till middag är ostkaka 
anbefallet!
 
Cylinderhatt!
Grefvé Fågelsparre
 
PS: Ponera att varje svenskt 
hushåll framledes monterade upp 
en ostlåda utanför fastigheten där 
förbipasserande kunde lämna ost. 
Hade det då förekommit motsvarande 
Ingen reklam, tack. Men gärna 
IKEA-katalogen-lappar med orden; 
Ingen svecia, endast cheddar tack! 
Frågetecken? DS

Av: Thomas Olsson

Med stomme av lättaste al
läst av den mjukaste läder
sula av räfflat gummi
passar i nästan alla väder

Tänk på alen där den stod
i sumpig mark slagit sin rot
avverkad för sitt virke
nu vilar den under din fot

Kossan i godan ro idisslande
betande lugnt på ängen grön
när mjölken så småningom sinat
för skinnet hon ger sin lön

Nu sitter de på din fot
du tar dem på dig när du vill
lämna hemmet för en stund
tänk på de som fick sätta livet till






