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Sommarens fluga

För er som undrar vill jag påpeka att
den där gamla ramsan ”Flyg fula fluga
flyg, och den fula flugan flög” inte
fungerar. Inte hemma hos mig i alla fall.
Det är sällan jag påstår att jag innerligt
hatar någonting, men jag hatar flugor.
De är äckliga, onödiga, irriterande,
ohygieniska och dumma i hela sina
små flughuvuden, och deras enda
avsikt tycks vara att ställa till trubbel
och förstöra ens goda humör
och aptit. Därför funderar jag starkt på
att skriva en motion till riksdagen
i vilken jag tänker föreslå att de tillsätter
en utredning för att klargöra om
det finns någon möjlighet att införa
flygskatt för flugor, och förslagsvis
bör denna gå under benämningen:
Flugskatt. Nu när man ändå tycks
spara in pengar på att låta utsatta
i samhället få det ännu svårare så
finns det säkert någon välavlönad
pappersvändare, med bristfällig syreupptagning och naturligtvis helt utan
personligt ansvar, som tycker att detta
är ett mycket bra och kreativt initiativ,
tillsätter en utredning och på så vis
kommer fram till att man inte kommer
fram till någonting angående detta!
Har man gjort militärtjänst glömmer
man aldrig de flugsurrande dassen
man tvingades begagna ute i spenaten.
När det är dags att kvarta lägger man
sig för att få njuta av att glida i och ur
dvalan med munnen på vid gavel, med
tungan torr som en genomsnittlig öken
och gomseglet fladdrande tryggt likt
den varma luften ovan en asfalterad
amerikansk highway. Vem hittar dit?
Just det: äckelflugan. Man flyger upp
hostande och riskerar såväl whiplash
som att bli indragen i ett utdraget
kuddkrig. Det är alltid jag som tvingas
visa vit flagg med örngottet. En tidig
förlust sitter i resterande dag. Och om
man är stressad när det är värmebölja
och dessutom sitter i bilkö, och en fluga
kryper på halsen; har ni sett Falling
Down så vet ni att det kan sluta illa!
En sommarkväll med perfekt väder,
när man sitter ute i trevligt sällskap, där
det berättas riktigt roliga rövarhistorier
kring grillen, med en stor härlig halvt
kremerad Yabba-Dabba-Doo-stek på
gallret, vem hittar dit och landar
på den? Just det: flugan. Sover man
och har lyckats sträcka ut ett ben
under täcket, nog fan vaknar man
av den kryper just där. Och kanske
värst av allt: är man på konsert, är
sådär lagom lagom uppölad och står
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Maria Yngve

och myser och tycker att tillvaron är
ganska jäsig och sjunger, eller vad man
ska kalla det? med i slutet av Born to
Run: ”o-o-o-oo…”, ja då kommer en
bevingad kretin störtdykande in på mina
stämband och lägger sordin på hela
stämningen. Just nu, i skrivande stund,
är jag förföljd av en spyfluga. Jag vet
inte om den har råkat navigera fel och
hamnat i mitt hem av en slump eller det
är något annat som ligger bakom det
hela? I dessa tider är det inte konstigt
att man är lite konspiratoriskt lagd,
och flugan stör mig något alldeles
vanvettigt. Tidigare plockade jag fram
gårdagens lasagne, och placerade
Julian Lassagne- formen, jag kallar
den så eftersom den läcker, på bordet
Genast hörde jag ett avlägset surrande
komma närmare. Det smårycker i mitt
högra öga, jag håller på att spricka
av ilska och min närmaste omgivning
måste handgripligen hindra mig
från att springa ut och ta en stor
spade för att lära den veta hut med
ett dubbelfattat backhandgrepp.
När jag därefter ändå hade slagit
sönder halva hemmet utan att träffa
flugan, och låg utpumpad likt Toker
efter dennes trumsolo, med tungan
hängande som en röd slips bland
spillrorna av mitt hem, då hade flugan
hittat dörrspringan, flugit ut, och
sedan vänt sig om och pekat finger
mot mig. Antingen är flugor något så
in i (censur) ointelligenta eller så är de
planetens modigaste djur. De borde
rimligtvis inse att det är farligt att
komma i närheten av mig eftersom jag
slår efter den med närmast liggande
tillhygge så fort den kommer inom
räckhåll, men icke. Flugan borde ha
ett varningssystem, en röd lampa som
blinkar och tutar när den kommer in
i mitt luftrum så att den håller sig borta,
tycker jag. Men icke, den fortsätter
med sitt burrande och flyger kors och
tvärs och landar gärna i min närhet.
Vad vill den mig? Vill den något
överhuvudtaget? Har den ett
uppdrag, en mission? Har flugornas
ledningsgrupp dragit upp en strategi
och visat bilder på folk som de bestämt
sig för att irritera just den dagen, tagit
fram mappar, dokument, diagram,
fakta och medicinska journaler så att
den skulle veta exakt hur den ska gå
tillväga, vilka knappar de ska trycka
på för att utlösa min inneboende
aggressivitet? Studerar den mig och
tänker: ”Hur kan han vara så korkad

att han sitter och glor på en skärm,
knattrar lite, kliar sig i håret, dricker
kaffe och sträcker på sig?” Värst av
allt: flugan satte sig på köksbordet, på
skaftet av min sked som stod
i filmjölken när jag satt och åt frukost
och läste tidningen. Vad är detta
om inte en ren provokation och en
krigsförklaring? Efter att ha spenderat
onödigt mycket av mitt dyrbara liv på
att reta mig på en fluga, var jag på väg
att lyfta luren och ringa jourhavande
medmänniska och be denne komma
över med en flugsmällare.
Men i (censur) heller, här ska inte bli
någon äcklig fläck på mina tapeter som
för all framtid, eller åtminstone tills den
dagen vi tapetserar om, kommer att
påminna om flug(censur). Kollar runt
under vasken om det finns något
flugutrotarmedel tillgängligt: Grön
såpa, Svinto, Yes och wettexdukar
är ingenting man tar livet av en fluga
med direkt, och jag tror inte att det är
så speciellt effektivt att försöka kasta
myrdosor på den! Här krävs strategi,
list, uthållighet och en Stora Stygga
Vargen-slughet. Funderade först på
att slå två flugor i en smäll genom att
hyra en Fluga maskeraddräkt, för att
på så sätt kunna närma mig flugan utan
att den misstänkte någonting, men det
fans ingen kostym ledig (se där, fler
som kommit på denna geniala idé!).
Jag fick istället bege mig till närmsta
lågprisvaruhus och inskaffa ett
regelrätt exterminator-set innehållande
klisterremsor, Radar, en burkläsk med
en senapskuleförsedd utflygande
boxhandske som exploderar med en
krockkuddes hastighet när en fluga
satt sig i närheten, flugsmällare original
och en roll on. Något oklart vad jag
skulle använda den sistnämnda till?
Jo, armhålan! Har vid tidigare tillfälle gjort
ett misslyckat försök med köttätande
växter, men de jagade inga flugor,
snarare dog de som flugor, hur de nu
gör när de dör? I akt och mening att
smida medan flugsmällaren är varm
blir jag av med flugan, men får istället
sällskap av en svärm blomflugorna
som cirkulerar ovan fruktfatet som
landande flygplan. Trött av att ta itu
med flugproblemet lägger jag mig en
stund för att vila men vaknar efter en
liten stund på grund av att någon med
kalla fötter knallar runt på min panna.
Jag är i den stunden glad över att
flugorna åtminstone inte bär trätofflor,
alltid något …
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Nils Lofgren

Någon måste
få jobbet gjort!
I en karriär som spänner över 40 år har Nils Lofgren lyckats skaffa sig en unik nisch i musikbranschen.
Nils är lyhörd, spelar med en subtil elegans och utgör en trygg musikalisk grund för de stora artisterna att
stå på. Han är stjärnan som får andra stjärnor att blända oss, utan att kräva något ljus själv. Hemligheten
med den här typen av stora gitarrister är inte att de klarar av att vräka på med flakvis av gitarrer, utan att de
istället ransonerar och spelar exakt rätt saker på rätt ställen och undviker att spela där det inte behövs, och
det mina vänner, det är en svår konst.

Nils Lofgrens far föddes i Värmland
men emigrerade till USA med sina
föräldrar som treåring. Men sina värmländska rötter glömmer han aldrig.
Han har besökt sina kusiner i Värmland
flera gånger under årens lopp och på
youtube finns ett klipp där han med
midsommarkrans på huvudet spelar
dragspel med ett gäng folkmusiker.
Han ser fram emot att få träffa tjocka
släkten när han återvänder i sommar.
Ska vi kanske göra intervjun på
svenska?
Nej, det tror jag inte skulle bli så
lyckat, ha ha, det enda ordet jag är
riktigt säker på är ”tak”, säger Nils
på knagglig svenska. Jag föddes
i Chicago och tyvärr kan jag, likt
många andra amerikaner, bara tala
ett språk. Men jag har varit i Sverige
många gånger under årens lopp och
jag trivs i Sverige. Det känns tryggt,
och jag och min hustru Amy gillar att
ströva runt.
Du började med dragspel.
Ja, jag spelade klassiskt dragspel
från 6 års ålder tills jag fyllde 15. Det
var min bror Tommy som fick mig att
upptäcka gitarren eftersom han lirade
hemma och i den vevan upptäckte
jag rock’n’roll. Tommy visade mig en
del gitarrackord och jag älskade det
och arbetade hårt på att lära mig.
Efter ett tag hittade jag några lärare
i närheten av där jag bodde, och tog
gitarrlektioner. Under ett par år var
det bara en stor hobby men 1968,
som sextonåring, bildade jag bandet
Grin och gav mig ut på vägarna. Och
det var 44 år sedan, så det har varit
en stor och lång resa. Jag är verkligen
tacksam över att jag fortfarande får
jobba med det jag älskar.
Dragspel, har du hört Livet
i Finnskogarna med Kalle Jularbo?
Hmm… nej, det tror jag inte att
jag gjort.

Du måste be dina värmländska
släktingar skicka över några svenska
heta dragspelsvax till dig.
Kan du känna att Clarence är
närvarande på scen?
Absolut. Jag stod vid sidan om
honom under 27 år och jag känner
hans närvaro varje kväll vi spelar.
Clarence var en av mina bästa
vänner både på och vid sidan av
scenen. Vi talade med varandra
varje vecka även när vi inte arbetade
tillsammans, så jag känner att han
är närvarande varje gång vi går ut på
scenen med the E Street Band.
Är det så att du nästan hör Clarence
på de ställen han brukade spela?
Numera har vi ju två som spelar
saxofon, bland annat Clarence
svåger, och jag tycker att de är
väldigt duktiga musiker. De gör
ett fint arbete på ett värdigt och
trovärdigt vis men visst, Clarence
var unik. Han hade ett eget sound
i sin saxofon och var en speciell
person och en fantastisk musiker,
men jag måste ju lyssna på de
musiker som jag arbetar med
för tillfället.
Tycker du att E Street Band låter
annorlunda nu när Clarence inte är
med längre?
Absolut. Ingen har Clarence sound
och den speciella personkemin finns
ju inte längre i bandet. Hans historia
tillsammans med Bruce är betydligt
längre än säg mina 27 år i E Street
Band. Vi har ju utökat medlemmarna
i bandet och är numera 18 personer
på scen. Vi har anpassat oss efter
våra förutsättningar. Även om vi
saknar Clarence och Danny oerhört
mycket och aldrig kan ersätta dem,
så tycker jag att vi är i storform.
Bruce själv har kanske aldrig varit
bättre än just nu. När vi väl går ut på
scen så vet vi vad vi ska göra, och

gör det. Vår målsättning är alltid att
ge alla som köpt biljett en speciell
kväll som de aldrig ska glömma.
Man får uppfattningen att ni bara
spelar och har roligt hela tiden när ni är
på turné!
Jo lite grann är det ju så, faktiskt.
Bruce har valt människor som han
gillar och som han trivs tillsammans
med, inte bara rent musikaliskt utan
även på det rent personliga planet.
Vi är ju ute under så pass låg tid att vi
nästan blir som en enda stor familj.
Då är det väldigt viktigt att vi trivs
tillsammans, och det gör vi verkligen.
Vi träffas på och vid sidan av scenen.
Vår show är väldigt fysiskt krävande
och lång, så det krävs att vi tränar
och håller oss i form. När vi spelade
i New Orleans så ramlade jag och
slog i en högtalare och skadade mig.
Därför är jag tvungen att göra sjukgymnastik varje dag. Nästan alla
tränar på hotellens gym under
turnerandet, inte galet mycket utan
enbart för att vara i form och ta hand
om sig. Det handlar ju om att må bra
och att klara av att framträda.
Hur ser det ut backstage, inför en
show, vad gör ni?
Det är lite olika, men själv så tränar
jag och försöker att räkna ut vilka
låtar som Bruce kommer att vilja
kasta in oannonserat. Han ändrar
låtlistan hela tiden vilket är kul.
Bruce ändrar inte bara låtarna utan
även solon och arrangemang utan
att han egentligen riktigt tänker på
det själv. Han kanske bara pekar på
en mitt i låten, vilket betyder att man
ska spela ett solo. Det är verkligen
kul att utsätta sig själv för den typen
av risk och improvisation med låtar
som man aldrig spelat förr. Jag har
ju lärt känna Bruce väldigt bra och
kan mer eller mindre se på honom
när han planerar att kasta in något

oväntat i showen. Då ser jag till att ge mig iväg
för att plocka upp en ny gitarr, men oftast ändrar
han sig igen vilket innebär att jag trots att jag bytt,
ändå har fel gitarr. Jag har ju cirka 50 instrument
med mig, däribland dobro, banjo, pedal-steel,
gitarrer, pedaler och en massa annat. Så det
finns ständigt saker att träna på, och så måste jag
träna på sången. Det är som ett stort pussel att få
ihop alla delar. Men aldrig på ett galet sätt, utan
det är så arbetet ser ut och det är väldigt lätt att
vakna varje morgon och se fram emot kommande
framträdande. Jag reser alltid tillsammans med
min akustiska gitarr, och tränar och testar nya
idéer. Vi har frihet att testa nya infall i låtar, men det
är en resa, inget race. Visst sker det musikaliska
misstag, men det är kul, och man kan aldrig göra
mer än sitt bästa.
Ditt bästa är ganska bra Nils.
Tack Lars, som musiker som gillar jag ju verkligen
att framträda och har hållit på med det under större
delen av mitt liv. Jag var ju bara 18 när jag gjorde
After the Goldrush med Neil Young. Jag gillar att
vara med i ett band, och även att ha ett eget band.
Jag har också en del idéer om att samla musiker
som improviserar, så kallade blind date-jam, där
ingen vet vad som kommer att spelas, man bara
gör musik för stunden. Väldigt spännande och det
skulle vara kul att dokumentera.
Du och Mark Knopfler tillsammans i ett blind datejam, det vore något!
Mark Knopfler är en av mina favorit-gitarrister, så
det vore verkligen kul. Jag minns när Dire Straits
spelade på Wembley Arena, och Mark bjöd in mig
ett par kvällar till att vara med och spela, så det
vore verkligen kul.
Är där någon skillnad på Boss-Bruce och
Bruce-vän?
Ja självklart, men ingenting som är konstigt utan
bara den helt vanliga skillnaden som med mig själv.
När jag är på scen och arbetar är jag fokuserad och
vet vad som ska prioriteras. På scen är Bruce bara
en vanlig hygglig kille och utanför scen när vi reser
är allting väldigt vardagligt. Vi är som sagt ett gäng
som umgåtts under många år och vi har väldigt
trevligt tillsammans.
Vad gör ni egentligen backstage före en spelning?
Vi diskuterar musik och spelar låtar. Vi brukar
turas om att agera DJ:s, Steve är väl den flitigaste
av oss. Alla håller på med musik. Roy Bittan
arbetar med en vacker instrumental soloplatta
som jag medverkar på i ett par låtar. Den kommer
förmodligen att släppas senare i år. Vi gör vårt
hemarbete, gör oss redo för showen. Vi har en
VIP-avdelning där inbjudna människor kan mingla,
men jag tycker inte att det är så bra med gäster när
vi ska spela, det är ju en arbetsplats och att träffa
vänner på sin arbetsplats blir sällan så bra.

”Bruce ändrar inte bara låtarna utan även solon och
arrangemang utan att han egentligen riktigt tänker på
det själv. Han kanske bara pekar på en mitt i låten, vilket
betyder att man ska spela ett solo. Det är verkligen kul att
utsätta sig själv för den typen av risk och improvisation
med låtar som man aldrig spelat förr.”
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Johan Berthling och
Andreas Söderström

Har du någonsin tröttnat på musik?
Aldrig. Visst händer det att jag blir
frustrerad när jag håller på med
en ny låt, men då lämnar jag det
en stund och sysslar med något
annat ett tag. Min hustru gav mig en
harpa för ett par år sedan som jag
använder på nya plattan. Harpa är
ett speciellt instrument som är lite
knepigt att lära sig att behärska,
men jag har lärt mig en del licks.
Fast jag är ganska långt ifrån att
kunna behärska instrumentet.
På din senaste skiva Old School heter
en av låtarna Ain’t Too Many of Us Left,
är det lite så du kan känna?

någon gitarr så Neil lånade ut sin
Martin D 18 till mig. Det är faktiskt
samma gitarr som är med på den
stora innerbilden på konvolutet, den
står lutad mot väggen. Han lånade ut
den till mig och därefter fick jag den
av honom. Just den gitarren är förstås
väldigt speciell och jag tar den inte
med mig när jag turnerar. Men jag
använder den på skivan Nils Sings
Neil. Just att i så pass unga år få vara
med om att spela in med Neil Young
har betytt mycket för mig som musiker.
Producenten David Briggs var som en
storebror för mig under den här tiden.
Jag bodde hos honom och han lärde

”Jag har ju cirka 50 instrument
med mig, däribland dobro,
banjo, pedal-steel, gitarrer,
pedaler och en massa annat.”
mig väldigt mycket. Bland annat hur
Ja, faktiskt. Jag fick idén till titeln
viktigt det är att vara fokuserad
då jag låg på sjukhus och hade
och passionerad när man jobbar.
fått mina höftleder opererade,
Med Tonight’s the Night var det
de var helt uppslitna på grund
annorlunda. Det är en temaskiva där
av all basket jag spelat och alla
allt gjordes live. Neil ville till och med att
trampolin-flips. Ett par dagar efter
vi skulle spela in låtarna innan vi kunde
själva operationen när jag låg i min
dem ordentligt. Just för att få en så rå
sjuksäng och hade fruktansvärt
och osminkad inspelning som möjligt.
ont, trots all medicin, så började
Du och din medverkan på Neil Youngs
telefonen ringa och folk önskade
mig ett snabbt tillfrisknande. Min fru MTV Unplugged, är en stor anledning till
att den blev så fantastisk som den blev!
Amy räckte mig telefonen det var
Tack. Jag vet att de först spelade in
Neil Young som ringde. Vi pratade
i New York, men Neil blev så missnöjd
en god stund och innan vi sade hej
att han ville göra en ny inspelning
så sa han: ”You got to heal up and
i Los Angeles istället och bad mig
get well, we need you around, there
medverka. Jag gillade verkligen hans
ain’t too many of us left”. Mina höfter
dåvarande band från Harvest Moonhar återhämtat sig och jag har inte
plattan. Vid ett tidigare tillfälle hade
ont i dem längre, men jag kan inte
jag spelat med bandet på The Bridge
spela basketboll som jag alltid gjort
School välgörenhetskonsert, så Neil
och min trampolin har jag tvingats
visste att jag förstod hur jag skulle
placera i garderoben. Men annars är
kunna förstärka och komplettera
jag i fin form och rör mig obehindrat.
bandet på ett bra sätt. Neil vet också
På tal om Neil Young, du använder
att jag gillar hans musik. Jag är ju
fortfarande samma akustiska gitarr
i första hand en låtskrivare så när jag
som Neil använde på After the
spelar tänker jag främst på själva låten
Goldrush?
och håller mig ur vägen för sångaren.
På den tiden ägde jag själv inte

En av mina favoriter är Long May
You Run, men den höll på att inte
komma med, Neil stoppade låten två
gånger och sade plötsligt: ”This ain’t
gonna happen, let’s move on” och
tittade ner på nästa låt. Jag avbryter
i princip aldrig och lägger mig inte i,
men den här gången tittade jag på
Neil och sade: ”Hey, please, don’t
skip Long May You Run”. Då sade
han: ”Well, it’s not feeling right”, och
jag replikerade: ”Well, take som time
till it feels right”. ”Well you count it
off”, och det gjorde jag. Jag räknade
in låten och det blev den versionen
som är med. Det var en av få gånger
jag har bett Neil om att inte överge
en låt. Han har ju så otroligt många
att välja mellan, men den är en av
mina absoluta favoriter.
Du har tagit hand om Willie Nelsons
legendariska gitarr också!
Ja på sätt och vis. Det var så att när
jag spelade in plattan Sacred
Weapon så skrev jag min första låt
på bottleneck dobro, In Your Hands.
Låten var en julklapp till min hustru.
Willie Nelsons manager fick Willie
Nelson till att göra en duett med
mig på låten, en av mina absoluta
höjdpunkter i min karriär. Willie skulle
framträda på en gala som hölls av
skådespelaren Robert Redford på
Kennedy Center. Då Willies gitarrist
blev dålig och inte kunde medverka
så frågade Willies manager mig om
jag ville ersätta honom, vilket jag
naturligtvis gärna gjorde. De ville
inte ta med en roadie och frågade
om jag hade någonting emot att
ta hand om Willies kända gitarr
och stämma den till framträdandet.
Så jag hade hans gitarr i tre dagar
och spelade, stämde och skötte om
den på bästa tänkbara vis, och det
var naturligtvis en stor ära.
Lät den bra?
Naturligtvis. Fantastiskt. Men ingen
kan få den att låta som Willie.
Som gitarrist, vem har inspirerat
dig mest?
Jimi Hendrix och Jeff Beck,
utan tvekan. Det finns många
otroligt duktiga gitarrister, men
dessa två är definitivt de absolut
största för mig och spelade/spelar
i en helt egen division. Jeff Beck är

den största nu levande gitarristen utan tvekan.
Mitt band Grin agerade förband till Jimi Hendrix
vid tre tillfällen, och jag följde Hendrix konstant.
Detsamma med Jeff Beck, jag brukar gå backstage och prata med honom när tillfälle yppas.
Du tog ju över efter Little Steven i bandet. När han
återvände blev ni helt plötsligt fyra gitarrister!
Ja, vi kunde ju inte ha en massiv gitarrvägg, och jag
är ju en ”swing man” som fuskat med en del andra
instrument under alla år. Jag spelade till exempel
piano på After the Goldrush, men eftersom
E Street Band redan hade två fenomenala
keyboardspelare så kändes inte heller det som
någonting som lockade. Men en dag frågade
Bruce Steve och mig om vi spelade pedal-steel,
vilket ingen av oss gjorde, och då kom jag på att
jag kanske skulle testa lite nya utmaningar på
nya instrument. Jag fick lite lektioner på band
av duktiga musiker och började lära mig ganska
snabbt. Jag räknar mig fortfarande som nybörjare,
men jag har lärt mig en hel del. Jag beslöt mig
för att jag ville lära mig att hantera flera verktyg
som kunde vara bra att ha i min verktygslåda, och
när det gäller rock’n’roll så finns det ingen större
verktygslåda än E Street Band.
Har du över huvud taget ork, lust och möjlighet att gå
och lyssna på andra band själv?
Just nu är jag inne i en oerhört intensiv period med
min egen skiva och turnerande så jag har ingen
chans att gå och lyssna på något band. Jag lämnade
mitt hem den sjätte januari för att börja repa med
E Street Band och därefter har det varit full rulle.
Jag har så mycket att spela själv och så många egna
idéer att utveckla att jag inte hinner med någonting
annat. Och när jag väl någon gång får komma hem
en stund så värderar jag det så mycket att jag inte
gör någonting annat än att just vara hemma.
I slutet av månaden är det dags för Göteborg, har du
dragspelet i högsta hugg?
Nej, inte den här gången. Förra gången framförde
jag Idas sommarvisa på dragspel. Så blir det inte
denna gången, men vi ser alltid väldigt mycket fram
emot att få besöka Sverige. Och när denna turné
är över så hoppas jag kunna återvända med min
akustiska duo.
Full fart för Mr Lofgren, alltså, och 60 is the new 18,
som han sjunger…
Lars Yngve

Johan och Andreas har gjort musiken till SVTserien 30 grader i februari som precis getts ut
på skiva. Den här intervjun handlar dock om
en variant av nationalsången de gjort för den
svenska filmen Avalon.
Presentera vilka som spelar och vad ni
spelar på nationalsången i Avalon.
Andreas spelar trumpet och esshorn och vi har gjort arrangemang,
mix och inspelning tillsammans.
Skrev ni musiken för filmen eller var det
de som jobbade med filmen som bad
att få ha mer er färdiga musik?
Erika Wasserman som är filmens
producent hörde av sej till mig med
frågan om att skriva ett arrangemang på Nationalsången. Vi skrev
lite annan musik till filmen, men där
valde man annat.
Hur kom musiken med i filmen? Är ni
som musiker och Axel Petersén som
regissör med och samtalar eller är
det mer att ett förlag jobbar med er
musik och någon filmsättare för filmen
pratade med dem?
Vi träffade Axel ett par ggr och
pratade om hur musiken skulle göras
och det var lite fram och tillbaka
innan det blev rätt. Axel kom till
studion till sist så att allt blev som
han ville ha det. Känns som att
regissörer och musikfolk talar lite
olika språk ibland så det gäller att

hitta gemensamma uttryck och
vara tydlig.
Pratar en regissör i bilder och musiker
i toner eller hur skiljer det sig åt?
Vi hade ju aldrig jobbat med Axel
tidigare så vi visste inte heller exakt
vad han var ute efter, men visst bilder/
toner ligger nog nära sanningen.
I vilket skede såg ni Avalon? Som färdig
film eller i arbetet?
Vi såg filmen i olika klippstadier.
Vi blev båda positivt överraskade
över slutversionen på premiären.

Tvekade ni över att medverka?
Ingen tvekan om att vi ville medverka i detta. Det är
en film som vill nåt annat och är annorlunda och det
vill man ju sympatisera med.
Hade det varit annorlunda om de frågat om att
ha med en redan utgiven låt med era band Tape
eller Ass. Resonerar ni att en låt kan ha en så stark
egen karaktär att man inte vill blanda ihop den
med och förknippa den med en viss scen i en film,
eller tycker ni att det är roligt att medverka även
med befintlig musik så länge det är något ni kan
sympatisera med?
Nej, är det nåt man tycker är bra är det ok att

”Tror ingen av oss har nåt djupare
förhållande till den så därför är det
lättare att närma sej den ganska fritt
och göra nåt som mer liknar ett eko
av den. Den finns ju där men ändå
inte på nåt vis.”

använda men det är ju bättre om
man får göra musik speciellt för
sammanhanget.
Har ni några egna musik-i-film-favoriter
där musik och bild passar fint ihop?
Andreas - Mystery Train (Jim Jarmusch,
musik John Lurie), Johan - Nobody
Knows (Hirokazu Koreeda, musik
Tate Takako).
Hur är ert förhållande till Nationalsången
sedan tidigare? Gillar ni den? Och
hur fritt kan man spela den utan att
den övergår från nationalsång till ett
nytt verk?
Tror ingen av oss har nåt djupare
förhållande till den så därför är det
lättare att närma sej den ganska fritt
och göra nåt som mer liknar ett eko
av den. Den finns ju där men ändå
inte på nåt vis.
Jerker Kaj
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Mohammed
Abed
I sommar har 3, 5 år har passerat sedan Israels ”Operation gjutet bly”
ägde rum i Gaza vintern 2008/2009. De tre veckor operationen varade
blev några av de blodigaste i Gazas historia. 1400 palestinier och
13 israeler dog. Några månader efter operationen medverkade den
palestinska fotografen boende i Gaza, Mohammed Abed, i en intervju
för Nya Upplagan. Han berättade om upplevelserna under vad som
blev intensiva dagar och nätter för honom. Mohammed Abed arbetar
för den franska nyhetsbyrån AFP. Eftersom utomstående journalister
inte fick tillträdde till Gaza, då israeliska armén förklarade området
som ”stängd militär zon”, blev trycket på journalister på plats än
hårdare. Jag kontaktade Mohammed Abed igen nu om minnen som
etsat sig fast och besvikelsen över omvärldens tystnad.
Jag försöker leva i nuet men jag
glömmer aldrig all död och allt blod,
säger Mohammed Abed.
Den 27 december 2008 var dagen
då operationen inleddes. En dag som
varje år är en kamp med minnen från
vad Mohammed bevittnade genom
sin kameralins. Som fotograf har han
lärt sig skildra krig och smärta genom
bilder men inte hur man förhindrar
att de orsakar smärta. Han förklarar
det som att bilderna går att radera på
hårddisken i datorn men inte från hans
eget minne.
Jag har aldrig fått tillgång till ”delete
funktionen”.
Första gången jag hade kontakt
med Mohammed var i februari 2009,
knappt en månad efter eldupphör,
22 januari. Hans bilder fanns med
på en utställning om ”Operation
gjutet bly” på Virserums konsthall
i Småland. Mohammed gav uttryck

Goldstonerapporten med 36
dokumenterade händelser om
eventuella krigsbrott. Även människorättsorganisationerna Amnesty,
Human rights watch, israelsika
B´tselem och israeliska soldater från
organisationen Breaking the silence
har vittnat om brott mot internationell
humanitär rätt.
Ett av de krigsbrott Israel
anklagats för är användningen av
vit fosfor. Vit fosfor självantänder
eller exploderar i kontakt med syre.
Brännskador kan vara dödliga och
skapa djupa sår genom att ämnet
absorberas av huden. Israel hävdade
länge att de agerat i enlighet med
Genèvekonventionen, vit fosfor är inte
förbjudet utan används i krigsföring
för att skapa dimridåer eller röka ut
fienden. Däremot får det inte sättas in
där det finns en stor koncentration av
civilbefolkning. Gaza är ett av de mest

”Bilderna går att radera på
hårddisken i datorn men inte
från hans eget minne.”
för de traumatiska händelser civilbefolkningen upplevde. På hans
fotografier syns lemlästade kroppar
spridda på marken. En barnhand
som sticker upp under spillror av ett
raserat hus.
Mohammed är själv pappa till
fem barn. Han berättar att de är rädda
för nya bombanfall.
Amjad, min son är rädd för varje ljud
som påminner om bomber. Han blir
väldigt skrämd. Generellt har kriget
lämnat många psykologiska avtryck
på barnen.
Medan kriget pågick riktade
omvärlden skarp kritik mot Israel
för att använda oproportionerligt
våld. I efterhand har rapporter
om anklagelser för krigsbrott
släppts, däribland den omtalade
FN-utredningen vid namn

tätbefolkade områden i världen. På en
yta mindre en tredjedel av Ölands
lever ungefär 1,5 miljoner människor
under blockad kontrollerad av Israel.
Under kriget fanns ingen plats att fly till.
I efterhand har Israel tvingats erkänna
att de använt vit fosfor framförallt
eftersom bevis finns dokumenterade.
Mohammed var en av de första att
fånga attackerna mot en FN-skola.
Bilder som även fanns på utställningen
i Virserum och som blivit publicerade
i internationella medier. Han passerade
skolan när det plötsligt föll ett regn av
vit fosfor över den. När attacken var
över gick han dit för att fotografera offer
för bombfällningarna. Plötsligt befann
han sig mitt i en ny fosforattack.
Människor som sökt skydd i skolan
flydde i panik. Mohammed hade
tur och kunde ta skydd under ett

tak medan han tog bilder. Efter chocken från
fosforbomberna orkade han inte jobba mer. För att
få tillbaka sin drivkraft valde han att för en tid skildra
Gazas vackra platser och befolkningens styrka
i stället för mer sorg och våld.
Till en början var jag så frustrerad och besviken men
när jag gjorde valet att bli fotograf innebar det
också att jag valde att dokumentera alla livets sidor.
I bland kan svagheten i sig vara det som stärker en.
Den arabiska våren har betytt mycket jobb för
Mohammed. Han är nyss hemkommen från Egypten.
Nu hoppas han förändringarna där har positiva
effekter för invånarna i Gaza.
Jag hoppas att Egypten öppnar gränsen till Gaza
permanent och att en ny egyptisk regering kommer
stödja Palestinas sak.
Den egyptiska gränsen till Rafah är sedan en tid
öppen men endast för kvinnor och män yngre än
18 eller äldre än 40. Transportgods kan inte införas
denna väg och export är inte tillåten. Att bygga upp
förstörd infrastruktur och ett fungerande näringsliv
i Gaza är fortfarande svårt.
Gaza är lugnare nu men inte utan att Israel från
tid till en annan bombar en del hus och regioner.
”Operation gjutet bly” orsakade massiv förstörelse
och skada för många människor men gazabor är
starka och försöker bygga upp livet igen.
Men många av oss är besvikna på omvärldens
ignorans och förnedring av våra mänskliga
rättigheter, säger Mohammed.
Han syftar på att de anklagelser om krigsbrott
i Goldstonerapporten fortfarande inte fått några
vidare konsekvenser vare sig för Israel eller Hamas.
Det var meningen att den sk Davis/Aspegren
rapporten, en uppföljning till Goldstonerapporten,
skulle behandlas under öppnandet av FN:s
generalförsamling i september 2011. I stället blev
frågan om Palestina som stat och medlem det stora
samtalsämnet.
Att Palestina kommer bli erkänt som medlem inom
den närmsta framtiden är inget Mohammed ser ske.
För ett erkännande av Palestina som medlemsstat
i FN krävs att ingen av säkerhetsrådets fem permanenta
medlemmar lägger in sitt veto. President Barack
Obama gjorde vid sitt öppningstal klart att USA inte
skulle gå Palestinas ansökan tillmötes
Vi palestinier förväntar oss att USA kommer
stoppa det, säger han.
USA kunde däremot inte stoppa Palestinas
medlemskap i FN-organet Unesco vilket blev ett
positivt besked för palestinierna. 107 medlemmar
röstade, i slutet av oktober 2011, för att Palestina
skulle bli organisationens 195e medlemsstat.
Bland de 14 som röstade emot fanns USA, Kanada,
Tyskland och till mångas besvikelse Sverige.

Det palestinska folket blev
väldigt chockade och ledsna när
Sverige röstade mot Palestina.
Sverige brukar ju ge oss sitt stöd så
många undrade varför. Jag hoppas
att Sveriges inställning ändras.
Svaret från USA blev att dra in
sitt bidrag på 60 miljoner dollar
till Unesco, förklaringen var att en
amerikansk lag från 1990 förbjuder
finansiellt stöd till FN-organ som
erkänner Palestina. Israels svar blev
nya bosättningar. Genomförandet
av 2000 bostäder påskyndades på
ockuperade Västbanken där det i dag
lever omkring 300 000 bosättare.
Trots att bosättningarna är olagliga
enligt internationell rätt fortsätter
de expandera. På frågan om hur detta
mönster kan brytas ger Mohammed ett
rakt, tillsynes enkelt svar.
EU och USA måste kräva att de
slutar bygga. Tystnaden betyder
grönt ljus för Israel.
Efter vår första intervju för drygt
tre år sedan fick jag ett mejl av
Mohammed. I sin frustration över att
inte fritt kunna lämna sitt land och över
mardrömsbilder som vägrar blekna
skrev han raderna: Jag vill lämna Gaza
och leva ett normalt liv, jag vill kunna
dansa, springa och älska igen.
Hur känner du i dag?
Jag känner mig fortfarande under
belägring för varje steg jag tar i livet,
när jag skriver, fotograferar och
reser. Men vi palestinier har hopp.
Vi längtar efter att kunna leva i frihet.

Fotografen Mohammed Abed glömmer inte
vad han dokumenterade med sin kamera under
”Operation gjutet bly” i Gaza vintern 2008/2009.
Operationens första dag blev den blodigaste då
250 människor dödades. De flesta offer var poliser.
Foto: Mohammed Abed.

Ditte Lundberg

”Jag känner mig fortfarande under
belägring för varje steg jag tar i livet,
när jag skriver, fotograferar och reser.
Men vi palestinier har hopp. Vi längtar
efter att kunna leva i frihet. ”
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Kalle Lind

Lita Ford

Våra festligaste
riksdagsmän:
Henrik S. Järrel
Comebackaktuella Lita Ford var bara femton när hon först lät först
höra tala om sig i egenskap av gitarrist i tjejbandet The Runaways
på sjuttiotalet. Sedan följde en hyfsat framgångsrik solokarriär med
låtar som Kiss Me Deadly, Shot Of Poison och naturligtvis Close My
Eyes Forever i duett med självaste Ozzy Osbourne under det efterföljande decenniet innan hon plösligt försvann i mitten på nittiotalet
efter att ha floppat rejält med sin då senaste skiva.
Plötsligt var en av de som mest bidrog
till att förkoppliga rock `n roll i kvinnlig
form borta. I kulisserna väntade istället
familjelivet på en karibisk ö. Femton tysta
år följde, men nu är sångerskan
nyskild och tillbaka med Living Like
A Runaway, ett ilsket album där
frustrationerna över den trassliga
skilsmässan fått fritt spelrum.
Fast jag försökte faktiskt skriva
olika sorters sånger, förklarar Lita.
Till och med glada sådana.
Men sedan tänkte jag att det är inte
det som den här plattan handlar om.
Jag ville visa upp en mörkare sida.
Min manager ringde och sade ”Kan
du inte skriva något roligare”, och
då återkom jag med Luv 2 Hate U en
vecka senare.
Lita flinar lätt åt sin kommentar, men
ingen kan direkt klandra henne för
fokuseringen på det mörka i det nya
materialet. Efter en affärstripp till Los
Angeles för några år sedan återvände
sångerskan enligt egen utsago hem
till sin mångårige partner och tillika
ex-sångare i glambandet Nitro,
Jim Gillette bara för att mötas av total
tystnad. Hon påstår också att maken

eggade de två minderåriga sönerna
att attackera henne. Denna händelse
utmynnade i slutänden att paret
skildes förra året. Därefter fann Lita
tröst i den musik hon försakat så länge.
Ja, jag hade verkligen hjälp av
musiken under den här perioden.
Det här är den jag är. Mitt ex försökte
göra mig till något jag inte är, men
plötsligt kunde jag vara mig själv
igen. Det här är en sådan knäpp
historia, så jag hade enormt mycket
uppdämd aggression inom mig
som behövde komma ut, och jag
öppnade mig helt.
Jag har förstått att din ex-makes
agerande kom som en chock?
Yeah, det är hemskt. Det var alldeles
förödande. Vissa personers
mentalitet är så främmande för mig.
Jag kommer från ett lyckligt hem
med underbara sociala människor.
När jag bodde hemma hade vi alltid
gäster med massor av mat. Det är
allt jag känner till, så när jag sedan
gifte mig med fel person hade jag
ingen aning om att någon kunde
vara så ond. Jag har så svårt att ta till
mig att man kan hjärntvätta en nio-

och tioåring på det här viset. Hur kan någon vara så
”fucked up” i huvudet.
Trots allt som hänt i privatlivet är emellertid den
femtiotreåriga sångerskan vid gott mod. Hon säger
sig vara ”så glad” över den initiala responsen för
Living Like A Runaway. Särskilt med tanke på allt det
arbete som ligger bakom. En pärs, betecknar hon
vägen mot det färdiga resultatet som, men i slutänden
var det ändå värt besväret.
Det tycker jag. Det här är en skiva man kan lyssna
på från början till slut, där finns ingen utfyllnad.
För mig hänger sångerna ihop samtidigt som där
finns fina gitarriff och djup lyrik rakt igenom. Jag går
tillbaka till det basala, och allt jag säger kommer
från hjärtat.
Det låter som om du är tillbaka på allvar nu?
Det är det jag vill. Jag är inte färdig med det här än.
Jag tog en paus för att ta hand om mina pojkar,
så nu vill jag bara spela. Jag turnerar med Def
Leppard och Poison i sommar, och sedan hoppas
jag komma till Europa i höst.
På tal om turnerande och rockliv. Hur vilt gick det till
på en skala då det begav sig?
Oh, Herregud. Jag kom aldrig till en tia. Då hade
jag nog varit död. I Runaways var det rätt lugnt, det
enda jag gjorde då var att ta några shots av Johnnie
Walker Black Label då och då. Sedan när jag blev
soloartist festade jag hela nätterna. Det var skitkul,
jag njöt verkligen av livet. Jag hängde mycket med

rockstjärnor då. Folk brukar säga
”Lita, hur många groupies har du
legat med”, men då säger jag bara
att det har jag aldrig gjort. Jag ligger
bara med rockstjärnor ha ha.
Det låter som om du överlag har goda
erfarenheter. Men hur man än ser på
det är det väl ändå alltid svårare för
kvinnor i den här branschen?
Du vet, det är lustigt för omslaget till
en bok går inte alltid ihop med det
som är på insidan. Folk fick tidigt
bilden av mig som pin up-tjej, och
det var den grejen folk tog fasta på.
Att jag samtidigt var duktig på att
spela gitarr fastnade inte. Det där
är förstås överspelat nu för min del,
men det är fortfarande inte tillåtet
för kvinnor att ha ölmage, vi ska vara
vackra tjugofyra timmar om dygnet.
Fast jag tror inte på ansiktslyfningar
och ”bröstjobb”, så jag kommer att
bli gammal om jag inte dör först.
Jag lyssnar inte på idioter som säger
”Men Lita, du är femtiotre år”. Än sen
då. Se på Rolling Stones, de är snart
sjuttio och igång fortfarande.
Peter Eliasson

Kalle Lind fortsätter gräva i de där böckerna vi trodde var bortglömda. Efter att ha skrivit om människor det
varit synd om, som gått till överdrift och har haft fel, har han nu gett sig på att kartlägga våra festligaste
riksdagsledamöter. Boken ”52 festliga riksdagsledamöter” kommer i höst. Så länge får ni hålla er till tåls med
smakprov. Först ut: moderate riksdagsledamoten (1991–1994, 1995–2006) samt tevehallåan Henrik S Järrel.

Människor födda typ 1975 och tidigare
minns honom åtminstone till utseendet:
Henrik S. Järrel var Den Äggformade
Tevehallåan alias Han Som Aldrig
Visade Tänderna. Med läpparna
liksom rundade om garnityret
lotsade han oss från ”Språka på
serbokroatiska” vidare över ”Café
Sundsvall” och ända till tevekvällens
slut vid tioblecket.
Ibland medverkade han också
i programmen. Det verkar ha varit så
på den tiden: den som behövde göra
ett teveprogram ryckte tag i nån som

kom hasande i SVT-korridoren och
vips var sportreportern ciceron för
lördagsnöjet. Henrik S. Järrel var en
av programledarna i ”Sånt är livet”
(säsongen 1980–81), en tevevariant
av insändarsidan i Skattebetalarnas
internblad. Byråkrater och
kommunpolitiker häcklades för att
de var så dumma i roten och envisades
med att sätta käppar i hjulen för
alla som ville bryta mot lagen.
Tre värdar – förutom Järrel främst Åke
Wilhelmsson och Kari Storækre –
läste upp spontana förtretligheter från

promptern och skrattade åtminstone
själva hjärtligt.
Programmet blev en succé och
fortsatte i flera säsonger, de senare
utan Henrik S. Järrel. Han förenades
dock igen med Wilhelmsson och
Storækre 1986. Nu hette programmet
”Fantastiskt” och hade underrubriken
”fantastiska händelser och
fantastiska ting i en fantastisk miljö”.
Programmet hade inte riktigt täckning
för sin titel och ännu mindre för sin
undertitel. Särskilt miljön – en ordinär
tevestudio – kändes ärligt talat
ganska ofantastisk.
”Fantastiskt” var ett mischmasch
av rekordförsök, Dolda kameran och
gamla marknadstricks. Bland det
som annonserades som fantastiskt
finner vi, med formuleringar från
SVT:s programarkiv:
Åke Wilhelmsson presenterar en
livslevande robot, kallad ”Robotsman”.
Max von Sydow läser en kärleksdikt
av Frans G Bengtsson och sjunger till
orkestern en cowboylåt. Bilmekanikern
Kent i Västerås byter växellåda på
3,084 min. Anders Hellkvist och Filip
Morotti, femfaldiga svenska mästare
i judo, visar sina konster, delvis
i blinkande blått ljus från en strålkastare.
Valthornisten Ib Lanzky-Otto,
Stockholmsfilharmonikerna, visar sin
vattenslang stämd i G-dur. Man åker
på rullskidor ner för sluttning.
Karl-Erik Swärd kan säga vilken
veckodag ett visst datum har.
Han tävlar mot en dator och vinner.
Närbild: Sveriges äldsta kaka enligt

Guinness rekordbok visas upp (från 1930).
Anne Roslein och Thomas Tuleus spelar Uti vår hage
på blad från en klätterranka. K Storaekre skrattar
hjärtligt åt när H S Järrel tappar utrustningen
till sin mikrofon. Ivj med brandinspektör LarsOlov Wengelin, Uppsala, om det nya rekordet
för slangläggning. Göran Nordin och Katrin Andersson
dansar olika sällskapsdanser, bl.a. tango och cha
cha cha.Balalajkaorkestern Kazbek och den
utklädde advokaten Henning Sjöström framför en
rysk folksång.
Dolda kameran: korvgubben Leo Eide säljer svarta
vitlökskorvar och även äter av kundernas korvar.
Musikadjunkt Axel Thorsén, Malmö, spelar Carry Me
Back to Old Virginia på vattenfyllda glas. Två killar,
Thomas Källström och Jan Fransson, Lidköping, har
gjort en flotte och segel av tomma mjölkpaket.
Världsmästaren i snabbjoddling, Tomas Scholl,
joddlar stående i Ekotemplet i Solna samtidigt som
han spelar gitarr.
Vi ska inte heller glömma att Henrik S. Järrel även
gjorde insatser som skådespelare, om än inte lika
många som sin far, Stig Järrel, som hann göra
133 filmroller samtidigt som han var erkänd teaterskådespelare, en av landets mest älskade revystjärnor och flitigt anlitad diktrecitatör. Sonen Henrik
S. Järrels skådespelarinsatser inskränker sig
egentligen till en, men viktig, roll: den som Onkel
Gusten i teveprogrammet ”Mössen i filmarkivet”
(1982). Som hans brorson, den unge musen
Musketören, syntes Arne Weise.
Serien blev också en lp, ”Mössen i ljudarkivet”,
där man kan höra Henrik S. Järrel ta ton i sånger som
”En hund som snackar med magen”, ”Bond-James
country” och ”Öka gagerna med plumagerna”.
Från ett SVT med musdräkter, snabbjoddling
och folk som spelar musik på konstiga grejer, tog
sig Henrik S. Järrel sen alltså till riksdagen, där
han främst gjorde sig hörd i riksdagens rojalistiska
nätverk. Steget kan tyckas långt. Alternativt fullt logiskt.
Kalle Lind
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Thomas Millroth
Den fula flickungen

”Engang”
Orden sprider ut sig. Alla dessa ord som hamnar i artiklar, recensioner och i bästa
fall mellan hårda pärmar. De ligger där och blir snart ett höstlandskap av glimrande
röda och bruna löv.
Utspridda, särskilt då skrivandet är ett yrke, något
som dagligen håller mig sysselsatt. Ett bra och
hedervärt yrke.
Men det räcker med att gå in i sitt arkiv och
betrakta alla rubriker och ord för att inse att här ligger
tid utspridd.
Det räcker med några klick på datorn eller
pärmvändningar för att drabbas av en svindlande
känsla att förlora alla sammanhang. Och inte kommer
jag ihåg allt som står där. Mycket skulle dunsta
direkt om jag förlorade klippen. Det ger en känsla av
otillräcklighet att orden är utspridda på detta vis.
Den känslan är melankolisk.
Den är egenartad. Har inte så mycket med
nertryckthet, tungsinne eller depression att göra.
På ett vis har den med livets grundkänsla av ångest
att skaffa.
Melankolikern är inte pessimist. Inte heller optimist.
Det handlar om annat. Ett slags försjunkenhet, som
sitter rotad i sig själv så starkt att tankar på förändring
inte kommer för en.
Men en sak föder melankolin. Något viktigt.
I alla fall för mig som skriver. Den irriterar i sin
försjunkenhet, och just denna klåda jagar mig ur varje
försök att förbli sentimentalt gråtande, jag häver mig
ur ångesten.
Jag finner mig tillrätta.
Att jag skriver detta har med Pia Tafdrup att göra.
Den danska poeten. Hon fyllde nyss 60 år. Hon har
beskrivit melankolin som att ”det har gått hål. / Ängelns
väsen är melankoli, men samtidigt möjligheten att
skriva och därigenom häva sig över den.”
Hennes debut 1981 hette just ”Når der går hul på
en engel”. Den öppnar med en reflektion över det lilla
hoppfulla men avlägsnande ordet ”engang”. Bortom
nu blir det bra. ”engang / skulle vi male med aegte
farver / og ikke bare bruge pensler / dyppet i vand
og grus.”
För mig är den dikten likt ögonblicket, då
melankolin trätt in. Den förlamning som kanske
föregått i skalle och hjärta börjar luckras upp. Alla de
där orden som står i anteckningsblocket, utspridda
över papper på papper, blir plötsligt någonting.
Finns det några mer fantastiska upptäcktsresor än
att jumpa som på isflak över alla dessa ord, som blir
meningar. Få se vart man flyter.
I bästa fall kan en galopperande livskänsla träda in.
Bedräglig eller äkta? Vad vet jag. Den signalerar i alla
fall sitt ”engang”!.
Tafdrups fyra senaste diktsamlingar är en
mäktig kvartett, där var bok hänger samman med
ett av elementen. ”Hvalerne i Paris”, ”Tarkovskijs
heste”, ”Traekfuglens kompas” och nu senast
”Salamandersol”.
Dikt ska låta; naturligtvis. Om den har med liv

att göra krävs andedräkt och kropp.
Några av mina starkaste upplevelser
av kultur över huvud taget har varit
uppläsningar med Pia Tafdrup.
Senast som en hyllning och
avslutning på CO Hulténs utställning
på Moderna Museet Malmö. Vi hade
ett samtal i soffa med Niclas Törnlund,
Lasse Söderberg, Pia Tafdrup mig
själv och Carolina Söderholm. Då jag
bett Pia läsa ur ”Salamandersol”
begärde hon mikrofon och ståplats.
Dikter kan man inte sitta och läsa
i soffan, förklarade hon.
Det förstår jag då jag hör henne.
En gång hörde jag henne läsa ur
”Hvalerne i Paris”. Återigen kommer
frågan om det liv som finns i dikten,
orden, in. Det är som om ord saxades
med varandra i en parallell tillvaro med
det alldeles vardagliga livet. Man vet
aldrig vad där blir.

delar erfarenheten av entusiasm, att
bli uppfylld av ande. Eller kort och
gott uppfylld.
Det kan mycket väl ta sin början
i något mycket vardagligt. Sådant som
Tranströmer är mästare på. Det vardagliga förblir inte längre vardagligt i orden.
De stöter ut oss ur detta bekanta för
några sekunder. Så som melankolin
lyfter oss ur förlamande ångest.
Låt oss likna det vid en stilla glädje,
för att det inte ska kännas alltför allvarligt.
”Faldet er til / for at vi skal rejse os
igen” skriver Pia Tafdrup i sin senaste
samling, ”Salamandersol”.
Vi faller för att vi ska resa oss igen.
”Salamandersol” innehåller 60 dikter,
en för vart och ett av de år hon levt.
Det är en form, som jag inte sett någon
annan stans.
Det ger orden ännu mer bredd
eftersom tiden blir en så viktig faktor.
Ibland går det identifiera sig i sökord
till dåtiden. Namn skrivs, slogans
upprepas (”Vi tolkar världen olika,
men det handlar om att förändra den”),
politiska händelser dyker upp
(”Glasnost”, ”Murens fall”) etc.

”Alla de där orden som står
i anteckningsblocket, utspridda
över papper på papper, blir
plötsligt någonting.”
”Hver dag opfindes vores liv;
en hidtil ny kombination af det
kendte og ukendte,
opstår måske i dag –
det afhaenger af, hvad falder os ind,
falder ind i os, omfavner os med
erindringsdybt blik,
når vi söger en indgang til noget,
der er frihed for sjaelen –
og ikke tåler anden begraensning
end den vide himmel.”
Läste hon ur ”Hvalerne i Paris”.
Vad säger man efter sådan dikt.
Att den går in i oss? Som jag går in i den.
På något vis handlar det om läsning.
Den kräver närvaro. Därför är det
också så uppslukande att få den
läst för sig av Pia Tafdrup själv.
Men det räcker ju inte med att bara
vara där. Jag tror vi är många som

Men genom alla dem drar hennes
eget liv. Och behållningen är ju inte
en krönika över de senaste 60 årens
händelser, men hur hon återvänder och
liksom backa in i olika åldrar, för att se
med en annan blick. Var ålder sin egen
känsla, men ändå hänger allt samman.
Hon läser sig själv, då hon skriver.
Och hon öppnar jublande: ”Först er
glaeden, / smuglet over graensen /
gennem en trang tunnel.”
Hon skriver sig framåt, år för år,
erfarenhet för erfarenhet. Stundtals
med den bevarade, eller gestaltade,
känslan av vad som kunde hända.
Politiska kriser. Ofattbara. Den där
ristningen genom barndomens
trygghet känns gång på gång.
Jag vet inte ens om hon tidigare
kunnat binda ihop alla dessa händelser

och reflexioner utspridda över 60 år,
innan hon ställde samman dem i denna
volym med 60 dikter.
Jag följer henne ord för ord och
hajar till inför kasten och ler inför
konstateranden. Och inte minst inför
hennes förmåga att fånga ögonblick
ur tid; varje gång på ett märkligt
vis i kroppen. De kanske är rätt banala
egentligen, men diktens ord kränger
sig loss från sådana personliga sänken.
Naturligtvis kan orden bli större än
skrivaren. Om man har tur. På ett
sätt är deras förmåga att flyta större
än minnets.
Ungefär så som hon själv beskriver
”Breve”: ”Endnu har brevene ingen
anelse om, / at de tilhörer en åndfuld
genre, der snart / har overlevet sig selv
/ som ekko af århundreder.”
Här sitter jag nu med orden yrande
runt mig, spridda över tid. Ibland
fransade av minnesförluster. Sällan av
känslobortfall.
Och Pia Tafdrup skriver till mig
i dikten ”Salamandersjaelens dröm”:
”Salamandersjaelens dröm:
at låne sit lys til alle.
Salamandersol:
Et livgivende og skånselöst
möde.”
Så är jag i tankarna tillbaka till den
allra första dikten i debutsamlingen
”Når der går hul på en engel”. Engang
– får allt verklig existens. Engang är
löftet som får oss att göra mycket.
I den sista dikten i ”Salamandersol”
läser jag, hur ”Jeg syr på kjolen,
som kan baeres / trygt af den, der
kender håbet…”
Hon ger mig en närmast euforisk
känsla av möjlighet, som hon själv
uttryckt i ”Vinterdans”:
”Jag kan hämtas, lyftas –
Men först ska jag väcka
Det döda pappret.”
Thomas Millroth
Pia Tafdrup, Salamandersol, är utgiven
på Gyldendal.

Ingen är modig i varje enskilt ögonblick. Alla känner
vi oss generade, blyga, dumma, ja till och med
fula ibland. Jag har känt mej så ful att jag skämts över
min spegelbild när jag gått förbi den. I måndags var
jag arg på mina föräldrar eftersom de valde en ful
partner att skaffa barn med, och två inte alltför sköna
föräldrar får givetvis en avkomma som inte blev finare
än så här.
I tisdags gick jag ännu längre och skyllde min
fulhet på de äldre generationerna: farmor och farfar
– mormor och morfar, sen la jag skulden på Gud
ett tag. Om han nu skulle uppfinna mej kunde han väl
gett mej ett par längre ben, renare händer, fastare
häck, vitare tänder, mindre näsa bättre intellekt
skönare sångröst, starkare självkänsla och mera
pengar, medans han ändå höll på menar jag.
Men det gjorde han inte, och inte heller blev jag
snyggare av att stå där i hallen och stirra på mej själv.
Tillslut bestämde jag mej för att låta bli att titta.
Dagen gick och det blev onsdag men jag var lika ful.
Jag började undvika speglarna och på kvällen
när solen gått ner drog jag för persiennerna – allt
för att slippa se en skymt av mej i de kolsvarta
fönsterrutorna.
Torsdagen kom och jag hade ett slags konstig
illasmakande klump i magen. Jag var arg på världen
och inte ens tandblekningen jag gjort kvällen före
kunde muntra upp mej, för när jag smilade plockade
folk fram solglasögonen. Och har jag munnen
öppen när jag kör bil ber mina medtrafikanter mej att
blända av. Det är svårt att vara såhär fel.
Torsdagskvällen kom och gick. Jag försökte
tröstäta två stora havregrynsportioner men det
hjälpte inte – snarare förvärrade den övermättat
känslan min fulhet. Jag vankade fram och tillbaka
genom hallen oförmögen att göra någonting annat än
att grina.
Så småningom blev det läggdags och jag gjorde
mej i ordning för natten. Varje kväll ber jag Gud om
det där mirakulösa undret som jag vet kommer ske
förr eller senare: en dag kommer jag vakna och vara
så vacker att alla Angelina Jolie´s och Brad Pittar får
slänga sej i väggen. Men jag antog att undret inte
skulle ske den här natten, så jag bad bara halvdant.
Nu förstår ni säkert vart jag vill komma: Undret
har skett!
Ja inte direkt så att jag vaknade och var bedårande
snygg, men jag vaknade klockan två av en molande
värk långt nere i magen, den kvinnliga cirkliga cykeln
var sluten.
Efter toabesök och en kopp kaffe vågade jag mej ut
i hallen igen. Jag drog ett par fingrar genom håret och
kikade försiktigt fram. Minsann om inte ett par rätt
så fina par ögon tittade tillbaka på mej.
Jag hasade fram ytterligare så jag stod med nästan
hela överkroppen i spegeln. Helt okej, faktiskt!
Då tog jag mod till mej och stegade fram hel och
hållen och som Gud skapade mej.
Det jag såg gjorde mej glad. Et litet glädjetjut
trängde upp genom min hals och jag kände mej både
lättad och väl till mods. Och några timmar senare när
den vita bilen svängde in på gården för att lämna av
dagens HT stod jag fortfarande kvar och beundrade
mej själv i all min prakt!
Plötsligt kom jag på att mamma inte alls varit så
ful, nej min mamma var det vackraste som någonsin
gått i ett par svarta pumps och pappa är kraftfull och
snygg han också. Farmor, minns jag, fnissade så
karlarna i närheten töade bort av beundran, och farfar
var en arbetarman med nävar som inte skämdes för
att greppa en spade eller skiftnyckel.
Mormor var smidig som en leopard med prydliga
lockiga drag och morfar har jag visserligen aldrig
sett, men jag känner på mej att han var snygg han
också – på den tiden som det begav sej, vill säga!

Illustration: Malin Biller

Sofia Rapp Johansson
Illustration: Henrik Franklin
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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.

Kära läsare

nuwroz

OCKERBRUK PÅ ARLÖVS SOCKERBRUK

Idag tänkte jag öppna min gamla frågelåda. Det är
många läsare som pockar på svar, kanske beroende
på att denna samhällsservice är kostnadsfri.
Nå! Första frågaren verkar komma från
Höga Kusten:
Hej,
Jag heter Karl Ewert men kallas Spajker och bor
i Nordingrå. Men det var inte det jag skulle tala
om. Jag undrar varför så många barnvagnar är
vända från den som kör. Då kan ju inte lilla Glory
(el motsv) få ögonkontakt med pappa Hugo
(el motsv).
Jag upplever att detta är ett felaktigt beteende:
Det måste vara viktigare för Glory att få
lugnande nickar än att på egen hand behöva
bedöma farligheten i hundskall, brandbilar och
slamrande sopbilar.

Någon gång i mars, mellan de.18:e–
22:e firar vi iranier/ kurder/ afghaner
Nuwroz, vårt Nyår som infaller på
vårdagjämningen. Då dukar vi upp
med sju olika saker som börjar på ”S”.
Dukningen kallas då för Haft Seen eller
sju ”S” och är en traditionell dukning
just för Nuwroz.
På bordet har vi bl.a. Spegel, Ljus,
Rosenvatten, Målade ägg, Samanu
– söt pudding gjord på vetegroddar,
Senjed – torkad Oleasterfrukt, Sir/
vitlök, Sib/äpplen, Somāq eller sumakfrukt och Serkeh/vinäger. För er som
är nyfikna; –År 2012 sammanfaller
med år 2571 enligt den iranska
kejserliga kalendern och år 1391
enligt den islamiska solkalendern,
vilket är officiell kalender i dagens Iran
och Afghanistan.
Det mesta till Haft Seen, sju
S-duken går att få tag på i Sverige
förutom Samanu. Denna underbara
pudding som kan lagas enbart av
troende kvinnor. Enligt myten om
Samanu skulle den utan en helig kvinnas
beröring inte få sin speciella färg.
Min mor berättade för mig att det inte
går att få tag på Samanu i Sverige.
Men min persiska väninna avslöjade att
det gick att handla lite Samanu för
dyra pengar i en persisk matbutik.
Samanun såldes lika dyrt som BelugaKaviar då mat som är rörd av ett helgon
inte kommer hur lätt som helst till
syndiga Sverige. Några hundralappar
fattigare fick jag till slut min Haft
Seen-duk fulländad. Medan jag
dukade inför Nuwroz ringde min finska
granne på dörren. Hon blev så förtjust
över min vackra dukning. Hennes
ansikte lyste upp när hon lyfte upp just
min Samanu-skål. Hon tog en teskedd
och smakade på den medan jag
blängde oroligt på henne och inte ville
att hon skulle äta min Samanu. Hon sa
plötsligt; - Herra Jumala...Tänk att ni
har Mämmi på persiska nyårsduken.
Jag frågade förvånad; - Vadå Mämmi?
-Ja, vi i Finlad äter Mämmi på påsken.
Jag har köpt två paket idag på
Coop Forum. Jag sa; -Det är omöjligt!
Detta är Samanu, och enbart troende
muslimiska kvinnor har recepten.
Hon sprang rask ut, kom tillbaka med
ett gult paket, räckte fram en tesked
och sa;
– Varsågod och smaka!
Jag smakade tveksamt, och till min
förvåning upptäckte jag att Mämmi
eller Memma på svenska är samma
pudding som den med mysterier
omgivna Samanun från Iran.
Magin kring Samanun hade plötsligt
försvunnit och jag kände sorg som
ett litet barn som har upptäckt
att jultomten inte finns på riktigt.
Men när jag såg det låga priset på
förpackningen kände jag magisk
glädje. Nu har jag hamstrat flera
förpackningar Mämmi i min frys.
Jag undrar ändå om det finns någon
helig kvinna som går runt hela Finland
och rör om Mämmin då färgen och
smaken på den är alldeles perfekt.
Vid pennan,

Jag genomlevde en kristen uppfostran,
min far var djupt religiös och min mor
sade ingenting däremot. Man följde det
som stod i Bibeln utan att ifrågasätta.
Nuförtiden tillåter sig flertalet av de
som benämner sig som kristna att välja
vilka delar av ens det nya testamentet
de ska följa. De andra vågar de sig
säga ”vara förlegade”. Som om en
dödlig hade i sin makt att avgöra vad
i denna bok som är Guds ord - ty det
är väl fortfarande Guds ord de anser
den vara? Vore den icke Guds ord,
utan någon s.m.s. urgammal visdom,
skulle man likväl kunna tillgodose
sig visdomar från samtliga religiösa
skrifter och antika filosofer, utan
att kalla sig vara sig kristen, katolik,
muhammedan, hindu, buddhist, eller
liknande. Önskar man dock kalla sig
exempelvis kristen tillhör det, kan man
tycka, grundtron att Bibeln är Guds
ord samt att synd emot Guds ord
leder rakt ner till de eviga eldarna.
Att välja vad man tror på och ej, syns
icke som något en verkligt troende
skulle riskera, snarare något en
människa som inte tror men som likväl
vill ha en samhörighet att falla tillbaka
på om söndagarna - ifall vädret inte
tillåter några friluftsaktivitet.
För dagens unga passar dock inte
ens denna förvrängning av kristendomen - nu hittar man på nya religioner
som ska passa in i rymdåldern.
Detta leder mig fram till ämnet
rubriken syftar på; man har i Arlövs
gamla sockerbruk öppnat ett religiöst
center.(Om vi nu ens må förära detta
center benämningen ”religiöst”.)
Den grupp som där förskansat sig är
en av de nyare irrlärorna, nämligen
scientologerna. Jag anser det skamligt
att låta en sådan hord med virrpannor
hålla till där mången släkting slitit och
haft det surt för att göra kaffet sött
åt andra.
Denna grupp har en tro som efter
vad jag har förstått grundar sig i att
vi en dag kommer att leva i rymden
eller något liknande. Detta ifall vi
går tillräckligt många kurser hos
deras samfund. Jag ska se ifall de på
biblioteket har någon pamflett som
berör ämnet. Att fara till Arlöv för att
se den propagandafilm de på sitt
reklamblad säger sig där visa två gånger
om dagen är fullkomligt uteslutet.
När jag nu återvänt från biblioteket
kan jag konstatera att nämnda
samfund grundats av en människa
som gått alldeles för mycket på bio
och läst för mycket fiktion. Man påstår
sig i pamfletten ha ”hjärntvättats av
utomjordingar”, att ”sinnet spelar in
minnesbilder med 25 bilder
i sekunden” samt att trons grundare
L. Ron Hubbard en gång färdats till
Venus och där varit nära att berövas
om livet av ett godståg. Man menar
också att vissa människor har minnen
från tidigare liv då de var krokodiler
som, med guldhorn och silkesbeklädda svansar, åkte motorcykel på
40-filiga motorvägar.
Det är inte att undra på att nämnda
sällskap är rabiata motståndare till
psykologi; hade någon på min tid

/Spajker, Nordingrå
Hej Spajker!
Du glömmer att pappa Hugo gärna vill kunna gå
ostörd och prata i sin mobil.
Det kan han inte, om Glory ständigt vill ha kontakt.
Nästa!
Hej, Hallberg,
Det finns en sak som jag tycker breder ut sig
mer och mer. Och jag fattar inte varför. Det är
tatueringarna. Är det snyggt när man färgar hela
armarna röda och gröna i ett virrvarr av symboler
och svårtolkade bokstäver?
Blir man mera attraktiv i tranedansen?
/Utan illustrationer, Simrishamn
Hejsan Utan,
Först bör vi skilja mellan den typ som täcker hart när
hela kroppen och den typ som bara utgör en liten fjäril
30 cm sydväst om naveln.
Den första gruppen kommer att ha vissa
svårigheter med vissa personalchefer, som hade
tänkt anställa personen, men som ångrar sig när han
ser alla illustrationerna.
Den andra typen kan med litet raffinemang
i klädedräkten uppskjuta avslöjandet.
Rätt länge.
Frågan kvarstår varför t ex ett inristat blåaktigt
ansikte är vackrare än hudoriginalet.
För en del anställande personalchefer blir intrycket:
”God dag. Jag har suttit på kåken. Men det märks
bara på ett sätt: Jag är rikt illustrerad.”
Nästa!
God dag,
Vad är meningen med livet, alltså livets mening?
/Flabbe, filosof
Hej Flabbe,
Du tar upp en väldigt lätt fråga idag. Låt oss definiera
dina termer!
Jag antar att du med ”livet” menar den sträcka
som t ex du har att vandra mellan födsel och dödsel,
mellan barnvagn och rollator.
Vad är poängen med den sträckan?
Jag brukar säga såhär: ”Försök att åtminsone få
någon att åtminstone småle åtminstone någon gång
under dagen!”
Ett annat uttryck, som jag förresten har broderat på
en bonad i köket, lyder:
BÄR VARANDRAS BÖRDOR OCH LÄGG ERA
NÄSOR I VARANDRAS BLÖT.
Sammanfattningsvis: Le, bär och lägg!
Er enda vän
Jonas Hallberg

Zinat Pirzadeh

påstått något liknande hade nämnda
person lagts i ett långbad på asylen på
obestämd tid.
Följande stycke är som hämtat ur
någon av de sämre författade pojkböcker jag gömde under kudden på
det att min far inte skulle bränna dem:
”Den onde Xenu, härskare över den
Galaktiska Konfederationen, fraktade
miljarder utomjordingar till Jorden
och dödade dem i vulkaner med
hjälp av vätebomber. Efter detta åkte
deras odödliga själar, thetaner, upp i
atmosfären där de tillfångatogs och
placerades i 3D-biografer där de
hjärntvättades med hjälp av filmer.
Sedan släpptes thetanerna ut och
har därefter klamrat sig fast vid
människorna som ett slags andliga
parasiter och orsakar olika problem.”
Goddag yxskaft!
Hela tron tycks mig uppdiktad av
någon med en blaserad sjuårings
sinne; Dessa ständiga historier om
rymden, hur man vill omsvärma sig
med kändisar samt tjatar till sig pengar
från sina anhängare för att de ska få
vara veta fler hemligheter om tron och
få läsa nästa sida i sagoboken. För att
få vara med i elitorganisationen måste
man skriva ett kontrakt på en miljard år
och på alla center har den sedan 25 år
tillbaka avlidne grundaren ett eget
kontor med namnskylt.
När man var liten hade man mången
gång någon klasskamrat med den
här typen av tendenser, någon som
ständigt skulle lura till sig ens
godispengar och tvinga ur en löften
om både det ena och det andra.
Dessa bekantskaper beslutade man
sig snabbt att inte låta sig ses med
fler gånger. Nämnda organisations
godtrogna anhängare tycks dock inte
mottaga dessa signaler, vilket är synd
och skam. Istället skuldsätter de sig för
att kunna gå fler kurser och stiga i rang.
Till slut tappar de väl det lilla förstånd
de en gång hade och duger bara till att
göra långsökta action-filmer.
Good riddance to bad rubbish!
Eder Efraim Twärvigg
Brev till Efraim Twärvigg må sändas
till Nya Upplagans redaktion och
förmedlas därifrån vidare till honom.

BASTIONEN I SÖDERTO
Den smala grusvägen slingrar genom
meterhögt gräs och vajande råg, och
plötsligt växer en ruin i synfältet. Som en
solitär i odlingslandskapet.
Platsen heter Söderto, ungefär sju
kilometer sydväst om Hörby, och här –
i väldig trädskugga – ligger det som en
gång var en lokal särlings livsverk.
Idag råder totalt förfall med glaslösa
fönster som tomma ögon men den
bakomliggande idén går ändå
att visualisera.
Det var femtiotal och kallt krig,
och bonden Karl-Göran Persson
(1894-1975) fruktade sovjetisk
invasion – trodde att ryssen skulle
bomba landet. Alltså byggde han
en fästning – själv använde han
beteckningen ”skyddsvärn”, med
avstamp i en gammal Skånelänga
avstyckad 1934.
Det blev med tiden ett massivt hus,
som också inrymde ett par fina utrymmen
– inkluderande ett murat badkar,
om Kongen och höga officerare
behövde en tillflykt den dag förödande
sprängmedel regnade över Sverige.
Lantbrukare Persson var råstark,
starkast i kommunen enligt folk som
känt honom. Han tjänade extra genom
att hjälpa bönderna med tunga arbeten
och knåpade i åravis. Lade varenda
krona han fick ihop på sitt skydd mot
den lede fi, armerade egenhändigt
med järn och skrot mellan sten, tegel
och cement, putsade, och lät innertaket
bäras upp av järnvägsräls.
Reultatet blev ett ”ointagligt” fort, ett
bålverk mot östligt hot. Av många senare
betraktat som ett unikt (konst) verk.
Det går fortfarande att beträda
Perssons skapelse – såld 1989 till en
arkitekt bosatt i kommunen – men jag
rekommenderar inte övervåningen.
Skräp och uttjänta maskindelar
fyller konstruktionen men den gamla
finsoffan från tidigt 1900-tal står kvar,
i miserabelt skick, liksom resterna av
ett kylskåp. Och bakom fallande puts
petar den egenartade, svårt rostiga
armeringen fram. Bokstavligen så att
den skarpögde kan följa den hantverksmässiga möda som bygget krävt.
Man kan hålla Persson för milt
tossig men han genomförde ändå sin
plan, vilket får mig att tänka på andra
särlingars verk.

Brevbäraren Ferdinand Cheval
byggde under åren 1879-1912 ett
elaborerat och överdekorerat Palais
idéal i Hauterives i departementet
Drôme i sydöstra Frankrike, Antoni
Gaudí ritade bostadshuset Casa
Batló i Barcelona 1904-06, och
Friedensreich Hundertwasser
skapade snarlika motsvarigheter –
bland annat Hundertwasserhaus
i Wien 1983-86.
Förvisso ger de byggnaderna
betraktaren mer ögonfröjd än
Perssons kompakta bastion men de
bakomliggande drivkrafterna tangerar
ändå varandra.
För den som har en ledig dag
i sommar är alltså utflyktsmålet givet!
C-J Charpentier

Regn och sol i Norje

Skamligt!

Varje år vallfärdar tiotusentals hårdrockare till den lilla
blekingska orten Norje och Sweden Rock Festival.
I år fick de njuta av Mötley Crüe, Twisted Sister och
Year of the goat från Norrköping.
För många Linköpingsbor och Östgötar är
Sweden Rock Festival årets höjdpunkt och julafton.
I fyra dagar kan man njuta av hårdrock i alla dess
former och utföranden. Trots att årets festival inte
riktigt blev utsåld så lockade den drygt 32 000
besökare som fick njuta av storheter som
Soundgarden, Twisted Sister, Mötley Crüe och
många flera.

Nåväl, det var en anstötlig mängd
elektronisk skräppost jag försetts
med under min bortavaro från
civilisationens dagliga obligatorier.
Mängden skräppost är så skamligt stor
att det tager motsvarande en och halv
istidscykel i anspråk att endast ladda
in menyn efter inloggning.
Hela e-postlådan är således
till bredden fylld med antingen
skamliga förslag, förslag på skamliga
videor med folk som accepterat
skamliga förslag, piller för att
underlätta eventuellt accepterande
av eventuella skamliga förslag,
skamligt billiga kopior på skamligt
dyra originalprodukter, piller som efter
endast två veckors bruk garanterar
anorektisk fysionomi. Kort och gott
skamligt rakt av och överallt.
Och föresten, varför skulle jag önska
bevittna just Angelina Jolie eller Paris
Hilton i skamliga situationer?
Om jag fritt fått välja hade jag helt
klart föredragit Marlene Dietrich eller
Alice Babs. Men det är ju jag det!
Å andra sidan tycks dessa nutida
huvudrollsinnehavare av nakenvideos
tämligen populära, åtminstone att
döma av den mängden skräppost
där dessa namn figurerar i rubriken.
Eller om det möjligen är det omvända
förhållandet som föreligger. Kändis
tappar kläder och någon skamlös slår
mynt utav detta och kändisen blir ännu
mer känd? Skamligt hursomhelst att
man inte kan få ha sin inkorg i fred!
Någon ansvarigs stjärt borde randas,
och detta omgående. Förtydligande:
Då åsyftar jag alltså icke randning och
gnuggning med havssalt av vare sig
Paris Hilton eller Angelina Jolies rara
skinkhalvor utan istället alla dessa
erbarmligt skamliga spammares skinkor.
Förresten är saltskinka erbarmligt gott
på varma ostfrallor.
Å andra sidan vore kanske detta
med e-postburen nakenfilm ett
PR-trick som den tillsynes omåttligt
impopulära alliansregeringen borde
fundera över? Dock undrar jag vilken
av ministrarna som i naken form bäst
skulle tilltala det svenska folket?
Kanske Annie Lööf, Göran Hägglund
eller varför inte Nyamko Sabuni som
dark horse?

Nytt område
I år hade man byggt om lite och ett nytt område
med en hel det matförsäljare hade kommit till.
Intressantast var Extremefood som bjöd på mat
med smakrik hetta vilket kunde behövas då vädret
var minst sagt omväxlanden. I ena stunden regnade
det och var kallt för att sedan bli soligt och varmt.
Dock glömmer man lätt hur kallt det blir under tidiga
sommarnätter och det var säkert många som frös
i den småkalla juninatten.
Party på campingen
För många är festen på campingen viktigare än
själva musiken. Efter några kortare turer på en av de
tillfälliga tältstäderna så kan man lugnt slå fast att det
finns nog de som aldrig lämnar den utan tillbringar
festivaldagarna med att sitta på en tältstol, dricka öl
med likasinnade och lyssna på medhavd hårdrock.
Rush kommer 2013
Festivalens stora dilemma har varit att de band som
varit dragplåster under tidigare år antingen varit
där flera gånger tidigare, dött av eller helt enkelt
inte kommer till Norje för att de är förstora. Ett sånt
band är AC/DC som i sig själva är en egen festival
och drar drygt 60 000 personer själva. Då finns det
ingen anledning att komma och spela på en mindre
festival. Årets upplaga av Sweden Rock Festival
kan på pappret verka svag, men när man summerar
så här några dagar efter så var det en verkligt bra
festival med flera överraskningar. Vem hade trott att
veteranerna Blue Öyster Cult 2012 var ett så bra
band, att Twisted Sister utan smink är ett sevärt band
och att Entombed fortfarande svänger bäst, hårdast
och ondast. Ett band är bokade till festivalen nästa
år och det är den Kanadensiska powertrion Rush.
De har på senare år varit flitiga gäster i Sverige men
gör här sin första europiska festivalspelning på 34 år.
Rykten gör gällande att ett sminkat band från New
York även är bokade men det återstår kanske att se...
Jerry Prütz
Bäst 2012 enligt Jerry
Imperial State Electric
Nicke Andersson hade ledigt från Winnerbäck
och bjöd på en sällan skådat popkrig.
Blue Öyster Cult
Koklocka eller inte fortfarande efter 40 år låter de
som ett hårdare Eagles
Motörhead
alltid stabila
Entombed
alltid stabila de också
Orange Goblin
Orange och arga troll rockar bäst
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N. Chomsky
Översättning:
Lotta Askaner Bergström

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

Någon annans illdåd
James Peck, specialist inom inter-nationell politik, observerar i sin djupgående studie ”Ideal Illusions:
Hur USA:s regering lade beslag på begreppet mänskliga rättigheter”, ”I de mänskliga rättigheternas historia
är det alltid någon annan som begår de värsta illdåden, aldrig vi” – vem nu ”vi” är.

Det finns otaliga exempel på detta
i nästan alla skeden i historien. Men vi
kan hålla oss till de senaste veckorna.
Den 10 maj invigdes sommar-OS
på den plats i Grekland där spelen en
gång föddes. Några dagar tidigare
hade Vietnams regering skickat ett
brev till den Internationella olympiska
kommittén där man uttryckte ”det
vietnamesiska folkets och regeringens
djupa oro över IOK:s beslut att
acceptera företaget Dow Chemical
Company som global partner och
sponsor för den Olympiska rörelsen.”
Dow var det företag som från 1961
och framåt försåg USA med kemiska
produkter som användes för att
förstöra grödor och skogar i Sydvietnam.
Landet dränktes i avlövningsmedlet
Agent Orange.
Produkterna innehåller dioxin, ett
av de mest cancerframkallande och
livsfarliga medel vi känner till. Miljontals
vietnameser och många amerikanska
soldater drabbades. Ännu idag är
förmodligen många aborter och missbildade spädbarn i Vietnam resultatet
av dessa förbrytelser. Från USA:s
håll har man vägrat undersöka hur det
förhåller sig, så vi har bara studier från
vietnamesiska vetenskapsmän och
oberoende analytiker att tillgå.
Det är fler som tillsammans med
vietnameserna protesterar mot Dow:
Indiens regering, Indiska olympiska
föreningen och överlevare från den
stora gaskatastrofen i Bhopal.
1984 läckte giftig gas ut i Bhopal
i Indien och orsakade en av historiens
värsta industrikatastrofer. Många
tusen dödades och en halv miljon
människor skadades.
Union Carbide, företaget som
ansvarade för katastrofen, övertogs av
Dow som ser allvarligt på saken
och har agerat. I februari avslöjade
Wikileaks att Dow anlitade den
amerikanska privata underrättelsebyrån Stratfor för att bevaka
aktivister som kämpade för ersättning
för offren, och för att de ansvariga
skulle åtalas.
Ett annat illdåd av stora proportioner
som fått mycket allvarliga och bestående
konsekvenser är den amerikanska
marinkårens angrepp på den irakiska
staden Fallujah i november 2004.
Kvinnor och barn tilläts fly om de
kunde. Efter flera veckors bombräder
började angreppet med ett noggrant
planerat krigsbrott: invasionen av

Fallujahs allmänna sjukhus. Patienter
och personal tvingades ner på golvet
och deras händer bands. Kort därefter
lossades banden; området var säkrat.
Den officiella förklaringen
till angreppet var att sjukhuset
rapporterade antalet civila
dödsoffer och därför ansågs vara
ett propagandavapen. Stora delar
av staden hade förvandlats till
”rykande ruiner”, rapporterade media,
samtidigt som marinkåren letade
upp upprorsmän i deras ”kyffen”.
Angriparna blockerade också ingången
till hjälporganisationen Röda
Halvmånen. Eftersom en officiell
undersökning inte har gjorts, är
omfattningen av illdådet inte känt.
Om händelserna i Fallujah får oss
att tänka på vad som hände i den
bosniska enklaven Srebrenica, så finns
det all anledning. Srebrenica figurerar
återigen i nyhetsrapporteringen då
befälhavare Ratko Mladic nu åtalas för
folkmord. Det skulle vara mycket lärorikt
med en ärlig jämförelse men det är ingen
risk att det sker – definitionsmässigt
är den ena händelsen ett illdåd, men
inte den andra.
Precis som i Vietnam, finns det
oberoende analytiker som rapporterar
om långvariga effekter av angreppet
på Fallujah.
Medicinska forskare har funnit
dramatiska ökningar av spädbarnsdödlighet, cancer och leukemi.
Ökningarna är till och med större än
de i Hiroshima och Nagasaki efter att
atombomberna släppts. Halterna av
uran i hår och i jorden är mycket högre
än de normala. En av de sällsynta
analytikerna från ett av invasionsländerna är Dr Kypron Nicolaides,
chef för fostermedicinska centret
i King’s College Hospital i London.
”Jag är säker på att USA använde
vapen som har orsakat de här
missbildningarna”, säger Nicolaides.
Förra månaden rapporterade den
amerikanske juridikprofessorn James
Anaya om de kvarstående effekterna
av ett ännu värre ”icke illdåd”. James
Anaya är specialrapportör för FN
i urfolksfrågor.
Anaya var modig nog att ta tag i ett
känsligt ämne. Han undersökte de
mycket dåliga livsvillkor som resterna
av Amerikas ursprungsbefolkning
lever under. ”Fattigdom, dålig hälsa,
dålig tillgång till formell utbildning och
sociala missförhållanden i mycket

större omfattning än hos andra delar
av den amerikanska befolkningen”,
rapporterar Anya. Ingen i den
amerikanska kongressen ville träffa
honom, och medias rapportering om
resultaten var minimal.
Dissidenter har ofta förekommit
i nyhetsrapporteringen sedan den
blinde kinesiska människorättsaktivisten Chen Guangcheng
dramatiskt befriades och flögs till USA.
”Den internationella uppståndelsen”,
skrev Samyel Moyn i New York Times
i förra månaden, ”väckte minnen från
tidigare dissidenter: Andrej Sacharov,
och Alexander Solzjenitsyn, hjältar från
en annan tid, var några av de första
som såg till att ’mänskliga rättigheter’

trots att det finns klara och tydliga fakta som
åtminstone vetenskapen känner till.
I Cambridge History of the Cold War skriver John
Coatsworth att från 1960 till ”Sovjetunionens kollaps
1990 har antalet politiska fångar, tortyroffer och
avrättningar av fredliga politiska dissidenter i Latinamerika varit mycket större än i Sovjetunionen och de
andra länderna bakom järnridån.” Men övergreppen
i Latinamerika är ju icke-illdåd. De kan spåras till
intervention från USA och har inte inspirerat till något
korståg för mänskliga rättigheter.
Kolumnisten Bill Keller refererade också till
Chens befrielse när han skrev i New York Times:
”Visst är dissidenter hjältemodiga, men de kan vara
irriterande för amerikanska diplomater som måste ha
samröre med länder som inte delar våra värderingar.
Keller är kritisk mot USA:s regering och menar att vi
amerikaner inte alltid följer upp våra värderingar med
konkreta handlingar, när andra begår brott.
Det råder ingen brist på hjältemodiga dissidenter
i områden där USA har inflytande och makt, men de
är lika osynliga som de latinamerikanska offren.
Jag tar några slumpvist utvalda fall från olika länder.
Abdulhadi al-Khawaja är en av grundarna
till Centrum för mänskliga rättigheter i Bahrain.

”Dow var det företag som från 1961
och framåt försåg USA med kemiska
produkter som användes för att förstöra grödor och skogar i Sydvietnam.
Landet dränktes i avlövningsmedlet
Agent Orange.”
blev ett stridsrop för aktivister i hela
världen och en punkt högt på agendan
hos västerländska regimer.”
Moyn har skrivit boken ”The Last
Utopia: Mänskliga rättigheter i
historien”, som kom ut 2010. I New
York Times Book Review ifrågasatte
Belinda Cooper Moyns teori, som
säger att vi i våra dagar värderar
de mänskliga rättigheterna så högt
på grund av president Carters
misslyckade försök att föra in
mänskliga rättigeter som begrepp
i utrikespolitiken, och Helsingforsavtalet om medborgarrätt 1975,
som Sovjetunionen, bland andra,
skrev under. Moyn fokuserar på
de övergrepp som begåtts bakom
järnridån. Belinda Cooper tycker
inte att Moyns teori är övertygande
eftersom ”det är alldeles för lätt att
konstruera en alternativ förklaring”.
Och visst är det så: Det uppenbara
alternativet får vi från James Peck, som
nämndes i början, fast den förklaringen
kan inte de konventionella acceptera,

Dödens hus

Smoke rings

Man hamnar på så roliga ställen. Vi skulle till ”writers
house” i Jurmala, men vi hamnade i ”dödens hus”
i Jurmala. Grått. Och ingen skrivbordslampa fanns
det. Och ingen visp, ingen tesil och inte en brödkniv
så långt ögat kunde nå. Varenda kopp var trasig och
varför räckte inte ett lakan i Lettland över en hel säng.
Minst sagt: Jag har varit med om bättre standard.
Och vädret var grått. Precis överallt i Lettland var
det grått. Till och med den blå Östersjön, alltså
Västerhavet var grått. Jag tänkte, det är synd om
Lettland. Tänk att bo i ett land där solen inte klarar av
att fösa molnen åt sidan på flera veckor. Men vi skrev
som gudar. Och vi bodde vid havet och stranden var
längre än långt och satan vilken god nationaldryck:
Riga Balsam: svart likör gjord på örter och medicinalväxter: botar allt från baksmälla till magont (om man
inte hostar ut den innan man lyckats svälja).
Mitt i skrivperioden inföll sig visst en ledig dag.
Vi gick på lyxspaet. Vi åt lyxmat och fick lyxmassage.
Från arm författare till rik svensk turist. Bara sådär.
Tallrikarna var större än stora och maten mer än mest.
Såklart hade de färskt mynta i Mojiton. När vi vinglade
hem från de ryska lyxkvarteren såg man på marken
exakt hur långt pengarna räckte och vem som ägde
kvarteret. Inte en jämn markplatta utanför gränsen,
inte en byggställning, en välansad gräsmatta.
Höga staket.
Kameror.
Hundar.
Konstigt.
Och så bara några steg till.
Tandlösa. Tiggare. Tigger.
Vi blev arma författare igen.
Ödmjuka.
Köpte en visp till huset.
En ny skärbräda.
Nya disktrasor.
Fick en chock när vi läste på brödpaketet. Best…
since 1993. Läste på juicepaket. Best…since 1998.
Hela Lettland är since 1991. Tack snälla Lettland för
att vi får komma hit. Tänk att ni redan kan ta emot oss.
Och här går vi, och bara klagar och tycker att grått
som ser ut som grått är grått och kanske inte gråt.
Vi skrev som gudar igen. Men hoppsan, mitt
i skrivperioden inföll sig en ledig dag till. Vi drog till
Riga. Tänk att få åka ett lokaltåg som stannar vid
stationer som Dubulti och Solitude. Vi började på
Centralmarknaden vid tågstationen, en av Europas
största matmarknader. Fem stora zeppelinhangarer
med grishuvuden och ost och paprikor och ballonger

och mössor och nötter och kex och ännu
mera grishuvuden och ost och paprikor.
De flesta pratar ryska. De flesta fryser.
Och det gör sannerligen jag med
eftersom det fortfarande är så grått så
grått, så jag köper ett par tovade vantar
och bestämmer mig för att det har blivit
vinter mitt i september. Vi fortsätter
till gamla stan som är som gamla stan
i Stockholm fast ännu gam-gamlare.
Kyrkor, fashion och stånd med ryska
dockor eller ”matrjósjka” och till sist, där
är det: Ockupationsmuseet. Den svarta
byggnaden i bästa Sovjetstil bryter av
tvärt mot den medeltida bebyggelsen
på rådhustorget. Både på utsidan och
insidan bär byggnaden vittnesbörd
om den ryska och tyska dragkampen
om Lettland. Vi blir stående skrämda
gapande framför montern med de
svenska artiklarna: utlämnandet av
baltiska flyktingar från Sverige till
Sovjet 1946. Det var inte mycket från
historieundervisning i skolan om just
utlämnandet av baltiska flyktingar från
Sverige till Sovjet 1946 som dök upp
i huvudet. Varför känner man sig så
ofta så lurad.
Så tillbaka till datorn. Vi skrev som
gudar. Men så händer det igen. Mitt i
skrivperioden infaller oväntat ännu en
ledig dag. Vi besöker Aspazijas house.
Lettlands Virginia Woolf. Författarhemmet påminner om Charlotte Berlins
museum i Ystad. Men med en viktig
skillnad, om Charlotte Berlin var road
av att samla på föremål som ”klockor
och silver” så var Aspazija road av
att skriva livspoesi. Vi avslutar på
gågatan i Jurmala och med en Borsjtj
på restaurang Sultan och går därefter
tillbaka till ”dödens hus” som nu mer
känns som ”livets hus” och vi skriver
som gudar. Innan jag sträcker på
lakanet på kvällen och somnar så tänker
jag: Hit vill jag återvända. Är det något
jag vill visa barnen så är det Lettland.
Susanna Alakoski

Han är en samvetsfånge som uppmärksammats av
Amnesty International. Efter en lång hungerstrejk
i fängelse riskerar han nu att dö.
Ett annat fall är Fader Mun Jeong-hyeon, en äldre
koreansk präst som skadades allvarligt när han höll
mässa, som protest mot att USA bygger flottbaser på
ön Jeju. Jeju utnämndes till Fredens ö av Sydkoreas
förre president, men nu ockuperas ön av säkerhetsstyrkor för första gången sedan massakrerna
1948 som utfördes av den sydkoreanska USAinfluerade regeringen.
Mitt tredje exempel är sociologen Ismail Besikci
som återigen åtalas för att ha försvarat kurdernas
rättigheter. Han har redan tillbringat en stor del av sitt liv
i fängelse på samma anklagelsegrund. På 1990-talet
satt han fängslad då Clinton-regeringen försåg Turkiet
med militär hjälp av stora mått. Den turkiska militären
utförde då några av den tidens grymmaste handlingar.
Men inget av dessa fall existerar, enligt de rådande
principerna. Och det finns många fler exempel,
alldeles för många för att kunna räknas upp här.
© 2012 Noam Chomsky
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Ibland får man för sig att även
människor var roligare förr. Leif
”Smoke rings” Andersson var till
exempel en av Malmös originellaste
människor. Jag hade turen att få lära
känna honom en smula. Han älskade
inte bara jazz utan också sin gamla
Mercedez. Den var rätt knackig mot
slutet. En gång fick han motorstopp
vid rödljusen vid biblioteket i Malmö.
Bakom låg en bil och tutade otåligt.
Till slut härsknade Leif till och rusade
ut: ”Ta över min bil, du som är så jävla
bra på att starta, så kan jag sitta i din
och tuta!”
En annan gång skulle Leif
Smokerings uppträda tillsammans
med Leif Uvemarks orkester utombys.
Den här gången var det inte Leif som
körde utan Christer Borg, journalisten.
Under bilresan var Leif på dåligt humör.
Olof Palme hade nämligen varit i Malmö
för att hålla ett politiskt tal och i en
intervju med Sydsvenskan framkom att
han glömt sin pyjamas i Stockholm.
Då köpte Sydsvenskans reporter en
pyjamas till Stadsministern. Det var
detta Leif hängde upp sig på.
”Det är för jävligt, en tidning som
skryter med att den är oberoende
liberal. Och så ger de pyjamasar till
en socialdemokrat. Det är för fan
bestickning!”
Förutom Palme var det Postverket
som var föremål för Leifs verbala
attacker. När jag jobbade frilans på
radion på sjuttio- och åttiotalet kunde
Leif komma instormande och ha
koleriska utbrott för att postverket höjt
portot med 2 öre.
”Postmaffian!”. Så flaxade han
tillbaka in i sin studio och kastade sig
ner framför mikrofonen. När den gröna
lyktan åter tändes lät han lika lugn och
mjuk som vanligt.
Leif var så överdrivet konservativ att
det blev roligt. ”När The Beatles kom
dog musiken” var ett uttalande typiskt
för honom. Och när Miles Davies ”Kind
of blue” gavs ut skrek han:
”Skithusjazz! Det låter som om nån
spolade på toaletten.”
Saxofonisten Helge Albin hade en
gång skrivit ett modernt arrangemang
på en klassisk jazzstandard till ett
storband. Efteråt tog Leif Helge till
sidan och spände ögonen i honom:
”Vem har skrivit det här?”
”Det är jag.”
”Det kunde jag ge mig fan på. För
jag kände min själ inte igen låten!”
”Kan du inte va lite open-minded?”
”An open mind is an empty mind.”
Leifs röst, som var resultatet av en
misskött stämbandsinflammation, var
hans varumärke. En gång erbjöd sig en
läkare att operera. Leif svarade: ”Är du
galen. Det är mitt arbetsinstrument!”
Adde Malmberg och jag hade
hört honom i radioserien Dickie Dick
Dickens och ville inget hellre än att
ha med honom i de serier vi skrev för
radion på sjuttiotalet. Han ställde
upp och första dan stod han vid
inspelningsmicken med manus i hand
och läste. Plötsligt läste han fel.
Då kom det:
”I blew it!”

Gud vad vi skrattade. En replik
i texten var ”Stick, era jävlar!”
Producenten bröt och sa att vi inte
fick svära i barnprogram. Leif ersatte
repliken på stående fot med:
”Get lost, stupidos!”
Amerikanska kraftutryck var
Leifs specialitet och Amerika Leifs
drömland. Han var full av punchlines
från amerikanska fyrtiotalsfilmer
i svartvitt. Frågade man honom hur
han mådde när man mötte honom på
stan muttrade han:
”Bad, as usual.”
Jag trodde att han hade varit
i Amerika och lärt sig tugget men så
var det inte.
”Jag har rört mig i cirklar i Malmö där
man talar på det sättet.”
En enda gång kom Leif till USA och
det var på slutet av sitt då 74-åriga liv.
Leif Smokerings hängde med ända till
17 nov 1999. Men myten lever vidare,
precis som musiken. Han berättade
vid ett tillfälle hur han tolkade
avslutningsnumret i programmet
Smokerings, Marlowes theme:
”Well, it’s a lonely man walking away
in the dark, going nowhere.”
På frågan om hur han var som
privatperson svarade han vid samma
tillfälle: Jag är en normal människa …
I hope.”
Är det inte så vi alla innerst inne
känner?
Jan Sigurd
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Att karma noll eller att inte
känna sig direkt pånyttfödd och
hur det sedan vände

dust from an old house

Eld och lågor

up late again
w blind willie
hand me my
familiar position

Ljudet! När jag skyndade nerför trappan,
stannade jag upp ett ögonblick och
hörde något konstigt, en knäppande
knastrande ljudmatta innanför den
stängda dörren hos grannen under mig.
Som från ett instängt djur. Jag förstod
inte vad det var, ändå förstod jag. Elden
hade ockuperat hyreshuset i Berlin och
höll på att växa till innanför den låsta
dörren för att hungrigt förgöra allt
i sin väg. Alldeles nyss hade jag öppnat
mitt fönster för att släppa ut en lukt av rök
och hört en barsk mansröst nere
på gården ropa till mig att genast
komma ut. Ingen fick vara kvar i huset.
Eldsvåda! Det var allvar.
Där stod jag på gården bland andra
grannar och såg med klappande hjärta
hur svart rök bolmade ut från fönstret
nedanför mitt. Jag hade numret till
Christoph och ringde honom: Det
brinner i din lägenhet, kom fort!
Brandmän, säkert tjugofem stycken
kom springande i sina hjälmar, kraftiga
gulgröna uniformer och kängor, drog
långa slangar från gatans vattenpost,
jobbade snabbt och effektivt. Frågan vi
först fick och som upprepades många
gånger: – är det någon kvar i huset?
Nej alla verkade ha dykt upp på gården
utom Rotko på tvåan som var bortrest.
Vi blev registrerade av polisen och tillsagda att hålla oss i närheten. Nu kom
rökdykare springande iförda rökmasker
och stora yxor och försvann upp i det
gamla trapphuset med sina spruckna
putsade graffitiväggar.
Det åskade och spöregnade, allt var
kaos, yxor, världens undergång… Alla
vi hyresgäster satt i timmar på baren
intill och väntade. Tiden stod stilla,
vi betraktade det dramatiska skådespelet tillsammans med ett hundratal
nyfikna åskådare, mest barn. Det var
så galet, jag minns att jag tänkte att
den här situationen hade inte gått att
skildra i en film, det var för dramatiskt.
Men det var ingen film, det var på riktigt.
Eldsvådan kom sig av att sotarna
på förmiddagen hade genomfört en
planerad genombränning av skorstenen,
något man måste göra en gång om året
i kolvärmda hus för att rensa rökgången.
Vi var förvarnade och hade lämnat
nycklar till sotarna för tillträde till
lägenheterna. Något gick snett, men
sotarna hade redan gått hem. En granne
hade märkt röken och slagit larm.
Efter många timmar hade brandmännen besegrat elden och vi fick till
slut gå upp och se våra lägenheter.
Poliserna mötte i trappan, en man
och en kvinna. De beklagade Christoph,
men Frau Jönsson, alles ist OK bei Ihnen.
Min lägenhet – helt oskadd.
Inne hos Christoff en skarp vidrig
röklukt, allt svartbränt, sönderhugget,
på golvet svarta oformliga spillror av
oigenkännligt ursprung. Men i det
svartsotiga taket hänger en kristallkrona och glimmar med en oanständig
skönhet mitt i förstörelsen.
Jag fattade knappt: – hur kan man ha
sån tur? Branden kunde lika gärna ha
brutit ut hos mig. Alla våningar under
mig förstördes, antingen av elden eller
yxorna eller vattnets framfart.
Jag kände pappas närvaro.

Jag har på senare tid haft lite problem med vissa
medmänniskor i min direkta omgivning. De har
orsakat mig mycket huvudbry och man kan lugnt
säga att jag dragit det kortaste strået. Att känna sig
utnyttjad är aldrig roligt och inte heller denna gång
var det upplyftande. Utan att gå in på detaljer, så har
jag helt enkelt blivit blåst. Vi som bor på Österlen är
vana vid blåst, men inte på det här viset. Jag blir arg,
jag blir sårad och jag skäms lite grann. Man är väl inte
den som låter sig bli lurad? Det är lika med dumhet att
låta sig narras. Min mor sa alltid till mig:
”Jonas! Du är för snäll.”
Men att leva mitt liv med en ständig
misstänksamhetsgard uppe har aldrig varit min stil,
så det är bara att köra på...
Nu för tiden har jag nya familjemedlemmar som ger
mig goda råd: Denna gång av min ”kanske blivande
svärson” Bpong från Thailand. Han säger:
”Tänk på vilken bra karma du har fått nu, när du har
givit så mycket och de bara har tagit och tagit.” Aha,
så funkar det alltså! De har förlorat och jag har vunnit.
Inte nu, men i nästa liv. Detta är väldigt svårt att ta till
sig nu när vreden kokar och det svider i plånboken
som om den hade fått smaka det värsta kok stryk
någonsin. Men när jag vänder mig mot Bpong och ser
hans glada och uppriktigt positiva uppsyn, så inser
jag att han har en poäng. Detta hjälper mig. Inta bara
i nästa liv, utan även i detta. Jag mår bättre av att ha
ett rättesnöre:
De gjorde fel. Jag gjorde rätt.
Så nu sitter jag här som en boxare som förlorat
(eller vunnit) sin sista match. Blåtiror, blomkålsöron
och ”punchdrunk” och i vanlig ordning, börjar hjärnan
och tanken att vandra:
Nu så här i EM- tider kanske detta kunde vara
en tröst, för alla landslagen, som blivit utslagna.
Tänk er Tyskarna, sittande lite drömskt, i lotusställning,
tänkandes på hur det reinkarnerade tyska landslaget
krossar italienarna i nästa livs EM. Eller ännu bättre
FÖRLORAR! Felpass. Varsågod.
Jag brukar ibland (lite ofint), tänka om människor,
som inte har uppfört sig så trevligt: ”Hoppas att du
blir reinkarnerad som en myra under det stora elefantgatloppet i Surin”. Men berätta inte detta för någon.
Det är dålig karma.
Jonas” hoppas att detta hjälpte någon” Jonasson

chairbound
strange relation
cut circles
foreign stories
pianos keyed to a chord
once upon a room
hands and faces
tacked on mirrors
young and forward
further, further
an ancient door
the sky brightening
dark leaves
a long alley
yr hand gentle
hips touching
things we never tried
i remember you now
Lee Ranaldo
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Allt är skört och förgängligt.
Vi syskon hade ett speciellt
förhållande till eldsvådor. Vår pappa
var försäkringsman och kom ofta hem
med ”överraskningar”, till exempel
stora burkar av brandskadade
honungskarameller som hade smält
ihop till en enda klump som fick
huggas sönder eller andra bortslängda
läckerheter. I källaren hade vi ofta ett
förråd av skadat gottis som kompisarna
gärna följde med hem och kalasade på.
Skånska Brand hette bolaget.
Pappa var vår idol, den store
allsmäktige fadern. Han trivdes nog
mycket bra med sin yrkesroll, där
han fick användning för sin sociala
kompetens, han sålde försäkringar och
utlovade trygghet, han inspekterade
skador och tröstade. Firmans logotyp
var en brandväktare med stilig
slängkappa och brandlur som han
tutade i. När jag var liten tänkte jag att
bilden föreställde pappa. Sen trodde
jag också att det var brandkårens
uppgift att sätta fyr och skapa
eldsvådor, så brandbilarnas tjutande
var verkligen skrämmande! Sådana
fantasier måste väl sluta i att man blir
konstnär: allt hänger ihop men logiken
är bakvänd och lite hur som helst.
Det yttre och inre kan lika gärna byta
plats. Allt är öppet och möjligt, det
oväntade krockar och tänder lusten.
Jag läser Mullvaden av Le Carré
från 1974, tänker att det är bra att
ha läst boken när man ser filmen
Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Storyn
är bara så invecklad att det knappt
hjälper en att läsa boken. Men så
bra miljö- och personbeskrivningar!
Berlinlivet väcker intresset för kalla
kriget. Spionaget är alltid aktuellt i den
politiska verkligheten. Inget är vad det
ser ut att vara – se upp, vem kan man
lita på? Sotarna?
Nu är det högtid i naturen. Gröna
skogar, ljusa nätter, smultron som
mognar och älgar som stolpar runt
och gläder oss och de tyska turisterna.
Sug in alltihop och lagra det på
hårddisken till i vinter.
Glöm inte lösenordet.
Jag har lämnat Berlin och en
annan horisont brer ut sig framför
köksfönstret. Hur kan jag ha sån tur, att
jag lever just nu?
Att jag får vara med ännu. Att min
lägenhet inte brann upp. Att jag är frisk
och fri att ta in denna guds gåva som
livet är.
Prisa och lova, måla och njut!
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Månadens
klassiker

Björn Wallde
En dag med
Cordell Jackson

Stormande sommarfågelsång halv fyra en vardagmorgon på hundpromenad kan ge rysningar av välbehag i inner-örat och
ett ömt uppskattande av livets mirakel. När Andrew Canning satt och övade orgel i domkyrkan i Uppsala en vanlig torsdag
vid lunchtid och avslutade med Philip Glass stannade tiden, ett transtillstånd skapat av fem sekunders efterklang inträdde
och gåshud befanns över precis hela kroppen. Musik kan fungera så ibland. Tack och lov.

Sam Phillip’s världsberömda Sun Records ligger, som väl alla vet,
på Union Avenue i Memphis , Tennessee. Cordell Jackson’s mindre
världsberömda Moon Records ligger på Scenic Highway i samma stad.
Eller låg, det beror på hur man ser på saker och ting.
Studion ägdes och drevs, och
beboddes faktiskt, av dess klarast
lysande stjärna: Mrs. Cordell Jackson.
Själva studion såg vi inte mycket av
när vi gjorde ett besök där nån gång
på våren 1987. Visserligen visade fru
Jackson oss några knappt synliga
spår av en skiljevägg mellan studion
och kontrollrummet. För ett tränat
expertöga och studiofreak vore det
kanske en sensation, men vi blev nog
mer imponerade av det speciella
vägguttaget som på sin tid försåg
studion med elektricitet, den form av
typiskt amerikansk elektricitet som
lämpar sej särskilt väl för tidig 50-tals
rock’n’roll.
Vi kom dit på förmiddagen en solig
men lite småkall förmiddag i februari.
Det gula enplanshuset dominerades
av Cordell’s majestätiska, vita
Cadillac av smakfullt småkantig
70-talsmodell. Vårt ärende var att
filma Cordell Jackson för den svenska
TV-produktionen Nattsudds räkning.
Tid var bestämd i förväg , allt var ordnat
och ett lokalt TV-team var på plats.
Men icke Cordelll. Jo, hon höll på att
byta om till scenkläder. Så det var bara
att vänta. ”OK, we’re ready when
You are, Mrs. Jackson,” som dom säjer
i Hollywood.
TV-inspelningar tar tid. Mest tid
går åt till att vänta medan kamera
och ljus ska koordineras tills den ofta
väldigt petiga kameramannen så
småningom blir nöjd. Man kan nog
inte föreställa sej hur problematiskt
det i själva verket är att smälla av några
bilder på en välfriserad dam i blommig
aftonklänning vid en stor blänkande
flygel med glittrande prydnadssaker
på locket. Kamerasnubbarna tål
inte blänk. Inte ens i en så pass
dokumentär produktion som vi ändå
tyckte att det här skulle vara.
Cordell inledde alltså filmen med att
seriöst stycke pianomusik sittandes
i sin egen ägandes före detta studio
där musicerandet var betydligt vildare
och hottare när det begav sej i mitten
och slutet av 50-talet med bortglömda
hjältar som Allen Page, Earl Patterson
med sin ”Nightmare Hop” , för att inte
tala om alla andra mer eller mindre
hemliga rockare som t.ex. Barnum
Burcham och The Moon Beams.
Efter pianokonserten var den
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dramaturgiska idén att Cordell skulle –
genom ett brutalt klipp – kasta sej över
ett rivig gitarrstycke. Som kontrast
alltså, i bästa Slavomir Dnjepr-anda, till
det kultiverade pianoklinkandet, var
det tänkt. Men först klädbyte. Och lite
hår- och sminkbättring. Vi andra
drack kaffe. Kopiösa mängder kaffe
och småkakor hör till inspelningar
även i USA kunde man konstatera
även om t.ex. finska pinnar saknades.
Äntligen klart för tagning. Men
först soundcheck. Gäsp. Cordell
fingrade lite prövande på den röda
Hagströmsguran modell Condor.
Hon knäppte på Marshallstärkaren
och tryckte in gitarrkabeln på sin plats.
Stärkarn hickade till och gav ifrån sej
ett rosslande läte och ville sedan inte
ge så mycket ljud ifrån sej. Den brummade som dom brukar göra, så den
var ju inte helt slut. Nä, det var kabeln
det var fel på eller rättare sagt pluggen
in i gitarren som var kass. Det ville inte
bli riktig kontakt – verkade det som.
Ljudkillen såg i alla fall inte så glad ut.
Det borde han egentligen ha gjort för
när det väl blev någorlunda sprutt
i grejerna och den typiska amerikanska
sydstatskrämen kunde leta sej fram
genom gamla lödningar och fnasiga
koppartrådar lät Cordells gura som
den taggtråd påhittiga popskribenter
brukar komma dragandes med när
det gäller rebellisk, upprorisk, skitig
och läderbeklädd blues och rock.
Pyttsan, både Elvis och Cordell var
familjemänniskor och uppträdde inför
sådana. Det var Louisiana Hayride för
hela slanten på den tiden. Carl Perkins
kanske var lite bonnig; men ung rebell
– icke! Och när det gäller blues var nog
Robert Johnson rätt proper han också,
egentligen. Ibland.
Genom att hålla gitarren någorlunda
stllla –eller hur det nu var -lyckades
Cordell dundra sej igenom sina
favoriter med en fart av minst 250
bpm. Det blixtrade och dundrade i den
gamla välskötta Marshallen. Taket lyfte
sej och håret fladdrade på ljudkillen.
Den vita Cadillacen gungade som
ett skepp i storm. Hängpilarna nere
vid Mississippistranden böjde sej
för vinden. Det var som ett åskväder.
Kaffekopparna skallrade och vi hukade
bakom finsoffan. De gamla andarna
från 50-talet tycktes hoppa ut från

väggarna och jagade varann runt,
runt i den vilt svängande före detta
studion. Det rök och pyste ur det gamla
väguttaget, men expresståget gick
inte att hejda. Det säjs att det gick en
skakning genom Graceland i andra
änden av stan och att Elvis stått uppe
på taket och fångat blixtarna med bara
händerna. Ja, jösses.
Nä, det var krut i Cordell Jackson.
Hon föddes förresten i Pontotoc,
Mississippi, redan 1923 . Pappan
spelade fiol i sitt eget band, The
Pontotoc Ridge Runners och han hade
dessutom en radioshow i närbelägna
Tupelo (!) där Cordell fick debutera
på diverse instrument i 12-årsåldern.
Efter tag gifte hon sej med en ”city
dude” och flyttade till Memphis.
Där började hon så smått att göra
demos för Sam Phillips och var
möjligen på väg att få in en fot hos
honom med en singel då Jerry Lee
Lewis olyckligtvis (för Cordell, kanske)
fick en hit med ”Crazy Arms” och då
måste Phillips ägna sej åt honom
och bla. bla. ”kom tillbaka senare”,
så det var bara för Cordell att ringa
upp Chet Atkins som då var på RCA
och meddela att hon hade några
låtar på gång på eget skivmärke,
och om kanske det kunde vara av
intresse. Och så startade hon Moon
Records därhemma med sej själv som
låtskrivare, musiker, ljudtekninker,
producent, kontorsbud och allt annat.
Herr Jackson’s roll i det hela är oklar
men det rockades tydligen vilt hemma
i vardagsrummet. Tyvärr tonade
Moon Records bort allt mer och mer
kanske man kan säja tills det bara blev
Cordell kvar vilket ju i och för sig var
som det alltid hade varit, men hennes
musikerkarriär fortsatte lite upp och
ner då hon plötsligt fick ett nationellt
genombrott (kort efter vårt besök för
övrigt) i en känd ölreklam på TV med
Brian Setzer, Stray Cats. Så där höll
hon på ändå fram till den sorgliga dag
i oktober 2004 då hon gick hädan.
First Lady of Rock’n’roll på alla sätt
och vis. Köp hennes hittills enda solo
fullängdsalbum: Cordell Jackson – Live
in Chicago (Bughouse Records 1997).
Björn Wallde

Jonathan Biss kommer att ta nästan
tio år på sig att spela in och ge ut
Beethovens 32 pianosonater och
tveklöst kommer den sista cd:n (för
jag förutsätter att cd finns om tio år)
att vara väsensskild från den första
och nyligen utkomna. Jean-Efflam
Bavouzet, vars Haydn-sonater varit
angenäma bekantskaper, tänker också
tynga vårt tålamod, men i raskare
takt parallellt med Haydn, en box
beethovenska pianosonater en
gång om året i tre år; den första har
kommit nu (Chandos) och siar om ett
kronologiskt angreppssätt, det vore
främmande att kalla denna trippel med
tio sonater för ”lovande” med tanke på
den tyngd Bavouzet ger även de yngre
verken, men det finns en strikthet och
finessrikedom i tolkningarna (givetvis
är jag färgad av ett omsorgsfullt
texthäfte) som också ger vid handen
att möjligheterna i Beethovens musik
aldrig verkar ta slut. Därför blir man
inte förvånad över att hans kantat ”Der
glorreiche Augenblick” från 1814 nu
fått ännu en rar inspelning (Naxos) där
Hilary Davan Wetton får både City of
London Choir och Royal Philharmonic
Orchestra att förnöjsamt och unisont
hylla ett Europa som varit, en glad
och uppsluppen Beethoven som
satt sprudlande musik (som skulle
komma att återanvändas) till text vars
förtjänster är få. Beethovens geni
hamnar inte under någon skäppa
ens i Michael Gielens mer än tio år
gamla symfonicykel som nu kommit
i en bekväm box (Hänssler), detta
är de raka linjernas framförande, de
konsekventa slutsatserna och med
raska tempi nästan som Ludde ville ha
dem, förfärligt trevliga tagningar som
förtjänar sitt ljus. PR och dödsförakt
verkar dominera Daniel Barenboims
syn på de nio symfonierna eftersom
han spelar igenom dem på en vecka
vid Proms-konserter i London i slutet
av juli, tillsammans med sin WestEastern Divan Orchestra. Under titeln
”Beethoven for all” (Decca) har han
också släppt dem på cd, glädjerika,
semiintensiva tolkningar som ibland
kanske missar sitt mål men som har
ett tydligt budskap (och det kommer
mera under samma rubrik från
Barenboim, både pianokonserterna
och -sonaterna).
Bach, då? John Eliot Gardiner
tog sig an hans motetter för Erato
för väldigt många år sedan nu, bitvis
dödssäkert, bitvis litet mer osäkert;
nu rör han sig uteslutande på sin
egen etikett, Soli Deo Gloria, och från
konserter i London förra året kommer
motetterna igen, som en liten coda till
hans häpnadsväckande kantatcykel.
Den här gången är det ingen
tvekan, cd-bokens framsidesbild

med en lindansare välvald, för i det rika utbud
av motettolkningar som finns på skiva, är dessa
miniatyrer stundtals svårbemästrade, stundtals
heligt glänsande. Gardiner behöver inte hjälpa Bach
så mycket med att få ordning på kaoset, att detta är
fångat i levande livet och inövat framför publik flera
gånger om, gör detta till en av de glänsande men
måhända ej polerade. Leonardo García Alarcón
fortsätter överföra sina sceniska framgångar till cd,
nu ”Bach Drama” (Ambronay) som är fem sekulära
kantater på en dubbel-cd (med BVW 213 på
bonus-dvd) i framföranden som alls icke saknar både
inlevelse, frenesi och en sällsynt förmåga att övertyga
om innehållets betydelse. Hansjörg Albrecht har
i sin tur arrangerat Bachs partitor ur första delen av
”Clavier-Übung” för orgel och har satt sig själv vid
spakarna S:t Cyriakuskyrkan i Krefeld-Hüls (Oehms).
Man kan snabbt sluta sig till att klaververken får
en avslöjande och utomjordisk dimension när de
förflyttas till en orgel, ett av de tydligaste exemplen är
väl annars hur magisk Die Kunst der Fuge blir på en
barockorgel och om man vill ta del av hur just detta
sistnämnda mästerverk egentligen är konstruerat,
finns det en utmärkt sajt att tillgå:
jan.ucc.nau.edu/~tas3/introaof.html.
Går vi längre tillbaka i tiden hittar vi ännu en skiva
där en gudstjänst i det kungliga kapellet under det
tidiga sextonhundratalet är i fokus. Musica Contexta
under Simon Ravens lyfter fram Elizabeth I:s favorit,
William Byrd, hans The Great Service är stommen på
skivan (Chandos), en tidstypisk markering när musiken
fick större utrymme och latinet var på väg ut, på tok för
sällan spelad musik som här får en tämligen definitiv
inramning. I Fagiolini följer upp sin mäktiga Striggioskiva från förra året med ”1612 Italian Vespers”
(Decca) där Robert Hollingworth grävt upp nästan
(tror jag) idel oinspelad musik av både Giovanni och
Andrea Gabrieli och Palestrina som Bartolomeo
Barbarino och Lodovico Grossi da Viadana, det är en
positiv tankevurpa denna rekonstruktion av hur det
kunde låta då, det är lika storslaget och imponerande
framfört som Striggio (om än jag vill rekommendera
en alternativ version av Striggios verk från skivbolaget
Glossa, leta upp!) och den här gången uppför de
verken vid en Proms-konsert efter skivsläppet, 22
augusti, inte tvärtom som förra gången. Rekommenderas å det bestämdaste. Sammaledes kan sägas,
nu, dels om skivan med tidigare oinspelad musik
av Christopher Gibbons (1615–1676), Orlandos
son, som Richard Egarr och Academy of Ancient
Music (med kör) släppt (Harmonia Mundi) som blir
en sorts positiv budget-Purcell, diversifierad å det
bestämdaste i denna samling, dels om cembalisten
Glen Wilsons dubbel med Antonio de Cabezóns
alla tientos och variationer (Naxos) som är inspelade
i ett snällt rum (kyrka på Sicilien) och med en snäll
cembalo, här är det väldigt dansant och det går
faktiskt utmärkt att lyssna rakt igenom på de båda
skivorna utan någon som helst övermättnad.
Den idé Opus III hade innan skivbolaget blev
uppköpt och omdöpt till Naïve var att dokumentera
alla de 450 manuskript universitetsbiblioteket i Turin
har i sina samlingar. Förutom det gränslöst positiva
i denna mastodontutgivning (45 volymer så här
långt), dyker det också upp saker från Vivaldis hand
som aldrig nått en mikrofon eller en högtalare tidigare
och nu har den andra delen i det jag nu hoppas ska
bli en serie, ”New Discoveries”, dykt upp. Federico
Maria Sardelli leder Modo Antiquo i rara violin- och

flöjtkonserter samt arior ur försvunna
operan ”L’inganno trionfante in amore”
där dessutom vår egen Ann Hallenberg
är sopransolist med den äran. Vi är
bortskämda med turinbibliotekets
dokumenterande, det finns ännu inte
ett dåligt nummer, en inspelning som
inte är värd att lägga beslag på; så
även dessa små aptitretare, särskilt
ariorna som gör att man förbannar
den som förlade partituret till operan
en gång i tiden. Om vi håller oss kvar
i Vivaldis Venedig var det platsen där
Benedetto Marcello föddes 1686 och
återutgivningsskivbolaget Newton
fortsätter gräva i de mer spännande
delarna av skivarkiven och har blåst
bort spindelväven/nytt liv i hans opus
1 i Angelo Ephrikians inspelning från
1967, både försiktigt och händelserikt,
skrivet 1708 och därmed ett av de
första exemplen på att använda cello
som soloinstrument i en konsert.
Radio är ett fantastiskt bra medium
att få sig till del levande musik.
Man skulle vilja vända dygnet och
förpassa sameradio och pratprogram
till natten och låta Notturnos oavbrutna
flöde av musik inspelad på estraden
fylla dygnets ljusa timmar. Ibland hamnar
det som finns i arkiven på skiva, så
Hans Müller-Krays tidsenligt stompiga
tag om Haydns årstider från SWR:s
festspel 1959 (Hänssler) uppskattas
inte minst som positivt tilltag, långt från
de tidstrogna tolkningar vi förväntar
oss idag, men med energi och inlevelse
i oratoriet om ett förrunnet år. Och talar
man om Haydn, står Kungsbackas
pianotrio i farstun, om än inte tappade
där, de måste nu anses vara en av de
ledande i Europa, här med Haydns
trior 27–30 i den andra volymen av
serien (Naxos) som ger framför allt
pianisten Simon Crawford mycket att
stå i, men de löser uppgiften som en
utmärkt grupp; sex cd kvar innan de är
klara med Haydns pianotrior?
Bäst den här gången när det
gäller samtida musik är Icebreaker
som likt Bang on a Can förpassar
Brian Enos ambientmusik in i en
kammermusikalisk skrud med riktiga
instrument: mästerverket ”Apollo” från
1983 (Cantaloupe). En extra kul detalj
är att de vignetter Eno gjorde som
kommentar/hyllning till det faktum att
astronauterna på Apollo 11 lyssnade
på countrymusik, spelas här av B.J.
Cole och det känns samtidigt som
Enos medkomponister då, både
brodern Roger och Daniel Lanois,
är mer närvarande i Icebreakers
suggestiva, varmblodiga tolkning än
i originalet som för mig alltid levt och
andats Brian Eno.
Roligast den här omgången är nog
dubbeln ”Electronic Music Produced
at DIEM 1987–2012” (dacapo).

Förvisso en bra bit från den eam
jag älskar, utförd av allvarliga män
och kvinnor i vita labbrockar som
använder skalpell för att skapa
bandkompositioner. 1987 hade
tekniken kommit längre, men detta är
en oerhört fascinerande genomgång
av dansk eam:s moderna historia:
anarkister som Fuzzy, invandrade
Wayne Siegel, store Per Nørgård,
light-technopionjären Bjørn Svin etc.
Som så ofta förr när man lyssnar till
olika samlingar vill man bara ha mer
och, omedveten om medlemskap eller
ej, önskar fler deltagande komponister
(Else Marie Pade, Jørgen Plætner) men
det är kanske för att den ska skilja sig
från den tidigare samlingen som hette
”Electro-Acoustic Music from DIEM”?
Så en skiva som bekräftar att platsen
ibland är viktigare än resultatet: Leif
Elggrens ”Under the Couch” (Firework
Editions) består av upptagningar
av de ljud komponisten funnit under
dr. Sigmund Freuds berömda soffa där
den står i vad som idag är Freud-museet
i London. Det undermedvetnas ljud
hittas givetvis under soffan (en present
från den tacksamme patienten madame
Benvenisti runt 1890), alla bekännelser
och berättelser som samlats där under
många besök av patienter. Hur det låter?
Det tror jag handlar om hur mottaglig du
är för Leifs idéer.
Och avslutningsvis några tips till:
Mozarts ”Don Giovanni” med Mark
Wigglesworth på pulten i operahuset
i Sydney i fjol blev kritikerhyllad
och nu finns operan både på cd
och dvd (Opera Australia) med en
scendominerande Teddy Tahu Rhodes
som Don. I bokserien ”Svenska
tonsättare” har det nu kommit en på
tiden varande biografi på Anders
Eliasson (Atlantis) skriven med verv
av bokdebuterande Tony Lundman
(och som i de tidigare titlarna saknar
man en eller flera medföljande cd
som kunnat lyfta fram verk som för en
tynande tillvaro i Sveriges Radios arkiv)
och skivbolaget Naxos har låtit Nicolas
Soames teckna dess historia i The Story
of Naxos (Piatkus), en bok som oväntat
nyktert (om än ibland väl knappologiskt)
också ger en bild av en musikindustri
vars affärsmodeller var otidsenliga långt
innan de slutade användas.
Jan-Erik Zandersson
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Text: Pidde Andersson

Woody Allen: A Documentary

Rock of ages

Ni som läst mina texter genom åren vet
att jag inte är någon större anhängare
av Woody Allen. Jag har långtifrån sett
alla hans filmer, jag har aldrig intresserat
mig för honom, och av de filmer jag har
sett, har jag gillat en del, några är riktigt
roliga, medan jag tyckt att andra är hyfsat
värdelösa – eller åtminstone slätstrukna.
Men självklart är Allen en betydande
filmskapare och en intressant person.
Hans personlighet går att jämföra med
andra ganska mystiska människor jag
gillar, till exempel Robert Crumb. En kuf.
En begåvad kuf.
I den här dokumentären av Robert
B Weide får vi följa Allens liv och karriär
från huset han föddes i (vilket Allen
visar upp för filmteamet under en
promenad – ”Det ser inte mycket ut för
världen – och det var det inte heller”),
till inspelningen av årets film; Förälskad
i Rom. Allen intervjuas i sitt hem och
det är där vi får se det absolut mest
intressanta i hela filmen: hans tyska
skrivmaskin av märket Olympia.
Det var den han använde när han
en gång i tiden började skriva för
olika tidningar, och det är den han
fortfarande använder till sina manus.
Hur gör han om när han skriver fel eller
måste redigera? Jo, han klipper ut alla
ändringar och häftar dem på plats!
En lång rad av Allens kollegor,
skådespelare och namnkunniga
beundrare figurerar, en ännu längre
rad klipp ur tidiga TV-framträdanden
och främst långfilmer passerar revy.
Allens stand-up-nummer från
1960-talet, framträdanden hos Dick
Cavett, och roligast av allt: Allen boxas
med en känguru. På riktigt. Jag har
varit på ett par presskonferenser med
Woody Allen, och då har han gett ett
rätt skröpligt intryck, men jag måste
säga att han är ganska vital i de nya
intervjuerna här.
En person lyser dock med sin frånvaro:
Mia Farrow. Andra medverkande pratar
om den stora skandalen, då Farrow
hade besökt Allens lägenhet och hittat
nakenbilder på sin adoptivdotter, och
att hon genast sade upp bekantskapen.
Soon-Yi; adoptivdottern och sedan
1997 Allens hustru och mor till hans
två barn, dyker upp på klipp från
festivaler, och Farrow syns i några
filmklipp, men nix, hon intervjuas inte.
Av ganska förståeliga skäl.
Förra årets film Midnatt i Paris blev
som bekant en enorm succé, Allen har
aldrig upplevt något liknande, och Owen
Wilson säger att Allen plötsligt har gått
och blivit rena rama Michael Bay.
Som sagt: det är trevligt och
intressant, och jag blev faktiskt sugen
på att beta av en del osedda rullar.
Med undantag för Iinteriors och de där.
Men - det märks att över en timme har
klippts bort. En alldeles för stor del av
filmen känns mest som ett Greatest
Hits-potpurri med alldeles för korta
kommentarer och anekdoter från
intervjuobjekten.

Jag visste faktiskt inte om att Rock of ages är en
musikal när jag bänkade mig på pressvisningen.
Jag trodde att filmen, liksom till exempel Burlesque
skulle vara ett drama som utspelar sig i musikvärlden
och därför innehåller mycket musik. Således blev
jag minst sagt förvånad när huvudpersonen Sherrie
alldeles i början av filmen kliver ombord på en buss,
börjar sjunga – och snart brister alla passagerarna
ut i sång. WTF?! Jag har ju rätt svårt för musikaler.
Jag gillar Singin’ In the rain, men inte så mycket mer.
Filmmusikaler kan gå an, men inte sådana där jävla
Broadway– och Londonmusikaler. Men nu utlovade
Rock of ages en massa 80-talsrock, så om inget
annat skulle det kunna bli lite kul och kitschigt.
Klart står i alla fall att man inspirerats av Mamma
Mia! och har byggt en tunn historia kring en lång rad
befintliga låtar.
Handlingen i Rock of ages skulle kunna vara
hämtad från valfri Hollywoodmusikal från 1940- eller
50-talen. Tösabit från landet vill slå igenom som artist
och åker till storstan, upptäcks, möter kärleken, det
blir fnurror på tråden, men allt löser sig till det bästa.
Medan alla sjunger och dansar och skuttar och har sig.
Året är 1987. Den där sångbussen jag berättar om
här ovan kör till Hollywood. Det börjar allt annat än
bra för Sherrie. Precis när hon stiger av bussen stjäler
en kille alla hennes LP-skivor hon självklart kånkat
med sig. Den unge Drew, som jobbar som servitör på
legendariska rockhaket Bourbon Room, störtar till
undsättning och ser genast till att Sherrie får jobb på
haket. Alec Baldwin spelar ställets ägare och Russell
Brand är hans kollega. Drew vill egentligen uppträda
med sitt band, men han har scenskräck. Sherrie vill
sjunga, men det får hon inte. Drew och Sherrie blir
kära i varandra!
Det går dåligt för Bourbon Room, men nu ska
superstjärnan Stacee Jax komma dit. Jax ska inleda en
solokarriär. Hans sliskige agent, spelad av allas favorit
Paul Giamatti, wheelar och dealar. Malin Åkerman
är en journalist från Rolling Stone som ska intervjua
Jax och avslöja honom som en ensam och tragisk
suput. Och för att göra det hela ännu värre har stans
borgmästare en rabiat hustru som vill stoppa all
rockmusik och lägga ner Bourbon Room.
1987. Då tog jag studenten. Jag har självklart en
massa minnen från den tiden. Och jag känner inte
igen mig i Rock of ages. Dels ser hela filmen ut som
om den utspelar sig på en scen – vilket i princip
stämmer, eftersom de byggde upp kulisserna av
Hollywood i Florida. Det var väl billigare än att filma
på plats. Men i övrigt känns det inte som 80-tal.
Rollfigurerna känns som nutida människor som klätt
ut sig. Undrar vad som hade hänt om man filmat med
35mm-råfilm från 80-talet och använt sig av samma
teknik som då. Super 8 såg ju ut som en film från cirka
1980 och hade fantastisk känsla från den tiden.
Rock of ages har jämförts med Grease, som ju
utspelar sig i ett 50-tal som aldrig fanns.
Storyn är tunn och dum. Vi har sett allt förut, vilket
förstås inte behöver vara en nackdel, men jag blir inte
klok på om det är på allvar eller en parodi. Okej, visst,
filmskaparna driver medvetet med genren och vissa
klichéer, det förstår jag – men det är faktiskt inte alltid
helt uppenbart.
Musiken är till större delen rätt hemsk. Man har
plockat hitlåtar från 80-talet och då främst från band
jag aldrig lyssnade på. Jag tyckte nämligen att de var
kassa redan då. Det är en massa rock modell Guns
’n’ Roses, vilket är okej, men även alldeles för mycket
FM-rock och vidriga powerballads – samtliga i mer
utslätade och överlastade arrangemang än originalen.
I wanna know what love is? Ja men, för helvete!
Och det är fruktansvärt svårt att se tuff ut och spela
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Isolerad

arg – och sjunga We built this city on
rock’n’roll. Ännu fånigare blir det då de
flesta låtarna har försetts med svensk
text! Den unge Drew står på scen och
är arg och skriker ”I wanna rock!” - ”Jag
vill rocka!”. Ha ha ha!
Trots alla dessa invändningar tycker
jag ändå att Rock of ages är småtrevlig
och ibland rätt kul. Tom Cruise ser väl
mer ut som Tonto än en rockstjärna
och Alec Baldwin är en av de minst
övertygande rockrävar jag sett, men de
är ändå bra i sina roller. Paul Giamatti
är fantastisk! Härligt slajmig med
misslyckad hästsvans och enorm
mobiltelefon. Russell Brand är jättekul.
Vi får även beskåda en av filmhistoriens
bästa homoerotiska scener, komplett
med karusell. Bäst är när Tom Cruise
sjunger upp i Malin Åkermans röv.
Eli Roth dyker upp fem sekunder som
rockvideoregissör. Några autentiska
80-talsmusiker ska visst också finnas
i myllret, bland andra Sebastian Bach.
Vi ska kanske inte förvänta oss några
soloskivor från Paul Giamatti och Alec
Baldwin, vilka båda brister ut i sång,
men övriga medverkande behöver
inte skämmas för sig sångmässigt.
Tom Cruise skulle kunna satsa på
en sångkarriär. Malin Åkerman har
tidigare sjungit i ett band. För bästa
sång- och dansinsatser står nog
Catherine Zeta-Jones. Mary J Blige
figurerar som ägaren av en strippklubb
och får förstås sjunga hon med.
Fast som bekant är ju soul och R’n’B
Djävulens musik och nästan värre än
powerballads. Sångnumren i filmen
verkar vara inslängda på måfå utan
någon större baktanke. Deras förekomst
är märkligt oregelbunden.
Men allting är så snällt, så snällt.
Det är glatt och trallvänligt, ingen
knarkar och även om det är 80-tal, så
röker ingen. Filmen är full av en massa
hårdrockare som gillar snäll musik.
Man skulle kunna ta med sig sin farmor
på den här filmen!

Vår stolta svenska filmtradition går
vidare. Häromveckan hade Mörkt
vatten premiär. Nu kommer ännu en
thriller. Återigen är det dags att skaka
av spänning i biofåtöljen. Enligt IMDb
är ISOLERAD från 2010, då den
började visas på festivaler, men filmen
får alltså officiell biopremiär först nu.
Den är skriven och regisserad av Johan
Lundborg och Johan Storm, och den
ingår i det där rookiefilmprojektet - det
vill säga, långfilmer av debutanter.
Filminstitutet, Film i väst och Film
i Gävleborg har hostat upp pengar (det
kan inte ha varit så mycket), och stora
delar är inspelade på GU.
Förtexterna rullar mot en fast
tagning av husfasader, hustak och
en hotfull himmel. Dålig upplösning,
det ser ut att vara filmat med
mobilkamera. Storyn går i gång,
och bilden fortsätter att vara ganska
undermålig. Normannen Emil Johnsen
innehar huvudrollen som Frank, en
introvert läkarstudent som bara vill
vara i fred och studera. Det går inte
så bra, eftersom en ny granne, Lotte,
Ylva Gallon (3,78541178 liter), flyttar
in och genast börjar att springa ner
till Frank i olika ärenden. Hon har slut
på tvättmedel (Via, för att vara exakt,
men Frank verkar föredra Spar). Hon
vill bjuda på pepparkakor. Hon stör
Frank. Men än värre är det på nätterna.
Då kommer nämligen Lottes äldre
och burduse pojkvän Micke (Peter
Stormare) på besök. De har högljudd
sex nätterna igenom, och Frank
kan inte sova. Han halkar efter på
lektionerna och misslyckas på tentor.
Den här Micke har uppenbarligen även
misshandlat Lotte, men en annan vän till
Lotte tror att det är Frank som är hennes
pojkvän och som har spöat henne. Så
Frank får spö.En dag är Lotte försvunnen.
Frank ser Micke slänga mystiska, svarta
soppåsar. Har han mördat sin flickvän?
Uppenbarligen. Och nu börjar Micke bli
extra hotfull mot Frank.
Intrigen i Isolerad är bättre än den
i Mörkt vatten. På sätt och vis är detta
en rätt bra story. Hitchcocks Fönstret
åt gården uppblandat med Polanskis
Hyresgästen ungefär. Det här skulle
kunna fungera som ett avsnitt av Alfred
Hitchcock Presents. Isolerad varar
bara 75 minuter, men den känns väldigt,
väldigt utdragen.
Men att filmen är seg och trist beror
även på andra faktorer. Isolerad ser
ut- och känns som ett filmskoleprojekt
och har inte på bio att göra. Det är
möjligt att filmen fungerar bättre på en
mindre TV-skärm. Vid sidan av andra
filmskolefilmer är den imponerande,
men det här ser fortfarande inte ut som
en ”riktig” film. Isolerad saknar i princip
stil. Okej, det är väl så att bristen på
stil är medveten, det är just detta som
är stilen, men det hela är så extremt
rudimentärt att det bara ser visset och
ogenomtänkt ut. Trist färgskala, trista
hem, trista människor.

The Amazing Spider-man

Spindelmannen är min favoritsuperhjälte.
Läderlappen, Järnmannen, Daredevil och Wolverine
i all ära, men de kan inte mäta sig med den gamle
nätskallen. När filmen öppnar presenteras vi
kort för Peter föräldrar och främst hans far; en
vetenskapsman. Dessa måste iväg på någon väldigt
mystisk och hemlig grej, och lämnar den lille sonen
hos farbror Ben och faster May, spelade av Martin
Sheen och Sally Field; May är alltså ingen skröplig
liten kärring här). Föräldrarna kommer aldrig tillbaka
och stackars Peter växer upp hon Ben och May.
På skolan får Peter ofta stryk av Flash Thompson
men han trånar även efter söta Gwen Stacy Men
så får Peter veta att hans far samarbetade med den
enarmade vetenskapsmannen Curt Connors som
försöker utveckla ett ödleserum som ska få hans
arm att växa ut igen. När Peter besöker Oscorp, där
Connors jobbar, råkar han bli biten av en genetiskt
modifierad spindel (vad är det för fel på radioaktiva
spindlar nuförtiden?), och, ja, då går det som
det går. Peter Parker får spindelkrafter. Dock ej
organiska nätskjutare, så han konstruerar sådana
själv. Efter att Peter bråkat med farbror Ben, går Ben
och bli mördad av en rånare, och Peter blir besatt
av att hitta mördaren. Eftersom flera skurkar har
sett Peters ansikte börjar han maskera sig - vilket
leder till att han får polisen efter sig. Det blir extra
problematiskt, eftersom polischefen heter Stacy
och är far till Gwen som Peter nu fått ihop det med.
... Och samtidigt injicerar dr Connors sig själv
med ödleserum, och dra på trissor om han inte
förvandlas till en jätteödla och lever jävel ...
Jag konstaterar att Andrew Garfield på flera sätt
är bättre än Tobey Maguire både som Peter Parker
och Spindelmannen. Den gänglige Garfield ser
lite goofy ut med sitt underbett och rör sig som en
tonårsgrabb vars armar och ben börjat växa. Han är
nervös och osäker på ett övertygande sätt, snäll och
väldigt sympatisk - och det sistnämnda är A och O
i en film av det här slaget. Som Spindelmannen är
han en ettrig snackpåse. Ständigt babblande och
vitsande - och det är ju så det ska vara.
Emma Stone är synnerligen charmig och rolig
som Gwen Stacy. Den avigt inställde Captain Stacy
må vara en sammanbiten hårding, men eftersom
det trots allt är Denis Leary kan han inte hålla sig,
och fäller ett flertal roliga kommentarer han med.
Däremot är Rhys Ifans och hans dr Connors en lite
trist skurk. Visst, det är alltid tufft med ett monster,
men jag var aldrig speciellt förtjust i The Lizard
i serien, och här i filmen känns han lite ... Jag vet inte.
Slätstruken? Oinspirerad? Han är inte elak nog, inte
galen nog, inte utflippad nog.
Och varför envisas Spindelmannen med att
avslöja sin identitet mest hela tiden? Snart känner
väl halva New York till vem han är.
Men i övrigt är detta en alldeles, alldeles
utmärkt film. Actionscenerna och i synnerhet
Spindelmannens svingande mellan skyskraporna,
den här gången i 3D, är väldigt övertygande - kolla
bara den sista bilden innan eftertexterna. Hade
jag fått se den som tioåring hade jag skitit på mig.
Faktum är att jag nästan sket på mig nu också.
Precis så ska Spindeln se ut! Och till skillnad från
så många andra action- och superhjältefilmer idag,
så går det faktiskt att se vad som händer i actionscenerna; klippningen är väldigt sansad. Dessutom
är James Horners musik lite gammaldags på ett
trevligt sätt; den får mig att tänka på 50-talsfilm.
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Ware House
(Disney)

Den sicilianska planen
(Njutafilms)

To catch a thief
(Paramount)

I mina kretsar döptes Steven
Spielbergs “War Horse” genast
om till “War Whores”. Detta episka
krigsdrama nominerades till en hel
packe Oscars, men kammade inte
hem en enda.
Jag är inte överraskad.
Det här är i stort sett “Lassie på
äventyr”, fast med hunden utbytt mot
en häst. En ung grabb får en skraltig
häst som borde avlivas, men hästen;
Joey, visar sig ha oanade talanger.
Första världskriget bryter ut och armén
kräver att Joey ska användas i kriget.
Grabben sörjer hästen, men hoppas
att en dag får återse honom. Joey medverkar vid en rad våldsamma slag, han
är synnerligen duglig, och vi får följa
honom medan olika människor i olika
länder tar över som ägare.
Visst är “War Horse” en pampig film.
Mäktiga scenerier. Gigantiska fältslag
med bomber och granater (och självklart
inget blod). Smäktande stråkar.
Starka känslor.
...och det är fullkomligt ointressant.
Det här är bara slätstruket och
sirapsindränkt i nära på två och en
halv timme. Och ofta blir det direkt löjligt.
Jag skrattade till flera gånger. Det dyker
upp ett flertal bra skådisar; till exempel
spelar Eddie Marsan upp som soldat,
medan dansken Nicolas Bro är en snäll
tysk. Filmfotot är naturligtvis strålande,
John Williams’ musik lite för mycket
- liksom hela filmen. Vi ska gråta och
glädjas, och som den förtappade,
hjärtlöse karlslok jag är, gjorde jag
varken eller. Joey springer runt som
en Kristus på fyra ben, och alla som
träffar på honom, engelsmän som
tyskar som fransmän, onda som goda,
faller för honom.
Fast jag gillade en gås, som dyker
upp ett par gånger. Blu-rayutgåvan
innehåller märkligt lite extramaterial.

Fransk gangsterfilm från 1969 som bäst
kan beskrivas med ett enda ord: cool.
Handlingen är förvisso något
förvirrad - stenhård gangster (Alain
Delon) rymmer på ett spektakulärt
sätt från ett fängelse, stenhårda Jean
Gabin styr över en gangsterfamilj
och de genomför en avancerad kupp,
gangstrarna lurar varandra, allt medan
Lino Venturas stenhårda snut letar
efter dem i Paris, Rom och New York.
Men det spelar ingen roll om man
inte hänger med i turerna. Alla män har
coola överrockar. De beter sig coolt.
Kvinnorna är coola och bär coola
solglasögon. Folk kör coola bilar,
här finns många snygga Citroëner.
Ennio Morricones musik är så cool att
klockorna stannar.
Coolast av alla är Alain Delon.
Alltid välskräddad, oftast iförd solglasögon, ler aldrig någonsin.
Filmen innehåller även en naken
blondin iförd hög hatt.

“Ta fast tjuven” från 1955 brukar
klassas som en bagatell, och ja, det är
en bagatell - men det hindrar inte att
filmen är en av mina Hitchcockfavoriter.
Det här är högkvalitativ underhållning
av en sort som aldrig görs idag.
Elegant, roligt, trevligt, spännande.
Gary Grant är den pensionerade
juveltjuven John Robie, en gång i tiden
känd som The Cat. Numera lever han ett
tillbakadraget, men flott, liv på franska
Rivieran. Plötsligt begås nya stölder
och Robie blir genast misstänkt. För att
rentvå sitt namn, tvingas Robie själv leta
upp den tjuv som av allt att döma imiterar
honom och hans stil. Under vägens
gång får han ihop det med Grace Kelly.
Sämre kan man ha det.
I en klassisk scen tar Kelly Grant
med ut på picknick. Hon plockar upp en
kyckling och ställer den dubbeltydiga
frågan “You want a leg or a breast?”.
“You make the choice,” svarar Grant.
I en annan scen befinner sig Grant
inne på hotell Carlton i Cannes. Han tittar
ut genom fönstret och ner på just den
plats i Carltons trädgård där jag 1996
intervjuade regissören Brian Yuzna.
Filmkonsten uppfanns för filmer som
den här.

Sabrina
(Paramount)

Funny Face
(Paramount)

Jag har ett ganska kluvet förhållande
till Audrey Hepburn. Hon var söt, en
stilikon, hon medverkade i några riktigt
bra filmer - men hon hade en tendens
att vara lite jobbig. Gapig. “Sabrina”
från 1954 är dock en fantastisk film.
Humphrey Borgart och hans bror,
playboyen William Holden, slåss om
fröken Hepburns gunst, och det är
riktigt, riktigt roligt. För regin står Billy
Wilder. Det intressantaste med filmen
är inte bara det att Bogart funkar som
förste älskare i en romantisk komedi,
utan även det faktum att han är riktigt
rolig. Förvisso överårig (han var 55,
Hepburn 25), men ändå. Varför inte
låta “Sabrina” och “To Catch a Thief”
bli en strålande double-feature en
regnig sommarkväll?

“Kär i Paris” heter den här på svenska,
men för att slippa trycka upp ett
Blu-rayomslag enkom för Sverige,
har Stanley Donens film från 1957
fått behålla sin originaltitel. “Funny
Face” är en av de snyggaste filmer
som någonsin gjorts. Hepburn spelar
en tjej som av en slump upptäcks av
en modefotograf, förvandlas till stjärna
på modellfronten, och far till, just det,
Paris. Och vår näpna hjältinna faller för
fotografen. ‘S wonderful! ‘S marvelous!
Problemet är bara att modefotografen spelas av Fred Astaire,
jämngammal med Bogart. Han ser
mest ut som en pervers gammal
farbror, och det blir omedvetet mer
än lovligt kinky. Fast det är inget fel på
underhållningsvärdet.

Nya Upplagan
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Arvet
(Studio S Entertainment)

Nya Upplagan-skribenten och min gode vän Martin
Kristenson brukar hävda att Alfred Hitchcock är världens bästa filmregissör. Jag är benägen att hålla med.
Med det inte sagt att jag gillar allt Hitch gjorde. Det är
ju trots allt så att han vid sidan av mästerverken och
klassikerna fick ur sig några mindre bra, tråkiga, eller
direkt dåliga filmer.
“Arvet” från 1976 är Hitchcocks sista film. Jag har
inte sett den på drygt 30 år, jag minns att vi satt
hela familjen och såg den på TV - och vi tyckte att
den var fånig. När jag nu sett om den är jag av
samma åsikt. Ernest Lehman, som skrev “I sista
minuten” (världens bästa film), står för manuset till
den här historien om ett falskt medium och hennes
pojkvän som utlovats en massa pengar om de
kan hitta en försvunnen person. Flera klassiska
Hitchcockingredienser finns med, Karen Black är
en sval och sexig juveltjuv i peruker, William Devane
är strålande som brett leende skurk - men av diverse
anledningar funkar inte filmen.
På sätt och vis finns det nog lite av James Stewart
över Bruce Dern som gör hjälten; en taxichaffis
och “vanlig” kille. Men Barbara Harris är otroligt
påfrestande som hjältinnan. Hon ser mest ut som
Sybil Fawlty, är gapig, billig, pratar med mat i munnen,
och under en fjantig vansinnesfärd i bil är hon extremt
irriterande - det var främst den som fick oss att tycka
att det var fånigt då på 80-talet. John Williams’ musik
gör sitt bästa för att låta som Bernard Herrmann.
Dock innehåller DVD:n en väldigt intressant, 48
minuter lång dokumentär om filmen.

Blåsningen 2
(Studio S Entertainment)

Ann Cleeves
Döda talar inte
(Bonniers förlag)

Vera Stanhope är inte någon
traditionell kriminalkommissarie. Hon är
en medeålders oskuld, blir lätt andfådd
och svettig, får ont i fötterna och
avundas alla unga, vackra och smala
människor. Vera Stanhope känns
mycket verklig, det är bara hennes
intuition och slutledningsförmåga som
är övermänsklig. Hon är snuten som
jobbar för mycket, väger för mycket
och dricker för mycket. Hennes unga
polisassistenter ömsom hatar henne,
ömsom söker de hennes bekräftelse.
Personporträtten är tecknade
med skarp penna och det böljande,
gröna brittiska landskapet med sina
fuktskadade stugor doftar lite lagom
dammigt och murket.
Av en tillfällighet hittar Vera Stanhope
det första mordoffret, en socialarbetare,
på gymmet, dit en nitisk ung läkare
skickat henne. Gymmet är inrymt i ett
större lantgods, och berättelsen avslutas
också där när kommissarie Stanhope
knyter ihop säcken och reder ut hela
fallet för sina medarbetare. Givetvis
framför brasan, i härliga nedsuttna
lädermöbler med dämpad belysning.
Allt i bästa Agatha Christie-stil.
Ann Cleeves böcker med Vera
Stanhope har filmats, och det är
inte utan att man längtar efter en
högtidsstund framför TV:n med brittiskt
deckarmys, mord i slottsmiljö med
vackra, gröna trädgårdar som kuliss.
Här märks en tydlig kvalititsskillnad
jämfört med svenska deckare:
Ann Cleeves håller en mycket hög,
jämn nivå, språkligt och i personskildringarna. En ren njutning!
Joanna Lundell

En uppföljare få minns, gjord tio år efter originalet.
För manus står än en gång David S Ward, som skrev
den första filmen, men Paul Newman och Robert
Redford ville inte återkomma. Inte några av de övriga
skådespelarna heller. Och regissören George Roy
Hill är ersatt av TV-serieregissören Jeremy Kagan.
Jackie Gleason och Mac Davis är två lurendrejare
som tänker blåsa en storskurk spelad av Oliver Reed,
som låtit mörda en god vän till huvudpersonerna.
De tar hjälp av Teri Garr och lite andra människor, och
det leder fram till en uppgjord boxningsmatch … och
det är inte speciellt roligt. “Blåsningen 2” känns bara
onödig på alla sätt. Karl Malden är lite skojig i ett par
scener och Lalo Schifrin Oscarnominerades för sin
filmmusik. Förtexterna är snygga, men det finns ingen
orsak att se den här filmen.

Mari Jungstedt
Den sista akten
(Bonniers förlag)

Lagom till sommarledighetens hängmatteläsning släpper förlagen en
uppsjö av nya deckare.
”Den sista akten” är Mari Jungsteds
tionde deckare sedan debuten 2003,
och det är bäddat för succé: Mitt under
den myllrande Almedalsveckan hittas
debattredaktören Erika Malm mördad.
Är mordet politiskt? Mordfallet är
uppseendeväckande, och miljöerna på
Gotland pittoreska.
Det borde vara bäddat för rafflande
läsning på hög intellektuell nivå.
Mari Jungstedt har en bakgrund som
journalist och nyhetsankare och har fått
beröm för sina tidigare kriminalromaner
om kommissarie Anders Knutas och
hans kolleger vid Visbypolisen.
Tyvärr blir det aldrig så spännande
som det skulle kunna vara. Istället
förvånar författaren genom att flitigt
kasta in irrelevanta samlagsskildringar
eller hänvisningar till passionerade
möten där det känns ganska opåkallat.
Missförstå mig rätt – recensenten är
inte alls särskilt pryd av sig – men när
det kastas in lite älskog redan på andra
sidan, innan man har fått storyn klar
för sig, då känns det krystat. Och när
det sedan fortsätter med referenser till
samlag på var och varannan sida (som
inte för berättelsen nämnvärt framåt),
ja, då blir det bara tröttsamt.
Författaren är rutinerad. Uplägget
är spännande. Här borde finnas
en stabil grund för att bygga en
intelligent kriminalberättelse på, med
politiska kopplingar, tidsmarkörer
vi känner igen från vår samtid, med
ett spännande persongalleri. Istället
känns det som att författaren snickrar
ihop ännu en deckare utan att hjärtat
är med. Karaktärerna känns platta,
inte som levande människor av kött
och blod. Morden utgör aldrig den
gåta som präglar ett riktigt traditionellt
kriminaldrama. Men framför allt tar
Mari Jungstedt billiga genvägar
utifrån kvällspressdevisen ”ge läsarna
det läsarna vill ha”, hon kastar in lite
mjukporr istället för att berätta en
berättelse. Synd, på något som hade
kunnat bli en riktigt bra story!
Joanna Lundell

Donna Leon
En dunkel död
Forum)

Kommissarie Brunetti är en charmig
och egensinnig deckare. När en man
hittas död i glasbruket på ön Murano
utanför Venedig börjar Brunetti dra
i ledtrådar utan att ha fått klartecken från
sin chef. Man avundas honom friheten
som han tar sig. När han har jobbat
färdigt för dagen väntar alltid hans
förstående hustru och barn med färdiga,
läckra middagsrätter och efterrätt.
Vad handlar mordet i glasbruket
om? Är det protestaktioner mot
miljöbrott som ligger bakom? Handlar
mordet om pengar, eller är det politik
som ligger bakom dödsfallet?
Brunetti är en livsnjutare, han är
kommissarien som utan att tveka
kan ta en rast mitt i den pågående
mördarjakten för att avnjuta en
fyra-rätters middag eller fundera över
vad de små vita blommorna på andra
sidan muren heter. Regelbundet tas
det pauser för att slinka in på en bar
för att ta en caffè coffetto eller en
aqua minerale non gassata. Blir han
stressad shoppar han en ylletröja av
superb kvalitet eller en flaska fint vin till
kvällens lasagne.
Glada tillrop som ”ta den goda
grappan, Franco!”, eller mer utförliga
måltidsskildringar (med meny på
italienska) gör boken även till en
gastronomisk resa. Själva mordmysteriet, det femtonde i ordningen med
Brunetti i huvudrollen, utgör närmast en
bihandling. Huvudsyftet med romanen
verkar vara att skildra Venedigs vackra
kanaler, byggnader och människor.
Givetvis löser Brunetti mordgåtan,
innan desserten hunnit serveras.
Författaren Donna Leon är
amerikansk och sedan många år
tillbaka bosatt i Venedig.
Hennes kärlek till Italien går inte att ta
miste på. Gillar man inte mordmysterier
kan boken med fördel avnjutas som
reselektyr på resan till Venedig.
Joanna Lundell

Ann Cleeves
Döda talar inte
(Bonniers förlag)

Titeln på denna hyperintressanta bok
av BBC:s före detta Moskvakorre
Angus Roxburgh säger om inte
allt så i alla fall en hel del. För detta
porträtt av Rysslands Vladimir Putin
är i hög utsträckning en berättelse
om en man som så gärna vill framstå
som en tuffing såväl på den politiska
arenan både hemma och borta som
på ett rent fysiskt handfast plan där
han bokstavligt talat klär av sig för att
visa musklerna. Om denna bild ter sig
smått endimensionell, så är det inte så
konstigt eftersom det är precis så han
vill framstå. Pojkar gråter inte, och inte
Putin heller.
Redan i förordet beskrivs han
som någon, vars fåfänga saknar
motsvarighet, och ingen kan säga
annat än att det inte finns täckning
för påståendet. Det första den
nyinstallerade presidenten gjorde när
han tog över efter Boris Jeltsin 1999
var att sätta sig i en militärhelikopter
till det oroliga Tjetjenien i uselt väder.
”The actionman hade presenterat sig”,
som Roxburgh med ironin i högsta
hugg forumulerar saken. Ett simpelt
manipulationsgrepp, kan tyckas.
Men bilder på Putin i judodräkt, Putin
vid spakarna till ett jetplan eller Putin
simmandes i en kall sibirisk flod
visade sig i ändå stor utsträckning
gå hem i de ryska stugorna. Särskilt
som han samtidigt såg till att
levnadsstandarden för gemene man
kunde höjas.
Den fryntlige mysfarbrorn Boris
Jeltsin hade förvisso upprättat
personliga fri- och rättigheter, men
som Roxburgh mycket riktigt påpekar
fanns det också starka krafter som
uppfattade honom som vek och på tok
för accepterande av ett nedlåtande
väst. Därmed fyllde Putin snabbt en
ouppfylld längtan av att återupprätta
Rysslands stolthet och åter göra
henne till en betydande spelare
internationellt. Landet ville åter bli
respekterat av världssamfundet, och
precis som Roxburgh skriver var Putin
mannen att leverera godset.
Dessvärre hade han inom bara
några år efter sitt övertagande blandat
ihop begreppet respekt med rädsla.
Detta samtidigt som de friheter på
hemmaplan han lovat försvara
i egenskap av representant för staten
hade tummats på å det grövsta.
Hur kunde det gå så, frågar Roxburgh
retoriskt. Ja, en del av orsakerna
har redan nämnts, men den gradvis
alltmer autktoritära tonen i Putins
styre kan givetvis också härledas
till hans förflutna i KGB. Efter att ha
fått sin världsbild formad av sovjetisk
propaganda började han som ung
yngling intressera sig för att en karriär
i statlig (säkerhets)tjänst, och på
den vägen var det. Officerstjänster
i Leningrad och öststaternas

kanske hårdaste regim, DDR gav
honom erfarenheter som färgat hela
hans gärning som rysk ledare där
konfrontation, skrämselteknik och
tendenser åt det totalitära hållet
tillhör vardagen.
Roxburgh påminner oss dock
om att Putin initialt gav oss alla en
smekmånadsperiod som spridde sig
ända ut till det västligaste västerlandet.
Ryssland uppvaktade omvärlden
alltmedan NATO och dess allierade
reagerade positivt och inte låtsades
om övergreppen i Tjetjenien. Det var
i den här vevan George Bush yppade
de numera beryktade orden om att
han ”känt Putins själ” efter ett möte
i juni 2001.
Fast mörkare dagar skulle
komma, och detta avspeglas
onekligen på större delen av de
322 sidorna. Oförmågan att göra
något åt Rysslands grova korruption,
invasionen i Georgien, restriktionerna
vad gäller media och yttrandefriheten
rent allmänt, en rad suspekta
journalistmord, däribland det på Anna
Politkovskaya och kompisnepotism
på bokstavligt talat hög nivå minskade
snabbt den västliga entusiasmen
efter Putins inledande charmoffensiv,
och här sätter Roxburgh fingret på
något vitalt. Ryssland under Putin är
oförmöget att se sammanhanget mellan
hur landet agerar på sin hemmaplan
och hur det uppfattas utomlands.
Så sant som det är sagt, och ett av de
bästa exemplena på detta är väl den
tragikomiska fars som utspelades när
Putin efter fyra år som premiärminister
bytte plats med skyddslingen och
presidenten Dimitry Medvedev, och
försökte låtsas som om det var
helt oplanerat.
Sedan spädde sådant som ett
kraschat missilavtal med USA,
och tilltaget att använda energi för
utpressning givetvis på eländet, och inte
gjorde den totala omedvetenheten om
hur västmedia fungerar saken bättre.
När Roxburgh under tre år från 2006
och framåt anlitades att vara rådgivare
åt Putins pressekreterare handlade
det mest om att distribuera budskap,
inte ändra dem. Med detta i åtanke
är det bara logiskt att författarens
dom mot Putin med all rätt är hård.
Han beskrivs förvisso som oftast
både artig och extremt välinformerad,
men samtidigt också förvånansvärt
ignorant vad beträffar västligt leverne.
Dessutom har hans autktoritära
ledarstil lett till att inte ens folket i hans
närhet vågar säga emot honom längre.
Ändå är allt inte mörker. Åtminstone
inte rakt igenom. Roxburgh hävdar
avslutningsvis att Ryssland trots
allt förändrats tlll det bättre.
Kommunismen är verkligen död och
begraven, menar han och tillägger att
Putin skapat välbehövlig stabilitet.
Dessvärre har han också starkt
bidragit till att låta demokratin hamna
i bakvatten igen, och det är här
utmaningen ligger; att hitta någon som
kan ge folket både och. För Putin är
uppenbarligen inte den personen.
Det har han visat med eftertryck under
sina år vid makten.
Peter Eliasson

Virginia Woolf
Ett eget rum
(Ellerströms förlag)

Ryan Cochran, John Mearns
& Jeff Norwell
The Jalopy Journal

När jag för några år sedan läste Virginia Woolfs ett
eget rum för första gången blev jag så påverkad att
jag omedelbart skaffade mig ett eget rum. Ett litet
krypin på en vind i ett högt hus. Kallt på vintern och
varmt på sommaren med en bokhylla, ett skrivbord
och en dator med en skrivare.
Essän ett eget rum är utmärkt. För skrivande
människor påverkar den - som den gjorde för mig - liv!
För läsande människor är den underbar i sitt språk
och i sitt sätt att förhålla sig till verkligheten lite vagt.
Nu kommer boken i nyöversättning av Elisabeth Mansén
(i ett omslag som tyvärr gör sig bättre på ett antikvariat
än i en bokhandel, men några sådana att tala om med
en avdelning för skönlitteratur finns väl ändå inte idag).
Woolf skriver, i essäns avslutning om ”förmågan att
ägna sig åt kontemplation, att låset på dörren betyder
förmågan att tänka självständigt” i ett försök att finna
pudelns kärna. I mitt vindsrum märkte jag snabbt att
det inte för mig var bara miljön som skapar en möjlighet
att tänka självständigt. Man behöver ett rum som
går att låsa för att kunna skriva romaner eller poesi
- men också en möjlighet att stänga av telefoner och
blockera såväl e-post som facebook. Helst ett avskilt
hus med fullt skafferi för att undvika distraktioner från
reklam, säljare och informationsskärmar. Av ett förord
till den här boken idag skulle en koppling med fördel
kunna dras mellan Woolfs tid och vår tid. Istället känns
förordet, likt omslaget, ganska mossigt. Det är Annina
Rabe som står för förordet och hon skriver visserligen
att ”det där egna rummet är ju förstås inte bara en
materiell, fysisk företeelse. Det egna rummet är ett
tillstånd, ett utrymme som måste erövras i hjärnan”.
Men hon nöjer sig med att nämna det och sedan återgå
till sitt porträtt av Woolf, istället för att fördjupa sig
i vad som krävs för att erövra detta utrymme i hjärnan.
Själva nyöversättningen är det inget fel på, säkert
mindre svårforcerad än föregångaren från 1958,
som var den jag läste första gången jag läste essän.
Med översättningar är det så att är det gjort bra så
tänker man inte alls på det. Under båda läsningarna
blev jag helt tagen av Woolfs formuleringar.
Virginia Woolfs lekfulla historiegenomgång - lite
tung emellanåt då Woolf stöder sig på exempel ur
engelsk litteratur av växlande välkändhet i Sverige - är
för essäisten vad de usla 1700-tals texter kvinnor
skrev för att tjäna pengar var för Jane Austen och
systrarna Brontë; vad Marlowe var för Shakespeare:
en förutsättning.

Jalopy Journal är en sida på internet
som handlar om bilar; gamla hot rod
och custom-bilar för att vara exakt.
Deras slogan är: ”Spreading the
gospel of traditional Hot Rods and
Customs to hoodlums worldwide”.
Det är en otroligt aktiv sida med ett
forum där man kan få information och
hjälp av folk från hela världen när det
gäller bilar (främst amerikanska) som
är från 1965 och äldre.
Deras första bok har det lite
märkliga #2 i titeln. Men allt förklaras
i förordet, och när man läst det så kan
man bara bocka och tycka att titeln är
lika logisk som genialisk. När det är en
bok om bilar så är bilder ofrånkomliga
och här är det 85% bilder och 15% text,
på ett ungefär.
Det är 10 olika kapitel som startar
med en eller ett par sidor text för att
sedan övergå i bilder på det texten
handlar om. Det är klart imponerande
hur man fått samman text och bild,
samt också hur bra och annorlunda
det är skrivet. Texten är på engelska
och är ytterligare ett exempel på när
översättning endast är av ondo - men
nu tror jag knappast någon skulle ge
sig på en översättning! Bilderna är
heller inget som man kan klaga på, de
flesta är nytagna men även en del äldre
som man lyckats gräva fram. Det är en
otrolig känsla i bilderna som gör att det
är ett rent nöje att titta på dem både en
eller flera gånger. Det finns hela tiden
en bra balans mellan text, bilder och
design som gör boken otroligt cool.
Trots att de olika kapitlen skulle kunna
vara egna fristående historier så har
man bilen, och människan bakom
bilen, som en röd tråd som man inte
avviker ifrån. Ibland är det mer fokus på
människan, ibland på bilen eller bilarna,
men man håller sig innanför någon
slags gräns som känns riktig. Det finns
en hel del böcker idag som avhandlar
hot rod och customs, men skulle jag
vara tvungen att rekommendera en så
skulle det bli den här.

Jerker Kaj

Janne Falk

Nya Upplagan

Håkan Östlundh
Laglöst land
(Forum)
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Lyrikvännen

Recension

Ragnar Persson, Pär Thörn/Verkligheten
nedtecknas, ges ord, förvanskas och blir del av
en ny omformad verklighet… (Orosdi- Back)
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Metallica
Terapi, droger och Rock n Roll
(Månpocket)

Nya Upplagan
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Recension

Saxon
Call to arms
(Militia Guard Music)

Christian Löffler
A Forest
(Ki)

DeWalta
Wander
(Haunt)

Barr
Atlantic Ocean Blues
(Sakuntala)

Thomas Barfod
Salton Sea
(Friends of Friends)
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Joe Jackson
The Duke
(Eagle Records/Playground)

Nutid
Cityflowers
(Too Many Notes)

Östlundh skildrar ett novemberkallt
Gotland, så långt från ett rosigt
semester-Visby som man kan komma.
Nej, detta är en regnig, skitig, kriminell
verklighet. Allt gulligt läggs åt sidan.
Den sjätte deckaren om polisen
Fredrik Broman går inte på tomgång
ett ögonblick. Historien är skickligt
uppbyggd, och spänningen stegras
på ett obehagligt sätt. Han man väl
börjat läsa är det svårt att lägga ifrån
sig boken.
De unga, misslyckade kusinerna
Viktor och Rafael har tjänat ihop en
förmögenhet på att sälja estniskt
amfetamin på nätet. Pengarna finns
på ett schweiziskt bankkonto. Viktor är
den smarte, som sköter upplägget på
nätet och planeringen. Viktors dröm är
ett liv i solen, en egen bar i Grekland
med flickvännen Nadja bakom
bardisken... Raffe börjar slarva, snorta
lite av varorna i smyg och håller på att
äventyra hela företaget. Och som alltid
har drömmar en tendens att sluta med
ett bryskt uppvaknande; det är fler som
är intresserade av knarkpengarna.
Det som skulle vara lätt som en plätt
utvecklas till en jakt på liv och död.
Läsaren får följa Viktors och Raffas
förtvivlade försök att undkomma,
och kommer på sig själv med att
faktiskt hoppas att de ska klara det, mot
alla odds. Slutet är givetvis obevekligt,
oundvikligt tragiskt. Östlundhs styrka
ligger i det intelligenta berättandet,
i det rika språket och i de mänskliga
personskildringarna. Vi uppfattar
inte Viktor och Raffa som onda,
tvärt om känns de mycket verkliga.
Poliserna är inte heller som allt igenom
ofelbara, Fredrik Broman själv får en
misshandelsanmälan mot sig – vilket
gör honom mänsklig. Den 18-åriga,
rödhåriga Nadja älskar Viktor för hans
goda sidor, och hans kärlek till henne
är sann och uppriktig, trots att
Nadjas mamma förbjuder henne att
träffa Viktor. Det förbjudna lockar ju
alltid en tonåring - sålunda rymmer
Nadja med sin Romeo, rakt in i fördärvet.
Ingenting är med andra ord så enkelt
som man till en början tror.
Joanna Lundell

Om ni inte förstått det, så är
Lyrikvännen en av de få oundgängliga
kulturtidskrifterna. Jag har läst den
från tonåren, och i min bokhylla ligger
tummade buntar med de gamla numren.
Tidskriften gavs först ut av Fib,
som ju även hade en konstklubb med
prisvärda blad, där jag också var med.
Konstklubben är insomnad, men
Lyrikvännen lever.
Beroende på vem som är redaktör
skiftar karaktären. Avantgardistisk,
uppkäftig, på tvärs eller mer i återhållen.
Numera är Jonas Ellerström ansvarig
utgivare. Tempot är därför måttligt,
eftertänksamheten stor. Här presenteras
i varje nummer ett tema.
Nr 3 i år heter ”Stad”. Ett vanligt
motiv i poesin. Sara Hallström och
Kennet Klemets för ett spännande
samtal kring ”Att skriva staden”. Det rör
platsens roll i poesin. Det rör sig bland
annat om Göteborg, om Nordstan.
Och frågan som bor i rubriken är
förstås hur man skriver staden i stället
för att skriva om den.
Det är för litet sagt att varje nummer
av Lyrikvännen bildande i ordets
riktiga mening. Jag lär mig något, får syn
på, tänker runt nästa knut. Så viktigt.
Eftersom Ellerströms förlag har
hand om Lyrikvännen kommer varje
nytt häfte av Lilla Serien som en
gåva med Lyrikvännen. Det är en rad
ofta mindre kända, ibland mindre
produktiva, poeter, som för det mesta
går under radarn. Serien är uppe i 45
havärda nummer redan. Förra gången
kom Jelena Guro, nu dyker den
förbisedde danske poeten Eske K.
Mathiesen ner i brevlådan.
Han beskrivs som en outsider, en
naturpoet av egensinnigt slag. Han
var folklivsforskare, och i den rollen
hämtade han också in poetiskt stoff.
Det finns en stillsam absurd humor
hos Mathiesen.
Ett ögonblick betraktar vi
varandra, den gröna floden och jag.
Så brusar vi vidare
var för sig.
Efter varje häfte i Lilla Serien har
jag funnit en ny favorit. Högen på
nattygsbordet växer. Bredvid ligger
en väl läst bunt Lyrikvännen, mitt
vademecum för daglig visdom och
nattliga insikter.
Thomas Millroth

Bokförlaget Orosdi-Back släpper en strid ström
av häftade böcker, vackert formgivna, effektiva
pocketböcker. Alla handlar om konst och design.
Några är skrivna av skarpa skribenter om någon
utövare. Andra, och de är nästan ännu intressantare,
görs av konstnärer. En av de allra bästa i denna serie
är gjord av Ragnar Persson och Pär Thörn.
Thörn är ju känd som elektronikaartist, performanceartist och poet med ett mycket konsekvent program.
Bland annat har han ju sorterat både Strindbergs
”Röda Rummet” och Goethes ”Die Leiden des
jungen Werthers” ord för ord i bokstavsordning.
Dessa dekonstruktioner är mycket mer överraskande
än de hörs, då jag så här knappt beskriver dem.
Nu har han gjort ett slags dokumentär berättelse om
Robert Risberg, som var sångare och gitarrist i Satanic
Red Storm. Ett radikalt band på vänsterkanten.
Därför mördades Risberg av Stefan Persson, som
i sin tur hörde till bandet Asmodeus SA, som höll
sig på andra kanten. Dokumenten skissar upp den
lokala Black Metal-scenen i Bohuslän. Det är en rätt
skrämmande läsning om främlingsfientlighet och
organiserad fascism. Då och då driver tankarna
i väg till rättegången mot Behring Breivik, som pågår
samtidigt som jag läser denna bok.
Thörn samarbetar här med tecknaren Ragnar
Persson, vars egenartade skarpt linjerade värld är
fylld av skräck, ödslighet och också en sagoaktig ton.
Han förmår pendla mellan ondska och ondska, där
fasa och främlingskap glider över i fascination.
Så väcks viktiga tankar. Var går skillnaden mellan
rena fantasier, mytologier och verkligheten. Åter spökar
Behring Breivik i tidningarna. Vad är ren dårskap och
när blir den en realitet av ondska? Här mördas en ung
människa och en annan sätts i fängelse.
Drivkrafterna framstår som ganska dimmiga.
De liknar mer ett rus, en tillhörighet, och tillfälligheter.
Ändå är det fråga om en form av fascism.
Kombinationen av dokumenten och teckningarna
driver inlevelsen långt. Det finns en distans som om det
vore en dokumentär bara för att strax glida in i fiktionen.
Läsaren sitter kvar med frågorna i knät.
Och ett konstnärligt mästerstycke på bordet.
Thomas Millroth

Tricket är lika gammalt som klassiskt.
Vill intervjuobjektet inte vara med eller
ställa upp så skriver man ändå. Det är
precis vad förre Kerrang–, Classic
Rock– och Sounds–medarbetaren
Mick Wall gjort när han berättar
historien om Metallica. Främst handlar
det om den unge, energiske, ja rent
av jobbiga, danskfödde Lars Ulrich
och hans totala motsats James
Hetfield. Man skulle kunna kalla
dem thrashmetallens Jagger /
Richards. Mick har inte pratat med
radarparet specifikt för denna bok
men har naturligtvis en uppsjö
av intervjutillfällen att ösa ur och
sedan har han dessutom pratat med
medarbetare, före detta medarbetare,
bandmedlemmar från förr och andra
i duons direkta närhet. Självklart blir
det till en svaghet när James och Lars
valt att inte vara med, men det som är
bokens svaghet blir också dess styrka.
Mycket handlar om det trauma som
basistens Cliff Burtons (1962 – 1986)
alltför tidiga död i en bussolycka
i Ljungby skapade, och om hur detta än
idag påverkar bandet. Lars framställs
som en, om man ska vara snäll, en
måttligt begåvad trummis medan
James till en början är osäker på sig
själv, sin roll som frontman och har
dålig hy. Men i takt med framgångarna
och banbrytande album som Kill em
all, Master of puppets, och inte minst
det monumentala svarta albumet,
fick de båda huvudmännen bättre
självförtroende och mera pengar.
Mest tragiskt, förutom Cliffs död,
är hur illa basisten Jason Newstedt
behandlades från dag ett, och sedan
hur Metallica gått vilse och numera
blott är en skugga av sitt forna jag
trots dyrbar terapi, 100 miljoner sålda
album och pengar på banken. Jag
har själv träffat samtliga nu levande
medlemmar i Metallica vid olika tillfällen
och då slagigts över att de, trots allt
utanpåverk, fortfarande är ett gäng fans.
Det är ändå rätt stort.
Jerry Prütz

Saxons sångare Peter ”Biff” Byford har precis
fyllt 60 år. Numera är det vardagsmat att någon
gammal förgrundsfigur tar steget in i övre medelålder
och snart uppnår pensionsåldern. Inget konstigt
i det, så är livets gång. Att åldras kan ibland medföra
vissa teknikiska problem. Rösten håller inte helt
enkelt men det är inget som drabbar gamle Biff.
Han låter precis som vanligt och det är bra. Han har
en av de där rösterna som man känner igen direkt
och det som gjort Saxon till det legendariska band
de är idag. Okey, de kanske inte är lika stora som
generationsbröderna i Iron Maiden men jag har alltid
gillat Biff och hans manskap bättre då deras musik
är mindre komplex och mera rakt på. Call to arms
är bandets nittonde studioplatta. Öppningsspåret
Hammer of the gods fäster direkt. Titelspåret går bra
ihop med den affisch från första världskriget som fått
pryda omslaget. Gamle Rainbow och Deep Purplekeyboardisten Don Airey gästar dessutom på två spår.
Saxon håller fortfarande hög klass. Det är Call to arms
bevis på.
Jerry Prütz
David Byrne & St. Vincent
Love is giant
(4AD)

Ny platta med David Byrne. Man skiner upp av
förväntan som vanligt, det som en gång var formidabelt
är väl inpränta och glöms inte bort i första taget.
Nya skivan är gjord i maskopi med Annie Clark
som kör, tres New York cool, artistnamnet St Vincent.
För nåt år sen var Fatboy Slim kompanjon och då var
visst Clark med på ett hörn så det är ånyo lite ultrahipt
kompisjobb vi har att göra med.
Nå. Varahurdetvillmed det, the proof is in the
pudding.
Den som spelat Life During Wartime en miljon
gånger kan säkert köra den här några varv. Trots att
den här skivan garanterat saknar hits så är det inte
helt främmande låtar som serveras. Talking Heads
hade en egen stil i sitt låtsnickeri och varje gång man
hör Byrne så hör man vem som la mest i korgen när
det begav sig.
Ett offensivt brassband står för mycket av kompet
på skivan, vilket man ju inte hör varje dag precis.
I ärlighetens namn märker man det först efter att
lyssnat några gånger. Det låter lite lustigt när de
kör på, lite som att äntligen springa på en tyglad
studentorkester med en nykter dirigent, proffs på
trumpeterna och finurliga låtar. Möjligen gör allt
blåset att det gamla bekanta Byrne-stuket känns
uppiffat. Ljust och fräscht, liksom, men det funkar
fint och är rätt intressant. Clark/St Vincent har varit
lika delaktig i skrivandet, men jag vet inte jag, hennes
grejor här påminner mer om tidigare Byrne än Byrne
själv nuförtiden, även om de låtar hon sjunger har en
befriande kvinnlig touche. En juste Byrneplatta gjord
ihop med ännu en begåvad artist, gjord med ännu ett
grymt band som svänger ordentligt när det svänger.
Med tiden kryper allt blåset sig på och det hela känns
faktiskt skoj.
Fredrik Hellström

Stillsamhet, långsamhet, emotionell
ambient med technorötter; rytmiskt
dansant IDM av nyklassiskt slag; det
är den schizofrena beskrivningen av
tyske Christian Löfflers debutskiva
”A Forest” skapad i ett rum
med skogsutsikt, en organisk
sammansmältning som ger en bild av
ett nordtyskt landskap, stilleben i lugn
och ro, kopplingar bakåt till Brian
Enos rumsliga musik brutet av Four
Tet-tänkande techno, med röst/sång.
Barr befinner sig också i naturen.
Förra skivan, ”Skogsbo is the place” var
förankrad i just skogen, på landbacken,
av det jag lyssnat till på webben, nu
har man tagit sig till kusten och det är
sjuttiotalets halvpsykedeliska rock
som kvartetten förtjänstfullt bjuder
på, sång som vinterkläder i lager på
lager, amerikansk folkrock vinkar runt
hörnet. Intelligent rock nära havet och
en guldrush à la Neil Young eller bara
med blommor i håret som vore det San
Francisco 1968. Skicka nu förra skivan
också, snälla.
De börjar bli många som just i nutid
spelar instrumentalmusik som både är
egenartad och starkt förankrad
i en tradition från sjuttiotalsproggen,
sällsynt saknade Lars Hollmer, Björn
Olsson, fram till dagens Norra kusten,
Leif Jordansson, Hans Appelqvist och
Sjöarna. Duon Åsa Jacobsson och
Håkan Åkesson finns där med Nutids
andra fullängdare, ”Cityflowers”.
Det är oerhört vacker och stundtals
sällsamt spröd musik, på en skivetikett
med ett i sammanhanget passande
namn som påminner oss om Josef II:s
legendariskt dumma kommentar till
Mozart om operan ”Figaros bröllop”.
Räcker att säga: köp, ett omdöme
som också omfattar debuten, vill jag
påminna om.
Mer nära naturen på tyske David
Kochs debutalbum som DeWalta
”Wander”, ett musikaliskt lapptäcke

med techno, funk, jazz, ja, you name it!
Det spretar på ett väldigt angenämt
sätt och att killen pluggat jazz på Hans
Eissler Music College och den vägen
troligen fått hela jazzhistorien på ett fat,
kopplat till ett ivrigt DJ:ande, förklarar
varför den här skivans karaktär hela
tiden skiftar, spännvidden är god,
överraskningarna många.
Minst lika delad till uttryck och sätt är
danske Thomas Barfods ”Salton Sea”
som dels är dansvänlig elektronisk
pop, dels grottar ner sig i vad han kallar
”the idyllic wasteland”, ett urbant
förfall med mörkare, vibrerande zoner,
det svänger och svänger, hit och dit,
gästvokalister (t.ex. svenska Nina
Kinert) sätter prägel på anrättningen.
Jan-Erik Zandersson

Joe Jackson har alltid varit en cool cat,
och valde tidigt i sin karriär en jazzig
väg istället för den förväntat rockiga.
När Jackson nämns brukar man ofta
kasta in Is She Really Going Out With
Him, som en referens. Personligen
anser jag att han gjort så många fler,
och framförallt så mycket bättre, låtar
genom årens lopp, som Nineteen
Forever, Be My Number Two, Slow
Song och hans halsbrytande och
salivspottande new wave-variant av
Jimmy Cliffs The Harder They Come,
för att nämna några. Jackson är
underskattad och lever lite vid sidan
av de stora scenerna, men det är
förmodligen priset om man vill undvika
att förvandlas till en Elvis Costello
light. Duke Ellington är långt ifrån
det jag brukar lyssna på men jag har
följt Jackson genom åren och gillar
det faktum att han sätter sin egen
personliga musikaliska prägel på
originalens storbandsversioner.
Han tar ut svängarna, men det är inte
så banbrytande som man kan luras att
tro eftersom Ellington själv inte högg in
låtarnas arrangemang i sten, tvärtom.
Ibland fungerar det fantastiskt, ibland
låter det som hissmusik/muzak vilket
gör att det ibland uppstår en något
obekväm ”Café Norrköping”-varning
på en del låtar. Och Iggy Pop tycks
inte riktigt veta om han ska eller om
han har…? Det känns som att herr Pop
är inne i en kreativ kris, vad han gör
här är inget att minnas. Bananböjaren
Steve Vai gnider skönt i Isfahan och
jodå, Caravan görs i en oemotståndligt
funkig version, och I Ain’t Got Nothing
But the Blues har ett Steely Dan-sväng
i sig. En ojämn platta men man kan ju
snabbspola, och oavsett vilket så gillar
jag Jacksons kompromisslöshet och
ständiga vilja att gå sin egen väg.
Lars Yngve

Nya Upplagan

Peaking Lights
Lucifer
(Weird World/Playground)

Äkta paret Aaron Coyes & Indra
Dunis fortsätter att göra musik som
om ni tänker er att någon beamat
upp Lee ”Scratch” Perry och dennes
legendariska Black Ark-studio
(innan nyårshelgen 1979/80!) till
kontrollrummet på USS Enterprise.
Musiken är skön och snudd på
skönt hypnotisk, och med skönt
hypnotisk menar jag ungefär som när
man gnuggar sig i ögonen tills det
uppstår färger, eller som när man kör
bil i ett kraftigt snöfall med helljuset
på, stirrandes med Jack Torrance
”Mu-blick”- (detta kan upplevas som
att befinna sig i rymden – vilket man
ju i själva verket också gör eftersom
jorden befinner sig i rymden och…
ja, ni fattar). Skivan inleds med låten
Moonrise och avslutas med låten
Morning Star, och där emellan sitter
de i lotusställning, byter på den lille,
provar alla leksaksinstrument de
hittar i barnkammaren och tuggar
på närproducerade och ekologiskt
odlade grönsaker. Neil, från Hemma
Värst, skulle mycket väl kunnat vara
med på en hörna: Hi guys…
Lars Yngve
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Iggy Pop
Aprés
(Thousand Mile/Border)

Iggy Pop har en överkropp som,
med spända blodådror, på avstånd
och med lite fantasi, ser ut som en
Atlas där hans vener kan liknas vid
statsgränser – men nog om geografi
nu. Après är en hyllningsplatta till
den franska chansontraditionen, en
uppföljare till Préliminaires (2009) och
här plockar han återigen fram sin mörka
”Pierre Isacsson-stämma”. Hans
tolkningar är trogna originalen, men
hans versioner måste beskrivas som
varande metadon, alltså en fungerande
ersättning till originalen. Och jag måste,
ändå, säga att jag föredrar att han tonar
ned sig istället för att loska, krossa
glas och uppmana alla till att fuck off.
Det känns liksom som att han redan
har avverkat den biten ganska många
gånger nu, jag menar rock som bygger
på energi och ilska, och framför allt: det
var många år sedan! Och om man för en
stund tänker i dessa banor framstår inte
den här skivan som helt snurrig! Med
ålderns rätt kan man hävda att han inte
har någonting att bevisa längre, eller
hur? Been there, done that, så att säga.
Själv hoppas jag fortfarande på att
herr Pop tar på sig en tröja, förslagsvis
en nopprig banlon-polo, sätter sig
ner, slår upp en kopp kaffe, och börjar
skriva sina memoarer. Och undviker
att fullborda en trilogi på franska. Hade
dock gärna bilat till Frankrike i en 2CV
och haft Iggys röst i GPS:en!

Recension

Nya Upplagan

Juli 2012

Can
The Lost Tapes
(Mute)

I Underlandet
Vindlande trädgårdar
(Svalkad)

Air Textures vol II
(Air Texture)

Manfred Mann’s Earth Band
40th Anniversary Box
(Creature)

pg.lost
Key
Black Star Foundation

Den svenska samtida instrumental-musiken tar sig
många spännande vägar idag, men det viktigaste
är nog att den dels är tyngd av kvalitet, dels börjar
framstå som en spretande egen genre med de släpp
som kommit det senaste året.
I Underlandets debut ”Vindlande trädgårdar” är
ett egensinnigt inslag i denna genre, en blandning
av folk-musik med traditionstyngda förtecken och
samtida, renodlad konstmusik. ”Filmiskt” är ett
i sammanhanget brutalt slitet uttryck och ska inte
användas (vilken instrumentalmusik är inte just
”filmisk” om den fungerar, oavsett vilken rulle man
ser för sin inre blick?). Mötet blir spännande (fiol och
piano är det Anna Cochrane och Erik Dahl spelar)
och spår av förra sekelskiftets salongsmusik och
något som känns mer svenskt än nordiskt sätter sin
prägel på detta som i de flesta delar är nyskriven
musik, kanske ”folkkonstmusik”, men långt från
folkmusikens höskullar och buskspel.
Instrumentalmusik av helt annat slag: pg.lost är ett
band från Norrköping som nog är mer kända i vida
postrockkretsar utanför vårt lands gränser (dags
för andra turnén i Asien med 23 gig, t.ex., enligt
pressmaterialet), men de bjuder på en tassande
försiktig och tät, enerverande energisk och helt
fantastisk dekokt på sin tredje fullängdare ”Key”.

Det är just dessa växlingar mellan
högljutt och lågmält som erövrar mitt
öra, det här är musik som ger rent
religiösa känslor när det handlar om
hur överrumplad av de vackra, de
morrande, de briserande gitarrerna
man kan bli, dessutom närmast episkt
i knappa kvarten i avslutande
”Weaver”. En av årets bästa skivor.
Stars of the Lids Brian McBride,
Mokira, Eluvium och andra kvalitetssäkrande artister finns med på den
andra Air Texture-samlingen, en
dubbel-cd som tar vid där IDMsamlingarna från Warp en gång i tiden
lämnade över, här mer ambient än
dance, medges, men ett kulinariskt
högtstående smörgåsbord av
elektroniskt välbefinnande, lugnande
eufori och stundtals hjärtskärande
vacker musik. Ioscil har satt samman
den första cd:n, Rafael Anton Irisarri
den andra.

Bachman & Turner
Live at The Roseland Ballroom, NYC
(Eagle Records/Playground)

Henrik Molin /
Vi hörde stråkarna från träden
(Ljup Musik)

Higgspartikel. Det är experimentellt
och utmanande, men sällan har så
krånglig och bitvis krävande musik
känts så lättlyssnad och lättillgänglig,
som här. Det går inte att värja sig
mot deras musikaliska blandning.
Lägg därtill en svindlande vacker
körsång av den typen som Queen en
gång i tiden var hyfsat ensamma om,
åtminstone i rockbranschen. Gun
(inte namnet alltså!) Has No Trigger,
är fiffig, smart och oemotståndligt.
Skrev jag förresten fiffig, smart och
oemotståndlig? Jaså, gjorde jag?
Jaha, bra. Ibland får jag för mig att
Longstreth sjunger en annan melodi
till musiken än den som spelas. Det här
gillar jag väldigt mycket. Inte konstigt
att David Byrne och Björk ingår
i bandets fanskara.

Det ska vara en låda.
Första exemplet: I lådan finns 21 cd med 18
originalalbum i kronologisk ordning plus två
konserter, ett häfte med bandets historia på 36 sidor
och dessutom en liten bok med berättelser och
anekdoter av Manfred själv.
Jomen, det här är ett bokslut som heter duga.
Manfred Mann har samlat allt han hittat med sitt
Earth Band (det enda man egentligen behöver lägga
till är den fem-cd-bootlegbox som kom häromåret)
och det här skulle absolut inte vara samma sak att
ha nedladdad på en hårddisk. Skivorna är detaljrikt
återgivna konvolutmässigt, remastrade så ljudet
är förträffligt, dokumentationen överdådig och
innehållet komplett. Manfred Mann’s Earth Band
bildades 1971 och har transformerats många gånger
under resans gång; faktum är att de fortfarande
lever och turnerar. I mina öron var de kanske mest
intressanta i mitten av sjuttiotalet när de företrädesvis
skapade progressiva/jazziga, många gånger långa,
spår, som på centrala ”Nightingales and Bombers”
(1975), men även ”The Roaring Silence” (1976)
och ”Solar Fire” (1974) står ut, dessutom blir de
flesta skivorna stundtals kuriösa vid den tiden, för
tillsammans med de instrumentalt täta spåren dyker
både Joan Armatrading och Bruce Springsteen upp,
antingen som sångare eller coverleverantör.
Men sammantaget: full pott när det gäller betyget, så
här ska en karriär sammanfattas.
Andra exemplet: Can var en av de tyska
konstellationer som skapade en egen musik som
reaktion på det som ljöd i andra europeiska länder
och, framför allt, som en reaktion på två världskrig, en
ny, egen musik fjärran från tradtionerna, tanzmusik,
Wagner eller annan bombad bråte. Efteråt har de
tillsammans med andra innovativa musiker buntats
ihop under stämpeln ”krautrock” men som alla
utpekade unisont sade i BBC:s lysande dokumentär
häromåret var det inte de själva som satte den
etiketten. Can bjöd på en egensinnig, ibland monoton
och nästan alltid transskapande musik, hade Holger
Czukay och Irmin Schmidt i centrum som var stöpta i
och av Karlheinz Stockhausen, gruppen utvecklades
och kopplade på vokalister på ett sätt som skapar
väldigt intressanta berättelser att dra vid bardisken,
Irmin kallade Can för ”ett gäng anarkister” och
det är väl inte långt från sanningen. På dussintalet
skivor från 1969 och framåt (Irmin Schmidts musik
till ”Kamasutra” (1968) är proto-Can och egentligen
deras första skiva) bjöds det på en aldrig sinande
uppfinningsrikedom från studion i Köln, som
sedermera också återfanns på ambient värlsmusik
som Czukays ”Canaxis”, kanske det bästa exemplet
på soloskiva från någon i Can. När det nu kommer en
box med outgivet skiljer den sig bara från utgiven musik
av Can för den är outgiven, annars samma modus:
spela, låta bandet rulla, redigera ihop något av det
bästa. Irmin Schmidt gått igenom hur mycket band som
helst och fått fram 50 timmar som reducerats till tre.
Det blir en cansk måltavla, med de olika tidsperioderna
dendrokronologiskt representerade. Välkomna tillbaka.

Att inte Blåkläder har köpt rätten till att använda någon
av Bacman & Turners låtar i sin reklam är en gåta.
Detta är stryktålig skogshuggarrock med uppkavlade
ärmar, kliande skägg och rutiga flanellskjortor som tål
slitage. Gubbarna har visserligen skippat Overdrive
men greppbrädorna är välpolerade, de stenhårda
riffen sitter där de ska och Randy Bachman äter
fortfarande armeringsjärn till frukost, åtminstone
låter det så. Liveplattor är alltid svåra att värdera,
man bör helst ha sett och upplevt bandet för att till
fullo uppskatta dem. BT(O) har en diger katalog och
Not Fragile, You Ain’t Seen Nothing Yet, Four Wheel
Drive, Taking Care of Business, Hey You och Roll
On Down the Highway, är sex bra anledningar till
att införskaffa plattan. Den hade dock vunnit på att
släppas som enkel-cd istället för en dubbel.

Henrik Molin målar på sin solodebut
upp sitt eget universum ackompanjerad
av sin gitarr och tre medmusikanter
på piano, gitarr, klockspel, banjo,
percussion, whatever och kör-/
duettsång där framför allt Frida Olsson
gör ett fint inpass som duettpartner
i Sjöar. Överlag är det innerligt och
känslosamt, och sparsamt musicerande
på gränsen till underspelat, vilket gör det
en njutbar upplevelse att lyssna på i sin
helhet. Låtarnas tematiska anspelningar
på natur / stad, barndom / vuxenvärld
m.m. gör att han i sina innerligaste
ögonblick tangerar t.ex. Thåströms
självutlämnande poesi. Lysande!

Lars Yngve

Jan-Erik Zandersson

Lars Yngve

Tord Johnsson

The Tallest Man On Earth
There’s No Leving Now
(Gravitation/Border)

Egentligen borde det, som svensk,
och sjungandes på engelska, med
endast en akustisk gitarr och sin röst
som tillhygge, vara snudd på hopplöst
att lyckas nå framgång, jag menar,
det är en genre som det normalt sett
går tretton på ett dussin av. Och vi
har väl alla fått vår kvot fylld av dessa
ylande personer som förpestar
diverse pubar/uteserveringar med sitt
covertröskande och mer eller mindre
framstår som trubadursatans jordiska
sändebud. Därför, och just: därför,
är det så skönt att Kristian Matsson,
som han heter, släpper allt och låter
musiken flöda fritt ur honom på ett icke
krystat sätt, och hans sångröst lämnar
ingen oberörd. Det må, rent musikaliskt
sett, inte skett så stor förändring
jämfört med de två föregångarna, men
det är omöjligt att inte gilla musik som
är på riktigt. Kristian är inte Bob Dylan,
naturligtvis långt ifrån, men påminner
ändå, utan att på något vis försöka
kopiera den store, om dennes tidiga
inspelningar. The Tallest Man On Earth
framstå alltmer som denna genres
stora framtidshopp, och har en trogen
skara fans i Europa, men hade han varit
amerikan hade han varit hur stor som
helst, redan.
Lars Yngve

Lars Yngve

Herman Müntzing
Självskalv
(Treffpunkt Treff 008)

Müntzing spelar diverse självgjorda
instrument. Akustik och elektronik
blandas med eller utan sladdar.
Hans absoluta styrka är en envetenhet som redan från början puttat
igång ljuden i diverse obetydliga ting.
Hans hemsnickrade instrument
mullrar och släpper sfärer av ljud från
sig. Alla dessa olika klanger smakas
av och han drar igång dem en egen
ljudcirkus, och då lägger han upp en
mullrande botten, en pockande rytm.
Och alla instrumenten kan paradera
i fullständigt överraskande takt.
Müntzing gör musik som kanske kan
kallas ljudkonst, fri impro eller vad ni
vill; han hissar självständighetsflagg
över glädjen att upptäcka och göra
själv. En musikens DIY i triumf på sin
vackra ovanligt klingande vagn.
Thomas Millroth

Dirty Projecters
Swing Lo Magellan
(Domino/Playground)

Detta mina vänner är ingen arenatechno i diskmaskinstempo à la Avicii.
Jo, jag fattar att hans musik är storartad
– pumpandes på gym, bland färgglada
trikåer i brandfarliga material och
avslöjande panoramaspeglar – men
som intellektuell stimulans? Hallå!
De som, mot all förmodan, hävdar att
så skulle vara fallet har, misstänker
jag, fortfarande stora problem med att
memorera texterna i Eric Prydz Call
on Me och Barbra Streisand av Duck
Sauce, utantill… Varför skriver jag då
detta? Jo, av den enkla anledningen
att Swing Lo Magellan är full av musik
som är raka motsatsen, och tilltalar
såväl hjärta som hjärna. Sällan får
man i sig så många musikaliska
intryck på en gång utan att det känns
splittrat. Dessa briljanta indierockforskare utmanar, utforskar och
tycks vara ute efter att hitta musikens
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M. Ågren/H. Kaiser/T. Gunn
Invisible Rays
(7d Media)
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Jens Winther
Electrazz
(Stunt/Sundance)

Samuel Hällkvist
Variety of Loud
(Boogie Post)

Jan-Erik Zandersson

Vad vore vi utan vänner? Ibland
blir också de musikaliska
vänmötena utanför de ordnade
gruppkonstellationerna mer
spännande än de inövade spåren
som gruppåverkan kan medföra.
”Invisible Rays” är ett sådant exempel,
”Variety Of Loud” ett annat. I det
första fallet är det en namnkunnig trio
i den mer experimentella genren som
möttes under IB Expo i Halmstad
förra året och i Thomas Olssons
och Isildurs banes röda rum och
högkvarter i Kungsbacka påbörjade
improvisationerna som kretsar kring
Morgan Ågrens frenetiska och
högst varierade trummande med
ljudillustrationer lagda av Henry
Kaisers ståltrådsgitarr och Trey
Gunns ”touch guitar” som både ger
bas och egna slingor. Det låter så
självklart som det bara kan bli när
snillen spekulerar (Ågren har sitt
Mats/Morgan Band men har också
spelat med Frank Zappa, Bill Laswell,
Terry Bozzio etc.; Henry Kaisers
ösregnslånga karriär har både bjudit
på apart blues, samarbeten med David
Lindley på Madagaskar, Elliot Sharp,
Fred Frith och hur många som helst
till; Trey Gunn var under många år
medlem i den senaste inkarnationen
av King Crimson och har jobbat med
David Sylvian, Brian Eno, Michael
Brook, John Paul Jones – även här är
cv:t hur långt som helst). Självklart
rekommenderbart.
IB Expo är både workshops och en
avslutande konsert varje höst
i Halmstad, en av årets musikaliska
höjdpunkter med gräddan av
experimentella och improviserande
musiker. Samuel Hällkvist, som fick
det sista Jazz i Sverige-priset innan
Rikskonserter så oerhört korkat gick
i graven, är en gitarrist som jazzstämpeln skaver på, eftersom han
ger och gör så mycket mer. ”Variety of
Loud” är också ett vänprojekt med Pat
Mastelotto (trummor), Peter Drungle
(klaviatur), Mai Ueda (röst) och Stefan
Pasborg (trummor) runt omkring sig.
Två trumslagare minner om King
Crimson (som Mastelotto också
spelat med), musiken rör sig i närmast
klassisk progressiv riktning med tydliga
inslag av countryflört och popsväng,
det här är både medryckande
och infernaliskt begåvat, oväntat
elektroniskt och oförsiktigt. Med ett
öga i backspegeln och en stadig fot på
gaspedalen. Rekommenderas.
Ett måste till: Jens Winther, dansk,

var en flitig, framgångsrik och i jazzens
olika subgenrer hemtam trumpetare
som lämnade jordelivet för tidigt
häromåret, bara passerat fyrtio år.
Elektrisk trumpet fjärran Molvaer
men nära Miles, i Winthers Electrazzgrupps inspelningar från 2010 är
som om jazzrocken aldrig blev trött
eller uppäten av fusion, här vimlar
det av idéer och också en långsam
eftertänksamhet när det är påkallat,
kanske för att det finns lån från annan
jazz, från den progressiva rocken
(igen! Hur blev den så inflytelserik i vår
samtid?) och kanske som en reaktion
på den konstmusik Winther också
skapade för såväl kammarbesättningar
som hel symfoniorkester.
Jan-Erik Zandersson
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Arild Andersen Anders Bergcrantz Dee Dee Bridgewater Ketil Bjørnstad
Sinne Eeg Eliane Elias LaGaylia Frazier Deborah Brown Richard Galliano Paolo
Fresu Bengt Hallberg Billy Harper Hiromi Marc Johnson Nils Landgren Benny
Green Claire Martin China Moses Caecilie Norby Ugonna Okegwo Terje
Rypdal Kurt Rosenwinkel Bernt Rosengren Tommy Scott Tomasz Stanko
Viktoria Tolstoy Paolo Vinnacia Bengt-Arne Wallin Ronnie Gardiner
Andreas Pettersson John Venkiah Victor Lewis Emilia Mårtensson Filip Jers
Rebecka Larsdotter Vivian Buczek Hannah Svensson Ewan Svensson Björn
Jansson Lovisa Lindkvist Gitte Pålsson barnjazz och många fler.
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Quincy Jones
Guest of Honour

Norrbotten Big Band Bohuslän Big Band XL Big Band Monday Night Big Band

MEDVERKANDE WAAGE SANDØ, PAULI RYBERG, BIRGITTE PRINS, CHARLOTTE E. MUNKSGAARD, FREDRIK GUNNARSON, HÅKAN PAASKE, ELLEN FOSTI

WWW.BASTARD.IS

Jan Lundgren – Artistic Director
Biljetter: ystadjazz.se • Ystads Turistbyrå tel. 0411–57 76 81
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Kära Hjärtanes!

Test-Fnisse

Gottfried de Walt

Juli månads horoskop av O. Rakel

Kära Kära Hjärtanes.
Jag har ett stort problem. Jag lider av stor
beslutsångest. Jag vet aldrig vad jag ska
välja. Jag har så svårt för att bestämma mig
i alla frågor. Inte ens om jag står inför bara ett
alternativ kan jag bestämma mig för vad jag
vill. Snälla, hjälp mig, vad ska jag göra?

Kära Hjärtanes!

Test-Fnisse

S. Kald

Adi S. Analysieren.

Gottfried de Walt är känd som nyhetsankare för ekonominyheterna
på tv. Vi publicerar här exklusivt hans personliga minnesanteckningar
från finanskrisen. Det var en vacker förmiddag på Lidingö. Min lägenhet
hade beslagtagits av Kronofogden och jag hade flyttat in till mamsen
och pappsen. I skyn kommunicerade fåglar av olika märken.
Fiskmes. Blåmås. Allt vad de kallas. Gula gräsklippare knattrade
innanför vitmålade staket. På en av de välvårdade gräsmattorna hade
en kraftigt överviktig man brutit upp armen bakom ryggen på en
annan man. Den mannen var jag.
”Aj, aj, aj! För fan Stefan, akta headsetet.”
Stefan påstod att jag hade förstört hans liv. Jag hade stoppat den
kosmetiska operationen av hans ansikte innan kirurgen ens hade
kommit halvvägs. Det blev inget docksött Karate-Kid-fejs som han hade
önskat sig. Allt var mitt fel. Nu var det dags för revenge. Han kastade
omkull mig i rabatten och placerade sitt astronomiska Body Mass
Index över min bröstkorg. Jag var oförmögen att röra mig.
Hans bandagerade ansikte närmade sig mitt. Mörka fläckar av
blod hade börjat tränga igenom gasbindan. Jag höll andan. Bzzzzt!
Precis när Stefan skulle väsa fram sina bestialiska hämndplaner
stelnade han till i kramper och dråsade ner i komposthögen. Små röda
myror gick omedelbart till attack.
”Gotte, Gotte! Såg du? 50 000 volt rakt i nacken. Du måste,
måste, måste skaffa en Stun Gun!”
Det var min assistent manager som oväntat kommit till undsättning.
På Stefans chinos växte en stor mörk fläck. Elchocken hade fått
honom att kissa på sig. Mina föräldrars trädgård var plötsligt fylld av
män i businesskostymer. De släpade iväg den bedövade Stefan och
baxade upp honom i en svart skåpbil.
”Vilka är de här killarna”, frågade jag.
”Wei-Ji, Gotte, Wei-Ji”, svarade assisten managern.
I bilen på väg genom stan förklarade han att terrornätverket
Wei-Ji nu existerade på riktigt. Sedan den fejkade kidnappningen
för några veckor sedan hade Elisabeth organiserat celler av WeiJi-sympatisörer över hela världen. Tusentals ekonomistudenter,
mellanchefer och direktörer hade anslutit sig till kampen. Efter att ha
fått sina fallskärmsavtal, bonusar och gratisluncher indragna
i den ekonomiska krisens spår var det payback-time. Wei-Ji var ett
al-Qaida för finanssektorn.
”Men vilket är organisationens mål”, undrade jag.
”Att förgöra samhället”, svarade assisten managern.
”Fair enough, I like, en klar målbild är ju viktig...vem är den
andlige ledaren?”
Assisten managern tittade allvarligt på mig medan bilarna svängde
in framför ett ödsligt kontorskomplex längs E4:an mot Arlanda.
”Men Gotte för fan, det är ju du.”

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Du har fått ett extra ekonomiskt tillskott i kassan
den senaste månaden. Det kommer lägligt nu när
semestern här hemma i Sverige håller på att regna
bort. Du bestämmer dig för att ta en restresa
söderut som kommer att sätta djupa spår i din
redan hårt ansträngda ekonomiska situation för en
lång tid framöver.

Kära Velpottan! Det finns ett antal alternativa
tillvägagångssätt och behandlingar för människor
i din situation. Du kan välja att gå till en vanlig
doktor eller till en psykolog, eller så kan du låta bli
att göra något alls. Om du inte finner något av de
föregående alternativen särskilt lockande föreslår
jag att du antingen går med i en samtalsgrupp eller
inhandlar någon bra bok i ämnet. Det finns ett antal bra
alternativ av ett antal olika författare, både svenska
och utländska att välja på, allt efter tycke och smak.
Skulle du inte hitta något som passar på egen hand
kan du alltid gå till en bokhandel eller till biblioteket
för vägledning. Om du efter alla dessa råd inte har
kommit någonvart får du höra av dig igen för fler goda råd!
Trevlig Sommar!

Hafver kossan behofv utaf att hbada?! Då man
stundom htager sig ut å hlandet för att åse flora
och fauna kunna man hdå och hdå åse s.k.
hbadhkar utplacerade i s.k. kohagar. Hafver dessa
någon speciell hygienisk funktion som den s.k.
kossan kan åtnjuta? Om man ur hygien och
miljöhsynhpunkt skulle hafva något att invända
här hvore det hväl om man skola tro den senaste
tidens s.k. hlarmhrapporter en helt annan typ
af hygienartikel som kossan skola behöfva
begagna hsig af.
Den senaste tiden hafver hvi blifvit öfversköljda
af hrapporter som beskrifva det hväxande
miljöhotet som hvår hjord hvara utsatt för. De s.k.
hväxthushgaserna hafver åhverkan å hvår miljö
som hverkar temperatur-höjande å hvår hplanet.
Htidigare hafver man trott att det hvara enbart
de fossila bränslena som hafver denna åhverkan
å naturen.
Nu hafver det hvisat sig att kossans flatulens
hafver större åhverkan å miljön än den s.k.
hbilismen hafver. Månne hafver hr. och fru bonde
hmissuppfattat hvad kossans hygienbehofv bestå
utaf. Därför rekom-mendera undertecknad att hr.
och fru bonde hgenast aflägsna hbadhkarna och
ersätta dessa med s.k. hvattenclosetter istället!

Velpottan.

Svettig av hetta klibbar skjortan fast
på den lätt överviktiga mannens
ångande överkropp medan frun hans
gnäller över priserna på jordgubbarna
som den underbetalda flickan vid
vägkanten säljer, plockade av polacker
och litauer utan kollektivavtal.
Den genomblöta näsduken far över
mannens blanka panna som bara
längtar efter att få komma tillbaka
till den behagliga svalkan i den
luftkonditionerade nyinköpta bilen
på resan genom det okända livet.
Semesterresan genom det sydsvenska
låglandet artar sig till att bli en plågsam
affär påhejad av den hattbeprydda äldre
dam som han en gång äktade i sin ungdoms
blomning vars skönhet en gång för alla flytt
sin kos, ett liv som flytt honom sedan länge…

Die Schweden am Semester:
Ich habt in diesen Jahrfen Ich in
Schweden haßt gewohnt das die
Schweden haben etwas künstiger Semsestervahnen sich geskafft! Man tagen
für exempel einen Hauswagen zu einen
Campingzeit und parkieren das Wagen da!
Dann machen mann einen Schtaket rund daß wagen
gezetzt! Und man nehmen einen Gräßklipfer mit sich
und das Gräß geklipft. Man haben exakte Sportzuniformieren der Familie gekleidert. Dürch fünf wochen
macht man überhapt nicht etwas anderen als Grälen
und Bråchen gemacht. Dann fahrt man nach Hauße!
Und reprisieren nächtes Jahr...!
Auf Wienerschnitzel wünschen ihren A.
Schicklgrüber

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.)

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Simma lugnt är det enda du kan göra i dagsläget,
så som nederbördssituationen ser ut för tillfället.
Med tanke på den globala klimatsituationen gör
du bäst i att skippa den där nya bilen du tänkt köpa
och satsa på en båt istället.
Väduren 21 mars – 19 april.
Inga hinder är för höga för att övervinnas av dig
just nu. Åtminstone är det vad du tror. Kan man
inte klättra över får man stånga sig igenom istället,
tycks du anse. Ett par dagar på sjukhus för en
smärre hjärnskakning, sen är du på fötter igen.
Oxen 20 april – 20 maj.
Efter ett helt år av hårt arbete ser du fram emot lite
ledighet. Nu väntar en månad av trädgårdsarbete,
måla om huset, hjälpa dina gamla föräldrar att flytta,
skjutsa barnen till deras aktiviteter, tvingas att
umgås med dina tråkiga grannar, ta emot halva
släkten som är i Skåne på besök o.s.v. Efter tre
dagar börjar du längta tillbaka till jobbet igen.
Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Din dubbeltydiga dubbelnatur gör sig gällande
när du brutalt skallar ner din mormor som tack för
kaffet på hennes födelsedag. Du är med andra
ord inte dig själv just nu. Ditt riktiga jag har gått på
semester och är inte tillbaka förrän om fyra veckor.
Kräftan 21 juni – 22 juli.
Den värsta perioden på året för dig närmar sig med
stormsteg. Du har ungefär en månad på dig att
planera hur du ska kunna överleva resten av
året så smärtfritt som möjligt. Undvik att vara
ute på kvällar och nätter, speciellt månklara nätter.
Undvik vattendrag och sjöar.
Lejonet 23 juli – 22 aug.
Det går inte riktigt som du planerat just nu. På grund
av det rådande väderläget har du slösat bort en
smärre förmögenhet på solarier, brunkrämer och
annat som du anser vara av yttersta vikt. Synd bara
då att du måste knalla omkring i långärmade tröjor
och långbyxor för att det är så kallt.
Jungfrun 23 aug – 22 sept.
Din kärlekstörst gör att du har fått något
desperat i blicken som inte kan döljas ens med
spegelglasade solglasögon. Du är ansedd som

Varför?

Av: Thomas Olsson

Betraktelse ang badkar och kossor
en fara för alla av motsatt kön
och det kommer att sättas upp
varningslappar med din bild på över
hela bygden.
Vågen 23 sept – 22 okt.
Du kommer att träffa en vilt
främmande person som verkar vara
i stort behov av en större summa
pengar. Du kommer gladeligen att
erbjuda allt du kan uppbringa till
denna främling som kommer att
acceptera. Nöjd och glad med att
ha uträttat en god gärning kommer
du på att du gömt att fråga om namn,
adress och telefon o.s.v… Nåja, man
lär sig av sina misstag. Du är en ny
erfarenhet rikare i alla fall!
Skorpionen 23 okt – 21 nov.
Aldrig förr har du varit så uppåt
som nu. Du riktigt frotterar dig
i andras förtvivlan, misär och
elände. När andra mår dåligt, mår
du som allra bäst. Du drar dig inte
heller för att ge en och annan giftig
kommentar som sticker i själen på
mottagaren. Akta dig så du inte blir
tillplattad bara!
Skytten 22 nov – 21 dec.
”Bättre lyss till den sträng som brast
än aldrig spänna en båge” är ett
ordspråk som passar bra in i ditt liv
just nu. Tyvärr har du slut på
strängar för tillfället och några
nya går inte att införskaffa inom
överskådlig tid så det blir inte så
mycket gjort överhuvudtaget.
Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Mänskligheten har en förmåga att
aldrig kunna uppskatta sina sanna
genier under deras livstid. Då är det
en klen tröst att du kommer att bli
hyllad och smått helgonförklarad
efter din död. Men storsint som du är
tar du det med jämnmod.

För de flesta är ett badkar en badrumsmöbel som fylls med vatten, kommunalt
eller från egen brunn.
Vanligtvis så fyller detta kar det
ädla syftet av att rengöra smutsiga
människor, och vanliga attribut så
som tvål, schampo, badanka och
badbomber kan förekomma - speciellt
bland yngre badare, så kallade barn.
Badkar bör dock icke förväxlas med
badkarl! Dessa kar är i regel utförda
i emaljerad stålplåt eller glasfiberförstärkt akryl. En del finner till och med
dessa kar så behagliga att de gärna
sover i dem!
På landsbygden är det sparsamt med
lanthandlar, nattöppna butiker, biografer
och neonskyltar (med undantag för
Brösarp) men det finns glädjande nog
oerhört gott om badkar då vi som bor på
landsbygden uppskattar renlighet.
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Den observante har förmodligen även
noterat att det här och där står till synes
övergivna kar på ängar, bakgårdar och
diverse grönytor, men det är ingen
tillfällighet att de blivit utplacerade, de
fungerar nämligen som vattenhål för
våra vänner med klövar. Och precis som
vid vilken bar som helst runt Stureplan,
så samlas kossorna på kvällarna för att
stå och hänga lite, spana in omgivningen,
småljuga, skryta och släcka sin törst.
Den just nu populäraste drycken i hagen
är den såkallade badkars-shoten: en stor
kallsup i karet, en slick på en KNZ magnum
och därefter placeras tungan direkt på
strömtråden. En kolossalt häftig kick,
påstås denna nymodighet generera!
Trängseln runt karen brukar vara stor
och en del har svårt att komma fram.
De som vill försäkra sig om en plats nära
karet, amatörerna, eller ko-piorna, om ni
vill (de som går under benämningen: visom-vill-synas-men-inte-riktigt-hållermåttet) anländer redan tidigt på eftermiddagen. Sist anländer naturligtvis de
snygga avelskorna, de som har mycket
klöver, MU i blicken, fin stamtavla och
som blivit inseminerade av den kända
avelstjuren, av kor kallad: Häradsbetäckaren. Oftast går det lugnt till vid
dessa kar men en lokal cowboy berättade om ett tillfälle då en kossa, till synes
helt oprovocerat, började mulhuggas
och vifta med klövarna framför en
annans mule och skrika: ”Luften är fri
för alla. Luften är fri för alla.” Men det är
kanske på sin plats att påpeka att kor för
det mesta är snälla.
Lars Yngve

Såmma låv!

Fakta: Träbonnar

Asså de ha entlien blitt såmma låv å
ja e så gla! Fasst ja e lissen åsse fö ja
ha ente fått ett enna såmmar jubb.
Fy fannn! Hur ska ja ficksa stålars ti bia
å sånnt? Å åm ja vill bjuda nån tervli tös
po hammbujare ellor anat gutt hur ska
ja pröjsa de?
Nä ja kåm po att ja hata när ja ha låv
förr då ha ja inga pänga! Buhu! Skicka
pänga till min epost adress.
Då kan ja svara stackass tanten såm
skicka mail ti mej om att hunn hade
massa pänga men hunn behövvde
hjelp å ta ut dom å åm ja låna hinne två
tusen skulla ja få typ flera mijloner förr
att ja jelpte henne. Så kåmm ijen nu å
sjicka mej PÄNGA!

Träbonnar trivs bäst i flock har en
otäck förmåga att dyka upp i en stor
hög strax innanför ytterdörren. Var de
kommer ifrån, eller vems de är, vet man
sällan. De bara finns där. När de vill.
Och framför allt: hur de vill.
Det kan vara farligt att spela fotboll
med trätollor, speciellt om man har
halkiga strumpor och väldigt närsynta
motståndare!
Sparka iväg tollan, är en sport
som inte kräver några förkunskaper.
Den går ut på att man helt enkelt ser
vem som kan sparka iväg tollan längst.

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

Lars ”Toffeln” Yngve

HERSLEV BRYGHUS
Nu som lokalt producerat på
Systembolaget i Malmö.
stora asken

För dig som vill se

det mesta

Evita, Luisa Mill
er, Sommarnatt
ens
leende, Trollflö
jten och Lear
I vårt stora abo
nnemang ingå
r
alla
våra egna förestäl
lningar på stor
a
scenen.

operapaketet
För dig som älskar

opera

Luisa Miller, Tro
llflöjten och Lea
r
Ett rent operaab
onnemang som
ger
dig biljetter till
säsongens tre
nya
operor.

För

För dig som älskar

mesta
dig som vill se det

opera

flöjten och Lear
Luisa Miller, Troll
nnemang som ger
Ett rent operaabo
gens tre nya
dig biljetter till säson

Sommarnattens
Evita, Luisa Miller,
och Lear
leende, Trollflöjten
ang ingår alla
I vårt stora abonnem
ningar på stora
våra egna föreställ
scenen.

operor.

musikal & da
ns
paketet
För dig som uppskattar

sång och dans

Evita, Unearth
, Sommarnattens
leende och The
Strindberg Pro
ject.
I år har vi ett spec
ialabonnemang
som ger dig chan
sen
två musikaler och att se både våra
dansföreställnin
garna Unearth
med Skånes
Dansteater sam
t The Strindberg
Project med Cull
bergbaletten.

konsertpaket

et

För dig som vill höra

mer av Malmö Opera

orkester

Fyra orkesterko
nserter med
anknytning till
opera.
(Se sid 40-41)

Abonne

mAng

HERSLEV

BRYGHUS
Herslev Bryghus är ett litet familjeägt
bryggeri vid en gård i det gamla
vikingaområdet Lejre i närheten av
Roskilde. Familjen odlar de fyra
kornsorterna som används vid
ölbryggningen ekologiskt och
Herslev bryggeri är EKO-certifierat.

operapaketet

t
stora pakete

FORÅRS

2012/13

· BRYG ·

HERSLEV FORÅRS BRYG
Vi brygger vår öl på egen kornmalt med en liten tillsats
av vetemalt. Det är ett överjäst öl som har allt: vackert
gyllene färg, frisk och fruktig doft med en smak som är
stark och fyllig.
Balansen mellan sötman och bitterheten är perfekt och får
ett inslag av citrus tack vare Cascadehumlen. Forårsbryg
är en stark öl med mer smak.
Forårsbryg passar utmärkt till vårens och påskens
varmrätter. Njut den tillsammans med exempelvis klassiskt
tillrett lamm med potatis och mynta.
8% 500ml Systemets art.nr 89122
PRIS inkl. moms 49,50 SEK
www.rowiwines.se

storA

(2 100–2 975 kr*) premiärabonnemanget – fullbokat!

oPerA

Luisa Miller, Trollflöjten & Lear
(1 260–1 350 kr*)

musikAl Evita, Unearth, Sommarnattens leende
& dAns & The Strindberg Projekt
(1 360–1 420 kr*)

konsert

x fyrA

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem.

Evita, Luisa Miller, Sommarnattens leende,
Trollflöjten & Lear

Kontraster vid Rhen, Malmö Operaorkester
i Konserthuset,Shakespeare och musiken &
Orkesterkonsert (826 kr*)

boka ett abonnemang!
mer informAtion
040–20 85 11
www.malmoopera.se
*) upp till 25 år – 50%

Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Nicola Trezzi

9

är curator och redaktör på konsttidskrifh har under flera år följt Ylva Oglands
Här möts de båda i en korrespondens
s liv och verk.

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

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

Carl Johan De Geer
Text av Sara Teleman

as spegeltvilling, en syster som lever i en
örmedlad till oss via Ylvas verk. Ogland
ad på livet och konsten. Hemmet är ateljé
emmet, en plats där både målningar och

Max Andersson är en av Sveriges mest egensinniga
serieskapare och filmkonstnärer. Berättelserna om traktorbarn, aborterade foster, döden och en nedfryst Tito
har översatts till sjutton språk och samlats i drygt trettio
böcker.
På senare tid har Max Andersson ägnat sig åt att
färdigställa en dokumentärfilm om arbetet med boken
Bosnian Flat Dog, som han tecknade tillsammans med
Lars Sjunnesson.
Radioproducenten och journalisten Tommie Jönsson
har intervjuat Max i hemstaden Berlin, i ett försök att
förstå sig på dennes fascination för pistoler, förfallna hus
och köttskulpturer. Boken är rikligt illustrerad med serier,
illustrationer och foton.

Ylva Ogland

Max Andersson
Text av Tommie Jönsson

Ylva Ogland
Text av Nicola Trezzi

en av våra mest uppmärksammade
e i Sverige och utomlands.
mnat sitt eget konstnärsskap under
stället leda Tensta Konsthall tillsammans
dqvist och maken Rodrigo Mallea Lira,
ill måleriet och 2009 fick hon sitt stora
d utställningarna ”Venus vid sin spegel”
d sina speglar med The Oracle & Fruit
–This is the Beginning of an Odyssey in
rpå nominerades hon till Dagens Nyhe-
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dessit que con cus.

Carl Johan De Geer
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Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Carl Johan De Geer

”I början av 80-talet, då De Unga Vilda var på tapeten,
trädde Roger Risberg fram. Han visade sig vara den
ende som på svensk grund kunde göra anspråk på
epitetet. Hans målningar var starka och direkta. Och
utan teoretisk återhållsamhet. Han tecknade sig från
början gärna som olika djur, till exempel en örn. Ensam,
utsatt. Ett starkt tema var kärleken, tvåsamheten,
övergivenheten. En rosa idyllisk form kunde målas över
brutalt.”
Thomas Millroth
Roger Risberg (1956–2011) föddes i Göteborg och
utbildades på Konstfack i Stockholm 1979–1984.
Han är bland annat representerad på Nationalmuseum,
Göteborgs Konstmuseum, Bonniers Konsthall och
Moderna museet.
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Svenska illustratörer och konstnärer
Text av Sara Teleman

”Så jävla normal är så jävla sann, så jävla som-det-är.
Fler människor än jag orkar tänka mig kan säga ’Det
här är min dagbok’ om den.”
– Martina Lowden, Aftonbladet
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I denna bok får vi se tidigare helt opublicerade illustrationer, skisser och serier. Vi får även lära känna Nina
Hemmingsson på ett mer privat plan i en lång intervju
där man får reda på saker som: Varför hon vägrar vara
med på grupputställningar, vilka tricks man kan ta till när
linjen blir “för slapp” och vad man ska lyssna på precis
när man har gjort slut med någon.

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

Roger Risberg
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Nina Hemmingsson
Text av Sara Teleman
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Roger Risberg
Av Thomas Millroth

e Geer
gil Donnér

Lena Svedberg
Text av Carl Johan De Geer
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