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Min dotter Amy
av Mitch Winehouse

Amy Winehouse behöver ingen introduktion. Som kritikerrosad artist 
rörde hon vid miljoner hjärtan under sitt korta men extraordinära liv. 
Efter Amys tragiska död i juli 2011 bestämde sig hennes pappa, Mitch 
Winehouse, för att berätta den otroliga historien om sin dotters liv, från 
de »busiga« första åren, via genombrottet med Back to Black som gav 
henne stjärnstatus, till det omtalade drogmissbruket och hennes död 
vid 27 års ålder.

Genom att visa på alla delar av hennes personlighet, den personliga, 
den privata och den offentliga, vill han hylla sin älskade dotter en sista 
gång.

Alla författarroyalties från boken kommer att doneras till Amy 
Winehouse Foundation, en välgörenhetsorganisation som Mitch har 
etablerat i Amys namn. Den ska hjälpa barn och unga vuxna som 
hamnat i svårigheter.

»Jag känner att jag måste skriva den här boken för att berätta den 
sanna historien om Amy, för att hedra minnet av henne, men också 
för att kunna bearbeta min egen sorg/.../Min förhoppning är att Amys 
namn – genom musiken, stiftelsen och den här boken – kommer att 
leva för alltid.« Mitch Winehouse

FRAKTFRITT

Om en älskad dotter
– en innerlig och avslöjande berättelse av Mitch Winehouse
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Prenumerera på Nya Upplagan och få tidningen hemskickad 
varje månad för endast 400 kr.

I dag är en sådan dag som jag är förbannad över 
orättvisor och direkta dumheter, och det har – tror 
jag i alla fall – inte med det faktum att göra att jag 
hastigt, dock inte speciellt lustigt, reste mig upp 
i köket och slog huvudet i en kökslucka så att jag 
vacklade runt på köksgolvet en bra stund lyssnande 
till Shenandoah! Det är som Stefan Jarl säger:  
Det räcker med att slå upp dagstidningen för att man 
ska bli förbannad! Själv blir jag mest förbannad över 
dumheterna då de begås av sådana som inte bara 
borde ha vett att begripa bättre, de har dessutom bra 
betalt för att de, på pappret, är så mycket klokare än 
oss andra. Just det: politikerna. Alla människor begår 
fel – hör och häpna: till och med jag – men det är inte 
det jag menar. Skillnaden mellan mig och politikerna 
är att jag inte har deras ekonomiska resurser och 
dessutom själv får stå för mina misstag, oavsett vad 
de kostar! Och, höll jag på att glömma, ställer jag till 
en satans oreda och kastar ut mina surt förvärvade 
slantar utan att ens reflektera över det, då drabbar 
det mig rent personligen. Detta kan ju låta som rent 
gnäll men jag har, tycker jag, passerat gnällstadiet 
för ganska längesedan nu och börjar bli oerhört 
trött på att ingen ställs till svars eller tvingas betala 
tillbaka pengarna som det sätts sprätt på. Det ska 
ju inte ens vara möjligt att kasta ut miljontals kronor 
på diverse fester som maskeras som konferenser, 
eller att boka partaj för två miljoner och därefter 
ställa sig oförstående till det hela, och sedan komma 
lätt undan genom att säga att det var olyckligt och 
ogenomtänkt. Om det nu sitter så omdömeslösa 
människor på dessa höga positioner så borde 
det väl i rimlighetens namn finnas inskrivet i lagen 
att man är personligt ansvarig och alltså därmed 
tvungen att betala tillbaka pengar som man vårdslöst 
kastat bort. Jasså inte det? Nähä, då är det väl bara 
att acceptera att det går utmärkt för välbetalda 
personer som ska föregå med gott exempel att också 
fortsättningsvis köra med sitt floskulösa fikonspråk, 
sola tandköttet och att dricka champagne. Och att 
alla vi genomsnittsdumma, med små händer, alltså 
vi skattebetalare, snällt får foga oss i detta och likt 
Månsson i Den enfaldige mördaren stå med kepsen  
i handen när fabrikören kastar in pengarna i elden och 
säger ”Jag skiter väl i pengarna, det är principen”. 

Ärligt talat: Är det för mycket begärt att de  
som styr och ställer har ett ansvar för vad de gör?  
Att deras tanklösa agerande faktiskt får konsekvenser?  
Och med konsekvenser menar jag inte att de ska få 
behålla sin lön, utan ut med dem på arbetsmarknaden 
så får vi se om de väljer att ta upp bristande omdöme 
och vårdslöshet med skattepengar i sina cv:n? Tror 
inte det va? De borde åtalas för vårdslöshet med 
skattebetalarnas inkomster. I dessa tider då det är 
möjligt – och fullt lagligt! – att lägga ut sjukvården 
på privata och riskkapitalägda aktörer som gör 
storkovan och därefter skickar pengarna – just det, 
våra skattepengar – utomlands för att slippa betala 

KaN iNgEN STå för NågoNTiNg 
LäNgrE… 

skatt i Sverige, så vore det väl ingen dum idé att även  
lägga ut kriminalvården till privata aktörer! Jag kan 
mycket väl tänka mig att man i vissa länder hade 
kunnat få billigt boende med någorlunda standard. 
Kanske bara detta hade lett till att kriminella och 
förtroendevalda personer på höga poster i vårt 
samhälle hade tänkt sig för två gånger innan de var 
vårdslösa eller begick brott. Jag inbillar mig nämligen 
att vetskapen om att man verkligen riskerade att  
hamna på dåligt upplysta och illa ventilerade ställen  
utomlands faktiskt kunde, om inte ha en avskräckande  
effekt, så möjligtvis ge upphov till en och annan tanke 
om att det åtminstone finns en viss, även om den är 
mikroskopisk, risk för att det kommer att svida ett tag 
om man nu begår brott på ena eller andra viset! Detta 
kan låta väldigt naivt, men jag anser inte att det är mer 
naivt att fundera i dessa banor än att man, låt säga, 
bränner av ett partaj för två miljoner utan att darra  
på manschetten. Vad är det för människor, och hur  
i hela fridens namn kunde de hamna där de är? Visst, 
Christina Lugnet fick sparken (vad det nu betyder?) 
men får behålla sin månadslön på 91 000 kronor.  
Igen: 91 000! Kom igen nu… Kan det inte bara komma  
fram en rakryggad person av den ”gamla sorten” som 
slår näven i bordet och säger ”Nu jävlar får det vara 
nog!” Och med den gamla tidens politiker menar  
jag folk som stod för sina åsikter, hade kurage och  
tog ansvar. Folk säger att det inte finns sådana 
politiker nu för tiden. Men i min lilla, lilla värld av 
blommor, anser jag fortfarande att det är opassande 
för präster att svära och supa hejdlöst, att poliser inte 
ska vara tjuvar på sin lediga tid, och att politiker inte 
bara ska låta hakan gå. Och detta ansåg jag även 
innan incidenten med köksluckan. Det är alltså inte  
så att polletten satt lite snett och ramlade ner tack 
vare smällen!

Man brukar ju säga att allting var bättre förr, på den 
gamla goda tiden, och när det gäller musik brukar en 
del hävda att ”sådan musik görs det inte nu för tiden”. 
Varför skulle det inte göras det, och det gör det visst. 
Jag hör sådan musik väldigt ofta! Men när det gäller 
politiker är jag inte säker… Värst av allt är ändå att 
fast de flesta tycks vara rörande överens om detta, 
så händer ingenting! Det blir aldrig bättre. Det har 
alltid funnits folk som har myglat, fifflat och levt rövare 
för att hamna högre upp i en hierarki. Oavsett vilken 
bransch det handlar om så känns Ebba Gröns gamla 
låt ”Slicka uppåt, sparka neråt” aldrig passé, tyvärr. 
Det är för jävligt. Men sant. Ingen tycks ha ansvar 
för någonting längre. Kan ingen stå för någonting 
längre och hålla sig till det? Tänk om, jag säger bara: 
tänk OM, en politiker hade kunnat gå ut med att de 
har gjort fel direkt. Då hade vi sluppit alla tröttsamt 
generande pudlar. Kanske är det en kökslucka 
politikerna behöver för att komma till insikt? 
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Gabriel har tonsättarexamen från 
CalArts och innan han började 
studera komposition hade han skrivit 
orkestermusik och kvartetter, men 
under studietiden hade han helt 
plötsligt inte skrivit en not. Han hade 
varit helt uppslukad av institutionen 
för datormusik och fastnat i att 
använda och utveckla programvaror 
för ljudskapande. Hans turnérande 
har tagit honom från spelningar i Los 
Angeles till Europa och t.ex. Festival 
Rydal här i Sverige där electronica- 
och kammarmusiker möttes. 

Vi fångade honom på hemmaplan 
för en intervju:
På din hemsida har du skrivit att du 
började på CalArts med att skriva 
fullskalig orkestermusik och kvartetter, 
men när du tog din examen hade du 
inte skrivit en not på flera år. Vad var 
det för musik du skrev i din ungdom 
och var fanns inspirationen?

Som sexåring blev jag uttråkad  
av pianolektionerna och gled in  
i mina egna sånger. ”Den förbjudna 
skogen” var mitt första nedtecknade 
verk, då var jag åtta – jag vann en  
lokal tävling och tog mig till delstats-
finalen och ”got my ass kicked”.  
I den åldern var jag inspirerad mer av 
att vara uttråkad än av något annat.  
Jag var uppväxt med enbart klassisk 
musik tills jag upptäckte Bad Religion  
och Alice In Chains när jag var tretton.  
I de sena tonåren hittade jag till John 
Zorn via Mr. Bungle. Jag spelade  

i skolorkestrar (saxofon och basklarinett) och 
spelade i band med vänner – då skrev jag 
mestadels rock-, ska- och punklåtar (det var på 
nittiotalet...). Mellan high school och CalArts 
arrangerade jag mina pianosånger för större 
ensembler och började experimentera med 
elektroniska prylar.

Och orsaken till att du inte ”skrev en not på flera år”, 
om det inte är en oförskämd fråga?

Kort tid efter att jag påbörjat mina kurser vid 
CalArts blev jag (villigt) indragen i fakulteten för 
elektronisk musik... Jag lärde mig grunderna för 
syntetiskt framställd musik och program som 
Max/MSP och SuperCollider, jag studerade 
framförande och improvisation med hjälp av 
digitala mjukvaror. Jag skrev programsnuttar  
i stället för noter, system i stället för stycken. När jag  
lämnade den akademiska ”bubblan” började jag 
kombinera noterna med tekniken. 

”perhaps...” är ett fantastiskt album, jag hade 
aldrig gissat att den är skapad av en nordamerikan 
eftersom den verkar komma från en centraleuropeisk 
tradition deceinnier gammal, otydlig och overklig. 

Vilken relation har du till Europa och vad inspirerade 
dig att skriva albumet? 

När jag växte upp lyssnade alltid min ryske farfar  
på klezmermusik, så jag var begiven på dragspel 
och klarinett. Jag har tillbringat en del tid i Europa  
– Prag och Gent har gjort bestående avtryck.  
När det gäller inspirationen, var det en melankolisk 
tid och musiken uttrycker det (förhoppningsvis 
utan att vara för deprimerande). Absintflaskorna 
har säkert inte skadat heller...

Dragspel, eller accordion, inte direkt det första 
instrument jag väntade mig återfinna rakt igenom 
hela skivan (i musiken, på omslaget etc.) – har du 
någon speciell relation till instrumentet?

Logreybeam

Mamma gav mig ett dragspel för 
ungefär tio år sedan och det har stått 
orört i min garderob. En dag såg jag 
det vid sidan av de andra instrument 
jag hade spelat in, då insåg jag att 
jag hade en hel orkester (bortsett 
från musikanterna!). Plats för scen 
för modern redigeringsteknik!

Du har gjort filmmusik också. 
Dokumentären ”Payback” baserad  
på Margaret Atwoods bok är en.  
Vad är bakgrunden till den musiken 
och har du mer på gång när det gäller 
soundtracks?

Regissören Jennifer Baichwal 
använde några av mina musikstycken  
till sin dokumentär ”Manufactures 
Landscapes” för flera år sedan. 
Hon kontaktade mig när hon letade 
musik till ”Payback”. Jag har också 
nyligen gjort musiken till en kort 
festivalfilm, ”Throat Song”. Jag gör 
gärna mer filmmusik – det är något 
jag verkligen gillar att jobba med.

Ditt album från 2004 heter ” It’s All 
Just Another Aspect of Mannerism”, 
kan du berätta litet om det och andra 
utgivningar du ligger bakom?

Den skivan är återutgiven som  
”rem.rem” (= remixed + remastered)  
2010 (se logreybeam.bandcamp.
com). Det handlade om att göra  
instrumenten omöjliga att känna  
igen jämfört med ursprungs-
inspelningen i stället för att bibehålla  
dem (som jag gjorde på ”Perhaps...”).  
Att remastra orginalen gav dem  
nytt liv och varje spår var sedan i sin 
tur remixat av olika artister. ”Where 
We’re From The Birds Sing A Pretty 
Song” är en engångsgrej, långsam 
IDM som jag gjorde med John  
Xela under namnet Yasume 2003.  
Jag skötte trumprogrammeringen 
och ljuddesignen. Förutom dessa 
har det blivit en del singlar, remixer 
och andra samarbeten. 

Dagens musiklandskap där man 
kan nå allt via internet, antingen som 

nedladdningar eller cd/lp från obskyra 
webbhandlare, i det landskapet är 
det inte lätt att navigera och hitta alla 
skatter. Har du några tips om samtida 
skivor, klassiska, elektroniska eller 
vad-som-helst?

Jag älskar Patrick Watson, hans 
senaste album är fantastiskt. S. 
Carey, Balmorhea – men jag är 
egentligen inte uppdaterad, jag 
lyssnar fortfarande på Gravediggaz, 
The Knife och äldre electronica. 
Men jag är alltid öppen för tips och  
förslag. Jag lyssnar ibland på topp- 
listeradio för att studera produktionen,  
sångstrukturerna och för att höra 
vad ungarna lyssnar på numera. 

Och, slutligen, vad har framtiden i sitt 
sköte för Gabriel Morley och/ 
eller logreybeam? 

På senare tid har jag producerat 
och remixat några artister, som till 
exempel Kate Crash, The Secks, 
Evo Luthi (på American Typewriter) 
och en houseremix av en av mina 
vänners metalband. Jag har också 
börjat på en gammaldags IDM-ep 
döpt till ”False Start” eftersom jag 
börjat samla på analoga syntar igen.  
Jag hoppas också få tillfälle att göra  
mer filmmusik inom kort, det är något  
som ger mig mycket.

Tack och lycka till!

Jan-Erik Zandersson

Logreybeam heter egentligen gabriel Morley och bor i Kalifornien. 
2004 kom skivan ”it’s all Just another aspect of Mannerism”, nyligen 
återutgiven under titeln ”rem.rem” men nu som en dubbel; bonusskivan 
är ett gäng namnkunniga remixer av ursprungsskivan. På annat ställe 
skriver jag om hans senaste släpp, den filmiska och djupt europeiska 
”perhaps...” som kommer i september, med träblås, dragspel och piano 
som vore det ett suggestivt caféband under ledning av Wim Mertens 
sittande i en nedlagd ölhall i Belgien. Långsamt, eftertänksamt, vackert, 
en fortsättning på 2004 års album som värderade mellanrummen 
mellan styckena lika mycket som de luftiga och/eller tunga ljuden som 
blev till musik.

”Det handlade om att göra 
instrumenten omöjliga att känna igen 
jämfört med ursprungsinspelningen  
i stället för att bibehålla dem.” 
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Jag möter Tellier på Festival 
Beauregard strax utanför franska 
industristaden Caen. En halvtimme 
efter utsatt tid har han fortfarande  
inte dykt upp i presstältet, och en 
besvärad festivalarbetare mumlar  
”He will arrive… we just have to find 
him first”. 

Han anländer så småningom, 
öldrickandes, gömd bakom cigarettrök 
och solglasögon i indigo. Oblygt rullar 
han en joint medan han pratar allmänt 
kring sitt artistskap och den stundande 
spelningen. När vi en stund senare ses 
på tu man hand inriktar jag samtalet på 
L’Alliance Bleue.

”När jag skrev albumet så tänkte 
jag på gud, jag tänkte på den andliga 
delen av livet. Men så behövde  
jag också påverka livet på riktigt.  
Med bara andlighet och musik så blir 
det ju ingen konkret effekt. L’Alliance 
Bleue blev mitt sätt att göra det 
(konkret effekt, red. anm.). Ja, det var 
därför jag skapade L’Alliance Bleue.”

En vecka tidigare fikade jag med ett 
av Sebastién Telliers största fans, 
nittonåriga Victoria Machmudov. 
Hon fick upp ögonen för fransosen 
i samband med Eurovision Song 
Contest 2008, då Tellier körde in på  
scenen i en golfbil och samlade  
4 poäng från Sverige med hitlåten 
Divine. Jag ber henne beskriva sina 
känslor för Tellier. 

”Respekt. Nej, jag tror inte att jag 
kan vara kritisk mot honom. När jag 
hör honom prata blir allting magiskt. 
Det är lite som en dröm. När han 
pratar, då lyssnar man. Han är en 
sådan person.”

Varken den regnvåta publiken  
i Normandie eller Victoria håller på 

med något banbrytande, dyrkandet av en artist är ett 
vanligt fenomen som påminner många om hysteriska 
Beatlesfans på 60-talet. Den som gör något nytt är 
Tellier, som genom skapandet av L’Alliance Bleue 
förvandlar den abstrakta gemenskapen vi känner 
när vi dansar till hans kärlekskompositioner till en 
organisation. På alliancebleue.com kan fansen 
registrera sig och donera pengar. Kan det vara farligt 
att dyrka honom, eftersom det kan leda till att man 
donerar allt man har?

”För mig är det inte farligt, eftersom, du vet, det är 
alltid likadant, en sångare har aldrig pengar”, säger 
Tellier obekymrat. ”Du vet ju hur skivindustrin är, 
och jag behöver pengar för att förverkliga mina 
drömmar, för att köpa… för att köpa en Rolls 
Royce, för att bli en bättre artist. Och eftersom det 
inte finns mer pengar i industrin så tar jag pengarna 
någon annanstans ifrån.”

Jag kan inte låta bli att tycka att L’ Alliance Bleue är 
genialt. Kanske inte som religion, men definitivt som 
marknadsföring. Sekter och religion formar, liksom 
vad vi köper, vår livsstil. De religiösa organisationerna 
tenderar att ha trognare anhängare än kunderna 
av andra varor. Detta beror på att bara religioner 
och sekter (och Tellier), använder gud för att 
marknadsföra sig. Det brukar sägas att sex säljer, 
men om man tittar på historien är det tydligt att gud 
säljer ännu bättre. Exempelvis har kyrkan länge 
kopplats till makt och pengar. Förenklat: Om någon 
tror att helvetet hägrar ifall man syndar kommer den 
personen självmant göra det som krävs för att istället 
hamna i himlen. Det ser samvetet och rädslan till.  
Och dedikationen som krävs är sällan bara andlig, utan 
även ekonomisk, exempelvis genom en kostsam bikt.

 Fast Telliers rörelse har ingenting emot synden, 
tvärtom. Han förklarar det i samband med att jag 
frågar honom om influensen från New Age. 

”Såklart älskar jag New Age; jag älskar deras sätt 
att se på livet. För mig är ömhet, kärleksfullhet och 
att vara varsam mycket viktigt, samt att ha respekt, 
så visst har jag många saker gemensamt med New 
Age. Men jag känner att jag vill lägga till lasterna 
och synderna till New Age, laster är en stor del 

En sexig sekt som säljer

”När man lyssnar på musik så lyssnar man på 
en serie toner, men det som är viktigt är det som 
finns bakom tonerna: musikerns själ.” 

”Med bara andlighet och musik så blir det ju 
ingen konkret effekt. L’alliance Bleue blev mitt 
sätt att göra det.” 

av livet, och det är viktigt att inte 
glömma att laster kan vara bra.  
Det kanske New Age glömmer.  
Med min låt Cochon Ville (på 
svenska anspelar ”cochon” både 
på ”svin” och ”att ligga”, red. anm.) 
försöker jag säga till alla: ’Glöm inte 
att laster kan vara bra!’”

Det låter lockande, och onekligen som 
någonting man kan sälja skivor och 
konsertbiljetter på. Samtidigt påstår 
Tellier att han skapade sin rörelse av 
andra anledningar än ekonomiska. 
Och han tycker inte om att hans musik 
skyms av L’Alliance Bleue.  

”Ja, visst är det ett problem att 
det kan bli så, för ämnena och 
perspektiven som L’Alliance Bleue 
tar upp är kraftfulla. På insidan är jag 
ju musiker. Jag skapar bara en stor 
teater runt omkring mig för att visa 
min musik. Mitt egentliga mål är att 
hitta en bra kärna, en bra melodi.  
Så ibland blir jag lite ledsen över 
att det som verkligen är viktigt inte 
kommer fram, det som finns  
i musiken och inte i mitt budskap. 
När man lyssnar på musik så lyssnar 
man på en serie toner, men det som 
är viktigt är det som finns bakom 
tonerna: musikerns själ.” 

Att musiken hamnat i skymundan är 
även andra upprörda över. François 
Grivelet, som besöker festivalen för att 
fotografera för Le Mondes journalist, 
har följt Tellier sedan starten. 

”Hans musik har blivit så kommersiell.  
Jag brukade tycka om en del av den, 
som Sessions… men nu är han 
mer som en clown. Jag lyssnade 
på honom på klubbar, då var han 
inte alls som nu, utan en… normal 
person, väldigt artig och vänlig.”

François säger att musiken har blivit 
simpel jämfört med hur den var förut. 
Numera, med L’Alliance Bleue, är det 
hela bara ett skådespel. 

”Sebastién Tellier har blivit falsk av 
all succé, och jag gillar inte falskhet. 
Han har blivit en… hycklare.”

Men Tellier berättar för mig att han är 
ytterst uppriktig i sina ambitioner med 
L’Alliance Bleue. Rörelsen har inte bara 
med honom att göra utan ska kunna 
fortsätta utan hans inflytande. 

”Självklart, den kan fortsätta  
utan mig. Den är ett barn, och barn 
växer upp. En dag kommer L’Alliance 
Bleue vara en vuxen rörelse.”

Kanske har Tellier rätt, kanske kommer 
hans rörelse kunna leva vidare utan 
honom. Oavsett så tror jag att hans 
marknadsföringsteknik kommer att 
göra det, nu när konsumtionsvanor 
och identitet har blivit synonymer. 
Företaget Apple har ett starkt 
varumärke, förknippas med livsstil  
och en mycket hängiven kundkrets. 
Och kärnan i denna kundkrets kallas ju 
just ”Applesekten”.

Jag frågar Victoria om hon skulle 
kunna tänka sig att skänka pengar till 
L’Alliance Bleue. 

”Nej, det vore att gå till överdrift.”
Men på något vis är han ju ändå gud. 
Spelningen i Normandie dränks i regn 
och lera, men även i pianoromans och 
blundande dans. Vi skriker: Sebastién, 
mon dieu! och håller varandra hårt 
i händerna, för när det mäktiga 
musikstycket La Ritournelle spelas 
är vi övertygade om att även utan 
sin blå allians så är Sebastién Tellier 
gudomligt bra på att skriva musik.

Rebecka Bülow

Foto: Emma Wallinder

Som ”den skäggige sexguden från Paris” beskrev recensenten Nanushka Yeaman mannen som gör entré på festivalscenen  
i Normandie för att hålla konsert, eller snarare midnattsmässa. Skägget har artisten förknippats med sedan debuten 
L’incroyable vérité, sex har präglat hans image efter den dansanta plattan Sexuality från 2008. ”gud” har han däremot 
blivit helt nyligen. för på senare tid har musikern Sebastién Tellier inte bara släppt skivan My god is Blue utan även bildat 
L’alliance Bleue, en ovanligt sexig sekt där fans genom Telliers musik dyrkar färgen blå. 
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Förutom ovannämnda personer och 
projekt har Jones spelat in mer än  
30 album med egna kompositioner 
sedan 1959. Han komponerade 
musiken för Rötter (1977). Jones har 
eget skivbolag, Qwest Records, han 
är delägare i radio- och tv-stationer  
runt om i Amerika, han var producent 
för den populära tv-serien The  
Fresh Prince of Bel Air och Mad TV. 
Det känns nästan generande fånigt 
att påpeka det, men han producerade 
Michael Jacksons Thriller, det mest 
försäljningsmässigt framgångsrika 
albumet någonsin, och organiserade, 
producerade och genomförde 
We Are the World (den mest sålda 
singeln genom tiderna) 1985. Just vid 

inspelningen av We Are the World 
hängde han upp ett meddelande  
i studion som de församlade stjärnorna 
inte kunde missa. Det stod: ”Lämna era  
egon vid dörren”. Något alla förstod 
och respekterade. Quincy känner alla 
och är lyhört bestämd. 

Quincy Jones är numera 80 år 
och klär sig som om ni tänker er att 
Bill Cosby hade varit med i serien 
That ́ 70s Show, och dagens val av 
strumpor indikerar en stor portion 
humor eller kort tålamod och ett 
tillfälligt strömavbrott i garderoben! 

Quincy och Frank Sinatra, eller  
Francis som Quincy själv kallar honom, 

var som bröder. Sinatra litade stenhårt på Quincys 
omdöme som musiker och vän. Som ett bevis på 
deras vänskap bär Quincy en glänsande guldring 
på lillfingret som han fick av Sinatra med dennes 
sicilianska familjevapen ingraverat. Quincy växte upp 
i hjärtat av gettot i Chicago, och på 1930-talet var 
gangsters med stora kulsprutor ett normalt inslag  
i vardagen. Kanske är det tack vare sin bakgrund som 
han förstår, och respekteras av, den med dagens 
mått mätt ganska brutala hip hop-världen, som han 
själv inte upplever som speciellt brutal eller farlig. 
Han kunde ha valt en kulspruta men konfronterades 
med ett piano istället:

Att se döda kroppar och kulsprutor, det är  
vad jag minns mest från min barndom i södra 
sidan av Chicago. Drive-by skottlossningar 
tillhörde vardagen. Jag bodde i stadens största 
svarta getto under den värsta depressionen.  

Det fanns ingenting annat än gangsters omkring 
oss och jag ville vara en jag också. Men Al Capones  
gangstrar körde ut hela vår familj och vi flyttade till 
Bremerton, Washington, utanför Seattle 1943. 
Samma dag vi kom dit fann jag ett gammalt piano, 
och den dagen övergick min längtan efter att bli 
gangster till att istället vilja bli musiker. Men det är 
förmodligen tack vare min hårda bakgrund som  
jag kan identifiera mig med alla dessa rappare som 
jag arbetat med.  

På tal om gangstrar, vad anser du om dagens rap och 
hip hop?

Det fanns rap och hip hop redan när jag var fem år 
gammal, fast det vet inte dagens rappare om, de 
tror att det hela startade 1971 i Bronx med Gill 
Scot-Heron, men det stämmer inte! 1939 gjorde 

a kind of Q

Quincy Jones har en karriär som spänner över mer än 50 år, och bara för 
att få lite perspektiv på hans ålder och position i musikbranschen, kan 
man nämna att han genom åren har arbetat med människor som Miles 
Davis, aretha franklin, Dizzy gillespie, Stevie Wonder, Marvin gaye, 
Billie Holiday, Count Basie, Ella fitzgerald, Louis armstrong, Duke 
Ellington, ray Charles, Michael Jackson, ice T och P Diddy. Med flera…

”Jag lyssnar för övrigt aldrig på vad 
skivbolagen säger, det har jag aldrig 
gjort. Jag har alltid gjort det jag själv 
har velat göra. Det har fungerat 
alldeles utmärkt – hittills!”

vi exakt samma sak i Chicago. 
Ursprunget kommer från Västafrika. 
Så det är ingen ny uppfinning. 

Avtrycken av de fruktansvärda saker 
Jones bevittnade under sina tidiga  
år har han burit med sig hela livet.  
Han tonsatte sin ilska i musiken till 
filmerna The Pawnbroker (1965), In 
Cold Blood (1967) och In the Heat 
of the Night (1967). Aldrig förr hade 
musiken varit så ”våldsam” i filmer och tv.  
Den musiken låg till grund för rap-
artister som Jones skulle bli mentor  
för och som han kom att producera  
20 år senare.
Kan du höra att artister som Robert 
Glasper inspirerats av din musik?

Javisst, men saken är ju den att jag 
själv tar intryck och blir inspirerad av 
andra artister. Vi lyssnar, tar intryck 
och kryddar därefter musiken med 
vår egen personlighet och ger den  
därmed ett eget uttryck. Allt går  
i cirklar, vi kommer tillbaks till ur- 
sprunget, men jag hör samma sak  
i all slags musik. Ingen kan ju ta åt sig 
äran att ha uppfunnit de tolv tonerna. 
Bo Diddley, Count Basie… alla 
använder sig av samma tolv toner.

Du startade Qwest Records och  
har bland annat gett ut New Order,  
vad var det med dem som fångade  
ditt intresse?

De tog själva kontakt med mig  
och sade att alla ville ge ut dem  
i Amerika, men att de ville vara på 
mitt skivbolag. New Order har ju en 
intressant historia och har gjort en 
del bra musik som Blue Monday, 
men jag kan inte påstå att de tillhör 
mina favoriter. 

När du producerade Michael Jacksons 
Off the Wall var det ett helt nytt fräscht 
sound med tydliga jazzinfluenser.  
Var det planerat att det skulle bli så?

Det föll sig helt naturligt med tanke 
på min bakgrund. Till och med på 
Thriller, om du lyssnar på Baby Be 
Mine: ”ble-bo-be-bo, be-bedo-

bedodo”, sjunger Quincy: det är 
Coltrane, det är spontanitet, sånt 
som händer när kreativiteten flödar.

Var det någon på skivbolaget som blev 
nervös över att Off the Wall, skulle bli 
för jazzig?

Say what, säger Quincy, på ett 
lika coolt och förvånat sätt, och anar 
en svårtydd fråga, så jag repeterar 
frågan igen, och då tittar han sådär 
producentsträngt på mig och säger:

De hade överhuvudtaget ingenting 
att säga till om i den frågan. Och jag  
lyssnar för övrigt aldrig på vad skiv-
bolagen säger, det har jag aldrig 
gjort. Jag har alltid gjort det jag själv 
har velat göra. Det har fungerat 
alldeles utmärkt – hittills!

Det finns många olika historier om när 
ni gjorde Thriller, då tänker jag speciellt 
på Eddie Van Halens solo i Beat It.  
Kan du berätta så att jag med egna öron 
får veta hur det egentligen gick till?

Yeah, sure. Jag ringde upp Eddie en  
kväll, presenterade mig och undrade 
om han skulle kunna tänka sig att 
komma ner och göra ett solo på en  
av Michael Jacksons låtar, men han  
trodde inte det var jag utan att det  
var någon som skämtade och sade:  
”Fuck off”, säger Quincy och 
skrattar gott åt minnet. Jag var 
tvungen att ringa till en av mina 
vänner och be denne ringa till 
honom och intyga att det var jag 
som var ”galningen” som hade ringt 
honom. Då ringde han tillbaka och 
bad om ursäkt. Han tackade ja till 
inbjudan, kom ner till studion med 
gitarrer, förstärkare och två sexpack 
öl och vi kom överens otroligt bra.  
Vi är fortfarande väldigt goda vänner. 
 Eddie är en briljant musiker. Det var  
bara vi två i studion när solot 
spelades in. Michael var i studion 
bredvid och lade sång på en annan 
låt, och Bruce Swedien var i en 
annan studio och jobbade med 
ljudet. Vi hade tre olika studios igång 

Foto: Johans Selim
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Lite otippad musik från en gitarrist, 
trodde det skulle bli surfrock.  
Varför blev det inte så?

Det har varit fullt av monumentala 
gitarrattacker hela livet så jag drogs 
till något annat! Min varelse krävde 
någonting i en annorlunda riktning, 
andra dörrar som kunde öppnas. 
Sen är det ju så att jag alltid har kastat 
mig över diverse pianon, orglar och 
syntar när jag kommit åt… studios… 
fester… lägenheter... källare… 

Jag tänker på landsbygden, långsamt 
fönstertittande, vansinnigt varmt kaffe 
och väggpendyl när jag lyssnar på 
skivan. Alternativt: ligga still i sängen 
och glo upp i taket. Hur tänkte du och 
vad vill du förmedla?

Intressant! Hmm… Jag får självklart 
andra bilder och känslor, vi är alla 
olika; rum, lägenheter, bakgårdar, 
skymningsgator i fuktig stad, 
en både varm och underbart 
skrämmande skogsglänta. Lycka, 
skräck, hopp, osäkerhet, glädje, 
fara, kanske en ljus framtid… vissa 
utsikter. Det Mörka Ljuset är inte 
enkelt, fast det endast är två ord. 
Livet, eller på vilket sätt du ger dig 
själv chansen att uppfatta livet, kan 
ofta vara eller kännas obarmhärtigt 
mörkt, men det finns ett ljus i allt, 
någonting du kanske inte trodde var 
möjligt där och då, eller här och nu, 
en värme. Mörkret är vackert och 
starkt likt ljuset! 

Ingenting är hopplöst, ge aldrig upp, hitta andra 
vägar!

Harduingetmankandansatill?
Dansa, Era Odjur! Jag har själv svängt kroppen 
certifierat till alla spåren på albumet, på lite olika vis.  
Men för dem som känner sig paralyserade av en tre 
minuter lång vibrerande ljudvåg så kommer det att 
dyka upp galna rytmer i framtiden!

Varför sjunger du inte?
Åh, vänta bara...

Du kunde ju pratsjungit, poetiska texter!
Ja det kunde ha gjorts, men titlarna på skivan 
började prata, kommunicera med mig, mot slutet 
av skapelseprocessen... jag lämnade dem ifred, 
det var vad de ville.

Har Jonas lärt dig tricks på syntarna, eller har du 
uppfunnit egen teknik?

Åh inga tricks! Dem har han gömt undan 
någonstans i Skåne. Det finns också bara 
en synthesizer på ett spår på hela albumet, 
resten är fältinspelningar, några gitarrer plus 
datorgenererade ljud  

Min teknik är oviss, det är flera spår som jag inte 
kan förklara hur de kommit till, men jag har jobbat 
mycket med kontrollerad slump. Det går att få 
datorn att reagera vackert ologiskt, den kan bli 
alldeles oberäknelig beroende på vad man föder 
den med. 

Är det möjligt att framföra live, eller sitter du lika gärna 
still i en soffa på scen och spelar upp mp3:or?

Absolut, och det kommer jag också att ge mig in 
i nu i september när skivan släpps. Ska göra allt 
för att inte sitta håglös i en soffa. Är just nu inne i 
planeringsstadiet av live-framförandet och snart 
kastas det in i praktiska prov, det blir spännande! 
Rök… mörker… ljus...

John Essing
Improvisation är ju alltid lite knepigt, 
har du ramar att hålla dig innanför?

Improvisation är det svåraste!  
och samtidigt det enklaste och  
mest naturliga!

Den enda ramen för mig är 
medvetenhet, uppmärksamhet, 
nuets explosiva frihet. 

Har du mer musik inspelad än den som 
finns på skivan?

Oj oj oj, det finns väldigt mycket. 
Gigabytes...

Något eventuellt samarbete på G?
Jag har precis spelat som olika 
trädstammar med Madeleine 
Jonsson Gille i studion, har också 
spelat, och kommer att spela då 
och då, med Sofia Härdigs olika 
uppsättningar. Och jag kommer 
också att leta upp vänner, och 
ännu-inte-vänner, att samarbeta 
med i olika städer där jag kommer att 
framföra Mörka Ljuset, plus en del 
andra ännu oklara fantastiska idéer. 

Lars Yngve

samtidigt när vi spelade in Thriller.  
Vi var helt enkelt tvungna att göra 
skivan ganska snabbt, eftersom 
Spielberg bad mig att producera 
soundtracket till E.T. Det skulle visa 
sig vara ett ganska krävande arbete 
som gjorde att vi förlorade en hel del 
tid på Thriller-inspelningen. Vi fick 
verkligen se till att skynda oss för  
att färdigställa båda plattorna.  
Men ibland är det bara en fördel att ha 
tight deadline, eftersom man skärper 
sina sinnen när man är pressad och 
riskerar inte att förlamas av onödiga 
analytiska tveksamheter. Man tänker 
inte så mycket utan känner istället, det 
är oftast det bästa.

Så det fanns gott om utrymme för 
spontanitet, alltså?

Sure! Det är det jazz handlar om: frihet.  
Att man har möjlighet att göra det 
man vill. Man improviserar och följer 
sin intuition.

Funderade du och Michael någonsin att 
samarbeta igen?

Han försökte få Rod Temperton  
och mig till att komma tillbaka  
och samarbeta med honom igen.  
Det som hände på vårt tredje album  
tillsammans (Bad) var att Michael  
ville göra en hundramiljonersplatta av  
den, och jag sade: ”Michael, det kan  
du inte. Kan du sälja 60 miljoner är 
det en bombplatta, men det finns 
dessvärre inte någon tillräckligt 
stor bomb på plattan för att sälja 
en sådan upplaga, lita på mig och 
mitt omdöme”. Då sa Michael till 
sin manager att jag började bli 
gammal och att jag inte förstod mig 
på musikbranschen längre eftersom 
jag inte visste att rapen var död, och 
detta var 1987 (skratt). Och jag sade 
till honom att vi får väl se hur pass 
död rapen är. Trots detta tog han in 
rappare och betalade dem 150 000 
dollar per låt istället, när han spelade 
in Dangerous och en del andra låtar. 
Men det var hans val och det känns 

okej… Men Michael var en sällsynt 
och oerhört begåvad människa.

Var han svår att nå fram till som 
person?

Inte alls. Visst hade vi våra menings-
kiljaktligheter, det vore konstigt 
annars, men vi hade verkligen ett 
nära förhållande. Motown fick alltid 
sina sångare att sjunga ganska 
högt och jag fick övertala honom 
till att göra solo-fills med sin lite 
mjukare och mörkare stämma. 
Men vi kommunicerade oerhört 
bra när vi arbetade, annars hade vi 

aldrig kunnat göra den musik eller 
de skivor som vi gjorde. Det var 
uppriktig musik direkt från hjärtat.

Kan man säga att man som producent 
mer eller mindre är en musikalisk 
psykolog?

Absolut, man måste gå in i olika roller:  
barnvakt, psykolog… Du måste 
förstå och kunna känna av dem 
du jobbar med, men om jag skulle 
beskriva vad det hela handlar om 
med ett enda ord så skulle det nog 
bli: kärlek. Man måste känna en 
samhörighet och medmänsklighet, 
och även ha koll på artisternas fel 
och brister och samtidigt veta vad 
de är bra på, så att man inte sårar 
dem man jobbar tillsammans med. 
Jag förstod från dag ett att när man 
har med stora stjärnor att göra så 
gör man bäst i att föreslå ändringar 
och påpekanden i avskildhet, alltså 
utanför offentlighetens ljus. Gör man  
inte det utan väljer att gå ut med 
saker och ting offentligt så är det lätt 

att de känner sig trängda och går 
i svaromål. Jag har aldrig kritiserat 
Sinatra eller andra artister jag 
arbetat med offentligt, utan tagit det 
jag velat förändra med artisterna när 
vi varit ensamma. När jag föreslog 
förändringar med Francis, tittade 
han oftast på mig och sa: ”Cool-
cool Q. No problem.” Francis och 
jag var väldigt nära, vi var bröder. 
Han lagade ofta frukost till mig.

Vad lagade han då?
Ägg. Jag äter alltid ägg till frukost, 
och han frågade alltid: Hur vill du ha 

dina ägg kokta Q? Samma sak med 
Miles, han frågade också alltid  
(nu härmar han Miles hesa röst): 
”How would you like your eggs 
brother Q?” (skratt). Fantastiska 
människor båda två. De tillhörde 
familjen, de var ofta hemma hos mig. 
Francis ringde en Thanksgiving och 
sade: ”What the hell are you doing 
on a hotel writing music? I’m coming 
to get you man, you are coming to 
my house for dinner.”

Jag förstår att det är omöjligt, men om 
du måste välja en artist av alla som 
betytt mest, vem blir det?

Oh man, it’s impossible. Ella, Sarah, 
Billie Holliday, Ray Charles, Aretha 
Franklin, Sinatra, Miles… omöjligt, 
alla är unika och olika. Jag är glad 
över att ha fått möjligheten att lära 
känna och samarbeta med alla 
dessa fantastiska personligheter. 

Vad arbetar du med för tillfället?
Ett projekt med Snoop Dog och 
Clark Terry, en platta med Joe Pesci 

(kay-kay-kay), en platta med Joey DeFranscesco, 
en hel del med yngre musiker, bland annat en liten 
tjej som är nio år gammal. En klassisk kompositör, 
och två som är sexton år gamla varav den ena 
sjunger som Ella Fitzgerald, och den andra spelar 
trumpet som Louie och sjunger som Billie Holiday. 
Jag producerar även Barbra Streisands son som  
är otrolig, och en kubansk pianist som heter 
Alfredo Rodriguez, ett geni som tränar 14 timmar 
om dagen. 

Hur hinner du med allt?
Planering och fokusering, det gäller att man måste 
koncentrera sig på en sak i taget – men att man är 
igång hela tiden. Sinatra brukade säga: “Q, live every 
day like it’s your last, and one day you’ll be right.”

80 år ung och fortfarande fullt blås. Jag ger honom 
ett ex av The Cherry Thing, en skiva som sprudlar 
av vitalitet, nytänkande och spränger spränger 
kreativa gränser och förnyar en genre, och berättar 
om plattan. Quincy lyssnar lyhört och nyfiket, och 
stoppar därefter ner den i sin kavajficka för lyssning 
när tillfälle ges. Allt går i cirklar, månen snurrar runt 
jorden, och Quincys arrangemang av Fly Me to the 
Moon var den första musik som spelades i rymden 
(Buzz Aldrin tog en inspelning av den med sig på 
första månlandningen). Själv satt han på ett podium 
på Ystads Konstmuseum där han villigt fotograferas 
och studeras som ett konstobjekt, vilket han ju i själva 
verket också är. Och kanske hamnar rentav hans 
konstiga Razzamatazz-strumpor i en monter där 
endera dagen? Q, som hans vänner kallar honom, 
har aldrig varit med i en Bondfilm, däremot användes 
hans Soul Bossa Nova som ledmotiv till Austin Powers  
filmer, vilket är betydligt coolare. Quincy planerar 
även att göra filmer om ett par av hans gamla vänner, 
och i projektet ingår även att göra en film om sig  
själv, Austin Powers säger förvånat vid ett tillfälle  
i filmen Goldmember: ”Well, I can’t believe Sir  
Steven Spielberg, the grooviest film maker in the 
history of cinema, is making a movie about my 
life. Very Shagadelic, baby, yeah.”. Quincy Jones 
uttrycker sig förmodligen inte riktigt på samma sätt 
i kommande filmen om sig själv, men menar exakt 
samma sak. Groovy!

Lars Yngve

John Essing är till vardags gitarrist i landets bästa band Bob Hund – om nu någon 
mot all förmodan inte skulle veta vilket band jag syftar på! Trots att Bob Hund repar, 
spelar, skriver nytt material och spelar in, finns det ändå tid för medlemmarna att 
tassa ut på soloutflykter på kreativa sidospår. Essings musik är lättlyssnad, men 
svårtydd. Ett elektroniskt solsystem av piprensare och flörtkulor, med en air av 
bilbana och varmkörd transformator, eller varför inte musik till en film i sepia, där 
en flyende person jagas av något okänt genom en snårig skog filmad med en skakig 
handkamera? En obestämd genre i en obestämd omgivning. Jag var tvungen att 
bringa klarhet – eller vad man ska säga – i varför det blev som det blev.

DET är oKEJ aTT Vara BäST

Här om dagen blev jag påmind om vem  
jag är och vart jag är på väg. Ett vanligt 
samtal som i efterhand gav mig en 
riktig tankeställare. Jag ringde pappa 
och vi pratade ganska länge. I vanliga 
fall brukar samtalen sluta på ungefär 
fyra minuter. Det klassiska ”Hej hur 
mår du jag mår bra vad ska du göra  
i veckan”-samtalet. Nu pratade vi  
i fyrtiofem minuter. Vi pratade om  
mitt tålamod som jag ärvt av honom. 
Eller rättare sagt: inte ärvt av någon 
alls, för jag har inget. Jag berättade att 
jag ville att allt skulle hända här och  
nu, pang bom. Jag orkar inte vänta.  
Jag vill ha min egen tidning nu. Vill köpa 
en egen lägenhet på Södermalm nu. 
Högt i tak, trägolv, walk in closet och 
en mintfärgad kyl från Smeg i köket.  
Så sa han de där orden som fastnade  
i både huvud och hjärta:

”Men Claudia, du är 20 år. För ett 
halvår sen började du från noll. Utan 
varken utbildning eller erfarenhet.  
Och nu skriver du för två tidningar  
i Stockholm. Om du fortsätter såhär 
kan du vara exakt var du vill om bara  
ett par år”. 

Jag tystnade en lång stund.  
Och sedan svarade jag: ”Det har du 
fan ta mig rätt i”.

Vi människor är så dåliga på att 
credda och peppa oss själva. Varför är 
det såhär? Jag förstår verkligen inte. 
Jag är ju den viktigaste människan  
i mitt liv. Jag ska leva med mig i resten 
av mitt liv. Om det är någon jag ska 
tala gott om och berömma så är det 
mig själv. Jantelagen säger i princip 
motsatsen men nu har jag infört 
Claudialagen. Den innebär att du 
aldrig kan vara för egenkär så länge 
du är ödmjuk och inte dum i huvudet 
mot andra. Hoppas jag får många 
anhängare för jag tror nämligen att 
detta är huvudingrediensen till hur 
man blir nöjd med sig själv och vågar 
drömma stort. Att du vågar tänka 
och säga hur grym du är. Jag slutar 
inte utvecklas som människa bara 
för att jag tycker att jag är bra. Jag är 
medveten om mina brister men även 
dem älskar jag. Jag hade inte varit 
jag utan mina klädhögar på golvet 
som räcker upp till midjan eller mina 
trehundra oanvända tröjor.

Ibland behöver man bli omskakad 
för att inse sitt värde. Så fort jag börjar 
tveka över min förmåga dyker pappas 
ord upp i huvudet: ”Du kan ta dig exakt 
var du vill”. För det är inte svårare än så. 
Vill man så kan man.

Claudia Cavalli

”Jag ringde upp Eddie en kväll, 
presenterade mig och undrade 
om han skulle kunna tänka sig 
att komma ner och göra ett solo 
på en av Michael Jacksons låtar, 
men han trodde inte det var 
jag utan att det var någon som 
skämtade och sade: ”fuck off.”

”Han kunde ha valt en 
kulspruta men konfronterades 
med ett piano istället.”

Illustration: illustratedbyem
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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: Hanna Zetterberg – riksdagsledamot för Vänsterpartiet (1994–1998) samt 
Mattisborgens arvstagerska.

1994 valdes tjugoettåriga Hanna 
Zetterberg in i Sveriges riksdag, som 
en av de yngsta någonsin. Tidningarna 
rapporterade flitigt. Det var så klart 
sensationellt – fortfarande 1994 sågs  
erfarenhet normalt som en större 
merit än akne – men ändå inte skälet 
att en ynka representant för ett 
parti utan inflytande fick så mycket 
uppmärksamhet.

Tio år tidigare hade Hanna Zetterberg  
spelat Ronja Rövardotter i filmen med 
samma namn. Det ansågs som så 
sensationellt att rubriksättarna aldrig 
fick nog. Det spelade ingen roll vilka 
frågor Zetterberg försökte väcka – det 
ansågs vara betydligt intressantare att 
hon en gång nästan blivit låtsasdödad 
av en vildvittra.

Redan några veckor innan hon gjorde  
entré i riksdagen – den 18 augusti 
1994 – fick hon en helsida i Expressen 
om sitt engagemang i skolfrågan.  
Hon ville återföra skolan till agendan, 
där hon tyckte den var eftersatt, hon 
protesterade mot nedskärningar, 
systemskifte och fyrkantigt tänkande  
i skolämnessammansättningen.

Rubrik på artikeln: ”Ronja vill rädda 
skolan.” Ingress: ”En gång i tiden blev 
hon hela Sveriges Ronja Rövardotter.  
Men i dag står hon inte längre på 
skogens barrikader.”

Och så fortsatte det. Hanna 
Zetterberg kom in i riksdagen. 
Tidningarna satte rubriker som  
”Nu blir plenisalen en rövarsal” (typ) 
och ”Direkt från Mattisskogen till 
miljöutskottet” (typ). Journalister och 
liknande ställde frågor à la ”Kommer 
du att pendla till Stockholm från Björn- 
grottan?” och ”Saknar du Skalle-Per?”  
och ”Tror du att du med din erfarenhet 
av vildvittror och rumpnissar särskilt 
kommer att driva hbt-frågor?”

2012 inhämtar jag på internet att  
Hanna Zetterberg har gift till sig namnet 
Struwe och sen skilt sig av med det  
och gått och blivit ”kommunikations-
strateg och inspiratör”. I sitt cv nämner  
hon åren som riksdagskvinna och  
engagemanget i miljöfrågor och till och  
med sina tonår inom Elevorganisationen.

Men om rövartiden icke en rad. 
Vilket är anmärkningsvärt.

Visst är det smart och i tiden att lyfta 
fram miljöfrågan – men borde hon då 
inte berätta att det faktiskt var Birk 
Borkason som lärde henne att skogen 
inte bara tillhör henne utan också rävar 
och grådvärgar?

Kalle Lind

Våra festligaste 
riksdagsledamöter: 
Hanna Zetterberg

Och nog borde väl hennes extrema 
uppväxt – i en borg ihop med Ricky 
Bruch och Börje Ahlstedt – vara värt 
att nämna? Nog måste väl en barndom 
ihop med Lill-Klippen ha gett henne 
vissa unika inblickar i narkotikafrågan? 
Och nog borde hon väl ta upp att hon  
en gång lyckats medla mellan två 
rivaliserande rövarätter? För en 
kommunikatör måste väl det vara en 
fjäder i hatten?

Ibland förstår folk inte sitt eget bästa.  
Fåfängt har Zetterberg försökt trycka  
på allt hon gjort efter att hon puberterat.  
Ointresserat har världen gäspat tills de 
plötsligt kommit på: ”Men hej! Var det  
inte du som simmade mot Glupafallet?”

Det är klart att världen är mycket 
mer intresserad av nåt som Hanna 
Zetterberg en gång gjorde för att Tage 
Danielsson sa åt henne än vad hon 
gör som vuxen. Tur att våra reportrar 
har hjälpt både världen och Hanna 
Zetterberg att minnas.

Så sent som 11 mars 2011 ropade 
tidningen Norra Skåne ut i en rubrik: 
”Hanna ’Ronja’ Zetterberg skiljer sig.” 
Vilket genast väcker ens nyfikenhet: 
Hon gifte sig alltså med Birk? Vad är 
det som slagit in kilen mellan dem så 
här långt senare? Olika syn på hur 
vitmossa och knivar ska förvaras? 

En barndomssommar framför  
filmkameran i Pippiflätor eller med en 
propeller på ryggen har satt djupa  
spår i dem som varit med om det. 
Lustigt nog har också en annan gammal  
Lindgrenstjärna blivit politiker: Louise 
Edlind Friberg, från Saltkråkanfilmerna 
känd som ”Maaaaalin”, klev in som 
folkpartistisk riksdagsledamot 2006.

Det är inte alldeles lätt att hitta en 
intervju där Louise Edlind Friberg 
pratar om sin folkpartistiska vision. 
Det är däremot mycket lätt att hitta 
intervjuer där Louise Edlind Friberg 
pratar om sin roll som Malin i några 
filmer från sextiotalet. Och framför allt 
är det lätt att hitta intervjuer där Louise 
Edlind Friberg antyder att hon är lite 
trött på att prata om att hon spelade 
Malin i några filmer på sextiotalet.

Kalle Lind

”Visst är det smart och i tiden att lyfta 
fram miljöfrågan – men borde hon 
då inte berätta att det faktiskt var 
Birk Borkason som lärde henne att 
skogen inte bara tillhör henne utan 
också rävar och grådvärgar?”

arTHUrKiENHoLZ På LoUiSiaNa

Välkommen, John Powerpoint!  
Du tänker alltså skriva dina memoarer. 
Kan man verkligen skriva sina minnen? 
Det är väl så att antingen har man kvar  
sina minnen eller också har man 
förträngt och glömt dem? Men 
SKRIVA dem?

Det rör sig inte om några minnen 
utan om påhittade episoder ur 
mitt liv. Från modersbröstet till 
kvällsgroggen på hemmet. Eller i 
hemmet.
Likheter med verkliga personer är 
helt oavsedda. He he he.
Jag är förresten själv påhittad.  
Jag finns inte. Jag existerar bara  
i författarens fantasi och – förhopp-
ningsvis –  i läsarens. 

Nu förstår jag mindre och mindre. Vad 
är poängen med att skriva osanna 
memoarer?

Vad är poängen med att aldrig 
komma igång med en intervju?

All right. Powerpoint.  Hur kommer 
det sig att du heter som ett 
bildvisningssystem?

Det är inte första gången jag 
får den frågan. Farfar uppfann 
OVERHEAD–systemet. Vår släkt 
har hetat Powerpoint sen 1946. 
Pappa konstruerade vår tids 
sömnpiller: Powerpoint. Framför 
allt på konferens, efter stadig lunch, 
med nedsläckt belysning och 
Powerpointbilder med text… Alla 
stirrar på bilden, ingen stirrar på 
talaren och hon  vänder dessutom 
ryggen mot publiken. Vilken 
gnistrande fest!

Aha. Vad hette ni före 1946, då?
Då hette vi Machtpunkt 

Så du är en förmögen man?
Det vet jag faktiskt inte.

Har du några förebilder?
Ja.

Vilka då?
Strindis.

Förlåt?
August Strindberg. Hans spänstiga 
prosa skulle jag vilja smittas av. Läs 
Hemsöborna!

Är du inte en smula pretentiös nu?
Siktar man mot stjärnorna, kan man 
alltid träffa en satellit.

Flera förebilder?
Selma Lagerlöf när hon skildrar 
Västerdalälven i Nils Holgersson 
eller hennes inledning till Herr 
Arnes penningar. Snacka om kuslig 
stämning!

Vill du snacka om kuslig stämning?
Nej, jag bara noterar att så kan 
språket fungera.

Men vad har läsaren för glädje av att 
få veta hur många armhävningar du 
kunde göra i början av april 1972?

Jag förstår din poäng. Alltför 
många ointressanta detaljer kan 
få läsaren att i vredesmod slänga 
boken i brasan. Jag har försökt att 
på guldvåg väga vilka fakta som ska 
passera säkerhetskontrollen. Jag 
håller med dig: Memoarer blir ofta 
ensidiga försvarsskrifter.

Så att…
Så att jag tvekar om ifall jag ska låta 
publicera denna självupptagna text.

Det är stiligt av dig. Du är en 

Den sjuttonde januari 1970 öppnade en både  
mäktig och märklig utställning på Moderna Museet  
i Stockholm. Den hette 11 + 11 TABLEAUX, och 
var skapad av den amerikanske konstnären Edward 
Kienholz (1927-1994). 

Verken som presenterades kan närmast beskrivas 
som ett antal rum och utkast till rumsliga former, och 
det som mötte betraktaren var bland annat interiören 
från en bordell i Nevada, en illegal abortklinik, en 
rekonstruktion av den berömda baren The Beanery  
i Los Angeles, ett kopulerande ungt par i baksätet på 
en Dodge -38, en scen från ett mentalsjukhus, och 
ett flyttbart amerikanskt krigsmonument.

Något liknande hade mig veterligt aldrig visats 
tidigare i Sverige, och själv kallade Kienholz sina 
arbeten för tablåer. 

Idag skulle vi sagt installation men det ordet fanns 
ännu inte i svenska språket – dök för övrigt upp  
i tryck första gången den elfte november 1985;  
i Göteborgs-Posten.

För egen del blev jag svårt fascinerad av Kienholz 
groteskerier, som – för att citera den dåvarande 
museichefen Pontus Hultén – lämnade relativt få 
oberörda. Och jag blev berörd, hade dessutom sett 
mitt livs första installationer; utan att ens veta om det.

Edward Kienholz föddes och växte upp på en 
bondgård i delstaten Washington. Han hade ingen 
formell konstnärlig utbildning men lärde sig däremot 
att snickra och sköta allehanda praktiska göromål 
hemma på gården – något som kom väl till pass när  
han efter att ha arbetat som mentalskötare, dans-
bandsledare, dekoratör och bilförsäljare flyttade till 
Los Angeles och öppnade galleri.

Vägen till konsten gick genom ”rester av mänskliga 
erfarenheter”, liktydigt med skrot och sopor som han 
hittade på gatorna, och ur detta material uppstod 
collage och reliefer som senare följdes av hans tablåer.

Tablåernas innehåll gisslade ofta amerikansk 
dubbelmoral, och med Baksätesdodgen bekräftade 
han sin egen kamp mot förljugenheten: bildörren 
skulle hållas stängd när verket visades i Los Angeles 
– fick bara öppnas för konsthallsbesökare som fyllt 
aderton år.

På 1960-talet präglade den så kallade rasdebatten  
stora delar av det amerikanska samhället. Ku Klux Klan  
och extremhögern marscherade, svarta skolbarn 
bussades till vita skolor, upplopp skakade åtskilliga  
städer, och i Memphis mördades medborgarrätts-

gentleman, John. Men vart vill du 
egentligen komma med den här 
boken?

Jag vill få kontakt mellan fyra ögon 
med en leende läsare.

Leende? Hånleende eller 
lojalitetsleende? Och FYRA ögon? 
Vems ögon talar vi om förutom 
läsarens?

Mina egna. Jag ser läsaren i ögonen.
Du är inte klok.

Har du några listiga frågor kvar?
Är det så att du vill ge en sann bild av 
ditt liv?

Sann och sann… jag är själv 
påhittad, som jag sa, och gör bara 
det som min husse säger åt mig.

Varför döljer sig din husse bakom en 
pseudonym?

Det vet väl inte jag. Jag vet bara det 
som han säger att jag ska veta.

Ska vi börja då? Vill du berätta om ditt 
liv kronologiskt?

Krono…
I tidsföljd. 

Nja, det är väl det mest 
konventionella. Jag vill istället ta  alla 
mina 52 spelkort och kasta dem 
högt upp I luften och låta dem landa 
var de vill. Spader knekt kanske 
hamnar under nattduksbordet och 
klöver tre under mattan.

Blir det inte obegripligt för läsaren?
Jo. Men konst är ett hörn av 
verkligheten filtrerat genom ett 
temperament.

Det säger du. Är det inte Paul Klee som 
har sagt?

Nej, Balzac. Klee sa “Konst VISAR 
inte det vi ser, utan GÖR att vi ser.”

Jaha ru.
Är det här som läsaren just har läst 
en början på berättelsen eller är det 
spader knekt?

Nej men (så ska alla svar börja) det 
kan det nog vara.

Tack för ett helt fantastiskt samtal!
Jag önskar jag kunde säga 
detsamma!

Jonas hallberg

kämpen Martin Luther King – i ett 
land där lika rättigheter inte var en 
vedertagen självklarhet.  

Med den skulpturala iscensättningen  
Five Car Stud, utförd 1969-1972, 
låter Kienholz fem vita män fjättra och 
kastrera en svart man på en dammig 
sandplan i strålkastarljuset från fyra 
dollargrin och en pick up, medan en 
sjätte kumpan håller vakt med gevär.

Tonen är synnerligen rå och speglar 
mörkret i människan, och blir därmed 
ett både tungt och brutalt inlägg i den  
dåtida debatten. Men kan idag också  
ses som en bild av exempelvis över-
greppen i Abu Ghraibfängelset.

Kienholz installation fick dock inte 
visas i USA, där den bokstavligen blev 
bortcensurerad – för att något senare 
ställas ut på Documenta i Kassel. 
Härefter väntade ett stipendium i Berlin,  
och ett konstnärligt samarbete med 
hustrun Nancy.

Här kunde historien om Five Car 
Stud sluta; men så icke! Ty verket 
köptes av en japansk samlare, varefter 
det – demonterat och packat i lådor –  
hamnade i Kawamuramuseets magasin.  
För att efter nästan fyrtio år av glömska 
renoveras och byggas upp på nytt 
under Nancy Kienholz ledning.

Därmed har Kienholz anti-rasistiska 
kommentar fått sin upprättelse. Medan 
en liten men högljudd del av omvärlden 
alltfort håller den vite mannen för 
överlägsen.

Five Car Stud är ett obehagligt verk. 
Tillika stor och samhällsengagerad 
konst. Utställningen, som visas på 
danska Louisiana,  pågår till den 21 
oktober.

C-J CHARPENTIER

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. 

Edward Kienholz skildrar ett brutalt övergrepp på en svart man i skenet från förövarnas tända billyktor, och skapade  
därmed ett brutalt inlägg i den amerikanska rasdebatten – nu först kan verket visas offentligt efter att ha legat nerpackat 
sedan 1972 (Pressbild från Louisiana)
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Inte förstår jag ryska, men deras uppträdande var inte  
önskvärt, deras texter kritiserade Putin. De föreställ-
ningar jag kunnat se på YouTube är en blandning av 
rasande bra punkmusik, med tonvikt på rasande, 
och intensiv performance, med tonvikt på intensiv. 
Brandsläckare, bensprattel, böner, trotsig dans. 
Ingen tvekan att dagens toppstyrda konsumistiska 
Ryssland är måltavla.

Nu sitter de isolerade men rättegången har 
skyndsamt sparkats i gång. De kommer nog att fällas 
att döma av den obönhörliga häktningstiden. Men för 
vad? Att de yttrat sig?

Eggen i deras musik är skärpt av Rrriot-girl-rörelsen.  
Ingen slump. Jag kommer tänka på texten till en  
av Sleater-Kinneys låtar på albumet ”One Beat”.  
Jag saxar ur ”Combat Rock”:

Oh gentlemen, start your engines

Thomas Millroth

Combat rock

And we know where we get the 
oil from
Are you feeling alright now
Paint myself all red white blue
Are you singing let´s fight now
Innocent people die, uh oh
There are reasons to unite
Is this why we unite?

If you hate this time
Remember we are the time

Det är vi som är tiden. Nationalism, 
död, ära, det lilla ordet ”etnicitet”.  
”Vi och dom”. Klara gränser. Skillnader. 
Karl Ove Knausgård berättar i sin 
essä ”Ett år efter Utøya” (DN 22.7.12), 
att endast femton till tjugo procent 
av de amerikanska soldaterna under 

andra världskriget sköt för att döda. 
Krigsmakten tog konsekvenserna 
och utvecklade nya träningsmetoder, 
som visade sig vara effektiva. I dag är 
motsvarande siffror 80 till 85 % (de där 
15 till 20 % är ändå hoppfulla).

Det är svårt att tysta människor.  
Till liv eller handling.

När jag började skriva den här texten  
var det den 22 juli. Den dagens sommar- 
program i P1 hölls av norska social-
demokratiska ungdomsrörelsens 
ordförande Eskil Pedersen och 
sändes samtidigt i Norge och Finland. 
Fyllt av starka känslor och minnen.  
Det är ohyggligt och svårt att hantera. 
Att drabbas av ondskan är förödande. 

Offren ger jag gärna tre tysta minuter.  
Norges sätt att hantera sorgen med 
mildhet och kärlek är föredömligt.  
Men det är ändå något som saknas,  
då Behring Breivik utmålas som 
Ondskan i Idyllen.

Han blir undantaget. Vilket slår 
undan benen på en politisk diskussion. 
Knausgård beskriver ingående hans 
omsorgsfulla och målmedvetna träning.  
Det är nämligen svårt att tysta 
människor.

Ändå växer det fram rörelser över hela  
Europa, som är inställda på det. Som 
delar upp världen med tydliga gränser. 

Putin är naturligtvis vältränad och 
väl förberedd på många vis. Jag minns 
ett besök i Moskva, där den då rätt så 
populäre ledaren hängde både här  
och där som idolporträtt i karatedräkt. 
Det handlar om mer än personlig 
spänst eller ondska eller maktbegär 
eller hämndlystnad. Det är ett system, 
som sätter tystandet av människor  
i fokus. 

Det intressanta är då vad som 
förenar tankemönster hos särskiljare 
och nationalister i Ryssland, Österrike, 
Schweiz, Sverige, Danmark, Norge, 
Ungern och så vidare. Dessa tankar 
uppstår mitt i vår kultur, det är 
skrämmande. I detta finns tillräckligt 
för en Behring Breivik att utveckla 
idéer och praktik, som rimmar väl med 
klassisk fascism, mönster som kallar till 
handling. En träning till det ohyggliga.  

Auktoritära rörelser är förberedda 
för att tysta folk. De där andra.  
Med Sleater-Kinney än en gång:

The good old boys are back on 
top again
And if we let them lead us blindly
The past becomes the future 
once again

Pussy Riot är ett punkkollektiv enligt 
DIY-mönster. Vem som helst kan 
ansluta sig. Litet övermodigt yttrade 

Yekaterina Samustevitj, Nadezhda Tolokonnikova, Maria alekhina! 
i mars fängslades tre medlemmar i Pussy riot i Moskva. De tre kvinnorna  
sitter häktade till januari, de har hungerstrejkat i protest, två av dem har 
små barn, som de inte får träffa. 

de sig i början av konflikten med ryska 
ledningen, att de gärna kunde åka fast, 
för de var ändå fler som kunde ta vid. 
I slutet av februari höll de maskerade 
medlemmarna i Pussy Riot en anti-
Putin mässa i Vår Frälsares Katedral  
i Moskva. De tre arresterade musikerna  
uppträdde i kyrkans kor. Ömsom sjöng 
och dansade, bad och bönade.  
Vad jag förstår, att landet skulle befrias 

från putinismen. I kaoset som uppstod 
blev de arresterade. Anklagade för 
huliganism, ett brott som kan ge upp 
till sju års fängelse. De behandlas som 
vanebrottslingar, dessa tre ostraffade 
unga kvinnor i 20-årsåldern. När det 
egentligen handlar om yttrandefrihet. 
Det har många fattat runt om i världen. 
Tidigt var Nina Hagen och andra ute 
och stödde Pussy Riot. För Putin med 
popularitet i dalande blev det här en 

”Här kan vi tala om rätten till 
konstnärliga uttryck. Men också 
om modet hos dem som trots andra 
risker än ilskna insändare genomför 
sina aktioner”

”inta rummet. Vara den egentliga 
scenen. Konst kan bli riktigt farlig, då 
den inte håller sig på sin plats.”

okuvlig feminism i varenda rad, det var 
inte en musik som duckade.

Musikerna i Pussy Riot uppträder  
i grälla kläder, maskerade i färgstarka 
huvor. Det är visuellt, och de gälla  
färgerna blir som ytterligare påspäd-
ning av de tunga riffen och distade 
ackorden. Det jag anar på YouTube  
är hur Pussy Riot skapar en totalbild 
som upplevelse. 

Och att de går utanför de äldre 
Rrriot-Girl-banden i USA med sina 
konstnärligt medvetna aktioner.  
De nöjer sig inte med rockklubbens 
scen. Kyrkor och köpcentra flimrar 
förbi i videoklippen. Fogar in Pussy 
Riot i en ännu levande och behövd 
samizdat-kultur.

Inta rummet. Vara den egentliga 
scenen. Konst kan bli riktigt farlig, då 
den inte håller sig på sin plats.

En mätare av samhällets tolerans. 
Ett sätt att undersöka det där rummet 
där tankar och handlingar dväljs,  
som kanske inte direkt märks  
i vardagen och tryggheten. Det är ett 
nödvändigt arbete.

Samhället består också av tanke-
mönster, som inte går att förklara bort 
som subjektiva ”åsikter”. Då Valerie 
Solanas ”Scum Manifest” sattes upp 
som pjäs i Stockholm blev teatern 

bombarderad av kränkta män. Så ser 
det ut. ”Åsikter” som är mönster, som 
vibrerar som högspänningsledningar 
då någon ruskar i kraftstolparna. 

Det kanske är på sin plats att runda 
av den här betraktelsen med ett citat 
ur Valerie Solanas ”Scum manifest”: 
”Livet i ett ́ samhälle´ skapat av och för 
varelser som när de inte är arga och 
deprimerade är komplett skittråkiga 
kan bara när det inte är dystert och 
deprimerande vara skittråkigt.”

Så kan ledan uttryckas. Friheten 
definierad som ett personligt projekt 
kan bara utmynna i tom konsumism, 
det är först när blicken blir vidare 
som något av en utopi eller vision kan 
komma till. Angrepp och ingrepp som 
de jag berört ovan motverkar just varje 
form av vision och dröm. Drömmen kan 
inte bara omfatta mig själv.

Låter det flummigt? Jag tror inte  
det är så värst flummigt att sitta i häkte  
i Moskva. Våra drömmar om ett annat 
samhälle behöver Pussy Riot. 

Jag hoppas de blivit frikända, då 
denna text publiceras.  

Thomas Millroth

dålig situation. Och han gick också ut och sade, 
att musikerna borde dömas milt. Dömas milt, ja, 
han utgår från att de ska dömas. Och rättegången 
har skyndsamt startats. Den amerikanska 
sångerskan Madonna har slutit upp bakom Pussy 
Riot och stödjer dem. Rättegången pågår när detta 
skrivs, vi kan ana en hård och fällande dom redan. 
En av medlemmarna i bandet tyckte det liknade 
Stalins skenrättegångar.  

Och här kan vi tala om rätten till konstnärliga 

uttryck. Men också om modet hos dem som  
trots andra risker än ilskna insändare genomför 
sina aktioner. 

Musiken? 
Det finns inga skivor. Vad jag hört på YouTube 

är övertygande. Gruvligt direkt och osminkat rått. 
Tobi Vail, trummisen i gamla Bikini Kill, har skrivit, 
att ”their music is fucking fantastic”. Att just hon 
skriver så är inte bara en recension, men också en 
positionsbestämning. Ett överlämnande. I detta 
kanske mest kända Rrriot-Girl-band reste sig en 

”The good old boys are back on top again,
and if we let them lead us blindly,
The past becomes the future once again.”
/Sleater-Kinney
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När DU LäSEr DETTa,  
fiNNS Jag iNTE KVar

När du läser det här är jag borta och jag hoppas vid gud  
att jag vilar i frid. För om det finns en himmel, finns det 
också ett helvete, och jag är rädd att jag hamnar där.

Jag har så många orätter i mitt hjärta, för svåra 
konflikter inom och djupa tragiska händelser som 
jag aldrig lyktats reda ut. Jag är ofullbordad och 
bristande, jag bär för mycket ilska för att få tillåtelse 
och nyckeln till den där pärleporten.

Man föds och man dör, så har det alltid varit.
Förlåt mej men jag är tvungen att göra det här.  

Jag vet att några av er kommer att säga att det var själv- 
iskt av mej men ni som är mina vänner förstår att jag 
var tvungen – att det aldrig fanns någon annan utväg:

Att det var så här det skulle sluta och bli och att vi 
alla någonstans djupt inom oss hela tiden har vetat det.

När du läser det här är min strävan förbi, hon som 
var jag är över och har lämnat plats för någon annan.

Jag hoppas ni inte blir arga på mej.  Min önskan är 
att ingen dömer mej utan att ni istället försöker förstå.

Jag vill inte såra någon genom min handling, inte 
skada någon med mitt brev, jag vill bara genom mina 
ord ge er chansen att förstå, att förlika er med mej.

Jag tycker det känns mest rättvist så.
Beslutet är inte taget på impuls eller i vredesmod, 

ej heller handlar det om hämnd eller förbittring – jag 
vill på intet sätt att ni ska tro det. Det här är något 
ofrånkomligt, något som måste göras och som jag 
egentligen inte kan styra över.

Beslutet är taget därför att jag helt enkelt inte orkar 
längre. Jag känner att jag inte vill eller mäktar kämpa 
emot.

Mitt beslut är mitt och låt inte din sorg fläcka ner 
ditt minne av mej. Försök hellre att förstå.

Fina vän, kanske gråter du nu. Kanske minns du 
vårt sista möte. Kanske sitter du i detta nu med ett 
fotografi och tänker tillbaka.

Men gör inte det, kära du. Gör inte det då jag hellre 
vill att du minns framtiden. Minns alla dagar som 
ligger framför och dom som ännu inte uppstått!

Jag kommer att finnas med dej där, jag kommer 
liksom en sommarbris kittla din hud och ge dej 
förnimmelser av något vackert.

Jag kommer att viska till dej om nätterna, djupt in  
i din dvala, – om tiden.

Om tiden min vän, om sekunderna som går som 
kommer och som ännu aldrig varit men som du med 
övertygelse väntar på.

Bida din tid, min vän. Ha is i magen!
Jag antar att jag förargat många och det var aldrig 

min mening. Min mening var att skriva ett kort stycke 
om tiden – tiden som blivit så viktig för oss men som 
vi glömt bort hur man förvaltar på bästa sätt.

Tidens sekunder rinner ifrån oss, kommer emot 
oss – finns hela tiden medan människor dör. Jag dör. 
Jag dör lite grann för varje dag och den jag var igår är 
redan på väg bort.

Den jag andades genom och skrattade med för ett 
par veckor sedan, avtar sakta, saka.

Den jag var för tre år sedan är inte bara döende utan  
helt borta idag – av henne finns knappt en spillra kvar.

Vid varje skymning kan jag göra dags avslut och 
vid varje gryning väntar en ny dag mej och den kan jag 
förvalta på det sätt jag själv önskar.

Tiden är min, alla minuter och timmar är mina och 
vem vet egentligen hur lång tid vi har kvar det enda 
sanna är att just den här stunden, den är vår.

Idag ska jag vara rädd om min tid, jag ska vara rädd 
om och handha den på det sättet jag tycker den vara 
värd.

Jag har fått den här dagen till låns
Om i morgon, vet vi ingenting.

Sofia Rapp Johansson

agENTENS HEMLigHET oCH HaVETS gåTa iN iT for LifE

Ont i mitt knä.  För en månad sen klev 
jag på rulltrappan ner mot perrongen 
vid Triangelns nybyggda station 
i Malmö. Slängde en blick bakåt. 
Upptäckte biljettautomaten på väggen 
där uppe, jag trodde den var där nere,  
så jag ångrade mig och vände instinktivt  
i rulltrappan och försökte komma uppåt  
igen men som i gamla stumfilmer kom 
jag inte ur fläcken, bara sprang och 
sprang, tills jag snubblade, föll och 
slog i knäet. Hårt. Slog hål och fick en 
öm svullnad. Som består.

Tänker på min allra första rulltrappa 
på EPA i Helsingborg på 50-talet.  
Det var en skräckfylld lockelse att åka 
den upp till varuhusets övre våning.  
Vi tjuvåkte uppför med handen hårt mot 
handledaren av trä och sprang tillbaka  
i den vanliga trappan. Upp igen och igen.  
Skräcken var att fastna med skorna 
under kanten vid avstigning, kanske 
skulle man dras in i maskineriet och dö. 
Det var det modernas intåg, allt skulle 
bli maskinellt, framtiden var utstakad.

Nu gör knäet ont när jag joggar. 
Dansa på hårt betonggolv inte heller 
så bra. Men man måste bara dansa 
ändå.

Skadan uppstod nog egentligen när 
vi besteg Kebnekajse för ett femtontal 
år sedan. Klättringen uppför gick väl 
an, men nerför! Gå i stark nerförlutning 
i timmar, till slut värkte mitt knä så jag 
trodde jag skulle få bli sittande på 
berget resten av livet. 

Men Kebnekajse var en så stark 
upplevelse att jag nästan tyckte det var 
värt det.

Kroppen bär på sina minnen. 
Nu när den sköna värmen har kommit  

på allvar, vaknar jag av de glada bad- 
skriken från de tidiga morgonbadarna. 
På badklippan har det hittills varit 
ödsligt och tomt i sommar. Iskallt  
i vattnet och regn i luften.

Läser i DN att den svenska 
kyrkoherden Radler i Burträsk  
har avslöjats som Stasi-spionen  
IM Thomas. Ingen vanlig spion bland  
de 189 000 andra agenterna utan  
en elitagent som varit extra nitisk.  
Han lämnade Östtyskland redan 1968  
för att kunna verka i det kapitalistiska 
utlandet. Höll på med sitt smutsiga 
rapporterande i tjugofem år. Inför murens  
fall skulle Stasi förstöra alla akter, men  
flera tusen säckar sönderrivna hemliga 
dokument brändes inte upp utan 
gömdes lyckligtvis. Säkert fanns det 
folk i organisationen som medvetet 
”glömde” dem. Forskarna har nu efter 
flera decenniers arbete lyckats pussla 
ihop pappersbitarna i de upphittade 
säckarna och kunnat rekonstruera 
fallet Alexander Radler.

Han rapporterade om DDR- 
studenters flyktförsök i universitets-
staden Jena. Sex studenter dömdes 
till långa fängelsestraff, två tog livet 
av sig efter fängelset. Här har han 
rapporterat om studenter i Lund och 
Uppsala och om svenska biskopar.

Han säger nu att han ångrar sig. 
Men vad tänkte han från början? 
Att DDR var en socialistisk dröm? 
Att nazismen hade varit en helt 
kapitalistisk historia, som östtyskar 

inte behövde känna ansvar för? Att de  
inre fienderna till systemet var utländska  
agenter och måste elimineras?

Redan 1994 avslöjas IM Thomas 
svenska identitet i en tysk utredning 
om förföljelser av teologistudenter vid 
Humboldtuniversitetet.

Luleå stift tar 2012 åter upp sin 
nedlagda utredning om Radler. 

Nu måste Sverige släppa Säpo-
akterna fria och låta forskare få tillgång  
till dem. Vi vill få hela bilden av svenskars 
samröre med Stasi. Vi vill veta hur vårt 
land har agerat. Öppna arkiven!

Radler är ju en guldgruva för histo-
rikerna och en fullfjädrad informatör, 
låt honom berätta. Nu när han troligen 
blir av med sin prästtjänst kan han 
gottgöra sitt handlande genom att 
minnas. Och rapportera. Till oss. 

Denna vackra årstid vill man 
egentligen slippa bli upprörd. Men 
faktum är att det pågår en katastrof  
i Östersjön. 60 000 kvadratkilometer 
havsbotten lider av syrebrist, där kan 
det ekologiska systemet inte längre 
fungera. Mina barnbarn älskar att 
pilka torsk. Många befarar att torsken 
kommer att dö ut. Enligt de lokala 
nyheterna har länsstyrelsen påtalat 
att jordbruket och äppelodlarna 
släpper ut för mycket gifter i havet, 
fruktodlarna ska tvingas sluta 
bespruta i vattenskyddsområden. 
Men – politikerna i Simrishamn ger 
odlarna dispens. Samtidigt driver 
Marint center ett konstigt projekt med 
EU-finansiering, som går ut på att 
pumpa ner stora mängder syres till 
havsbottnen. Det låter som rulltrappan 
på femtiotalet, modernt och utopiskt.

Nu läser jag i tidningen att några 
forskare i Lund varnar för att detta 
projekt är helt fel väg. Allt fokus 
bör istället sättas på orsaken till 
bottendöden – de stora utsläppen 
från avlopp och jordbruk. Dessutom 
vet ingen vad det kan leda till att gripa 
in i Östersjöns känsliga ekologiska 
system med dess skikt av salt och sött 
vatten. Man kanske förvärrar läget  
istället. Och till mycket höga kostnader.

Politikerna tycks vara alltför lojala 
med de lokala näringarna istället för  
att motverka bottendöden och  
stoppa utsläppen. Är det inte som att 
försöka springa uppför i en rulltrappa 
som går nedför?

Jag är bara en konstnär och en 
amatör utan någon vetenskaplig insikt 
men tycker fortfarande att boken Tyst 
hav borde läsas av alla med intresse för 
Östersjön. Våra barns och barnsbarns 
hav. Vars vatten rinner ut i Kattegatt och  
Nordsjön som strålar samman med 
Atlantens vatten som rinner in i Medel- 
havet och genom Suezkanalen flyter ut 
i Indiska Oceanen och åt andra hållet  
uppåt Ishavet och Barens hav och sen  
når Stilla Oceanen genom passagen 
vid Mexikanska golfen och Syd-
kinesiska sjön inte att förglömma. 

Havet är vår stora moder, allt liv 
uppstod i vatten. 

Hur kan tysta vi se på medan detta 
liv alltmer förspills?

Gittan Jönsson

Till Havs!

Vad mer återstår egentligen mer att  
erövra än de sju haven för oss människor  
och hårdrockare. Ja, så till vida att 
vi inte vill ge oss ut i världsrymden. 
Det vore en utmaning i sig bara det. 
Visserligen var det väl popbandet 
Cardigans från Jönköping som gjorde 
en platta med den futuristiska titeln 
”First band on the moon” men jag tror 
nog att det vore betydligt intressantare 
att se Iron Maiden på månen än Nina 
Perssons svala person. Nåja, havet 
är i sig en utmaningen men olika 
kryssningar där den hårda musiken 
står i fokus lika mycket som smörgås-
bord med fri öl och taxfreeshopping är 
vanligare än att en taxichaffis hittar  
i Stockholm numera.

De allra flesta kryssningar är trevliga 
tillställningar och innebär ett intensivt 
röjande i dryga dygnet eller något mera 
tillsammans med likasinnade. Är det 
inte Close-Up Båten så är det Sweden 
Rock Kryssningen men folket är 
ungefär detsamma vart man än åker.

Att de röda eller blå båtarna 
upplåter sina fina kryssningsfartyg till 
störiga hårdrockare har självklart en 
förklaring. Den stavas p e n g a r. Att 
hårdrockare skulle vara betongbarn 
och hade det sämre ställt i både 
plånboken och huvudet är något som 
bara är en gammal unken fördom 
som jag hoppas snart begravs i den 
kollektiva minnesförlust som snart 
glömt Bon Jovis frisyr, Lars Ulrich 
trumspel och hela LA-scenen på 
80-talet. Nej, hårdrockare har pengar 
som de gärna spenderar på sina 
favoritsysselsättningar som inkluderar 
att lyssna på hårdrock, köpa skivor 
och dricka öl. En bra och penningstark 
publik med andra ord.

Nu snart kör de båda hårdrocks-
tidningarna Close – Up och Sweden 
Rock Magazine sina kryssningar. 
Varför inte följa med… 

Jerry Prütz

Inledningen från det första avsnittet där Statarna introduceras.

”Statarnas (inte så) underbara äventyr” kretsar kring några statare, 
brukspatronen och hans familj samt skillnaderna dem emellan. Likt Asterix eller 
Valhall används dåtiden i någon mån som en allegori för nutiden. Likt Lucky Luke 
har en massa tidsperioder – 1850-1945 – pressats ihop till en (i Lucky Lukes fall 
”västerntiden”, i vårt fall ”förr-i-tiden”). Komiken kretsar i hög grad kring den jättelika 
klyftan mellan rik och fattig, och har därigenom ett konstant drag av tragikomik.
Med referenser till filmer som ”Utvandrarna” och ”Den enfaldige mördaren”, svensk 
arbetarhistoria och folklustspel skapas ett lager humor som ligger ovanpå en i 
övrigt ganska lättfattliga slapstick och missförståndskomik. Med vildsinta 
anakronismer och syftningar på modern tid (de sämsta fabriksarbetarna hamnar 
i fas 3, där de tjänar som dörrmattor) skapas satir. Genom att teckna statarna 
som vänliga, enfaldiga och rädda för auktoriteter, men också genom att förklara 
att deras förutsättningar inte är de bästa, skapas förhoppningsvis både varm och 
grovkornig komik.

Serien består av avslutade episoder à 5-8 sidor, där varje sida avslutas med en 
cliffhanger eller en punchline. Det finns också några längre dramaturgiska bågar, 
om än löst framlagda, som kretsar kring en kärlekshistoria över klassgränserna, 
ett uppror som ibland initieras och lika snabbt kväses, och en längtan bort från 
smutsen och eländet. Idén är att serien både ska fungera som lösa söndagssidor, 
episodserie och i samlingsalbum med en sammanhängande röd tråd.

I nuläget finns manus för sju episoder.
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Vi møder alt fra de stramme piger i det klassiske 
gear, gummistøvler jeans-shorts med lommer, der 
stikkende ud og en aviator brille, til fyren der bare 
måtte planke sin helt Borat og er trukket i bade- 
dragten. Vi møder en rar mand med bar røv og 
guldparyk til stor fornøjelse for Iben, som ikke er 
sikker på om hun tør se om der er dømt bar ”diller”, 
men bestemmer sig for et hurtigt kik, og konstaterer 
at den er iført en guldsok . Gummistøvler er dog 
ikke kun for show, da der er søer med pis og mudder 
og når ja! - Lort, der skal forceres over alt hvor man 
kommer rundt på teltarealernes gangsystemer.  
Det sker nogle år, at solen står ned fra en skyfri 
himmel hele ugen, hvilket med den rigtige vindretning 

kan sende pislugten helt ind over selve Roskilde 
by. Vi overvejer om dette bliver tilfældet i år og 
bliver enige om, at skulle det ske, så har Roskilde 
jo for mange hundrede år siden været en af landets 
største middelalderbyer, hvor der formodentligt 
har lugtet omtrent lige så slemt, hvis ikke værre. 
Så de må siges at være vant til stanken, i hvert fald 
historisk set. Vi ser et hold på 20-30 mennesker, 
der har viet dette års Roskilde i troen på, at vi alle 
skal ”Befri Ost” og at alt så bliver godt. Så ser vi en 
seriøs sæbeboblemaskine, der går amok og får folk 
omkring til at gå impulsivt ind i kampen og boblerne. 
En fyr løber rundt i bjerget af bobler og skriger at 
alle skal stoppe og lede efter hans mobil. Manden er 
meget alene med projektet. Vi stopper op da et hold 

iben Hjejle og 
Casper W Vulpius

roskilde

dansere har kastet sin kærlighed på en 
af de mange Dj’s, der selv har bygget en 
rullende kasse af højtalere med lys, fest 
og lir for at kunne spille over alt og hele 
tiden, en sport der er vokset radikalt de 
sidste tre-fire år. Pigerne giver deres 
indøvede serie til stor fornøjelse for 
de omkringstående og Dj’en, som 
hæst skriger af lykke og glæde i en 
mikofon, der overstyrer og får ham til at 
fremstå endnu mere udsyret end han 
formodentligt er. Det er sådanne små 
mirakler, der gør teltpladsen værd at 
besøge, og i den grad ikke lugten. 

Vi driver videre og lander ved 
fodboldbanen, hvor asylpigerne  
går til stålet med ufortrødent gåpåmod 
og ”No Mercy” imod flere forskellige 
hold, som er sat op til lejlighed.  
Et kendis-hold, De desperate 
husmødre og flere andre, der er lige 
så tændte og klar til kamp. Solen står 
efterhånden lavt men bager stadig 
igennem og gør fodboldbanen til 
rart og ophedet sted, hvor kolde øl 
forsvinder som dug for solen. Det er 
særdeles underholdende at være 
vidne til den store opbakning, som 
spillerne nyder fra flere større grupper 

af mænd, der råber deres kærlighed 
med mere ind til pigerne, der bare 
tændes og giver den endnu mere gas. 

Vi slipper fodbolden for at gå over 
i mod Pavillon scenen, hvor Linkoban 
gør sig klar. Årets helt store joker, 
som allerede inden festivalens start 
er spået til at være en af de koncerter 
man ikke måtte glippe. Denne spådom 
var lige i skabet, og Linkoban blev 
en af det mest fantastiske shows på 
årets Roskilde. De var alle i gear og 
helt klar fra start til slut. Langt de fleste 
inde i teltet var godt opdaterede og 
bakkede op ved at kende lyrikken 
på de fleste tracks, noget der må 
siger at være ret godt gået, da deres 
første single var sendt ud bare fire 
måneder forinden. Stort set hele 
pladsen ved Pavillon var pakket og 
alle var klar til at feste de næste fire 
dage. Forventningens glæde strålede 
i øjende på folk og der var en fantastik 
grad af den medmenneskelighed, 
som man ellers kan gå og savne i det 
daglige Danmark her og der. Måske 
det er det, i lige så høj grad som 
musikken, som folk tiltrækkes af år 
efter år ved festivalen. Der er ingen 
tvivl om at onsdag eftermiddag på 
Roskilde i år havde magien med sig 
udover et fantastisk vejr, der bare 
løftede og gav natten vinger. Der var 
rigtig mange arrangementer rundt 
omkring pladsen, som gav genlyd 
i folket før festivalpladsen åbnede 
torsdag. Festivalen her de seneste 
år været åbne overfor at lave en 
række gode spontane koncerter med 
kunstnere, som alligevel var med til 
festen og på den måde givet tilfældige 
grupper af mennesker en oplevelse, 
der ikke stod i warm-up programmet. 
Blandt de navne, der poppede op og 
uanmeldt underholdt små grupper 
af tilfældigt forbipasserende var 
blandt andre Eaggerstun, lokale Dj’s 

samt koncerter, hvor flere forskellige 
medlemmer fra forskellige bands var 
gået sammen for at holde en fest på 
scenen til stor fornøjelse for dem selv 
og publikum.  

Vælger man at overnatte i 
campingvogn får man en helt anden 
oplevelse med hjem end hvis man 
vælger teltet. Ordenlige forhold, 
træk-og-slip-toiletter samt knap så 
meget fest natten lang. Det må siges 
i overvejende grad at være folk på 
30+, der vælger denne løsning, men 
for undertegnede var det med til at 
genoplive en festivaltradition, der 
ellers ville være gået bort ved døden 
på grund af manglende lyst til fire dage 
i sumpen. Et fortelt til en campingvogn 
er dog et kapitel for sig. Det er ikke 
bare lige sådan at få slået det op, når 
campingvognen er en man har lejet… 
Det var med stor hjælp fra vores nabo 
”Niller” og to timer senere var det oppe 
og stå og ikke helt umuligt længere. 
Vores anden nabo bestod af et hold 
mennesker fra Norge, der havde en 
fantastisk generator monteret under 
deres bil, som konsekvent blev tændt 
minuttet efter man havde lagt sig 
for at lade op til endnu en tur ned på 
festivalpladsen. De var meget søde 
og kronisk stive, som om de var fra 
Sverige. Alt i alt må det siges, at 
Roskilde Festival ikke kun er forbeholdt 
de unge og ukritiske, men også os 
andre, som er ældre og mere magelige. 
Hvis man ankommer med en positiv 
indstilling er der masser af fantastiske 
input at hente med hjem fra den goe’ 
gamle dyrskueplads i Roskilde…  
Vi ses næste år…

Iben Hjejle og Casper W Vulpius

”gummistøvler er dog ikke kun 
for show, da der er søer med pis 
og mudder og når ja! - Lort, der 
skal forceres over alt hvor man 
kommer rundt på teltarealernes 
gangsystemer.”

Dagen er varm og stanken er begyndt at svie i næsen og giver en lyst til intens opkast når man går fra indgang East og hen  
i mod arena. Der er stort set mennesker i alle telt-camps da det først er i morgen, der bliver åbnet ind til selve festivalpladsen.  
Vi går en tur langs teltpladsen East og suger til os. Umiddelbart ved siden af hegnet hvor alle pisser, sidder der mennesker 
og drikker, ryger, mixer, sover eller holder øje med en gang Øl-bowling, som de sidste par år er blevet til en almen 
sportsgren på roskilde. 
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Månadens 
klassiker

I Villa Bertramka utanför Prag satt 
Mozart och knåpade på Don Giovanni 
och kanske någon opera till, han var 
gäst hos Franz Dussek som också 
kom att bli Mozarts sons lärare. 
Dussek själv har nu Aapo Häkkinen 
och Helsingfors barockorkester burit 
fram fyra symfonier av, välskrivna, 
lättnynnade och klart haydnska 
(Naxos), musikaliskt rosévin 
med sting, välgjort och orättvist 
underrepresenterat i skivhyllorna. 
Armonico Consorts ”Let The 
Bright Seraphim” (Signum) minner 
om de barockprogram De Stora 
Orkestrarna tillsammans med De 
Stora Dirigenterna bjöd på på skiva 
med jämna mellanrum när det begav 
sig på lp-tiden, alltid Albinoni, Bach, 
Händel och grabbarna. I denna 
uppdaterade form är det sopran 
och trumpet som står i centrum och, 
jovisst, tidstroget när det är kantat av 
Bach, trumpetantologiserande från 
Händels operor eller en renodlad 
Telemann-konsert. Välgjort så det 
förslår. En annan, mer spännande 
recital, ”The profound, the sublime... 
and the frivolous!”, kommer från The 
Denner Ensemble som utgett den på 
egen etikett (dennerensemble.co.uk). 
Det blir det inte sämre av, kanske bara 
svårare för gemene lyssnaren att hitta 
den. Fagott, oboe och blockflöjter 
med generalbas; Telemann, Lully, 
Fasch och andra samtida, ett riktigt 
klassiskt tappat program som förför, 
inspirerat av Besozzi-bröderna som 
på 1700-talet bjöd på just oboe och 
fagott vid konserter, en riktig fröjd att 
lyssna till, variationsrikedomen är både 
stor och smart. 

Europeisk barocktolkning har några  
moderna stöttepelare, Fabio Biondis 
rika produktion gör honom till en 
sådan, om än inte huggen i marmor. 
Det går inte att hålla koll på alla de cd  
som han och ensemblen Europa 
Galante släppt ifrån sig de senaste 
tjugofem åren, men varje ny är samma  
lyssnarmässiga utmaning, glädjerik 
och inspirerande. Telemann är  
i skottgluggen den här gången, ett  
blandat program där sviter och 
konserter blir en europeisk provkarta 
på de stilar Georg Philipp nyttjade, 
”Quixotte & La Changeante” (Agogique)  
är skivan döpt till, men det finns mer 
att upptäcka här än de namngivna 
och hos vissa lyssnare därmed mer 
bekanta styckena. Vidare bakåt: 

Både William Lawes (1602–1645) och ensemblen 
Phantasm har nämnts i dessa spalter tidigare, då 
har det, som det oftast varit, handlat om hans ”viol 
consorts” där han smeksamt och attraktivt gett 
stråkarna en dåtida nytändning, nu handlar det om 
”Consorts To The Organ” (Linn) och det är musik 
rarare på skiva, skriven för att spelas i Charles I:s 
kungliga gemak, vi är på 1630-talet men nu i ett rent 
avantgardistiskt läger, det här är komplext och udda, 
hur detta togs emot av kungen kan man fråga sig, här, 
på cd, är Phantasm sedvanligt intuitiva, även i musik 
som redan då stod utanför tiden.  

När Brabantensemblen bjuder på ännu en 
skiva med körverk från renässansen på envetet 
kvalitetstyngda Hyperion, fyller de gapande hål 
i de flestas skivsamlingar, för Jean Mouton är 
sällan lyssnad till på annat än blandbandsliknande 
framföranden på skiva, född någon gång före 1459, 
definitivt död 1522, präst. Stephen Rices ensemble 
är lysande i denne fransmans Missa Tu es Petrus 
(som gett namn till skivan), men också i tvärgående 
motetter, vi har slutat vänta oss annat av de körskivor 
som utges, en sångarmässig blandning av perfektion 
och innerlighet, smaksatt av det land ensemblen 
härstammar från. 

John Butt och hans The Dunedin Consort 
har jag skrivit om tidigare, deras iver att ta sig an 
verk som behöver placeras i en kontext, behöver 
kompletteras, framföras som det kanske var tänkt 
för en mer än tänkt publik. Händels Esther (Linn) 
är deras tredje, nu ett oratorium som fick sin form 
1732 men som kanske redan fanns på tiljorna 
1718 – och här har man rekonstruerat något som 
kunde ljudit 1720 – och det är också den tredje 
versionen av verket på skiva jag njuter av, njuter, för 
de små skaror som Dunedin uppvisar ger oss ett 
smäktande skelett till framförande, alla linjer blir så 
tydliga, som om taklampornas 100-wattare ersatts 
av fogliga stearinljus, Susan Hamiltons Esther klart 
lysande med varm låga. Lawrence Cummings’ 
namnkunnigare 1732:a och The Sixteens under 
Harry Christophers 1718:are är även de musikaliska 
bokstöd i båda ändar av framförandetiden, har du 
möjlighet välj inte, ta alla tre.

Ett OS-år ska det givetvis också vara en Olympiad 
i musikalisk form. Markellos Chryssicos leder 
Venedigs barockorkester i en pasticcio där sexton 
barockkomponisters tonsättningar av Metastasios 
operalibretto baserat på ”L’Olimpiade” mixtras 
samma till ett sammanhängande, ”nytt” operaverk. 
Inte ett nytt grepp, onej, men tudelat fyndigt, både 
vad gäller tema och sammansättning, det blir både 
en provkarta över kända och långt mindre kända 
tonsättare, ett ariafyrverkeri som dessa duktiga, 
okända men imponerande sångare framför som en 
ren marknadsaktivitet för att förmå operahusens 
publik att kräva mer barockopera under säsongen.  

Av en ren händelse lyssnade jag på Amadeus- 
kvartettens Westminster-lp (med sina sällsport  
vackra framsidor!) från 1950 med två stråkkvartetter  
av Mozart, K 428 och K 458, en tidig inspelning  

(de startade 1947), baksidestexts-
skribenten marknadsför en kommande 
turné 1951–52 och att kvartetten 
regelbundet kan avlyssnas på BBC. 
Ske så, fast vi reser långt fram i tiden 
och byter radiorören till tv-utsändning 
på 80-talets BBC, det är trogna ICA 
Classics som dragit fram ännu en 
tv-konsert i det historiska ljuset och 
den dynamik och styva, stadiga grund 
som framförandemässigt fanns på den 
gamla lp:n återfinns i än högre grad så 
här närmare nutiden, så här mot slutet 
av kvartettens levnad, det är K 465:an, 
Dissonanskvartetten, av Mozart och 
Haydns kejsarkvartett som nyansrikt 
framförs, med en bonus på dvd:n i form 
av Mozarts K 428 i en studio redan 
1962, lika raffinerad som någonsin 
1950 på lp:n. En stråkkvartett med 
minst samma pondus är legendariska 
Quartetto Italiano, startad två år 
tidigare, ICA bjuder på ännu en BBC-
konsert men nu, verkligen, från radion, 
22 februari 1965 i London, och här 
står, förutom Boccherini, både Mozart 
och Beethoven på programmet, gör 
recitalen än mer spännande för mig 
eftersom jag håller deras kompletta 
utgåvor av M & Z som tillhörande de 
bästa (i Mozarts fall kanske längst 
upp på toppen?) och här i levande 
livet, 1965, blir jag inte besviken, 
de ställer om karaktären mellan de 
tre tonsättarna på ett utmärkt sätt 
och Beethovens yttersatser i nr 15 
op 132 blir ett hav av intellektuell 
stimulans, Mozarts jaktkvartett, K 
458, jagar viltet på flykten med emfas, 
bra ljudåtergivning på cd:n. Från 
ICA har också¨en sanslöst härligt 
gammalmodig barock-/klassicism-
dvd kommit, när Charles Munch 
och Bostons symfoniorkester tar 
Hartys romantiserade arrangemang 
av Händels Water Music på en 
skumpig ritt 1960 följande två sena 
Mozart-symfonier, 36 och 38 (som 
han, Munch, uppenbarligen aldrig 
dokumenterade på skiva när det 
begav sig) inspelade på Harvard 
1958 och -59. Händel må vara 
urbota otypisk och lätt kapsejsande i 
Hartys arrangemang, men Mozart har 
definitivt vingar. 

Två instrumentbaserade samlingar, 
i korthet; dels ”The Manchester 
Gamba Book” (Naxos) från 1660 som 
återfinns i The Watson Collection i 
just Manchesters stadsbibliotek, alla 
stycken är kopplade till tonsättare 

eller åtminstone till den som samlade 
in verket, Stephen Goddall och 
Richard Sumarte är frekventa namn 
som upphovsmän, fullkomligt okända 
idag, Dietmar Berger gör mycket 
av dessa stundtals rapsodiska 
nedteckningar på en dubbel-cd 
som ska avnjutas i delar; dels Jakob 
Lindbergs senaste, fullständigt 
felfria skiva med italiensk musik för 
chitarrone (Bis), denna långhalsade 
luta, här är virtuositeten legio och 
uppfinningsrikedomen hos Giovanni 
Girolamo Kapsberger, Bellerofonte 
Castaldi och Alessandro Piccinini, alla 
verksamma i början av 1600-talet, tas 
tillvara i brottsjöar av anslående och 
begåvade val, där Lindbergs uppvisar 
en eftertanke värdig Nico på Velvet 
Underground-tiden. 

Vill också avslutningsvis dra en 
lans för en förfärligt välljudande cd, 
både vad produktion och framförande 
anbelangar, där Mozarts inte fullt 
så ofta spelade Missa solemnis 
(Hyperion) står i centrum, sällan har 
jag hört en mer livsbejakande tagning 
om detta nästan orimligt vackra, mörka 
verk, Andrew Carwood leder S:t Pauls 
Mozartorkester och katedralkör in i en 
bländande evighet.

Jan-Erik Zandersson 

Noam Chomsky är professor emeritus i lingvistik 
och filosofi vid Massachusetts Institute of Tech-
nology i Cambridge, Mass. 

Översättning: 
Lotta Askaner Bergström

Våra handlingar idag kommer att vara 
avgörande för hur världen ser ut när 
tusenårsjubileet ska firas. Utsikterna 
lovar inte gott – inte minst därför att 
Magna Charta så att säga rivs itu rakt 
framför ögonen på oss.

Den första vetenskapliga utgåvan 
av Magna Charta publicerades1759 
av den engelska juristen William 
Blackstone. Han s verk blev en källa 
till USA:s grundlagar. Blackstones 
utgåva hette ”The Great Charter 
and the Charter of the Forest”, enligt 
tidigare praxis. Båda fördragen är 
högst aktuella idag.

Det första, Frihetsfördraget, ses av  
de flesta som en hörnsten i de engelsk-
talande folkens grundläggande 
rättigheter – eller, som Winston 
Churchill formulerade det, ”fördraget 
för alla människor med självrespekt, för 
alla tider i alla länder.”

År 1679 utökades fördraget med 
lagen om habeas corpus (en lag som 
skyddar medborgare från godtyckligt 
frihetsberövande utan domslut), det 
som formellt hette ”en lagstiftning för  
att säkra medborgarens frihet, och för  
att förhindra fängslande på andra sidan  
haven.” Den moderna, mer brutala 
versionen kallas ”utlämningsavtal” – 
fängslande i syfte att tortera.

Tillsammans med mycket av den 
engelska lagstiftningen, införlivades 
lagen i den amerikanska författningen. 
Där står det att ”lagen om habeas 
corpus skall inte upphävas” utom  
i händelse av uppror eller invasion. 
1961 framhöll USA:s högsta domstol  
att de rättigheter som skyddas av  
denna lag ”ansågs av författnings-
grundarna som den största garantin 
för frihet.”

Mer specifikt garanterar 
författningen att “ingen människa 
skall berövas liv, frihet eller egendom 
utan en juridisk process och en snar 
offentlig rättegång” av jämlikar.

Det amerikanska justitiede-
partementet har nyligen förklarat att 
garantin för att  dessa rättigheter 
bevaras, tillgodoses av noggranna 

interna överväganden i ledningen. 
Det rapporterade Jo Becker och 
Scott Shane i New York Times 
den 29 maj. Barack Obama, den 
medborgarrättslige advokaten i Vita 
huset, var av samma åsikt. Kung Johan 
skulle ha nickat gillande.

Den underliggande principen, att 
man antas vara oskyldig, har också 
fått en originell tolkning. I tabellen för 
Obamas ”dödslista” över terrorister 
räknas ”alla män i stridsduglig ålder  
i en anfallszon” som stridande soldater 
”om det inte finns specifik information 
som kan bevisa postumt att de var 
oskyldiga”, sammanfattar Becker 
och Shane. Med andra ord räcker 
det numera att bevisa att någon varit 
oskyldig efter att personen mördats, 
för att den heliga principen ska anses 
ha följts.

Det här är ett litet prov på hur 
”fördraget för varje människa med 
självrespekt” har nedmonterats.

Det andra fördraget, Fördraget om 
allmänningarna (mark som ägs  
gemensamt eller av staten), är kanske  
ännu mer aktuellt idag. I det fördraget 
skyddas allmänningarna från 
främmande makter. Befolkningen 
livnärde sig på allmänningarna.  
De fick bränsle, mat och byggmaterial 
från dem. Skogen var ingen vildmark. 
Den vårdades omsorgsfullt med 
gemensamma krafter och bevarades 
för kommande generationer. 
Allmänningarna var tillgängliga för alla.

På 1600-talet hade Fördraget om  
allmänningarna fallit offer för råvaru-
handeln och kapitalistisk praxis och  
moral. När allmänningarna inte längre 
stod under gemensamt skydd och 
utnyttjande, begränsades de till 
sådana områden som inte kunde 
privatiseras – en kategori som stadigt 
minskas även i våra dagar.

För någon månad sedan beslöt 
Världsbanken att det multinationella 
gruvföretaget Pacific Rim får anklaga 
El Salvador för att ha försökt skydda 
landområden och samhällen från 
en mycket destruktiv guldutvinning. 

Om man värnar om miljön, kommer 
företaget att gå miste om vinster i fram- 
tiden, vilket är ett brott enligt reglerna 
om investerarens rättigheter. De rättig-
heterna kallas felaktigt för ”fri handel”.

Det var bara ett exempel på pågående 
strider i världen. En del av striderna 
innebär extremt mycket våld, som i 
det råvarurika östra Kongo där flera 
miljoner människor dödats på senare 
år, för att tillgången på mineraler för 
mobiltelefoner och annan användning 
skulle säkras – och naturligtvis, för att 
kunna ta ut stora vinster.

Skrotandet av Fördraget om 
allmänningarna gjorde att synen på 
allmänningar, även i den utvidgade 
betydelsen ”allmänna medel”, drastiskt  
har förändrats. Ekologen Garret Hardin  
beskrev den ändrade uppfattningen  
i sin inflytelserika artikel The Tragedy  
of the Commons: ”Frihet för allmän-
ningarna bringar oss alla i fördärvet.” 
Det som inte är privatägt kommer att 
förstöras av individuell girighet.

Men den uppfattningen står inte 
oemotsagd. 2009 vann Elinor Ostrom 
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne 
för sitt arbete där hon visade att 
allmänningar och allmänna medel 
som sköts av användarna var de som 
fungerade bäst.

Tanken att de allmänna medlen 
bringar oss i fördärvet skulle vara 
riktig – om vi accepterar den outtalade 
förutsättningen: att människor blint drivs 
av vad de amerikanska arbetarna i den 
industriella revolutionens vagga kallade 
”Tidens nya anda, bli rik och glöm allt 
utom dig själv” – en regel som de med 
eftertryck fördömde. Den kallades 
förnedrande och destruktiv, ett angrepp 
på fria människors verkliga natur.

Sedan dess har enorma insatser 
gjorts för att inpränta Tidens nya anda.  
Stora industrier försöker göra det  
som den politiska ekonomen Thorstein  
Veblen kallar att ”skapa behov”. 
Människor hänvisas till ”de ytliga 
sakerna” i livet, som ”modern, elegant  
konsumtion”, för att citera Paul Nystrom,  
professor i marknadsekonomi vid 
Columbia University.

På så sätt kan människor splittras  
och bara söka personlig vinning, 
och avledas från de farliga syssel-
sättningarna att tänka själva, agera 
gemensamt och utmana makten.

Det är kanske inte nödvändigt att 
uppehålla sig vid de extrema riskerna 

med att förstöra de allmänna medlen ur en särskild 
aspekt: vårt behov av fossila bränslen som banar  
väg för en global katastrof. Detaljerna kan diskuteras 
men det finns inga seriösa tvivel om att problemen är  
verkliga, och att ju längre vi väntar med att ta itu med  
dem, desto värre blir arvet till kommande generationer.  
FN:s miljökonferens Rio+20 som hölls i juni är den 
senaste åtgärden. Målen för konferensen var torftiga, 
och resultaten löjeväckande små.

De som bemöter krisen med de kraftfullaste 
åtgärderna är byar med ursprungsbefolkning. Bolivia, 
det enda land som styrs av ursprungsbefolkningen, 
har tagit starkast ställning. Bolivia är det fattigaste 
landet i Sydamerika och har varit offer för västvärldens  
utsugning av sina naturtillgångar i flera hundra år.

Efter den förödmjukande kollapsen av klimatmötet  
i Köpenhamn 2009 organiserade Bolivia ett Folkmöte  
med 35 000 deltagare från 140 länder. På mötet 
krävde man mycket stora minskningar i utsläppen 
samt en universell deklaration om Moder jords 
rättigheter. Det är ett av de viktigaste kraven från 
världens ursprungsbefolkning.

Det kravet hånas av de sofistikerade västerlän-
ningarna. Men om vi inte får något av den känslighet 
som ursprungsbefolkningarna har, blir det nog de 
som skrattar sist. Ett bistert, förtvivlat skratt.

© 2012 Noam Chomsky

N. Chomsky

Magna Charta:  
dess öde, vårt öde
Den senaste tidens hotande utveckling inom världspolitiken ger anledning  
att blicka framåt några generationer, till tusenårsjubileet av en stor 
händelse för mänskliga och medborgerliga rättigheter: utfärdandet av 
Magna Charta, fördraget om rättigheter för engelsmännen som kung 
Johan utan land tvingades skriva på år 1215. 

En natt drömde jag att Buffalo Bills vilda västern-cirkus var på besök, om än på en plats som var mer sent 1800-talsoutback 
än dagens Skåne. inne i tältet var det ingalunda prickskytte, hästkonster eller Calamity Jane, utan utagerande tonsättare 
som lockade publiken: Mozart improviserade över de teman publiken hojtade, Bach satt och tävlade med åhörarna om vem 
som kunde skapa flest fugor i stunden, Beethoven gick omkring och var allmänt otrevlig mot alla mot betalning, Cage satt 
naken i en hörna och läste högt ur ”Kejsarens nya kläder” och Chopin var en försiktig och rätt misslyckad clown som ingen 
varken skrattade åt eller kanske ens såg. Man ska uppenbarligen inte äta middag sent, eller så var det kanske en föraning för 
den här gången blir det ett uppsamlingsheat av sådant som utkom den sena våren/tidiga sommaren?
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10 2 3 4 5fiLMrECENSioN Text: Pidde Andersson

I original heter den här Le Skylab. 
Kommer ni ihåg Skylab? Det var den 
där amerikanska rymdstationen som 
störtade på Jorden sommaren 1979. 
En händelse jag nästan förträngt  
tills jag såg den här filmen. Jo, nu  
minns jag hur det var. Ingen visste  
var mackapären skulle slå ner.  
Jag kommer ihåg att en del jämngamla 
barn var livrädda. Tänk om de skulle 
få en rymdstation i huvudet! Och den 
dag - eller de dagar - det antagligen 
skulle ske, minns jag som spännande. 
Jag befann mig säkerligen i vår 
sommarstuga vid Öresund. Det hade 
onekligen varit häftigt om prylen slog 
ner i havet mitt framför Ven! Men inte 
fan gjorde den det.

Julie Delpy är i min ålder; lite yngre, 
kanske, och i Jag minns en sommar, 
vars manus hon också skrivit, blir hon 
nostalgisk. Filmen bygger på hennes 
egna barndomsminnen från sommaren 
1979, tioåriga Albertine agerar 
Delpys alter ego. Det hela inramas 
av en egentligen fullkomligt onödig 
prolog och epilog, i vilken Albertine 
som vuxen åker tåg med sin familj 
och minns tillbaka. Den inledande 
tågresan till Paris tonar över till tåget 
till Bretagne på 1970-talet. Delpy själv 
spelar Alberines mor, Eric Elmosnino 
är farsan Jean, och lilla Albertine  
läser ett Rahan-album! Kommer ni  
ihåg Rahan?

Nå. De anländer till ett idylliskt hus 
på landet. Där ska Albertines mormor 
fira sin 67-årsdag. En väldig massa 
släktingar, och troligen även grannar, 
är inbjudna, och de slår sig ner vid ett 
långbord i trädgården. Och ... Tja, det 
är väl egentligen det hela. Vi får följa  
de här människorna under en helg.  
De pratar, skämtar, bråkar, gråter.  
Ett nedslag i fransk medelklass 1979. 
Och det känns verkligen realistiskt. 
Bortsett från de typiskt franska 
inslagen, känns det lite grann som mitt 
70-tal i Sverige.

Vänsterintellektuella kommer 
ihop sig med reaktionära. De gamla 
tanterna blir upprörda över bråkandet. 

Jag minns när Paul Verhoevens filmatisering Total 
Recall, kom 1990. 1990! Herregud, är Total Recall så 
gammal? 22 år? 

Jag minns även hur en filmkritiker på P3; någon 
tant, klagade på hur otroligt våldsamt det var och 
att filmen egentligen var bra och intressant, men 
att actionscenerna förstörde filmen. Själv köpte 
jag för dyra pengar en oklippt VHS-kopia via Gula 
Tidningen. Den var väldigt suddig, inspelad på en 
biograf, och när förtexterna rullade, skanderade 
publiken ”Arnold! Arnold!”.

Nu är det några år sedan jag såg Verhoevens Total 
Recall, men jag gillar den. Filmen har rätt kackiga 
make upp-effekter av Rob Bottin, det tyckte jag 
redan 1990, men som bombastisk fet-action med 
80-talsstuk är filmen utmärkt. Och som bekant är alla  
filmer med Arnold Schwarzenegger bra - utom Junior.  
Total Recall är dessutom fylld av andra bra människor;  
här finns Ronny Cox och Michael Ironside, och Sharon  
Stone är Arnolds slemma fru, som Arnold skjuter 
i huvudet efter att hon påpekat att de ju faktiskt är 
gifta. ”Consider that a divorce!” säger Arnold.  
Jerry Goldsmith bidrog med pampig filmmusik.

Det kändes rätt märkligt när jag såg nya version av 
Total Recall. Det är väl fel att kalla den för ”remake”, 
eftersom den liksom Verhoevens film är en tolkning av 
en novell. Trots ett stort antal skillnader, kändes det 
som om jag såg samma film en gång till - fast sämre. 
Specialeffekterna är bättre den här gången, betydligt 
bättre, men det är väl det enda. Och att resultatet blev 
som det blev torde bero på att det är just Wiseman 
som ligger bakom. Precis som Underworld-filmerna, 
är det här sterilt och könlöst. Snyggt förpackat, men 
oengagerande. Det påminner om en direkt-på-DVD-
film från, tja, NU Image med alldeles för hög budget.

Den här gången är det Colin Farrell som spelar 
fabriksarbetaren Douglas Quaid, som går till det  
mystiska företaget Rekall för att få minnen inplanterade  
i hjärnan som något slags semester. Där går något 
snett och hans gamla, förträngda minnen väcks till  
liv och det visar sig inte bara att han egentligen är  
hemlig agent, utan även att hans hustru (Wisemans 
fru Kate Beckinsale) inte alls är hans fru, utan en 
skjutglad skurk anlitad för att hålla koll på honom.

Quaid flyr, den onda hustrun och en massa robotar 
jagar honom, Jessica Biel dyker upp som Quaids före 
detta kollega och flickvän och hjälper honom, och 
de letar upp rebelledaren Mathias för att kunna sätta 
dit den illasinnade pampen Cohaagen och stoppa 
dennes onda planer.

Till skillnad från i Verhoevens film åker de aldrig 
till Mars. I stället håller de sig i storstaden på Jorden, 
och eftersom filmen bygger på en berättelse av Dick, 
har man försökt göra världen lite Blade Runner-lik. 
Mycket asiater med paraplyer, mycket mörker. 
Staden är klaustrofobisk, det är mycket folk i bild 
samtidigt, alla trängs.

I och för sig gillar jag Colin Farrell, men han är ju  
ingen Arnold Schwarzenegger, och precis som 
Verhoevens film, är detta i första hand en actionfilm.  
Det är en väldig massa action. Koreograferade shoot-
outs. Slow-motion. Men nu är det här en PG-13-film, så 
det är inget blod, i alla fall nästan ingenting. Och bara 
en svordom (Beckinsale säger filmens enda ”Fuck”). 
Det skjuts och slåss, men man är långt ifrån den första 
filmens enastående excesser. Och medan jag tittade 
på den här nya filmen, såg jag scenerna ur den tidigare 
framför mig och jag hörde Goldsmiths musik.

Filmen är märkligt tråkig. Någonting är fel när man 
ser en actionfilm - en som dessutom levererar på 
actionfronten - och man tycker att det är tråkigt. Vore 
jag Colin Farrell hade jag gått till Recall och bett dem 
plantera in minnen av Schwarzenegger som Quaid.

Jag minns en sommarTotal recall

DVD-rECENSioN

“Ta fast tjuven” från 1955 brukar 
klassas som en bagatell, och ja, 
det är en bagatell - men det hindrar 
inte filmen från att vara en av mina 
Hitchcockfavoriter. Det här är hög- 
kvalitativ 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. På 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.

To CaTCH a THiEf (Paramount)

DEN SiCiLiaNSKa KLaNEN (Njutafilms)

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.

Nya Upplagan-skribenten och min 
gode vän Martin Kristenson brukar 
hävda att Alfred Hitchcock är världens 
bäste 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 av 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 och pratar med mat i 
munnen. Dock innehåller DVD:n en 
väldigt intressant, 48 minuter lång 
dokumentär om filmen.

arVET (Studio S Entertainment)

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.

War HorSE (Disney)

SaBriNa (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 ofta 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?

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 huvud-
personerna. 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 Schifron 
Oscarnominerades för sin filmmusik. 
Förtexterna är snygga, men det finns 
ingen orsak att se den här

“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. Audrey 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.

BLåSNiNgEN 2 (Studio S Ent.)

fUNNY faCE (Paramount)

Skådespelerskan Lynn Shelton har 
tidigare regisserat gjort avsnitt av  
TV-serier som Mad Men, men även 
ett par independentfilmer - som jag 
inte har sett. Eller ens hört talas om. 
Hennes senaste film, som hon även 
skrivit manus till, har jag dock läst om 
en tid, troligen mest beroende på att 
den just nu allestädes närvarande 
Emily Blunt har en av huvudrollerna, 
och hon är ett vanligt intervjuobjekt  
i brittisk- och amerikansk press.  
Hon är även ett tacksamt intervjuobjekt, 
eftersom hon är förbannat rolig.

Your sister’s sister öppnar med en 
minnesstund för en kille som dött för 
ett tag sedan - det framgår inte hur 
han dött, men vännerna har samlats 
för att skåla till hans minne. Den dödes 
bror, Jack, är där, och det är uppenbart 
att han inte mår så bra. Hans bästa 
kompis Iris beordrar honom att cykla 
till hennes fars stuga, belägen på en 
isolerad ö, och sitta där ensam ett par 
veckor för att samla tankarna.

Jack lyder, men när han anländer 
till stugan visar det sig att han inte är 
ensam där. Iris’ lesbiska syster Hannah 
har också tagit sig dit, efter att hennes 
sju år långa förhållande tagit slut. De 
två sitter uppe på natten och krökar till 
det, och det bär sig inte bättre än att de 
ligger med varandra. 

Problem uppstår nästa morgon, 
när Iris oannonserat dyker upp. Iris får 
absolut inte veta att Jack och Hannah 
legat med varandra. Det skulle bli 
väldigt fel. Dessutom är det uppenbart 
att Jack och Iris egentligen älskar 
varandra, men de låtsas inte om det. 
Och Hannah hade en baktanke när 
hon förförde Jack.

Sheltons film ser verkligen ut som  
en amerikansk independentfilm.  
Den utspelar sig i gråaste Seattle;  
det är regnigt och mycket skog och 
det påminner om Skandinavien. 
Filmfotot är lite murrigt, ett faktum som 
inte förhindrar en viss skönhet i vissa 
scenerier. Och det stoppar inte mig 
från att tycka om den här filmen.

Med undantag för öppningsscenerna,  
är Jack, Iris och Hannah filmens enda  
medverkande. Detta är ett litet intimt  
kammardrama, eller snarare kammar-
dramakomedi, för filmen blir väldigt 
rolig emellanåt.  

En bidragande orsak till att filmen 
fungerar är inte bara det faktum att de  
tre huvudrollsinnehavarna är utmärkta; 
De är inte de där vanliga irriterande, 
ibland överdrivna och överspelande 
figurerna historier, som den här har en  
tendens att fyllas med. Det här är inte 
filmad teater. Filmens skådespelare 
är listade som ”creative consultants”, 
så jag gissar att alla är inblandade i 
manuset och att mycket har improv-
iserats fram på plats. Det hela har 
också fått en ganska påtaglig kvinnlig 
ton av ett slag man sällan ser på bio.

Filmens allra sista scen är lysande.

Your Sister’s Sister

Barnen utforskar allt spännande på 
landet. En sjuttonårig kille försöker 
hela tiden vara skittuff och röker, 
bär solglasögon och raggar brudar. 
En gammal farbror (Julies farsa) 
är konstig och gör konstiga saker. 
Karlarna sticker till en nudiststrand 
för att flukta på damer (med enorma 
buskar). Ungarna går på något slags 
ungdomsdisco, där de dansar tryckare 
sådär valhänt och i otakt som man 
gjorde på mellanstadiediscon.  
Det spelas ”Born to be alive” och Dead 
Kennedys. Ett par kvinnor har Mireille 
Mathieu-frisyr. En kvinna är makalöst 
korkad. På TV visas mr Magoo och 
John Wayne dubbade till franska. En 
gammal tant som somnat glöms kvar 
vid matbordet när det börjar regna. 
Och hela tiden hotas de av att få 
Skylab i skallen. Experter har gissat på 
västra Frankrike som nedslagsplats.

Jag minns en sommar är en varm 
och rolig film. Visst är det bagatellartat, 
men om man är i min ålder eller äldre  
lär man bli nostalgiskt. Och det är det 
ju inget fel med. Däremot är Delpys  
film lite för lång med sina 113 minuter.  
Den hade utan vidare kunnat klippas 
ner med 20-30 minuter. Och mot slutet 
blir det kanske för mycket skrikande 
när det ska bli lite allvarligare. Sådant 
klarar jag mig utan.

Men bortsett från dessa 
invändningar tycker jag att detta är 
en film man kan spendera en kväll 
tillsammans med.

Jag undrar förresten om jag 
någonsin har läst Rahan ...

Illustration: Henrik Franklin
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BoKrECENSioN

Redan med Skumtimmen 2007 
avslöjande Theorin att han är en 
gudabenådad berättare, och att han 
hyser stor kärlek till Ölands karga 
landskap. Efter de fyra romanerna, 
som kom i snabb följd, stannar både 
författaren och läsaren upp lite vid 
novellsamlingen ”På stort Alvar”.  
Den som tidigare stiftat bekantskap 
med den gamle underfundige Gerolf 
träffar honom igen här, i sällskap med 
en rad andra figurer.

Allvaret i fråga är den skyddade 
stycke natur på ön som på ett oefter-
härmligt sätt förvränger våra sinnen. 
Ljud studsar mot den hårda kalkstenen 
och färdas långt. Kon som råmar en 
kilometer bort kan låta alldeles nära. 
Avståndsuppfattningen förvrängs på 
samma sätt, liksom väderstreck och tid.  
Och om den ensamme vandraren 
på Alvaret tror att han behärskar de 
välbekanta upptrampade djurstigarna 
där han har gått 99 gånger tidigare – 
ja, då rullar dimman in och till och med 
den tryggaste känner av paniken som 
kommer krypande med mörkret.

Många otäcka saker gömmer sig  
i Theorins Öländska dimma och 
läsningen av de 15 novellerna är 
emellanåt obehaglig. Det här är 
berättelser som inte lämnar en helt. 
Mest effektiv är Theorins berättarkonst 
när han låter den stressade, moderna, 
rationella nutidsmänniskan kollidera 
med myterna. Är gropen i trädgården 
verkligen en grav? Är källan på Alvaret 
fylld med friskt, magiskt vatten, eller är 
vattnet giftigt? Det finns alltid utrymme 
för tvivel.

Emellanåt släpper han loss dialekten 
från Norra Öland – samtidigt som han 
är noga med att betona att han enbart 
är präglad av sin barndoms somrar, 
han är inte rakt igenom ölänning.  
Han garderar sig lite, Theorin, genom 
att förklara att en pasnalj inte behöver 
vara helt sann. Det var berättelser 
som de gamla öborna berättade för 
att underhålla och umgås – inte för 
att hålla sig till fakta, ”… även de mest 
otroliga historier berättades på största 
allvar och ingen skrattade åt dem”.

Avnjutes bäst på en stenstrand 
på Norra Öland, med utsikt över Blå 
Jungfrun.  

Joanna Lundell

Bara titeln och framsidan på den här romanen får 
vilken bokoholist som helst att dregla inombords. 
Den utspelas i parisisk miljö och handlar om ett 
par eldsjälar som fattar ett beslut: De ska starta 
en bokhandel som bara säljer bra romaner. Vilka 
romaner som får betraktas som ”bra”, goda romaner, 
får avgöras av en utvald skara personer som arbetar 
i hemlighet. De har läst fler böcker än de flesta och 
blir ombedda att skriva långa listor med hundratals 
romaner som sedan köps in.

Dock är initiativet inte helt okontroversiellt. Precis 
som när det talas om litterär kanon, så blir många 
provocerade av att man anser sig kunna avgöra 
vilka romaner som är bra (istället för som i vanliga 
bokhandlar, låta kunderna avgöra det genom de 
böcker de väljer att köpa). Många komplikationer 
uppstår, till den grad att Drömbokhandeln nästan 
förvandlas till en spänningsroman emellanåt. 
Såväl stora skribenter i tidningar som anonyma 
nätkommentatorer talar illa om bokhandeln. Även 
om kunderna fortsätter att strömma in och handla 
böcker, så blir situationen så pass allvarlig att flera 
inblandade skadas och hotas till livet.

Jag blev lite besviken på boken. Jag älskar 
delarna som handlar om litteratur, vilka böcker som 
väljs ut och hur kontroversiell bokhandeln Au bon 
roman uppfattas som. Emellanåt finns en intressant 
uppmaning till debatt kring dessa frågor. Men jag 
tyckte att boken var för mysig, och på något vis 
också för ytlig. Jag tyckte att för stort fokus lades 
på just spänningsmomenten, som egentligen hade 
kunnat mattas av till förmån för de övriga delarna i 
berättelsen. Vissa av romanfigurerna tilltalade mig 
och fick mig att vilja läsa vidare, men många gånger 
tråkade berättelsen ut mig.

Det finaste med Laurence Cossés roman är 
förstås kärleken till litteraturen. Som storläsare 
får man lust att ta semester i tre veckor och läsa 
non-stop, läsa tills ögonen trillar ur. Med den känslan 
stängde jag boken efter att ha läst ut den, så helt 
dålig kan den inte ha varit trots allt.

Jessica Johansson

Spirou är en av de få klassiska fransk-belgiska serier 
som fortfarande ges ut i Sverige, numera finns den 
dessutom att köpa på Pressbyrån. Dock har serien 
en förhållandevis liten upplaga. Försäljningssiffrorna 
är långtifrån vad de en gång var; i synnerhet på 
1970-talet såldes sådant här i enorma upplagor.

Jag konstaterar att jag inte läst ett nytt 
Spiroualbum sedan nr 42; “Drömfabriken”, som kom 
1998. Då producerades serien av Tome och Janry, en 
alldeles utmärkt duo som stod för de bästa avsnitten 
sedan Franquins dagar. Just “Drömfabrken” var ett 
experiment; Tome och Janry fick för sig att ändra 
teckningsstilen till en mer realistisk sådan. Ett försök 
som inte slog speciellt väl ut - vilket inte förhindrade 
albumet från att vara riktigt bra.

Ett par olika team har tagit vid sedan dess och nu 
görs Spirou av för mig okända Yoann och Vehlmann. 
Vid en första anblick liknar serien Tome och Janrys 
version, men snart upptäcker jag skillnaderna. 
Figurernas kroppsspråk är annorlunda, ibland lite 
märkligt, och i vissa vinklar ser deras ansikten lite 
skumma ut. Aningen valhänt. Inte dåligt, men det  
ser … fel ut.

“Den mörka sidan av Z” är ingen större höjdare 
bland Spiroualbumen. Spirou och Nicke vaknar en 
morgon och upptäcker att de sövts ner, kidnappats 
och förflyttats till månen på det mest långsökta sätt, 
där gamle ärkefienden Z byggt en exakt kopia av 
Spirous och Nickes sovrum på en hemlig månbas. 
Konstigt värre. Och inte speciellt roligt.

När jag växte upp tyckte jag ett tag bättre om 
Spirou än till exempel Tintin. Jag läser fortfarande 
gamla Spiroualbum med stort nöje. Jag har inget 
emot att läsa nya album i serien - men de får gärna 
vara bättre än det här.

Avslutningsvis måste jag skjuta in att jag aldrig 
begripit hur de tänkte när de en gång i tiden gav 
Fantasio det svenska namnet Nicke. Nicke? Vilket 
fruktansvärt lamt namn! Varför inte kalla honom Lars?

Pidde Andersson

Sensommaren 2009 besökte Merja 
Diaz och Kristina Berggren under  
fyra dagar den förbjudna zonen  
runt kärnkraftverket Tjernobyl- Där 
ligger den övergivna staden Pripyat. 
Vid katastrofen 1986 evakuerades alla 
50 000 invånare. Staden har stått tom 
sedan dess.

Det är naturligtvis eggande för 
fantasin, hur en sådan övergiven 
bebyggelse ser ut. Merja Diaz 
fotograferar inifrån lägenheter, 
där tapeterna rullar sig och färgen 
flagnar, i skolan syns ännu spår efter 
undervisningen, utomhus tar grönskan 
allt mer över.

Det är bilder som väcker frågor,  
vem tömde lägenheterna, där finns ju 
inga möbler, vart har allt tagit vägen. 
Och var är alla djuren?

Merja Diaz har funnit massor av 
spår. Dammiga skor, söndriga dockor. 
Men vem hade sönder dem?

Hon fann det sargade, upplösta, inte 
det välbevarade, orörda. Det ligger  
nära till hands att söka efter katastro-
fens spår. Det lyckas hon med.  
I hennes bilder ackumuleras rädsla, 
skräck, minnen och en oerhörd 
sorgsenhet.

Kristina Berggren skriver om 
räddningsarbetet, brandmännen som 
avled under svåra plågor, hon skriver 
om strålskador och samlar sig till den 
obeskrivbara, ja, oskrivbara, oron för 
människorna. I ett efterord understryker 
Ann Heberlein det sköra i människans 
projekt att förbättra och utveckla.

Det är en lågmäld bok som griper 
tag kraftigt.

Men jag vill gärna jämföra med 
konstnären Lars-Andreas Tovey 
Kristiansen, som också besökt 
Pripyat. Hans fotografier blev snabbt 
märkta av den strålning som hela 
tiden finns i staden. Missfärgade 
visar de mer slumpartat än Merja 
Diaz trappuppgångar, Folkets Hus, 
och även det nyuppförda tivoli med 
pariserhjul som Kristina Berggren 
nämner i sin text. Effekten är märklig, 
övergivenheten enorm.

Men Lars-Andreas Tovey 
Kristiansen gick längre än bokens 
författare. Inte bara för att hans film 
blev strålskadad, men han gick upp 
på taket på ett av de modernistiska 
prefabricerade 70-talshusen och satte 
på videokameran. Lät den gå. Sakta 
rör sig all grönska som växt in i husen, 
upp på taken, sprängt betongen.  
Och fåglarna sjunger.

Det är inte så, att kärnkraftsolyckan 
utplånade allt liv; djuren muterade sig 
snabb, växterna anpassade sig.

Detta är ett monument över 
tillväxtens och modernitetens 
övermod, hur allt kollapsade, alla 
drömmar som tog sig politisk och 
teknisk form under 1900-talet. 
Övergivna, odugliga.

Låt dig inte luras av att namnet är på 
engelska, Cast Iron är en fransk tidning 
som behandlar livets väsentligheter.

Vi snackar då bilar, hojar och 
rock´n ŕoll. Nu är dock inte Frankrike 
känt för något av ovanstående. Och nu  
ska ingen blanda ihop Citroen, Renault  
och Simca med bilar. De har visserligen  
fyra hjul men Cast Iron behandlar 
amerikanska bilar från hot rods, 
customs och muskelbilar.

Laurent Bagnard tar som tur är 
ingen hänsyn till sådana detaljer utan 
han gerut Cast Iron i Frankrike med 
fransk text som i de flesta artiklar också 
finns på engelska. Laurent har tidigare 
gett ut ett antalböcker och han ger 
också ut en annan tidning med namnet 
Powerglide. Man skulle kunna säga att 
han har sina prioriteringar helt rätt.

Nåväl, tillbaka till Cast Iron. Den är 
för det första väldigt välgjord. Alla foton 
håller otroligt hög klass och det har 
sin förklaring i att Laurent är fotograf. 
Han har någon slags känsla som gör 
att han får en bill med attityd att få ännu 
mer attityd med hjälp av vinklar och 
bakgrunder. När det är en soft custom 
så kan ha få till rätt känsla i bilden.  
Det finns i nummer två en artikel om en 
1959 Chevrolet El Camino som heter 
Golden Idol och där är vartenda foto 
på den så bra att de alla är värda att 
ramas in och hängas på väggen.

Vad gäller rock´n ŕoll så har han 
intervjuer med bl a Mike Ness i Social 
Distortion och Mick Jones i Big Audio 
Dynamite så man kan inte klaga på 
musik smaken heller.

Trots att min franska är minst sagt 
begränsad så räcker det med de som 
är översatta till engelska och alla foton 
som är av världsklass.

Man kan med fördel gå in på 
hemsidan och få sig både en dos 
bilder och rock.

Janne Falk

Johan Theorin
På stort alvar
W&W

Laurence Cossé 
Drömbokhandeln
Sekwa förlag

SPiroU 51: DEN MörKa SiDaN aV Z
Yoann och Vehlmann
Egmont Kärnan

Kristina Berggren, Merja Diaz
Pripyat, Tusen år av ensamhet
Pequod Press

Cast iron
 www.castironmag.com

Vågen av unga (eller hyfsat unga) 
italienska författare har rullat in över 
Sverige i år, och det är en fröjd att ta 
del av den. Jag har faktiskt tidigare 
funderat över varför så pass lite 
italiensk nutidslitteratur har översatts 
men nu slipper man undra det längre. 
Förlaget Astor har specialiserat sig på 
just aktuell italiensk skönlitteratur och 
det senaste tillskottet är Allt kommer 
tillbaka av Nicola Lagioia. Den som 
längtar efter idylliska italienska byar 
och en vykortstillvaro med charmiga 
gummor som klappar turister på 
huvudet med ett brett leende och 
utbrister: ”BELLA!” kan dock leta 
någon annanstans. Jag har hittills läst 
tre av de italienska romaner som i år 
översatts till svenska (Stål av Silvia 
Avallone, Avskedsbrev av Valeria 
Parrella och nu Lagioia) och alla 
visar de på olika sätt och i olika hög 
grad upp ett land i sönderfall, fullt av 
fattigdom och ensamhet och längtan 
någon annanstans.

   I Allt kommer tillbaka befinner vi 
oss både i den tidsperiod då den så 
kallade Berlusconismen högg tag 
i Italien med klolika fingrar, och en 
period långt senare, då generationer 
har växt upp i den kulturen. Romanen 
handlar om några tonårskillar i Bari 
som försöker finna sin plats i tillvaron. 
De är uttråkade och ingen direkt brist 
på pengar råder i deras hem. Några 
av dem är rentav stenrika och bor 
med sina föräldrar i gigantiska villor 
fulla av nyrika detaljer som designade 
statyer och garage som åker upp ur 
marken via en fjärrkontroll. De börjar 
söka sig till den slitna och ruffiga 
förorten Japigia där folk skjuter heroin 
och lever i misär. De börjar hänga där, 
bildar någon slags identitet utifrån 
knarkandet och hårdheten. Några av 
dem går under där, andra klarar sig och 
växer upp. Berättaren guidar läsaren 
genom berättelsen, söker sig i vuxen 
ålder tillbaka till sina rötter och blir inte 
alltid glad över vad han finner. 

  Lagioias språk är tätt och poetiskt. 
Det är inte svårläst men intensivt och 
emellanåt utmattande. Man måste ta 
pauser under läsningens gång, både 
på grund av handlingen och språket. 
Men ofta är boken stark och originell 
och en fröjd att läsa. Framförallt är 
den ett tidsdokument över ett land, en 
kontinent, en generation i sönderfall.

Jessica Johansson

allt kommer tillbaka
Nicola Lagioia 
astor förlag

Format som en pekbok, bilder enkla 
som strecknystan och texter i form 
av tvåradingar. Barnsligt direkt utan 
krusiduller. Fredrik Carlsson och 
Maja Fjällbäck har gjort en av de mest 
direkta böcker om ångest jag hållit  
i min hand. Flera gånger har jag öppnat 
den och läst och tittat: ”Om jag inte 
skriver ner det här / vet jag inte om jag 
finns”. Slår igen och lägger åt sidan. 
Nu äntligen tar jag mig igenom den 
med andan i halsen. Uppslagen är 
proppade med enkla situationer som 
skapar svåra ångesttillstånd.

Bara det att skriva sig in i sig själv, 
bli så utstött av egna erfarenheter, att 
du själv måste skapa ditt nystan med 
ariadnetråden, och det är din text.  
Inte snubbla på klyschor, inte trassla 
in sig i erfarenheter, för där finns inget 
att hålla sig till. Där finns bara du. 
Och rädslan att ringa upp, rädslan att 
kontakta, omöjligheten att nå fram.

Det är hemskt, det är panik. Och den  
där andra/andre som du vill bli sedd 
av, men som ser rakt igenom dig, 
genomskådar det som vill bli betraktat 
och bekräftat.

Det avslöjas gång på gång.
Det är bara tvångsfika. Det är inte 

någon frivillighet. Var går gränsen 
mellan kärlek, artighet och bedrägeri?

Här finns inga diagnoser, här 
finns inga recept, här ges inga 
samlevnadsråd.

Allt beskrivs som så svårt det 
verkligen är.

Läs den här boken om du törs.
Sömnlösa nätter och oöverstigliga 

val ackompanjerade av eviga 
osäkerheter om den där andra utlovas.

Det är en hemskt genial bok.

Thomas Millroth

fredrik Carlsson, Maja fjällbäck
Nu blir det tvångsfika!
Salt förlag

Tusen år av ensamhet lyder under-
rubriken Diaz och Berggrens bok.  
För människor, ja. Livet tog inte slut. 
Detta reser civilisationskritiska frågor.

Pripyat lånar sig förstås till dem.
Att vi behöver påminnas gång på 

gång är uppenbart. Det här har inte 
varit de första dokument och konstverk 
som tagit upp frågan.

Alla slags dokument om hur det 
ser ut efter en kärnkraftskatastrof är 
nödvändiga. Om och om igen.

Även om det svåra ju är att de 
tomma lägenheterna i Pripyat inte var 
katastrofen, kärnkraftsverket syns inte 
och inte heller den klara men dödligt 
giftiga luften.

Det är ganska bra, kanske, att inte 
besvara hur de levde i staden Pripyat, 
annars förvandlas den till ett modernt 
Pompeji. Jag upplever hur medvetet 
Merja Diaz velat undvika detta.

Kvar är inte frågan hur det såg 
ut? Inte ens hur det ser ut efter alla 
dessa övergivna år. Den viktigaste 
frågan måste ändå vara att skapa 
identifikation och därmed undgå en 
total pessimism.

 
Thomas Millroth
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Hur ofta kan man med rätta kalla en skiva 
för ett kärleksverk? Utan att bli fånig.

Pianisten Chris McGregor, 
landsflyktig vit sydafrikan, bildade 
ett band byggt på hemlandets musik 
och townships speciella jazztradition, 
Brotherhood of Breath. Säg de musiker  
som på 70-talet inte var med här.  
Alla de bästa britterna, också flera av 
dem som annars experimenterade fram  
den impro som skulle bli så avgörande. 
Det svängde och gungade grymt. 
Men det var mer än feel good. Bakom 
fanns landsflyktens saknad. Detta var 
McGregors stora insats. Här kan han 
nämnas samtidigt som bandledare av 
Charles Mingus eller Duke Ellingtons 
kaliber. Orkestern var hans instrument.

Fast han var ju pianist. Sällan var han 
solist. Men det hände.

Här spelar han en kväll i november 
1977 på Palais des Glaces i Paris. 
Tidigare har några nummer varit 
utgivna på en för länge sedan 
utgången LP. Jag brydde mig inte om 
den. Föredrog orkestern.

Nu hör jag hela konserten oavkortad.  
Samma invändningar som då jag hörde 
det först dyker åter upp. McGregors 
brist på solistiska utfall.

Men efter ett tag blir han 
övertygande. Hur går det till?

Enkelheten, innerligheten. Han sitter 
där och filar på gungande drömmande 
saknande afrikanska melodier från 
hemlandet. Hymner liknar de. Danser. 
Ett språk han inte längre hör. På sätt 
och vis tänker jag på Jan Johansson, 
fast McGregor är inte lika genial.  
Han är litet enklare, suger sig fast  
vid melodierna, får dem långsamt  
att släppa sina dofter och minnen.  
Och då försjunker han i drömska linjer 
och vilande klanger.

Det blir i längden fantastiskt.  
En minimalism, där han visar hur 
minnet krympt och skärpts av 
avståndet i tid och rum.

Glömd musik från en tid då 
apartheid härskade. McGregor 
gestaltar vad övergreppen gör med 
oss. Det blir ett slags landsflyktens 
mentala karta han frilägger i låt efter 
låt. Långsamt, dröjande. Det är till slut 
oemotståndligt vackert.

Thomas Millroth

What’s in a name? I marsnumret av 
Mojo 1994 kallade Simon Reynolds 
Bark Psychosis’ skiva ”Hex” för post-
rock och skrev senare att det handlade 
om ”using rock instrumentation for 
non-rock purposes, using guitars 
as facilitators of timbre and textures 
rather than riffs and power chords”. 
Avant-rock, out-rock, progressiv rock, 
art rock, etiketterna är många men jag 
tror det är så enkelt att det mer handlar 
om ålder, om när man började köpa 
skivor, att post-rock och progressiv 
rock är två sidor av samma mynt, ett 
generationsmässigt ställningstagande 
för idérik instrumentalmusik som inte 
onödigt bombastisk men som hela 
tiden när den musikaliska surdegen 
så att något nytt hela tiden kan bakas/
gräddas. (Nu var vi verkligen ute i de 
liknelselika tassemarkerna!). 

The Future Kings Of England har på 
sin fjärde skiva, ”Who Is This Who Is 
Coming”, för tredje gången inspirerats 
av sin hembygd, Suffolk, engelsk 
landsbygd som är både mytik och 
historiskt tyngd. Skivan baseras den 
här gången på den brittiska pastorala 
skräckberättelsens mästare, M.R. 
James, och hans novell ”Oh, Whistle 
And I’ll Come To You My Lad” från 
1904, om professorn som gräver upp 
en bronspipa som, när man blåser  
i den, frammanar en uråldrig ondska, 
något vår pragmatiske professor har 
litet svårt att greppa. Det är premissen 
för årets kanske starkaste progressiva 
skiva, en uppdatering av modellåret 
1972 års influenser, med mullrande 
ebb och flod i musiken, starkt 
producerad och väldigt lockande, som 
en tidsmaskin som aldrig far tillbaka 
till 1972 mer än i tanken, i tiden är vi 
bara på väg framåt, tidigare psychrock 
gruppen levererat försvinner för en 
pastoral Pink Floyd-känsla. Och i 
vissa delar blir samhörigheten med 
Mogwais ”Hardcore Will Never Die, 
But You Will” stor, helt omedvetet, 
skulle jag tro, men ack så passande. 
En nästan fånigt begåvad skiva.  
(I höst återutges deras debutskiva, 
efter årsskiftet återutges tvåan plus att 
vi har en alldeles ny cd att se fram emot 
då också.)

Norska El Doom & The Born 
Electrics debutskiva luras litet, för de 
flesta medlemmar och gäster på skivan 
har ett långt ifrån ringrostigt förflutet. 
Därför blir det här en saliggörande 
blandning av progressiv musik i King 
Crimsons (taktartsbytarfrenesi) 
eller Steve Hillages (gitarrsound 

Dirty Water Records ger ut flera av Alopecia  
Records utgångna skivor. En del på vinyl och cd  
och, som i det här fallet, som download. Det är bara 
att tacka för det, då det är nästan bara är kanon 
plattor som Alopecia gett ut. På den här så har  
Sir Bald ett gäng instrumentala surf låtar med  
Link Wray stuk på, men även saxofon, vilket bidrar  
till en skön och skräpig extra dimension. Sen är 
det en del garage rockare med sång som får mig 
att tänka på Nomads senaste platta Solna. Sir Balds 
låtar hade platsat fint ihop med Nomads låtar, och 
utan att överdriva så har Sir Bald lyckats med att 
producera ett gäng vinnare till. En hög lägstanivå är 
det betyg man kan ge denna platta.

Det brukar vara svårt att lyckas med det konst-
stycket när man är så pass produktiv som Sir Bald är. 
När det kostar under 70:- för 13 låtar, så är det i min 
värld en klar hit på alla plan.

 
Janne Falk

 

Chris Mcgregor
/in His good Time
(ogun ogCD 38)

The future Kings of England 
Who is This Who is Coming? 
(Backwater)

El Doom & The Born Electric 
s/t 
(rune grammofon)
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Omar och hans Howlers sätter tonen 
direkt med titelspåret I´m Gone, en riktig 
rockabilyrökare från mannen som nästan 
alltid håller till sig till blues. Men den här 
plattan är mer blandad i sin musikstil.

Ta Drunkard´s Paradise som är en 
klockren countrylåt i både musik och 
text som jag inte hade väntat mig, men 
som i vilket fall som helst är riktigt bra. 
På blueslåtarna så är det lika bra som 
det brukar med Omar & The Howlers. 
Med den röst som Omar besitter så 
kan i stort sett vilken låt som helst lyfta. 
Det finns dock två instrumentala låtar 
som Omars röst inte kan rädda men 
som tur är behövs det inte. Detta visar 
sig nämligen vara ett genidrag, för man 
uppskattar samtidigt Omars röst ännu 
mer på de andra låtarna. Det är vad jag 
kallar en win-win situation.

 
Janne Falk

Det finns en vacker sydsvensk tradition att göra 
rockmusik baserad på vardagliga händelser. 
Torsson är väl det mest kända exemplet, men 
även Mats Petterssons olika band (Dolkenihåsan, 
Lasakungen), ja, rätt mycket av det mesta som kom 
från den lilla bruksorten Klippan under Svenska 
Popfabrikens storhetstid har den här airen av 
kontemporära skillingtryck där det alldagliga, med 
mer eller mindre glad eller sorglig upplösning, ägnas 
uppmärksamheten (minns Bo & Holgers odödliga  
singel där de sjöng ”Här sitter jag bakom min Scania- 
ratt / Här vill jag sitta både dag och natt / Köra grus,  
köra grus / Köra grus, köra grus / köra grus till ett  
hus / I Hyllstofta”). Nu kan debutskivan från söderns  
egna djuraffärspojkar, Skånske Arne & Jonny Spöge,  
läggas till denna rad av vardagsrock om obegripliga  
lunchutrop på Coop-restaurangen, Östgötatrafikens  
oförmåga att göra tidtabeller där byte mellan buss  
och tåg fungerar och om det otrevliga morgonljudet  
av nakna fötter mot parkett. Irritationsmoment blir  
musik som debutsingeln om den allt större frånvaron 
av gula postlådor och låten om sortiment och 
placering av detsamma på Netto (på hemsidan 
skriver de att ”det började som en liten irritation 
över röran i den lokala nettobutiken. Över ett 
telefonsamtal kom vi överens om att det var bättre 
att skriva en poplåt om situationen än att bränna ner 
butiken). Rekommenderas till alla med självdistans. 

Jan-Erik Zandersson

Han heter Alex, är skotte och 
”Fading” är hans andra skiva, mer 
diversifierad än debuten, med fötter 
i gruset från dub house till de mest 
ambienta utmarkerna, 80 minuter 
välförpackad cd. Förutom att det är en 
electronicagenrehoppande skiva som 
både upplevs medvetet detaljerad 
och något att rekommendera den av 
ELM-intresserade, har Alex genom 
crowd-funding också fått möjlighet att 
över huvud taget släppa en uppföljare 
till debuten Metafiction från 2009,  
$6 052 lyckades han skrapa ihop via 
ett mäkta trevligt och inkännade brev 
på webben, där han beskriver sin 
musik, sin inspelade skiva, vad han 
behöver pengarna till (mastra, pressa 
och göra PR), säger ”I don’t strive to be 
famous, I don’t want to tour the world 
and play to packed crowds in stadium 
venues, I’d just like anybody who 
listens to my music to enjoy it. I’d like 
them to feel like they have discovered 
something beautiful that they want 
to continue to listen to” och då är det  
svårt att inte vara sympatiskt inställd 
– särskilt som resultatet blev en av 
sommarens mer intressanta skivor. 
(Och av detta lär vi oss dels att det 
kostar runt $5 000 att utge en skiva, 
när skivan redan är ”klar”, dels närs en 
förhoppning att så här bra musik inte 
ska behöva gå runt på gatorna (f’låt, 
webben) och tigga för att bli utgiven.)

Berlinduon Barker & Baumeckers 
debutfullängdare är också en odyssé 
genom technoland, med stillsam dub 
och pumpande hardcore, vanvettiga 
ljudexperiment som aldrig skulle 
överleva på dansgolvet, springades 
hand i hand i Berlins parker – eller 
något, och man slås av hur ruskigt 
välproducerad, på ångströmsenheten, 
dagens elektroniska dansmusik är. 
Elektronisk perfektionistpunk? Allra 
mest intressanta blir de när de blir så 
litet som möjligt, deras minimalistiska 
techno suggererar, men alla dessa 
förlopp, denna obändiga vilja att 
inte stanna i ett fack, gör skivan 
till en berg-och-dal-baneresa där 
förvisso bromsaren längst bak inte 
sover. Avslutande ”Silo” är redan 
den dansmässiga orgasmen, där allt 
man lärt sig på skivan så långt kastas 
överbord och den pumpande frenesin 
är det enda som återstår, bromsaren 
längst bak avramlad och bortglömd.

Mer sammanhållen är erfarna 
Deepchord (alltså Rod Modell från 
Detroit som gjort leftfield-aktig 
dub sedan slutet av nittiotalet, mina 

Sir Bald Diddley and His Wig-outs
Drive Like an italian
Dirty Water records (download)

omar & The Howlers
i´m gone
(Big guitar Music)

Skånske arne & Jonny Spöge
Mitt i natten 
(www.sajs.se) 

DfrNT 
fading 
(Echodub) 

Barker & Baumecker 
Transsektoral 
(ostgut Ton) 

Saxofonisten Gerd Dudek kanske 
någon minns från de ganska vildsinta 
experimenten med fri form på 70-talet  
i Tyskland. Han var den mer återhåll- 
samme, där alltid klassisk bebop-
skolning lyste artigt igenom. Tonen var 
kärv, flödet stort, rytmen enorm.

Han var älskansvärd, men svettig  
i tonen.

Här är nu Dudek i dag. Bortom 
experimenten. Typiskt nog har han till  
sig knutit ett gäng musiker, som skulle 
kunnat vara hans barn. Pianisten 
Hans Koller (till de jazznördiga: nej, 
det är inte Den Hans Koller!), basisten 
Oli Hayhurst och trummisen Gene 
Calderazzo är helt hemma i en stil som  
blomstrade runt 1960. En precis, jong- 
lerande bebop på gränsen till nya stilar.

Dudek kan idiomet genom hela sin 
erfarenhet. Han är en njutning. Hur han  
åker rutschkana på skalorna, hur han 
tätar till ackorden, flyger iväg på dess 
toner, förändrar, drömmer, spelar blues.  
Styckena är signerad av Herbie Nichols,  
Ornette Coleman, Charles Mingus, 
John Coltrane och andra likasinnade.

Mer klassisk än så här blir inte jazz 
idag.

Och mindre museal lär den inte heller  
kunna bli. Även om vi känner igen oss.

Strålande sväng, underbara klanger 
och gnistrande saxofon.

Allt är omtagningar men ändå aldrig.

Thoms Millroth

gerd Dudek
Day and Night
(Psi 12.05)

ungefär 1975) efterföljd, gift med den tyngre men 
inte metalliska med rötter hos Deep Purple och 
Black Sabbath, tungt, energiskt, översållat med 
melodikrokar, ett fynd i en genre som uppenbarligen 
aldrig står stilla och bara använder sitt arv för att  
peka på varifrån man kommer, inte vart man ska.  
Att ledaren (sång och gitarr) och låtskrivaren Ole 
Petter Andreassen återfinns på tjugo skivor sedan 
tidigare och varit medlem i bl.a. The Cumshots säger 
en del om den progressiva musikens ställning idag. 

En bootlegger i Bremen satte mig på Black Space 
Riders’ spår och det är jag tacksam för. Spacerock 
möter svällande temata möter progressiv hårdrock 
möter psykedelia, ja, jag blir inte riktigt klok på dem, 
men Jochen Engelkind (sång & gitarr) berättar om 
de ambitioner de har, att nå bortom traditionell 
stoner-/progressiv-/etc-rock och det är en mix 
av treminutersrock och långa, imrproviserade 
rymdresor. Det här är nog en mer framkomlig och 
attraktiv väg än vad många andra grupper tagit: 
variationsrikedomen som ökat dramatiskt från 
den självbetitlade, njutbara debuten 2010, det 
ohämmade riffandet och den otyglade lusten att 
bjuda på musikaliska krokar mitt i den kosmiska röran 
gör att det är både lätt att återvända till albumet och 
ha en stark vilja att se dem live.

Hyllnings- eller coverskivor kan ta sig olika uttryck, 
ofta handlar det om att påminna om att originalet var 
bäst, vilket kanske inte var syftet. Undantag finns,  
när ursprungsverket helt transmogrifieras genom  
val av besättning eller anslag, må det vara piano- 
sonatversioner av Radioheads musik, köracapella-
tolkning av hela ”Dark Side Of The Moon” eller 
danska rockabillyversioner av Depeche Mode, för 
att inte tala om den inledningsvis intrikata serien med 
stråkkvartettagningar av olika artisters låtar som 
övergick till att bli härligt navelskådande när man  
gjorde stråkkvartett av en hel skiva, från första till 
sista låt (”OK Computer” var en av de mer lyckade).  
När det i början av september släpps en välgören-
hetsskiva i London (överskottet går till The Rare 
Bird Club) där dubbelalbumet upptas av tolkningar/
versioner/mekande med Talk Talks över tiden allt mer 
esoteriska musik blir jag litet lätt nervös, men, om 
man tar det för vad det är (och ser coverspelandet 
som just en hyllning) blir det här riktigt intressant, 
det är högst varierande, med kända och okända 
artister, ”It’s Getting Late In The Evening” med 
Nils Frahm, Peter Broderick & Davide Rossi hyfsat 
klockren, Jason Lytle visar med ”Tomorrow’s 
Started” att fingertoppskänslan aldrig lämnar 
honom – listan kan fortsätta, man gästar varandras 
grupper, man stöper om, men någonstans tycker 
jag att respekten för Hollis/Friese-Greene finns 
kvar och laguppställningen är ett axplock av de 
mest integritetsdrivna artisterna idag. Ge dubbeln 
en chans; om inte galoscherna passar, har du 
åtminstone hjälpt ett gäng fåglar i England.  

Jan-Erik Zandersson

Black Space riders
Light is The New Black 
(eget bolag) 

The Spirit of Talk Talk 
(fierce Panda) 

Deepchord 
Sommer 
(Soma) 

urtida favoriter är”The Autonomous 
Music Project” och, med Michael 
Mantra, ”Sonic Continuum”), som 
mixar elektroniska ljudlandskap 
med akustiska, fältinspelningar och 
ettor/nollor möts i skymningen, det 
soldränkta blir mer melankoliskt, en 
närmast klassisk chillout-skiva, dub 
– en liten påminnelse om att gammal 
ibland är äldst. Typ.

Jan-Erik Zandersson

Det här är musik jag inte vanligtvis 
lyssnar på, men de som följt den här 
serien bevisar att det inte finns en 
genre som är för smal när det gäller 
att skapa lojala skivköpare, bara 
kvaliteten är hög. Här handlar det om 
60- och 70-talspop som måste anses 
var fullkomligt okänd i bredare kretsar 
men där jag faller nästan för varenda 
en, hitpotentialen är stor, methinks! 
Cinnamons ”Have You Gone Out 
Of Your Mind? Eller Early Times’ 
”Valley Of The Sun” är själva dubbel-
v:t i ”whimsical” eller ska det vara 
”barockpop” eller bara något som är 
lika fantastiskt som en bal på slottet? 
Tack för tipset, Per! Rekommenderas.

Jan-Erik Zandersson

fading Yellow vol 13 
(flower Machine records 
/Hot Stuff) 

Raster/knaster, skabbiga, överstyrda 
rytmer som dränks i ett samplat 
vinylknaster, en försiktig synt som 
försöker titta fram. Det är Borealis’ 
debut-cd vi talar om (men Jesse 
Somfay, som Borealis heter i präst-
betyget, har sedan tidigare skivor 
på sitt samvete under eget namn). 
Ljud som kom de från en musikalisk 
golvbrunn kopplad till ekon från 
en tid som varit. Man kan också se 
den tunga/distade musiken som en 
påminnelse om musik som inte är 
ny, men det är väl för att jag inte är 
en stjärnögd tonåring längre, de här 
musikaliska passagerna finns där 
ute i ljudrummet någonstans, här 
återfinns de i en labyrint, men inte av 
den vackra, välansade bakom-slottet-
i-trädgården-häck-labyrinten, utan 
en karg, vildvuxen sådan man närmar 
sig i kallt regn med blöta skor och 
sökande blick. (Det kommer också 
två remixalbum där styckena på 
”Voidness” fått ny klädsel, det första 
är redan ute digitalt.) En tämligen 
kompakt skiva, varken mer eller mindre.

Jan-Erik Zandersson

Borealis 
Voidness 
(origami Sound) 
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Äntligen så låter Hellyeah precis 
som Vinnie Paul Abott (Pantera, 
Damageplan) vill. Nämligen som ett 
uppdaterat Pantera för 2000-talet. 
Ni kan hela historien om hur världens 
argaste band upplöstes och det 
tragiska efterspelet när hans bror 
”Dimebag” Darrell Abott sköts ihjäl 
på en scen 2004. Tillsammans med 
folk från Mudvayne och Nothingface 
skapar han musik som är som gjord 
att jävlas med allt och alla till. Visst, 
Chad Gray är ingen Phil Anselmo 
men inte långt därifrån när det handlar 
om uttryck däremot äger han inte på 
långa vägar New Orleansbons galna 
konstnärssjäl. De båda gitarristerna 
Tom Maxwell och Greg Tribbett är 
inget annat än habila kopior av geniet 
Dimebag likväl fungerar det bra på 
Band Of brothers som dock inte blir 
annat än ett substitut för den riktiga 
varan. Det finns flera bra riff och idéer 
på nya plattan som nog Dimebag 
nickar åt i sin himmel och versen  
i ”Bigger God” påminner om något 
av det bästa Anthrax gjorde under 
Busheran. Trots mina invändningar så 
köper jag det här rakt av.

Jerry Prütz

Ätteläggarna från 1972 är förvånansvärt  
många idag, den nyprogressiva 
musiken (vägrar kalla den för 
”neoprogressiv”, det vore att antyda 
ett mer nybörjaraktigt genomförande) 
mer levande och mångfacetterad än 
på många år, sammansmältningen 
med postrock (som inte längre är 
mogwaigitarrer som arbetar sig fram 
emot ett crescendo åtta minuter senare) 
och jazz (tänk Tonbruket, tänk Goran 
Kajfes) bryter upp genre-barriärerna. 
Citizen Cains nya skiva är deras första 
studioplatta på tio år (debut 1993) 
och här är det stundtals oförblommad, 
traditionell och hantverksmässigt 
väldigt välgjord symfonirock av litet 
tyngre slag fjärran Canterburys ängar 
och älvor som trion från England bjuder 
på, ett konceptalbum om människans 
oförmåga att lära sig av sina misstag 
och hur vi därför givetvis är på väg mot 
kanten på branten. Om detta smakar 
mer, är det bara att hålla utkik i höst 
eftersom alla bandets tidigare skivor 
då återutges i remastrat skick. En skiva 
att konservera smak med.

 
Jan-Erik Zandersson

Hellyeah
Band of brothers
(Eleven Seven Music)

Citizen Cain
Skies Darken  
(festival Music) 

SKiVrECENSioN

Tänker på ”The Days of Mars” med 
Delia Gonzalez & Gavin Russom 
när jag hör danske Jakob Skøtts 
berlinskoleelektronik på nya lp:n 
”Doppler” på spännande El Paraiso 
Records eller ”Outerspace II” av 
John Elliot från gruppen Emeralds, 
hur man kan titta bakåt i tiden för 
livgivande inspiration (alla tre skivorna 
rekommenderas varmt). Geoff 
Barrow, hjärnan bakom Portishead, 
har samlat några goda musikvänner 
och ett gäng analoga, inte helt trygga 
synthesizers (+ bas och trummor) 
och gjort en skiva som Beak> som 
har ett groove minnande om det 
taktfast enformiga Jaki Liebezeit kan 
frammana, med ömsom kärvänliga 
blickar mot ett tyskt krautrockland och 
mot rent Eno-influerad ambient, men 
med litet tekniskt vankelmod, som att 
samla vännerna i en gammal Volvo PV 
som nog tar en dit man ska, men som 
gör det på ett personligt och kanske 
småpuffande, orgelbundet sätt.

Ur led är tiden. Musikens rötter syns 
ovan markytan (Bo Hansson) och 
musiken går spikrakt till en gråare  
tid när televisionen fortfarande var 
svartvit precis som polisbilarna, 
amazoner och Valiant, det doftar  
Norrmalmstorgsdrama och 
ambassadsprängningar, folkhems-
orgel med trumtrumtrummaskin och en 
ljusblå plåtschabrak-Mercedes med 
osande dieselmotor. Albins debut-ep 
(tyvärr endast digital, den här hade 
mått bra som 12”:a) är orgel och moog 
placerad just utanför bankvalvet på 
Norrmalmstorg eller i hastorna på Bo 
Strömstedt utanför ambassaden eller 
på en randig solstol på gräsmattan 
invid den ljusblå mercedesen – precis 
så låter det. Utmärkt, vill ha mer.

bob hund-fans må beakta att 
detta är långt från bob hund, mer en 
”Metal Machine Music” fast utan 
att vara på flykt från skivbolaget. 
Gitarrist och slagverkare, John 
Essings ”Mörka ljuset” har det pratats 
om i ett par år nu, dessa maskinellt 
elektroniska och akustiskt stränga 
improvisationer som inte lämnar 
högtalarna oberörda. Det är stundtals 
fullkomligt oregerligt, så kopplingen 
till bob hund och monitorstaplande 
på scen är inte långt borta, den 
gitarrmässiga skevheten i hunden 
har väl mest kunnat tillskrivas John, 
inte minnandes om Incest Brothers-
tonåren, utan de mer avantgardistiska 
scensamarbetena (gitarr eller piano, 
båda stränginstrument) som finns på 

Beak> 
(invada)

albin  
En timme kvar  
(Psychic Malmö, digital-ep)

cv:n från senare år. Lp:n ”Mörka ljuset”? Inte en lugn 
stund.

37 minuters speltid är inte mycket till album 
nuförtiden, men det kanske räcker med de 
filmiska, förtätade stämningar som är fjärran från 
upphovsmannens USA och närmare ett Europa 
upplevt i dis. Dragharmonika, knarrande pianon,  
som om någon satt i ett hörn på det där ölcaféet  
i den större staden, tystnaden är påtaglig, styrkan  
i musikantens empati stor. Logreybeams ”Perhaps,,,” 
är just så, Yann Tiersen och hans vänner är inte långt 
borta, snart börjar tiden rulla på igen, men den här 
pausen, 37 minuter, var givande.

Jan-Erik Zandersson

John Essing: 
Mörka ljuset  
(Psychic Malmö) 

Logreybeam: 
Perhaps...  
(Muri records)

800 låtar (and counting) har Eva 
Östlund på sitt samvete, hon gav Jerry 
Williams nytt liv med ännu en Stax-låt 
som inte borde skrivits nu utan då, 
”Cancel The Wedding”, debutskivan 
kom 1999 och nu när rockabillyn börjat 
få fäste i de bredare folklagren, har 
hon nästan blivit folklig, med inslag av 
både swing och småstadscondispop. 
Samarbetade givetvis med The 
Refreshments redan på den tiden 
då de pojkarna inte spelte upp till 
dans utan bjöd på bedårande Mickey 
Jupp-covers. Folkligheten återfinns 
på både senaste cd:n (som också 
finns i en engelskspråkig version), 
med samma integritet som när Nisse 
Hellberg återvänder till sin barndoms 
melodiradiohits. Nu också det härligt 
retroaktiga tilltaget att släppa en 
fyraspårs vinyl-ep som om inget hänt 
sedan 1963. 

Nu vill jag bara se ett samarbete 
med Fatboy. Snälla? (Se klippet 
med ”My My My” på youtube från 
Bingolotto, av alla ställen, så förstår du 
vad jag menar!)

Jan-Erik Zandersson

Eva Eastwood & The Major Keys 
åh, vilken skiva! / åh, vilken ep! 
(Borderline)



TORSDAG 23 AUGUSTI
MOTHERSHIP

TORSDAG 30 AUGUSTI
LADYFEST
SUMMER EDITION

ONSDAG 29 AUGUSTI
K.R.Ä.M.
FEAT SILLEN
A-WAX

FREDAG 17 AUGUSTI
69 HARD 
THE HEADLINES

ONSDAG 22 AUGUSTI
SVÄRMA
BADLANDS 
DEATH AND VANILLA

FRE 31 AUG - LÖR 1 SEPT
BROOKLYN, SWEDEN

THE HOLD STEADY
BLONDE REDHEAD

CRYSTAL STILTS M.FL
CULTS, DIIV

LÖRDAG 25 AUGUSTI
SUMMERSAULT

COCO

LÖRDAG 18 AUGUSTI
CLUB KG

LOS EXPLOSIVOS

TISDAG 21 AUGUSTI
DANGERKIDS

BILJETTER FINNS HOS TICKSTER OCH HOS FOLK Å ROCK
MER INFORMATION FINNS PÅ DEBASER.SE & BROOKLYNSWEDEN.SE

AUGUSTI

ONSDAG 8 AUGUSTI
BEGGARS BANQUET
URIAH HEEP (UK)

LÖRDAG 4 AUGUSTI

CEREMONY -
EN NEW ORDER-KVÄLL
MF/MB/

HERE WE GO #6

FREDAG 3 AUGUSTI
DANGERKIDS
TRUBBEL
TYRED EYES

STINA KÜNSTLICHER &
MATILDA MAGNUSSON

TISDAG 7 AUGUSTI
TRALLTISDAG

SLOW MAGIC (US) 

TORSDAG 16 AUGUSTI
PEPPERMINT

TORSDAG 9 AUGUSTI

SPECTRUM (UK)
MY LITTLE UNDERGROUND

LÖRDAG 11 AUGUSTI
TOXICATED FOX

ONSDAG 1 AUGUSTI
SVÄRMA
CAPTAIN CARPET AND
HIS ORIENTAL
PSYCHOJUGEND

ONSDAG 15 AUGUSTI
KRÄM
SIMPAN
GOOD SOUND FEAT
SWEET FRED &
PALLE TENFALK

TISDAG 14 AUGUSTI
SOMMARQUIZZ
MED KNYCKARN

Vi försäkrar det 
du är rädd om.

Smått eller stort, det mesta 
kan du försäkra hos oss. 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning har vi 
dessutom de mest nöjda 
kunderna av alla försäkrings-
bolag – för femte året i rad.  
 
Vi tackar för förtroendet och 
passar samtidigt på att hälsa 
nya kunder välkomna.

Höör 0413-559 790 • Lund 046-590 3110
www.dina.se/skane                

14/9  CAROLINE LEANDER

15/9  JESPER RÖNNDAHL & 
 JOSEFIN JOHANSSON

21/9  NINA RAMSBY

22/9  RÅFILM — MÖLLANANTOLOGIN

29/9  OSCAR DANIELSON

5-6/10  DANIEL LEMMA

11/10  SOFIE LIVEBRAND TONSÄTTER   
 EMILY DICKENSON

12/10  TUMMEL

13/10  SIMONE MORENO

19-20/10  REBECKA TÖRNQVIST

TA MED EGEN MAT & DRYCK TILL VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR!

BILJETTER: VICTORIA.SE, FOLK Å ROCK ELLER TICKSTER 0771 47 70 70

WWW.VICTORIA.SE   |  SÖDRA FÖRSTADSGATAN 18 MALMÖ      

Öppet: Vard 9-18, lörd 9-13
Tel 0417-103 21
www.eckerlunds.se
Gilla oss på Facebook

Nyheter från Barbour!
 NILS-UDE

 

HALLEDA

Ny Nils-Ude!
Kommer i oktober!



Lite roligare i badrummet

Ny desigN!

Ett glamorösarE vattEnhål
god design erbjuder skönhet. glädje. Kanske rentav glamour. som nya Purus line.
Den avlånga golvbrunnen skapar nya möjligheter i badrummet. Finns nu med ny 
design och en rad olika mönster. Purus line hjälper dig att sticka ut från massan. 
Även i badrummet.

gå in på www.purusline.se och se hur du också kan få det roligare i badrummet.

Branschens krav på system-
godkännande uppfylls, 
godkända tätskikt mot  
Purus Line anges på  
www.sakervatten.se
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Kära Hjärtanes! Augusti månads horoskop av O. Rakel

Gottfried de Walt

Hädanefter blir det Wigwam Jack-Åke

Adi S. betrakten:

Die Schweden unt die Marknaden:

Ich begünnt getänka das die 
Schwenska vird alldeles verrückt 
wenn die Sommer gekommt! Alle 
diese Marknaden man müßen 
besuchen. Aber alles ißt gesammen 
als alle die anderen Marknaden 
gehabt! Es gibt keine neue überhabt! 
Aber die dumme Schweden fahren und fahren alle 
diesen Marknaden über alles Skåne gesind! Waß 
bißt der Meinigung mit diesen allaes gebißt. Ich habe 
keine anung gehaben! Die Schweden sind verrückt 
gewesen!

Auf Wienerschnitzel wünschen ihren A. 
Schicklgrüber

Kära Kära Hjärtanes. 
Jag är en helt vanlig kvinna som undrar 
om du har några bra generella tips om 
hur man får ett förhållande att fungera? 

Undrande 

Kära Undrande! 
Jag har fem punkter som jag alltid brukar utgå ifrån 
när det gäller sådan rådgivning. Det är viktigt att hitta 
en man som hjälper till i hushållet, lagar mat, diskar 
städar och har ett bra jobb. Det är viktigt att hitta en 
man som får dig att skratta. Det är viktigt att hitta en 
man som du kan lita på och som inte ljuger. Det är 
viktigt att hitta en man som är bra i sängen och älskar 
att ha sex med dig. Det är viktigt att dessa fyra män 
inte känner varandra. Lycka till! 

Kära Hjärtanes! 

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Till skillnad från förra året har denna semester blivit 
en riktigt torr historia. Din partner har, vis efter 
förutvarande år, förbjudit dig att ta en enda droppe. 
Du är torrare än din gamla gräsmatta just nu. Tyvärr 
ser det ut att bli torrt även en lång tid framöver!

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
Det varma vädret har gjort att du känner dig 
obekväm i tillvaron för tillfället. Vänj dig, tids nog 
kommer November…!
 

Väduren 21 mars – 19 april.
Alla dina semesterförhoppningar grusades i ett 
enda slag när din husvagn brann upp. Det enda 
som fanns att tillgå var ett tvåmannatält för 149:- på 
macken. Hållbarhet 3.75 timmar. Lägg ner alla 
förväntningar på livet framöver. Det blir inte bättre 
än såhär!

Oxen 20 april – 20 maj.
Som vanligt har du valt att ta ut din semester vid 
helt fel tidpunkt och har således valt att jobba 
hela sommaren eftersom förra årets semester 
regnade bort. Inget kul att jobba alldeles ensam i 
30 graders hetta. Du kommer garanterat att vara 
blekast på jobbet under hela Augusti.

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Det varma vädret har gjort att du har fått 
synrubbningar. Ditt vanligtvis normala 
dubbelseende har blivit kvadrubbelseende. Nu vet 
du inte ens om det är dig själv du ser i spegeln. 

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Återigen börjar hetsjakten på dig och dina gelikar, 
och du gör bäst i att ligga lågt ett tag framöver. 
Intensivast är det runt den åttonde och ett par 
veckor framåt. Stanna helst inomhus ett par 
månader innan du kan våga visa dig ute igen. 

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
75%-iga brännskador av för mycket solande… 
Du har satt ett nytt personligt rekord som kommer 
att stå sig väldigt länge! Även ditt inköpsrekord av 
kylbalsam kommer att vara svårslaget för en lång 
tid framåt! 

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
Det varma vädret har gjort att du för en gångs skull 
har lagt dina hopplösa romansplaner på hyllan. Det 
skulle du ha tänkt på lite tidigare…

Vågen 23 september – 22 oktober.
För första gången på många år har du vågat 
dig ner till havet för att slänga dig i vågorna. 
Synd bara att det var just den dag som det 
var brännmanetsinvasion längs kusten. 
Sjukhusvistelsen kommer att bli dyr då detta inte 
kan räknas som viltskada!

Skorpionen 23 oktober – 21 november.
Du mår som en prins i detta väder, så torr som du 
är! Men säg den glädje som varar…!

Skytten 22 november – 21 december.
Ont krut förgås inte så lätt. Svärmor har aldrig haft 
insikten att veta när hon har stannat för länge. Typ 
efter en halvtimmes besök. Fråga om du får låna 
hennes lägenhet ett tag. Där är det i alla fall tyst 
och lugnt för tillfället. 

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Du stretar på i denna otacksamhetens hemvisst 
på jorden. Att du överglänser t.o.m. solen med din 
lyskraft ignoreras fullständigt av dina närstående. 
Tänk om de bara hade förmågan att uppskatta dig 
en bråkdel av vad som egentligen vore rimligt. Då 
vore världen en mycket bättre plats att leva i. Din 
slutliga belöning för din livsgärning är överjordlig! 
En klen tröst, men dock!

Asså åm ni komme ihåg så va ja å 
nånna polare i änglann föra såmman. 
då ble vi uthuttade å lannet förr vi kasta 
tegelstena. nu moste man sitta å glo po 
de jäla skit lannet ijen förr nu e de sånn 
OS å då e di liksåm inge anat po teve.
Ska min skäl åka dit ijen å kasta jern 
kulor eller spjut eller sleggor po dom. 
kanske får ja midalj istelet? Nånn såm 
vill spånsra? 

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

Augustiregn… 

Historia:
Hört i en telefonlur nära dig…!

– Hallå, hallå, är det 22 22 22?
– Ja….!?!?!
– Skulle du kunna vara så snäll och ringa efter 

en ambulans. Mitt finger har nämligen fastnat i 
nummerskivan …!

 
Analys:
HA! Dhetta fårh undertecknad atth åminna sigh 
då han voro en lihten parfvel och lärdeh sigh att 
bruhka telephoni-apparaturen Dåh, hmina kärasthe 
lähsare, vefvade man å en spahk och åkallade 
en s.k. telephonissa atth kohppla samtalet å den 
adress mahn önskadeh! Sedermehra kommo 
nummerskifvan att öfvertagha denna funktion 
helth och hålleht och tusentahls telephonidahmer 
blifva utan försörjning! Nuhmera behöfva man 
icke ens trycka å knappsats hvid åkallahnde af 
telephonnummehr då man icke ens hafva en dylihk 
tillhanda! Det rähcka numera endast att hmed 
finger hvidröra en belysth glas-skifva och samthalet 
äro defacto en realitet! Eder ödmjukaste sahknar 
dock den trefvliga rösten som mötte ens öhra då 
man efter vefvande åkallat densamma! Kunna 
dettah åföras funktionaliteten å dagens mobila 
telephoni-apparaturer?

Auf wienerschnitzel önska eder ödmjukaste tjänare 
Test – Fnisse

Test-Fnisse 13

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

Detta är en kommuniké från terrornätverket Wei-Ji, som härmed 
vill ta på sig ansvaret för den rådande globala ekonomiska krisen. 
Det finns en spridd missuppfattning att den nuvarande recessionen 
skulle vara resultatet av oansvariga investmentbanker och bristfällig 
ekonomisk politik. Det är fel. I själva verket är krisen resultatet av en 
serie noga planerade och koordinerade terrorattacker.

Terrornätverket Wei-Ji har nästlat sig in i organisationer, 
myndigheter, serviceinrättningar och företag av betydelse i större 
delen av västvärlden. Om du arbetar inom en större organisation 
är chansen stor att våra infiltratörer finns i ledningsgrupper, på 
mellanchefsnivå och antagligen även ditt personalteam. Wei-Ji 
arbetar som den biologiska världens parasiter. Vi söker oss till ett 
värddjur som vi sakta suger ut tills livsgnistan slocknar och det 
planlöst raglar runt som en zombie innan det till sist dör.

En Wei-Ji lämpar alltid över arbete på andra, men ser själv till att 
få all credit. En Wei-Ji tar alltid den sista biten tårta på fikat så någon 
annan i teamet blir utan. Från en chefsposition kan en Wei-Ji lamslå 
ett helt företag. Istället för att fokusera på kärnverksamheten ägnar 
en Wei-Ji sig åt att uppdatera grafiska profiler och hyra in externa 
organisationskonsulter. När lönsamheten enligt planerna börjar 
svikta avskedas personalen. SJ är ett exempel på en organisation 
och viktig samhällsfunktion som vi lyckats ödelägga fullständigt.

Wei-Ji finns överallt. När du ringer telefonsupport och får vänta 
i 50 minuter innan ditt samtal plötsligt kopplas bort. Det är Wei-Ji. 
När ditt bredbandsabonnemang inte fungerar: Wei-Ji. När det 
fattas skruvar för möbeln du köpte på butiken för heminredning: 
Wei-Ji.

Wei-Ji krossar inte skyltfönster, spränger inte byggnader i luften 
eller mördar politiker. Sånt är för amatörer och narcissister. Wei-Ji 
slukar istället all energi i de samhälleliga systemen och får dem 
att implodera. Ni har ännu inte sett potentialen i vår samlade och 
koordinerade styrka. Var på er vakt! Du vet inte var vi slår till nästa 
gång. Bara att vi kommer att göra det.

 
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.)

Jag finner härmed anledning att 
återrapportera senaste dagarnas 
aktiviteter i kortform. Kort och koncist 
kanske någon läsare tänker, jojo. 
Mycket ska läsekretsen utsättas för 
innan hornhinnan faller bort. Nåja, det 
är bättre att släppa en båge än lyss till 
den dräng som sprang. Nej, vad faen, 
hur var det nu det gamla ordspråket löd 
igen? Minnet är inte vad det en gång 
har varit. Och mitt minne, det har varit 
på många ställen det. Ordstäv är icke 
min starka sida, om vi skall vara ärliga, 
personliga och nyttja förnamn. Låtom 
oss därmed i kärnfullhetens namn 
lägga detta med ordstäv åt sidan.

Hör jag någon spörja hur 
kräftfiskeäventyret avlöpte? Jodå, 
tackar som flundrar som fiskaren 
brukar genmäla. Jag avnjöt en 
synnerligen trevlig afton såväl som 
påföljande gryning i naturens sköte. 
Eller ja, sköte och sköte, men ute i 
naturen i alla fall. Varför skulle jag drista 
mig till att slå läger och resa tältet i 
ett träsk? Bisarrt! Nej, som erfaren 
jägare vet jag bättre än så. Som alla 
vana kampare vet sammanfaller alltid 
valet av tältplats i skymningsljus 
med myrornas. Varpå man följande 
morgon inser att man rest tältet på en 
myrmotorväg. Man är ju inte sämre 
campare än att man har en säck Myrr i 
packningen…

Trots att jag är en äldre herre vilken 
i viss mån lever mitt liv ståndsmässigt 
lade jag denna gång medvetet band 
på mig och nöjde mig således med att 
inköpa två spartanska åttamannatält. 
Ett tält för mig och min strävhåriga tax 
Serenius och ett separat bibliotekstält 
för att härbärgera ett minimum av 
mina medhavda böcker. Man vill ju 
inte riskera isolering i ödemarken utan 
åtminstone ett par bokhyllemeter 
klassisk litteratur inom räckhåll. Man 
kan säga som så att det var en hel 

del kvadratmeter tältduk att hantera. 
Uppsättningen gick trots detta som 
en dans, låt vara som en tango med 
en epileptisk riverdancedansare, 
full urinblåsa och kraftiga 
koordinationsproblem, men ändock en 
dans. Så långt första uppmonteringen 
efter inköpet.

Enda större kruxet uppstod 
egentligen då det var dags att lämna 
det asketiska levernet bland mygg, 
knott, myror och annat djävulskap för 
att återvända hemåt. Hur kommer det 
sig att tält är lika omöjliga som bilkartor 
att vika ihop till den ursprungliga 
storleken av en pappersnäsduk? 
Hamnade alla Marquis de Sades 
descendenter i bilkart- eller 
tältbranschen?

Tro mig när jag skriver att jag trots 
flertalet försök misslyckades vika 
ihop tälten till den löjliga fjuttstorlek 
så att dessa gick att mosa in genom 
bakdörren på bilen. Att få in tälten i 
den lilla plastficka av A4-format de 
levererades i var bara att glömma. I 
väntan på att tältasen skulle brinna 
klart tog jag några bilder med mobilen 
för att lägga in på bloggen som 
avskräckande exempel. Tyvärr tycks 
sladden vars syfte är att förbinda mobil 
och dator blivit förlagd? Eller kan det 
ha varit med denna som jag bundit 
upp stupröret? Jaja, det giver sig väl 
framgent! Nu har jag åtminstone ett 
par kilo egenhändigt infångade kräftor 
inför morgondagens holaballoo.

Då är det bäst att kontrollera 
hur egentillverkningen av min 
hemmabryggda ”spolarvätska” 
fortlöper i uthuset. Den borde rimligtvis 
slå ut i full blom vilken timme som helst 
nu.

 
Trefvlig helg
Grefve Fågelsparre

Av: Thomas Olsson

Himlen gråter en tår i 
mörkret stövlar in med 
gråsvarta galoscher håliga av 
tidens tand läker alla 
sår får man skörda alla 
goda ting är tre sockerbitar i 
kaffet puttrar på spisen i full gas 
larmet går över stad och land i 
sikten är dålig grå är den fuktiga 
filten som ligger över våra sinnen 
likt en dammig tants gamla 
kanelbullar direkt ifrån skafferiet 
ur vilken vårt nordiska kynne 
härstammar 
mörkt 
kallt 
fuktigt 
grått.

S. Kald



Att börja dricka i tidig ålder  
ökar risken för alkoholproblem.

www.rowiwines.se

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

FORÅRS
BRYG

HERSLEV
BRYGHUS

·      ·

HERSLEV BRYGHUS
Nu som lokalt producerat på 

Systembolaget i Malmö.

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.

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

 24/11 GÖTEBORG
SVENSKA MÄSSANS 

KONGRESSHALL
LiveNation.se, Ticnet.se / 077-
170 70 70 samt Ticnet-ombud.

Hotel Gothia Towers erbjuder paket med konsertbiljett 

+ övernattning. Besök www.gothiatowers.com 

eller ring 031-750 88 52. 

Baren öppnar kl.18.00.

NYTT ALBUM 3 OKTOBER
”RENT FÖRBANNAT”

- LIVE NATION PRESENTERAR -

ultravox
kb, malmö, 16 oktober
FiladelFiakyrkan, stockholm, 20 oktober
trädgår´n, göteborg, 23 oktober

dweezil zappa plays zappa
svenska mässans kongresshall, 
göteborg, 24 november

lionel richie
malmö arena, malmö, 17 oktober

chris isaak
kb, malmö, 22 oktober
trädgår´n, göteborg, 21 oktober

ulF lundell
konserthuset, malmö, 18 november

First aid kit
kb, malmö, 10 november

melody gardot
malmö konserthus, malmö, 23 november
lisebergshallen, göteborg, 4 december

För hela vårt program 
och biljetter se 

www.kulturbolaget.se

blue For two
kb, malmö, 3 oktober
pustervik, göteborg, 4 oktober
FiladelFiakyrkan, stockholm, 6 oktober



HÖSTEN PÅ STORA SCENEN

Evita  
Musikal av Lloyd Webber & Rice 
14/9–20/1

Unearth 
Skånes Dansteater 
13/10–11/11

Luisa Miller  
Opera av Verdi 
17/11–28/12

Vi gör en opera! 
Den lille sotarpojken  
Familjeopera av Britten 
15/12–29/1

Nyårsfest  
Galakonsert 31/12

BILJETTER  
040–20 85 00
0775–700 400  
www.malmoopera.se


