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Så fort höstens frukter börjar mogna tänker jag på 
Newton när jag passerar ett äppelträd. Själv är jag 
stolt ägare till ett stort och ståtligt plommonträd. Nåja, 
om sanningen ska fram – och det ska den väl? – så är 
trädet smalt som ett lillfinger och böjt som en pilbåge, 
tack vare att Vår herre distribuerat regnet under 
sommarmånaderna med en nästan kuslig välvillighet. 
Av den anledningen har trädet, busken, eller pinnen! 
försett oss med två välsignade, mycket små, 
stenhårda plommon. Naturens stora generositet 
har gett mig bekymmer med vad jag ska göra av 
dessa gåvor. Frågorna hopar sig: Ska jag göra kräm, 
marmelad, kompott eller paj? Jag kan inte bestämma 
mig, så jag fryser in dem. Plommon får mig att tänka 
på söndagsmiddagarna hemma hos mormor och 
morfar när jag var liten. Mormor lagade middagar 
och experimenterade med olika ingredienser som 
tycktes ”dyka upp” allt eftersom de flyttades runt som 
schackpjäser i vad som får betecknas som ett väldigt 
långt och utdraget schackparti i kylskåpet, långt 
efter att de blivit inaktuella. Något bäst före-datum 
existerade alltså inte i mormors kylskåp. Reglerna var 
mycket enkla: Om morfar inte var tvungen att ta fram 
hagelbössan för att återavliva kylskåpets innandöme 
när dörren försiktigt öppnades på glänt, var det inte 
för gammalt, och därmed också helt ofarligt att äta. 
Själva tillagningsprocessen i köket hade en air – på 
mer än ett vis! – av kemilektion över sig. Försiktigt 
lutad över grytan hällde mormor i än det ena och än 
det andra. I samma ögonblick som hon placerade 
något i grytan ryggade hon snabbt tillbaka, stängde 
ögonen och höll för öronen – på samma vis som 
den vanligtvis så ilskna terriern Jack gjorde när han 
försiktigt tassade förbi den opålitliga tryckkokaren 
då denna stod på långkok – och väntade på att något 
skulle hända. Vanligtvis brukade denna manöver 
leda till att ett svampliknande moln bolmade upp ur 
stekgrytan. Hennes favorit-i-repris var köttfärslimpa, 
stor som ventilkåpan på en Amazon och tung som 
ett motorblock, åtminstone föreföll det så eftersom 
morfar knäande bar grytan över köksgolvet under 
högljutt missnöje. Till detta serverades en tjock, 
smörjgropsliknande brunsås med klumpar som 
varken droppade eller smakade. Faktum är att den 
inte ens släppte sleven även om man skakande 
vände den upp och ner! Än värre var det när hon 
tillagat fasan, kanin eller något annat vilt från morfars 
vingliga landsvägskörning. Dessa gommens 
läckerheter tillagades nämligen helt utan kryddor och 
färdigkremerade liknade de någonting som krafsats 
ur en våldsam eldsvåda. Men mormor bakade ett 
vansinnigt gott bröd som till 97 procent tycktes bestå 
av luft och sjönk ihop i samma ögonblick som någon i 
närheten nös. Då vi inte fick röra ut lingonsylt i ett glas 
mjölk som efterrätt serverade hon i stället pajer stora 
som livbojar med hårda knapriga kanter som krävde 
huggmejsel, slägga och precision. Morfar lät som en 
stenkross och pratade under tiden han krossade paj. 
Diskussionerna kring matbordet gick livliga, politik 
avhandlades och politikerna idiotförklarades efter 
hand som deras namn kom på tal. När någon råkat 

KoMPLett KoMPott ge luft åt två liberala tankar kring bordet slog morfar 
knytnäven i bordet och sa: ”Det var väl då själva fan, 
nu lägger sig de politiska vildarna även i vitaminerna”. 
Det var så han uppfattade de fria radikalerna.

Det bästa är om man kan plocka frukten från träden 
direkt, men ja, mina två plommon är ju i frysen till 
nästa år och får ligga till sig. Jag är storkonsument 
av frukt och häromdagen stod jag vid frukt- och 
grönsaksdisken då en i personalen, iförd en mössa 
som såg ut som en dammsugarpåse, stod och 
packade upp nyanländ frukt. Helt plötsligt började 
hans champagnekorksliknande adamsäpple vandra 
upp och ner, likt Tokers på julafton, läpparna darrade, 
och han drog in -a-a-a-a-A-A-A-A, släppte efter 
och Tjohohohoho-ade en dos bakterier rakt ut 
över salladen… det positiva med just detta var att 
de som köpte grönsaker den dagen inte behövde 
lägga sina pengar på dressing, tveksamt dock vilka 
örter som ingick i duschen… Den dagen förblev jag 
grönsakslös.

På vägen hem kom en svart jeep med matt lack, 
stor som ett hangarfartyg, uppkörande och höll två 
meters lucka till mig, på en 90-väg. Sånt provocerar 
fram surgubben inom mig, vilket betyder att jag 
släpper gasen på min bil och till sist ungefär håller 
samma hastighet som en genomsnittlig islossning, 
samtidigt som jag plötsligt känner ett våldsamt 
behov att förkovra mig i instruktionsbokens alla 
tips under pågående bilfärd. Tre kilometer senare 
vrålade jeepen om mig. I denna satt en uppumpad, 
hårlös belgian blue-typ utan hals, som röd i huvudet 
gestikulerade, gjorde pantomimskott mot sin tinning 
och rent allmänt tycktes vara begåvad med ett milt 
ursinne. Nu var jag ju körande och kunde därför inte 
bege mig in i något mera djupgående samtal med 
denna begåvning, men hade jag kunnat göra det 
hade jag på ett pedagogiskt vis förklarat att man inte 
kan kompensera (h)järnbrist genom att lyfta tyngder 
med en skivstång. Därefter tryckte jag gasen i botten 
på min bil, som inte bara är lika vackert formgiven som 
en 280-liters frys, den har också en matberedare till 
motor. Jag trampade hastigt ner pedalen – med ett 
händelseförlopp motsvarande det då man snabbt 
trampar i en spann ljummet vatten – och utsatte mig 
för G-krafter så stora att jag inte har kunnat kamma 
håret framåt på tre veckor. Tro’t om ni vill, som Åke 
Arenhill brukade säga!
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Sofia Rapp Johansson

Jag klarade inte av att läsa ut Silverfisken, den var helt 
enkelt för hemsk. Jag äcklades, grät och ville spränga 
mitt hjärta för de här stackars barnen som tvingades 
utstå allt helvete. Hon skriver om sådant i sina böcker 
som inget barn någonsin ska behöva utsättas för. 
Jag har under årens lopp tänkt på Silverfisken många 
gånger trots att jag helst velat glömma den, så när 
uppföljaren, Tills skulderbladen fått vingar, kom 
öppnade jag bokens pärmar väldigt försiktigt, och ur 
boken strömmade, som jag hade förväntat mig, en 
orkan av ljudlöst skrikande ord – ungefär som om ni 
tänker er de där djurljuden som strömmar ur Brasses 
lattjolajbanslåda när han lyfter på locket – om 
Sofia och hennes tre syskons helvetesresor mellan 
olika fosterhem, nya våldtäkter och krossade 
framtidsförhoppningar. 

Sofia Rapp Johansson tredje bok heter Kyss mej 
lycklig, och handlar om två förälskade människors flykt 
från vardagen, springande genom dimmor av droger. 
 I boken kan man läsa utdrag ur journaler och rapporter 
från psykiatrin, polis och de sociala myndigheterna. 
Boken skulle kunna användas som skräckexempel för 
dem som tror på vacker drogromantik. De slutar sällan 
lyckligt, men Sofia har gått vidare. Hon har fått, och får, 
hjälp och är mitt uppe i sitt aktiva liv.
Jag klarade inte av att läsa färdigt Silverfisken, och 
klarade precis av att läsa Till skulderbladen blivit 
vingar. Nu har jag läst klart nya boken Kyss mej 
lycklig, vad säger det om mig?

Att du är en människa som har känslor och bryr sig.  
Det har ingenting att göra med att man bör 
betraktas som klen eller psykiskt instabil, för att 
man inte fixar att läsa dem. Du är helt enkelt ett av 
alla offer för medias ovilja att skriva om det här. 
Det handlar om att media vill skydda «vanliga» 
människor från ämnen som sexuella övergrepp mot 
barn - och när någon väl skriver om det, kommer 
det som en chock... I Norge skriver och berättar 
media om det varje dag, i Sverige inte alls. Exempel 
på fasa är ju alla historier om nazism och Hitler, 

vilket var fruktansvärt, men media 
har skrivit och berättat så mycket 
om detta att det liksom ”vant” folket. 
Så nu är det inga problem för vilken 
Svensson som helst att hyra en 
rulle, Schindlers list exempelvis, 
på lördagskvällen. Däremot är det 
väldigt få som skulle kunna tänka 
sig att hyra en rulle där det sker 
sexövergrepp mot barn. 

Förstår du att man, som jag, blir skogs-

tokig av att läsa om ditt liv? Att man vill 
hämnas på dem som utsatt dig för än 
det ena, än det andra?

Jo, jag förstår att man kan reagera 
så, men du kan inte hämnas på mina 
förövare. Däremot kan du kanske 
hjälpa andra att slippa bli utsatta 
för samma sak genom att bidra till 
debatter, informera och belysa.  
Alla kan göra lite. Det är viktigt 
att folk får upp ögonen för att det 
förekommer övergrepp på barn.

Men hur ska man kunna förhindra att 
det blir så?

Anmäl på misstanke, det behöver 
nödvändigtvis inte finnas bevis! 
Övergrepp på barn kan ske ändå, 
och de går faktiskt till en viss del 
att förhindra om man är tillräckligt 
observant. 

Du älskade trots allt din mamma som 
var en stor missbrukare, och menar att 

du tack vare kärleken till din mamma 
«valde att inte ta livet av dig». Då var du 
sju år gammal. Det är ofattbart att du 
tänkte i sådana banor som sjuåring?

Mamma var en ängel i en trasig kropp.  
Nu är hon en ängel med vingar – jag 
känner hennes vingslag ibland... 
Jag älskar henne så djupt att alla ord 
blir futtiga när jag försöker förklara 
det. Mamma behövde mig då och 
nu behöver jag henne! Hon var nog 

tvungen att dö för att alltid kunna 
finnas till hands, hon vakar över oss!

Din kostcirkel som barn bestod till stor 
del av Novalucid och ketchup! 

Ketchup är faktiskt ganska bra mat 
och innehåller kalorier och vitaminer, 
mycket C-vitaminer. På ketchup 
tar man sig långt. Novalucid drack 
jag som godis! I regel klarar man 
betydligt mer än man tror! Man över-
lever saker man inte tror man kan. 

Du uppfostrade i princip dina tre 
syskon! Pratar ni om det någon gång 
nu i vuxen ålder?

Njae, vi är allt lite dåliga på att tala 
om det gamla. De var små och jag 
var liten, men på något vis överlevde 
vi. Fast det är knappast tack vare mig.  
Alla mina syskon har ett starkt ljus 
inom sig som aldrig slocknade!  
Vi syskon pratar inte så mycket om 
det förflutna.

Hur ofta kommer folk fram till dig 
som vill berätta för dig om sina egna 
problem?

Alltid när jag är ute kommer det fram 
folk som vill berätta sina historier 
för mig, jag har vant mig! Det är 
både kul och lite ledsamt, och vissa 
dagar orkar man inte terapeuta hela 
samhället. Men jag lyssnar alltid 
artigt och hoppas att den tiden vi får 
ihop, där under samtalet, kanske gör 
skillnad i längden för den människan 
jag möter. Ett ord, en blick och en 
ärlig sekund är egentligen väldigt lite 
begärt av mig, men kan mycket väl 
betyda skillnaden på liv eller död för 
någon. Så jag lyssnar alltid.

Du har sagt att du som liten kände dig 
som en pedofilmagnet…

Det var precis vad jag var: ett sargat 
barn utan gränser, ett väldigt trasigt 
barn som vem som helst kunde göra 
vad som helst med... 

I fosterhemmet upptäcker du att dina 
syskon utsätts för övergrepp, hur 
mycket ska ett barn klara av?

Som jag tidigare sagt, så klarar 
man betydligt mer än man tror. Men 
givetvis ska ett barn absolut aldrig 
behöva utsättas för det som vi 
gjorde. De sociala myndigheterna 
måste sannerligen se över sina 
rutiner så att barn slipper uppleva 
och genomlida det vi varit med om.

Nio år gammal fastnar du i missbruk 
eftersom du redan som liten(!) rökt 
hasch tillsammans med din moder.

Mamma lärde mig rulla jointar som 
barn. Och eftersom jag växte upp 
i den miljön, missbrukarmiljön, så 

var det det språket jag kunde. Jag 
fastnade direkt för drogen och var 
fast i 15 år. Som påtänd var jag allt 
det jag önskade att jag var när jag 
var nykter – alla sorger var borta och 
jag kunde le en stund. På samma 
gång som drogerna räddade mitt liv, 
var de också nära att ta mitt liv. 

Därefter kommer soc och separerar 
dig och dina syskon och placerar er 

i olika fosterhem!? Det är så hemskt 
att jag knappt kan fatta! Du hade ett 
helvete hemma och ett helvete borta. 
Hoppas för helvete att du har det bra 
just nu, det har du väl?

Jag har det bra nu, men ibland gör 
jag mig själv illa och då hör jag 
mamma från himlen banna mig.  
Då försöker jag krama om mig själv 
och behandla mig som jag förtjänar, 
det vill säga på det absolut bästa 
sätt jag kan!

Har du folk i din omgivning numera 
som du kan anförtro dig åt och som 
ställer upp för dig?

Ja, många kompisar och få vänner, 
men de jag har närmast är verkligen 
nära och finns alltid till hands.

Det sägs ju att det aldrig är för sent att 
få en lycklig barndom, men…?

Ja, det som har varit har ju varit, 
och det kan man inte ändra på utan 
bara försöka förlika sig med. Men 
jag kan visst ändå säga att jag haft 
en lycklig barndom. Det ligger ju i 
betraktarens ögon, och minns jag de 
bra stunderna, som faktiskt också 
fanns, så var det en bitvis lycklig 
barndom.

Men vad det gäller att förlora sin 

barndom, ja, den har jag förlorat. 
Min oskuld har jag aldrig haft, men 
livet kunde de aldrig ta ifrån mig! 
Jag har en lycklig ålderdom nu vetja, 
eller medelåldersungdombarndom 
kanske man skulle kunna säga!

Från bakis & skakis till Friskis & Svettis, 
var det ett stort steg att ta?

Jajamensan, jag var hur blyg som 
helst och hatade gympan och alla  
svettiga tanter med hår under 
armarna. Så var det en ledare 
som plötsligt en dag hasplade ur 
sej att: ”Fia, ska du inte ta och bli 
ledare du å?” Nej vet du vad, sa 
jag och spände ögonen i henne, 
men hon sådde ett frö. Ett och ett 
halvt år senare stod jag där i mitten 
och höll mitt eget pass inför livs 
levande motionärer – snacka om 

att bli hög på livets eget knark! Jag har dessutom 
minnesluckor från den stunden, men jag slapp 
baksmällan!

Numera har du även en musikkarriär, berätta om den, 
hur tog du tag i den?

Det där med musiken kom så naturligt. Mina dikter 
och allt jag skriver har en speciell takt. Jag var 
arbetslös ett par månader och visste inte hur jag 
skulle få tag i pengar. Så jag satte mig ner och 
skrev en dikt som jag sedan tonsatte med gitarren. 
Planen var att gå ner på stan och ställa mig och 
sjunga och på så vis tjäna ihop min dagskassa. 
Men låten blev så inihelvete bra att jag ringde upp 
musikbolaget Startklart och sa: ”Här har du mig”, 
och på den vägen är det. Jag fick ett skrivkontrakt 
och har i sommar varit ute med Östen med resten 
och turnerat efter havet. ”Visor vid havet”, det var 
skitkul och vi var ett häftigt gäng! 

Och du: kör du fortfarande Saab?
Nej Citroën C4 med dekalen  
Sofiarappjohansson.se Författare på väg!

Kommer du att skriva en renodlad roman om glädje?
Kyss mej lycklig är väl om glädje, åtminstone om 
bottenlös kärleksglädje, det var i alla fall så den  
var ment!

Lars Yngve

”Livet innebär att våga dö –  
livet innebär att våga ta risker,  
att släppa taget då och då. 
Livet innebär inte att alltid få  
vara frisk – utan att lära sej hantera motgång.”
Vad är en motgång?
Kanske… mindre lön. Sämre bil eller skilsmässa. 
Motgång på rätt sätt, kan bli medgång. Livet 
innebär att vara positiv men inte att gå med ett 
brett flin mellan öronen varje vaken sekund. 
Att vara positiv innebär att tillåta sej vara nere 
ibland. Det är okej att tjura, vara arg eller känna 

Sofia Rapp Johansson debuterade med diktsamlingen Silverfisken 
2007 som handlar om ett barns uppväxt i ett missbrukarhem där 
våldtäkter, droger och misshandel var en ”normal” del av vardagen 
- hemmet var alltså själva motsatsen till trygghet. Sofia och hennes 
syskon blev till slut omhändertagna av socialen och placerades  
i fosterhem för att slippa alla fasansfulla övergrepp. I fosterhemmet 
fortsatte mardrömmen istället, med nya övergrepp. Vardagen för Sofia 
och hennes tre syskon handlade i stort sett om att överleva. 

”Vet du – i stora stora världen… 
är just du bara någon – men för 
någon: Är du hela världen!”

”Mamma lärde mig rulla  
jointar som barn”

sej missförstådd. Det är okej  
att vara ledsen.
Att vara positiv innebär att inte 
gräva ner sej i jämmerdal för evigt. 
Du kan gräva en liten grop sitta 
där o dingla med benen. Vara lite 
låg en stund, men att vara positiv 
innebär att du snart reser dej igen. 
Att du kommer på att det finns 
roligare saker du kan ta dej för.
Att välja att leva är inte samma sak 
som att alltid vara bäst.
Livet handlar inte om att finna  
den man vill gå till sängs med, 
utan om att finna den man vill 
vakna upp med.
Livet handlar inte om att uppoffra 
sej själv, eller dela ut sej själv  
i små portioner till alla andra  
runt omkring.
Det handlar inte om att finna 
den man vill leva resten av sitt liv 
med – utan om att hitta den du 
inte kan leva utan.
Vet du i stora stora världen… 
är just du bara någon – men för 
någon: Är du hela världen!

Sofia Rapp Johansson
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Anna 
von 
Hausswolf

Orgel är ett roligt instrument/ord. Det får mig att 
tänka på halvskrangliga och pipiga elorglar med 
rytmboxar som man kunde skruva upp hastigheten 
till vansinnestempo på. Jag tänker också på analoga 
syntar som kopplades med samma teknik som 
växeltelefonister använde sig av, då det begav sig! 
Kyrkorgel däremot, det får mig att tänka på den tiden 
då min mor klippte mig och jag tvingades att ha 
kalasbyxor under jeansen. Jag gick i söndagsskolan 

och satt tyst i bänken med knäppta händer och 
träsmak och var vattenkammad och snäll. Och 
så tänker jag på en ylande och falsksjungande 
präst vars sång aldrig låg i fas med musiken som 
pumpades ut med krampkännande vader av den 
rödblossiga kantorn i beige, nopprig banlonpolo på 
läktaren. Anna von Hausswolfs album Ceremony är 
något helt annat, ett stordåd och en spirituell samling 
sånger som bjuder på ständiga överraskningar. 
Det är ingenting som man direkt är bortskämd med, 
åtminstone inte när kyrka och orgel är involverade. 
Jag spelar fortfarande Mountains Crave i princip varje 
dag, en låt som går rakt in i mörkrets hjärta.
Var du någon gång tveksam till att göra musik på en 
sakralt blommande orgel?

Nej! Jag var bara osäker på om jag skulle klara av 
att spela på en orgel, men det gick bra tack och lov.

I kyrkan, när du spelade fel, tänkte du svordom då?
Alltså jag drabbas ju alltid av ett slags Tourettes 

syndrom när jag går in i kyrkor. Det 
är svårt att inte tänka på svordomar, 
pest, död, tortyr, incest, mord och 
våld. Det måste ha med biktbåset att 
göra, det får mig att tro att allt är tillåtet. 
Dessutom får man ju inte ljuga heller, 
så alla tankar vandrar fritt.

Singing From the Grave och nu 
kyrkorgel, vad är det med kyrkan som 

fascinerar dig så?
Kyrkan är en fantastisk byggnad, 
bra akustik och den rymmer det 
mäktigaste instrumentet i världen, 
kyrkorgeln. Kyrkor är religiösa 
monument, som bär på den mörkaste 
historia jag känner. Bara det är ju 
inspirerande.

Går du någon gång själv i kyrkan för att få 
njuta av orgelspelandet?

Nej inte särskilt ofta, tyvärr. Sist jag 
var i kyrkan för att lyssna på musik 
var på en välgörenhetskonsert i 
Köpenhamn. Då spelade organisten 
Vuzuru Hiranaka och det var helt 
fantastiskt. Han var helt vild bakom 
orgeln, och avslutade hela konserten 
med att vissla som en fågel, och kasta 
ut notpapper från orgelläktaren.

Kändes det som att sätta sig i en 
cockpit med alla kontroller och 
knappar bakom kyrkorgeln?

Ja faktiskt, precis så var det!
Tänkte du någonsin: Vad har jag gett 
mig in på?

Oh ja, precis i starten när jag fick 
se orgeln så tänkte jag: hur ska 
jag kunna bemästra det här stora 
instrumentet? Den är typ min storlek 
gånger en miljard.

Just kyrkor kan, tycker jag, vara kalla, 
kala och ödsliga. Men du lyckas göra 
musik som värmer. Känner du själv 
också så?

Jag kommer inte exakt ihåg vad 
jag kände när jag började spela, 
men jag minns att jag tyckte det var 
lite märkligt att höra hur vissa av 
mina melodier började hoppa runt 
därinne i kyrkorummet. Men det 
förändrades efter ett stycke tid. I 
starten uppfattade jag nog kyrkan 
som kall, kal och ödslig, men när 
jag spelat några dagar därinne 
så började jag känna mig väldigt 
bekväm och hemma. Då blev det en 
varm plats.

Har senaste plattan måhända fått upp 
intresset för klassisk musik?

Nej inte direkt faktiskt. Jag är 
fortfarande väldigt inne på 
filmmusik.

Har du hunnit skriva något nytt än?
Tyvärr inte.

Är Köpenhamn en inspirerande stad 
att bo i?

Ja! Glada människor, lugn och 
stilla atmosfär, och många bra 
musikscener.

Sitter du i Nyhavn och dricker en 
Tuborg och tittar på förbipasserande, 
eller hur ser din vardag ut?

Åh öl i Köpenhamn är ju verkligen 
trevligt, men min vardag ser alltid 
olika ut. Men det börjar alltid med 
att jag vaknar, och sedan slutar det 
alltid med att jag går och lägger mig.

Hur mycket spelar du om dagarna?
Också olika, ibland hela dagar, 

ibland inget alls.
Spelar du i lägenheten?

Ja, mestadels.
Har dina grannar påpekat det, eller 
kommer de upp och knackar på och vill 
höra när du tränar?

Nej, de har varit stilla som möss! I 
Göteborg brukade jag få klagomål 
men i Köpenhamn är det ingen som 
bryr sig. Min granne brukar sätta på 
dunkadunka-musik ibland på högsta 
volym klockan nio på morgonen. Då 
tänker jag att jag har rätt att spela så 
högt jag bara kan.

Nästa projekt?
Nästa projekt delar jag tillsammans 
med Matti Bye, men mer än så 
tänker jag inte säga!

Lars Yngve

”Min granne brukar sätta på dunka-
dunka-musik ibland på högsta volym 
klockan nio på morgonen. Då tänker 
jag att jag har rätt att spela så högt 
jag bara kan.”

”Alltså jag drabbas ju alltid av ett slags tourettes syndrom 
när jag går in i kyrkor. Det är svårt att inte tänka på svor-
domar, pest, död, tortyr, incest, mord och våld.”

”...min vardag ser alltid olika ut. Men det börjar alltid 
med att jag vaknar, och sedan slutar det alltid med att 
jag går och lägger mig.”
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Jag har haft en vision sedan tonåren 
att skriva något som den här boken. 
Jag gillar inte det där beskrivande, 
’en vacker vårdag’ och så vidare.  
Jag är egentligen inte särskilt förtjust 
i handling utan vill smack till kärnan, 
säger Martin. 

Jag påpekar att det känns som att han  
i boken har gjort precis så – skalat bort 
allt onödigt tjafs och gått direkt till det 
väsentliga. 

Alltså, texterna i boken är som 
paragrafer, helheter i sig men tillsam- 
mans bildar de också en större helhet,  
säger Martin. Jag tycker det är 
korkat att som författare tro att man  
kan svara på allt. Livet är fragmen-
tariskt. Slutresultatet av den här 
boken blev som den vision och 
estetik jag haft sen tonåren om hur 
litteratur kan se ut.

Martin förklarar att han själv som läsare 
har dåligt tålamod och sällan har läst ut 
skönlitterära böcker.

Jag har alltid velat ha extremt snabba 
kickar. Nu är jag 44 och har inte 
samma behov. Jag är på väg att 
lämna den jag var i ungdomen.  
Jag känner att något tystnar. Och nu 
har hela den här visionen kulminerat, 
jag har liksom målat klart den här 
typen av grejer. 

Jag frågar om Martin menar att det här 
är hans sista bok, eller tvärtom, blir det 
en 900 sidor lång bok i Anna Karenina-
stil härnäst? Han skrattar och skakar 
snabbt på huvudet.

Nej, det blir det inte. Det kanske  
inte blir fler böcker heller, jag har 
stoppat in allt jag har velat i den 
frågan. Man vet aldrig, men just nu 
håller jag på med ett filmmanus.

Han kallar texterna i boken för litterära 
popsinglar. Jag frågar vad han menar 
med det.

Som jag har varit inne på vill jag att 
litteratur ska vara som en attack, 
som Sex Pistols. Som poplåtar. 
Lätta att ta till sig men saknar  
inte innehåll för den sakens skull.  
En poplåt kan du älska första gången  
du hör den, du kanske gillar melodin. 
Men du kan också lyssna på den 

många gånger och upptäcka fler  
aspekter utan att tröttna. Det hand- 
lar väl om det här tre-minuters-idealet.  
Det är effektivt och så har jag försökt 
skapa mina texter i den här boken.  
Omslaget är fint också tycker jag, 
som en popskiva.

Martin säger att han tycker att bra 
litteratur inte ska vara förståndig.  
Han tror att det undermedvetna är 
klokare än det ytliga och medvetna. 
Det tilltalar honom med popmusiken, 
att den är mer instinktiv. Jag frågar om 
han gillar poesi, eftersom den ju ofta är 
kärnfull på det sätt som han beskriver, 
men det gör han inte.

Poesi är en krystad form. När man 
kallar något för poesi bygger man 
en barriär mot en vanlig läsare som 
jag är. 

Humorn har haft en stor del i Martins 
liv, han är med i Killinggänget och har 
skrivit ett gäng filmmanus bland annat.

Humorn är viktig för mig eftersom 
den gör livet roligare. Den cemen-
terar ju också tillhörighet. Om man 
har intern humor tillsammans i ett 
gäng så kommer man varandra 
närmare. Jag har alltid längtat efter 
tillhörighet i livet och humorn har 
varit ett sätt att hitta den.

Martin funderar ofta länge innan han svarar på mina 
frågor. När jag frågar om temat i boken uppstår just 
en sådan tystnad.

Det är väl banalitet och grandiositet. Det är inte en 
självmedveten stil. Jag skriver extremt mycket och 
kan känna när något är bra. Om jag saliverar vet jag 
att det är bra. Jag behöver inte fatta eller veta vad 
jag är ute efter, för mig är skrivandet större än det 
medvetna intellektet, säger Martin till slut och fyller 
på våra vattenglas.

Texterna ligger nära hans självbiografiska liv och 
han kallar dem, förutom litterära popsinglar, för 
känslomässiga självporträtt.

Kanske inte självporträtt av den jag är nu, men den  
jag var för ett tag sedan. Jag ser det som att man  
bär alla åldrar med sig. Idag har jag inte ett utpräglat  
ensamt liv som i boken, jag har fru och barn och ett  
sammanhang och gemenskap som jag alltid har  
längtat efter. Det är underbart, de är så fina hela 
gänget och jag gör inte mycket annat än att skriva  
och vara med dem. Men förut hade jag det annor- 
lunda. Det handlar boken om. Vissa delar av texterna  
är sanna rent faktamässigt, andra inte men det är 
inte så relevant. Jag tror att mitt tonårsjag skulle ha 
gillat resultatet men jag hade inte kunnat skriva den 
i tonåren. Jag hoppas också att den når människor 
som inte brukar läsa. Jag är inte så säljig av mig och 
skriver inte för andra, men självklart blir jag glad när  
någon hör av sig för att den har gillat något jag skrivit.

Numera har Martin börjat läsa ut böcker, något han 
aldrig gillat tidigare. Han har alltid upplevt det som att 
författaren ska bli duktig och sätta sin prägel i slutet 
av romaner. Något liknande sin egen bok har han 
dock aldrig fått tag i.

Jag har till exempel aldrig identifierat mig med 
novellformatet. Som jag ser det är mina texter inte 
alls noveller. Jag ser noveller mer som berättelser 
i kortare format medan mina texter är mer som en 
slags expressiv kortprosa. En av de böcker jag har 
gillat mest de senaste tio åren är Carina Rydbergs 
”Den som vässar vargars tänder”. Den hade en 
djup människokännedom och kom liksom åt lager 
av människan som man inte alltid kommer åt.  
Det kändes inte som en påhittad figur utan som ett 
riktigt djup. Jag läste nyligen Jonas Gardells nya 
bok och upplevde att den inte hade det där djupet, 
trots att den behandlade ett så pass allvarligt och 
viktigt ämne som hiv. Den hade anslaget att beröra 
och avslöja men gjorde det inte. Carina Rydberg-
boken hade istället anslag av gotisk saga men 
avslöjade mycket. 

I slutet av samtalet återvänder vi till Ingen jag vet är  
i mitt träd och Martin pratar om ensamhet, galenskap 
och utanförskap som är återkommande i boken.  
Han menar att ensamheten är dubbelsidig. Det kan  

vara fantastiskt att leva i sitt eget huvud,  
en trygg plats att vara på och ett  
sätt att bemöta världen. Man har sin 
egen värld, där man själv bestämmer.  
Men när bubblan av ensamhet 
punkteras eller brister så finns ingen 
där som kan lyfta upp dig. Jag tipsar 
Martin om en dokumentär jag nyligen 
sett, Mannen från Jupiter. Den handlar 
just om en man som varit ensam i sin 
lägenhet i Fittja i åtta år och byggt en 
sex meter lång modellbåt. När doku- 
mentärfilmarna kommer och ska filma 
honom, förändras hans liv för alltid. 
Martin antecknar tipset och säger 
snabbt att det inte nödvändigtvis är 
positivt.

Det är lätt att utifrån säga ’åh, vilket 
tragiskt liv han har’. Men det är själv- 
gott att tro att det man själv har är 
bäst. Det kanske är fantastiskt att 
sitta där i Fittja och bygga båten.  
För när han möter världen kan han bli 
sviken och sårad. 

Martin pratar vidare om ensamhet och 
säger att han känner en kärlek till den 
han var men att han också uppskattar 
att leva ett annat liv. 

Breivik har fått mig att fundera ännu 
mer på ensamheten. Det kan liksom 
gå hursomhelst om en människa får  
leva i sin ensamma bubbla. Det är 
en farlig stig att vandra. Breivik har 
varit fängslad i över ett år nu och 
fortfarande upprätthåller han sina 
åsikter och sin bubbla, i någon mån. 
Vi vill ha knasbollarna i samhället 
eftersom de ger en spektakulär flora 
men vi vill samtidigt inte ha dem, av 
säkerhetsskäl. Människan vill vara fri 
men det har en baksida också. 

Vi avslutar samtalet och samlar ihop 
vattenglasen och kannan. Solen har 
försvunnit från trappan och Martin 
skyndar in till sitt arbetsrum.

Jessica Johansson

Martin Luuk

Martin Luuk sveper med armen mot sitt arbetsrum och jag hälsar kort 
på fotografen som sitter i rummet intill. Här skriver han mellan klockan  
9 och 15 varje dag, precis intill Rålambshovsparken i Stockholm.  
När han inte skriver lever han familjeliv med småbarn. Nu är han aktuell  
med boken Ingen jag vet är i mitt träd, vars framsida pryds av en sminkad  
man med rockstjärnevibbar. Vi sätter oss i solen ute på trappan på 
husets baksida med varsitt stort glas vatten. Det kanske är en av de allra 
sista sommardagarna i Stockholm och solen känns redan ovan. 

”Jag har alltid velat ha extremt snabba kickar. Nu är jag 44 
och har inte samma behov. Jag är på väg att lämna den jag 
var i ungdomen. Jag känner att något tystnar.”

”Poesi är en krystad form.  
När man kallar något för poesi 
bygger man en barriär mot en 
vanlig läsare som jag är.”
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Det finns ett återkommande tema i dialogerna 
i filmen: ni sitter och pratar i ett badkar utan att 
munnarna rör sig så att man tillslut blir fundersam på 
vem som pratar. 

Ester Martin: Det är inte medvetet. Vi spelade in 
ljudet i badkaret när vi pratade, men det blev dels 
dåligt ljud och dels dålig känsla så vi tog om det 
efteråt. Men det är ett bra fel för det blir väldigt 
filmiskt när bilden får säga en sak och ljudet får 
säga en annan.

Pojktankten är på sätt och vis en dokumentär om er 
två, men det finns också delar som påminner om en 
spelfilm. Ser ni det som en roll ni spelar eller är det ett 
porträtt av er själva? 

Eli: Man kan väl säga att det är något slags porträtt. 
Men det har varit en process och vi har provat 
många olika sätt att berätta.
Ester Martin: Jag tycker att filmens dramaturgi är 
mer av ett personporträtt, med det idealiserande 
som min karaktär gör av Eli och som sen faller 
sönder i filmen. I filmvärlden är det noga med att 
man måste ha en huvudkaraktär men jag tror att 
det är det som sker emellan oss, det är det som är 
huvudkaraktären. 1+1 = 3, det är verkligen så det 
är med film. 

Det är väldigt nära er. Satt ni upp regler för vad som 
var för privat? 

Eli: Jag var lite ängslig ibland.
Ester Martin: Jag har alltid regeln: om man får filma 
allt får den som är med vara med och bestämma 
allt. Det nära, specifika och ärliga väcker 
möjligheter. 

Pojktanten har en speciell form. De 
rent dokumentära delarna varvas med 
återupprepningar och metaforer. Är 
filmen medvetet gjord som poesi?

Ester Martin: Ja. Ofta när filmare 
ska vara poetiska så är de otydliga. 
Men det poesin och filmen har 
gemensamt är att det är ett språk 
som försöker gå bakom själva 
skriftspråket och de begränsningar 
språket har. 
Eli: Det handlar väl om att jag är 
författare och du är filmare och vi har 
båda närmat oss varandras medium.
Ester Martin: Jag tycker man har 
ett ansvar när man har ett sådant 
privilegium att kunna formulera sig 
att faktiskt omkullkasta språket för 
annars blir man en del av en våldsam 
ideologi som försöker bevara 
världen som något statiskt, när  
egentligen världen är väldigt rörlig 
och kaotisk.

Man får uppfattningen att ni gjort 
filmen bara ni två. Det känns på något 
vis omöjligt att ett helt filmteam gjort en 
film som är så personlig. 

Ester Martin: I badet var det bara 
jag, Minka Jakerson, den fantastiska 
filmfotografen, och Eli. Jag har filmat 
mycket själv också. Bara jag och en 
kamera i en stockholmsförort där 

jag bodde. Men sen har vi varit lite 
fler när vi spelade in vissa scener: 
fotograf, elektriker, ljudtekniker, 
inspelningsledare, scenograf, 
kostymör. Jag jobbade med klippare 
också, men sedan kände jag att det 
inte gick att förmedla det jag ville 
säga till en klippare så det slutade 
med att jag rymde med en laptop 
och klippte klart den själv i Berlin. 

Filmen har förutom en noggrant 
genomförd form också väldigt 
välskriven musik. Mycket av filmens 
tempo och kontraster förtydligas 
genom musiken. 

Ester Martin: All Musik är 
specialskriven förutom i 
eftertexterna. Och Eli framför ju 
också en Shirley Bassey-låt som 
Shirley Bassey inte har skrivit för Eli, 
även om man kan tro det. De som 
har gjort all musik hette Fox and 
Wolf när de var ett band. De hade 
inte gjort så här abstrakt musik innan 
men de var de ju jättebra på. 

Du säger ”Jag vill så gärna vara tydlig 
med att jag varken är en han eller hon, 
jag vill så gärna vara tydlig med att jag 
inte vet vem jag är, och att det är lugnt”, 
i filmen. Trots önskan om att inte bry sig 
om kön är kön väldigt centralt i filmen. 

Eli: Vi har gjort det här för att vi 

Pojktanten

måste liksom. Delat med oss av vår 
verklighetsuppfattning. 

Eli skrev boken du är rötterna som 
sover vid mina fötter och håller jorden 
på plats - som också behandlar 
kön - parallellt med filmarbetet och 
nu arbetar ni tillsammans med en 
filmatisering av den som beräknas 
komma 2014. Då har ni arbetat med 
samma tema i 10 år. 

Ester Martin: Så har man säkert 
jobbat med filmerna och boken i 
tio år innan det också. Eller tjugo år 
innan. 
Eli: Vi brukar säga att det är en 
trilogi. Som börjar med boken och 
Pojktanten är den andra delen och 
filmatiseringen av boken den tredje. 
Ester Martin: Jag tror vi pensionerar 
oss sen. 

De sitter i ett badkar och rakar av sig allt hår som symboliskt nog växer och växer i både ansikte och på kroppen, de gör 
sig fina och dansar framför en spegel, de plockar lingon som små. Filmen Pojktanten är ett dokumenterat utträde ur 
manskroppen. Jerker Kaj träffar filmens huvudpersoner eli Levén och ester Martin Bergsmark, som också regisserat filmen.

Sådan son, sådan far, det ligger i släkten eller äpplet 
faller inte långt ifrån trädet. Det finns mycket att säga 
om frontmannen i Thenewno2, Dhani Harrison. 
Men i ärlighetens namn har Georges ättelägg 
gjort sitt bästa för att ligga lågt med släktskapet 
med en av medlemmarna i världens kanske största 
band någonsin. Att stå i rampljuset och leva på 
någon annans meriter har aldrig varit hans stil och 
rubriker som Here comes the son har han redan hört 
tillräckligt av.

Yeah, verkligen, kommenterar han från hemmet 
Los Angeles. Sedan är det klart att mitt namn gett 
fördelar på vissa sätt, men det har varit svårt att bli 
sedd som en egen person. Till och med i skolan 
bedömdes jag annorlunda. Jag vande mig vid det 
till slut, men sedan begravde jag det i och med 
bildandet av Thenewno2.

Dhani säger att folk i allmänhet är alldeles för 
upptagna med att ha förutfattade meningar om folk, 
men sådana har han sluppit på sistone. Bandet blir 
bedömt på sina egna meriter, menar han.

Det är lättare för mig nu att få det jag gör 
accepterat å sina egna premisser nu. Jag gör mitt 
jobb först och sedan kan jag ta synpunkterna när 
allt är klart. Det borde vara den normala gången. 
Så är det också inom de flesta andra yrken. Men 
inom musikbranschen är det av någon anledning 
inte på det viset. Där bedöms man hela tiden 

oavsett vilket.
Fast med Themewno2 har Dhani 

dock lyckats klara sig undan ganska 
väl från massmedial närkontakt. 
Anonymiteten har garanterats på ett 
sätt som bara ett medvetet ansiktslöst 
band kunnat ge. Särskilt i Europa är 
detta ett obestridligt faktum. 2008 
års debut You Are Here släpptes inte 
ens här. Istället har bandet försiktigt 
arbetat sig upp till en hyfsad position 
i USA där medverkan på festivaler 
som Coachella och Lollapalooza samt 
tv-shower som Late Night With Conan 
O´ Brien bidragit till klättringen på 
karriästegen.
Amerikanerna uppskattar alltså 

Thenewno2:s sofistikerat drömlika 
pop, och nu är det tänkt att även 
vår sida av Atlanten sent om sidan 
ska förföras, och så här långt 
ser det lovande ut. Nya albumet 
thefearofmissingout har redan fått 
goda recensioner, men Dhani tar den 
initiala responsen med en nypa salt.

Jag menar, vad jag kan se när jag 
läser en massa magasin, så verkar 
allting få tre stjärnor, men visst är det 

thenewno2
kul med bra reaktioner. Att kidsen, 
bloggare och folk som kan lite om 
musik gillar oss är väl alltid bra.

Hur tycket du thefearofmissingout låter 
i relation till sin föregångare?

Det är en fortsättning på den förra 
plattan. Den här är skrämmande 
stor i formatet, och då menar jag inte 
på ett negativt sätt. Men vi spelade 
mycket live innan vi började jobba 
med “tvåan”, så det föll sig naturligt 
att arbeta mer tillsammans allihopa 
och pusha varandra hårdare den här 
gången.
Det första fröet till Thenewno2 

såddes i London redan 2001. Det 
var då Dhani och trummisen Oliver 
Hecks först slog ihop sina påsar, 
men på den tiden fokuserade man i 
första hand på design, rockvideos 
och kortfilmer. Fast när fadern gick 
bort flyttades sonens fokus gradvis 
tillbaka till det han alltid sysslat med, 
nämligen musiken. Tillsammans med 
ELO:s Jeff Lynne ägnade Dhani ett 
år åt att färdigställa pappa Harrisons 
sista album Brainwashed, och sedan 
var han tillbaka i den musikaliska fållan 
igen.

Jag har sysslat med musik hela 
mitt liv. Introduktionen kom med 
Travelling Wilburys där jag spelade 
med min far på båda skivorna. 
Sedan hängde jag med Clapton 
ett tag innan jag började göra mina 
egna grejor. Det var så jag lärde mig 
göra skivor. Och att spendera ett 
helt år med Jeff Lynne var verkligen 
lärorikt. Efter det var det ganska 

avslappnande att gå tillbaka till mitt 
eget band och göra saker långsamt 
igen.

Men sejouren med Jeff var väl vad jag 
förstår tämligen avgörande för din 
framtid?

Ja, när jag väl började arbeta med 
Jeff inleddes ett helt nytt kapitel I 
mitt liv. Det var då jag upptäckte att 
det var i studion jag hörde hemma. 
Sedan kom jag plötsligt på mitt 
i alltihopa att jag inte gjort något 
annat på tre långa år.

Peter Eliasson

”Att kidsen, bloggare och folk som 
kan lite om musik gillar oss är väl 
alltid bra.”

”Det är ett bra fel för det 
blir väldigt filmiskt när 
bilden får säga en sak och 
ljudet får säga en annan.”
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Jaha, kliv in, välkommen, jag heter alltså Sonja 
Streber och jag är personalchef på det här stället.  
Var så god och sitt!

Tack. Jag är glad att ni har kallat hit mig. 
Har jag uppfattat det hela rätt om jag tror att du 
heter Albert Brasved och att du har jobbat som 
tunnelbaneförare och turistguide?

Ja just det. Det är alldeles riktigt.
Och vad får dig att tro att du skulle vara lämplig som 
trainee hos oss här på Statens Livsverk?

Dels att jag platsar juste i jobb som börjar på T. 
Dels att jag har doktorerat i ämnet ”Stora och små 
problem och deras lösning”. Det gjorde jag år 2000.

Och sen dess?
Sen dess har jag sökt 430 jobb. Jag funderar på 
att doktorera i det också: ”Hur man söker jobb utan 
att förtröttas”. Har någon förresten sagt till dig att 
du är väldigt vacker? Jag börjar verkligen tänka på 
erotik när jag ser på dig.

Är du medveten om att du håller på att knäppa upp 
min blus? Jag får be dig att omedelbart gå och sätta 
dig på din stol igen. Annars blir jag tvungen att ropa 
på min man, generaldirektören. Ligg inte där på 
golvet och flåsa! Gå och sätt dig!

Jag ber om ursäkt. Förlåt! Jag är litet i obalans idag. 
Men du har väldigt stark utstrålning. Var var vi?

Vi talade om att du har sökt 480 jobb.
430.

Whatever. Har du själv någon tanke om varför du 
alltid får nobben?

Ibland får jag för mig att det beror på att jag alltid 
stärker mig med två råa klyftor vitlök innan jag går 
till ett viktigt möte.

Ja, jag märker det. Har du aldrig tänkt på att det finns 
personalchefer som inte älskar doften av vitlök?

Jo det har jag. Men en personalchef som är så 
fördomsfull,  vill inte jag jobba hos.

Aha. Du är inte bara omdömeslös, du är också dum.
Tack. Jag tycker om när kvinnor är kritiska mot mig. 
Det betyder att jag berör dem.

Släpp min axel! Får jag be dig att gå tillbaka till din  
stol igen? Dina erotiska drömmar får du försöka för-
verkliga någon annanstans. Du ska få en sista chans, 
Albert. Berätta om ditt liv från födsel till denna dag! 
Som du ser är jag ganska lång. Två meter. Jag 
föddes 1960-1962. Mor var artillerist i Kalmar läns 
artilleriregemente. Far var lärare i syslöjd (inklusive 
knyppling) i Kalmars Högre Allmänna Läroverk. Min 
bror, som var notoriskt olaglig, hade när han var 18 
suttit i fängelse i 25 år. Min syster såg ut som Brigitte 
Bardot, fast tjockare. Hon gjorde en spikrak karriär 
som först fotomodell och sen psykoterapeut.

Pappa la ett franskt-svenskt lexikon på 
middagsbordet och tvingade oss att bara tala 
franska vid middagsätandet. Det ledde till att vi blev 
fenomenala på teckenspråk.

Mormor var bergsbestigare och farmor var chef för 
hemliga polisen i Moldavien.

Det var ett liv och ett kiv.
När vi barn hade lämnat hemmet, hittade pappa en 

ny och mamma en gammal.
Plötsligt var vi 34 i familjen. Jag tror att jag kan säga 

att min barndom var lärorik. Sen dess har jag bara 
utvecklats och blivit en bättre och bättre människa.

Det enda har jag svårt med är självkritik – den leder 
ingen vart, tycker jag.

 Nähä nej. Ja du Albert, då tycker jag vi ska tacka 
för idag. Tack ska du ha! Nej, inga läppar mot min 
mun! Bort med tassarna, är du söt. Så ja. Hej då, 
lycka till med vitlöken!

Jonas Hallberg

Kalle Lind

Våra festligaste  
riksdagsledamöter:  
Jens orback
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. I detta nummer: Jens orback – demokrati-, storstads-, integrations-  och jämställdhets minister (S) 
2004–2006 samt släktkär djurvän.

Nyhetens behag har gått över, men Sunes och Sharins kärlek för att bädda in melodierna i oceaner av reverb 
är fortfarande intakt. 2002 kom den dynamiska duon från ingenstans, eller njae, från Danmark, med eP:n Whip 
It on, och fyllde ett tomrum. Duon fungerade mer eller mindre som ett slags Metadon för the Jesus And Mary 
Chain, spetsat med 250 mg Albyl. Sex album senare låter de fortfarande rätt och kan sina poser. 

Jens Orback tillhör subkategorin mys- 
sossar. Han är en sån där avslappnad 
och verbal kille som vet hur man bär upp  
en kostym och kan dra handen genom  
luggen på ett buspojkevis. Som har  
flugit som en jämställd humla mellan  
prestigejobben: från departements-
sekreterare till SVT:s granskande 
Striptease till egna pratshowen Inte 
bara Orback till sosseregeringarnas 
Pappa- och Jämställdhetsdelegationer. 
Som utstrålar ”jävlar vad jag har fått 
ligga men eftersom jag är en modern 
kille är det ingenting jag skryter med”. 
Som verkar ha åkt genom livet på en 
räkmacka i smöret i en gräddfil.

2004 utsågs han av Göran Persson 
att vara minister för alla de där frågorna 
som den moderna socialdemokratin 
vurmar för, till skillnad från den gamla 
som mest tjatar om oljiga blåställs-
yrken ute på vischan: demokrati- och 
storstads- OCH integrations- OCH 
jämställdhetsminister. 

Den sortens minister som bjuds på 
QX-galor.

Den sortens minister som låter 
fotografera sig när de äter falafel.

Den sortens minister som gärna 
minglar med Timbuktu.

Tråkigt nog för Orback blev han 
tidigt i ministerkarriären ifrågasatt av 
just den typ av människor som han  
nog helst ville ha i sitt vänläger: sexton 
kvinnor med titlar som ”genusforskare”,  
”sociolog” och ”rappare”. De skrev 
en debattartikel i Aftonbladet där 
de anklagade Orback för att svärma 
för ”nyliberala” och ”konservativa” 
könsrollsidéer: 

Vad vi ser är en nyliberal politik med  
rasistiska förtecken, hand i hand med  
en stark nykonservatism där kärn-
familjens och faderns roll i samhället 
betonas som ett fundament  
(3 november 2001).

Vilket en genomsnittlig anonym 

fritänkare på Flashback hade sett som 
en komplimang, men en socialdemok-
demokratistorstadsintegrationsjäm- 
ställdhetsochalltannatpolitisktkorrekt- 
minister upplever som besvärande.

I en Ekotintervju några dagar efter 
debattartikeln drog så Orback ut för 
att försvara sig mot insinuationerna 
om att han skulle vara en sexistisk 
homofob. Försvaret var inte det 
elegantaste. Snarare fick man bilden 
av en kille som smorde in sig i honung 
för att skydda sig mot termiter. För att 
förklara hur oerhört öppensinnad han 
var i sitt förhållande till homosexuella 
började han osökt berätta om en 
nordamerikansk släkting:

Orback:
Jag hade också en härlig syster till 

min mormor i Kanada som levde med 
en häst. Jag tyckte det var underbart. 
Låt människor leva med vem de vill, hur 
som helst. Jag har inga synpunkter. 

Ekot:
Men var hon ihop med hästen? 
Orback:
Nej, men det sades just att hon 

levde ihop med hästen. De levde 
väldigt nära och de levde i något skjul 
där uppe. Det var en nära relation.  
Och det verkar lyckosamt för båda. 

Givetvis menade inte Orback att 
kärleken mellan två vuxna människor 
var samma sak som kärleken mellan 
en tossig tant och hennes dragdjur. 
Han ville bara säga att han var så 
frigjord att han tyckte båda sakerna 
var okej. Men exemplet var nog illa valt. 
Andra tänkare än Orback har antytt att 
homosexualitet bara är ett första steg 
mot att börja penetrera husdjur.

Orback låg alltså insmord i honung 
mitt i termitstigen. För säkerhets skull 
särade han nu också på benen och 
handtextade en skylt – ”Välkommen!” 
– som han placerade i direkt anslut-
ning till genitalierna.

”Nej, men det sades 
just att hon levde 
ihop med hästen. De 
levde väldigt nära 
och de levde i något 
skjul där uppe. Det 
var en nära relation. 
och det verkar 
lyckosamt för båda” 

Reaktionen lät inte vänta på sig.  
RFSL, Homosexuella socialdemokrater  
och riksdagens HBT-grupp fördömde 
uttalandet med en mun. Även från 
kristdemokratiskt håll gick man i taket.  
Riksdagsledamoten Chatrine 
Pålsson var heligt upprörd ”ur ett 
djurperspektiv”: ”Jag tycker att det är 
fruktansvärt att han kan ta hästen som 
ett argument.” 

Vilket vi får anta betyder att hon 
tyckte det var taskigt mot en häst att 
jämföras med en fikus.

Orback var naturligtvis klok nog att  
be oreserverat om ursäkt: ”Jag gör 
ingen jämförelse mellan att bo eller 
ha förhållande med djur och att ha 
det med människor.” Dessutom 
dubbelkollade han hela historien med 
sin mamma och kunde korrigera sitt 
eget tidigare uttalande: ”Hästen och 
mormors syster bodde inte i samma 
hus. Hästen bodde i stallet.”

Något som inte alls ter sig särskilt 
avvikande. 

Sune, waz up?
Full fart här.

Du lirar med darriga gitarrer?
Jag använder ofta en1963 Fender 
Jazzmaster men min favoritgitarr är 
faktiskt Ventures Limited Edition 
1996 Jazzmaster.

Hade fotografen på Observer kopplat 
reverb på kameran när bilden togs? 

Haha, vi tog bilden i LA med 
våra favorit-Jehovas vittnen, 
fotograftvillingarna Ashley och 
Amber. Vi bara gillar det avspända 
uttrycket i bilden. Vi tittar ut i fjärran 
som om vi observerar någonting, det 
är en trevlig känsla, passar musiken 
perfekt.

Låter ni i svart och vitt?
 … nej!

Hur bestämmer ni vem som ska sjunga 
vad?

Rave on

Beror på vad vi behöver för en viss 
låt. Sharins röst är perfekt för mer 
drömlika grejer och min passar 
bättre för lite mer röjiga låtar.

Dansk i New York, vad gör du om 
dagarna?

Jag äter och dricker, det är den 
perfekta staden för den sortens 
aktivitet.

Har du något bra tips på ett coolt ställe 
man kan besöka där?

Jag gillar Bowery Hotel. Orsaken 
är att det är så vackert och så har 
de har dessutom en uteplats där du 
kan hänga och där det är tillåtet att 
röka. Många intressanta människor 
besöker regelbundet hotellet, och 
så brukar de ha ett oerhört bra band 
där.

Bra band, vad lyssnar du själv på?
Mest på Buriel, faktiskt. 

Vilka hänger du med i NY?
Framförallt med Jonathan från 
The Drums. Jag har några andra 
musikervänner, men de flesta av 
mina vänner är inte musiker utan 
sysslar med helt andra saker som 
mat, mode, kiropraktik, arbetslösa 
med mera. 

Ok, Sune, Hvornår smager en Tuborg 
bedst?

Jag dricker Carlsberg istället men 
jag är inte någon storkonsument av 
öl, jag föredrar drinkar istället.

Lars Yngve

”Vi tittar ut i fjärran som om 
vi observerar någonting, det 
är en trevlig känsla, passar 
musiken perfekt.”
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Det blev 21 år för Breivik. En befrielse att han inte 
förklarades otillräknelig. Då finns en chans att lyfta 
fram den fascistiska ideologi han faktiskt både 
företräder, formulerar och har verkställt. Men tyvärr 
ser det ut som om eftersnacket mer handlar om hur 
norska polisen ska professionaliseras i framtiden 
och liknande spörsmål. Och det norska parti som 
själv omfattar samma protektionistiska tankegångar 
och islamofobiska ryggmärgsreflexer som Breivik 
har klarat sig med litet lama ursäkter; ingenting om 
innehållet i deras politik, inte ett ord om följderna. 

Men domen är i alla fall en öppning mot en behövlig 
diskussion.

Och våra tre vänner i Pussy Riot åkte dit på två år. 
Putin utmanas inte ostraffat.

För mig finns det överensstämmelser mellan 
Breiviks brottsliga ideologi och domen mot den ryska 
performance- och punkgruppen.

Den kan formuleras som fientlighet mot den andre, 
som bör motas bort, misstänksamhet mot förändringar, 
som anses hota den grupp jag själv tillhör. Det är 
grindvaktsideologi. En sorteringsideologi, som utgör 
grund för sexism och främlingsfientlighet.

Breivik blev terrorist för att värna det norska mot 
islamifiering, socialism och feminism. Pussy Riot åkte 
dit med all sannolikhet för att de både var kvinnor och 
radikala. Domskälen hädelse och huliganism var rätt 
genomskinliga. Aktiva kvinnor måste man värja sig mot.  

thomas Millroth

Domar har fallit
Feminism. Se upp! Fråga Breivik.  
Eller Ulf Brunnberg, som nyss vikt ut 
sina gubbiga åsikter i Slitz.

Skönt att saker kommer fram i ljuset. 
Det är allt smygande som är farligt.

Det man inte snackar om kanske 
inte verkar så allvarligt. Här är väl inga 
problem?!

Men snacket går vid köksbordet. 
Och kommer undan.

För säkerhets skull byter 

främlingsfientliga partier retorik. De vill 
hellre vara kritiska än rasistiska, även 
om det i praktiken betyder samma sak.

Och så har vi i denna ström av 
förändringar från uttalade fördomar till 
rumsren kritik. En glidning i orden, en 
förskjutning i betydelser, som ger en 
allt större acceptans.

Mitt i detta finns de enskilda. En del 
gör allt för att likna propra partiledare 
och andra sanningssägande 
medborgare som är trötta på allt.

Det är när vi kommer till dessa 
enskilda, som det bränner till.

Enskilt ansvar. Vars och ens skuld. 
Eller vänd på det: har man enskilt 
ansvar, kan man ställas till svars?

Det sker ju jämt och ständigt. Krigs-
förbrytare från olika länder långt långt 
borta hamnar i bästa fall inför domstol  
i Haag. Och efter andra världskriget var 
det räfst och rättarting i det krossade  
Tyskland. I alla fall ett litet tag. I östra 
delen, som blev DDR 1949, var det på 
vissa fronter rena kulturrevolutionen. 
De gamla nazilärarna avskedades och 
ersattes, ofta från en vecka till nästa, av 
snabbskolade lärare, inte sällan aktiva 
intresserade arbetare.

Att sedan dessa tyska rensningar 
stannade upp är en annan historia, 
som resulterade i den västtyska 
ungdomens våldsamma protester 
under 60-talet, då de upptäckte att 
gamla nazister arbetade kvar inom 
förvaltning och i domstolar.

Här var det klart, att den enskilde, 
även den som inte direkt utfört något 
brott i stil med Breivik och andra 
mördare, hade ett ansvar och måste ta 
konsekvenserna av sitt val.

Alla är ju överens om detta. Tror jag, 
för det är lätt att snacka när distansen 
är tillräckligt stor. Det rör ju inte mig 
eller någon av mina kompisar eller 
släktingar.

Det låter ju idealiskt detta. Men så 
fort sådana frågor närmar sig löses 
liksom de politiska och ideologiska 
problemen upp, de blandas med 
personen, individen. Då blir det 
marigare. Lättare att förstå även det 
obegripliga. Om man nu med förstå 
menar acceptera men inte stå för något.

Annars skakas man av samma raseri 
som Pussy Riot. Det kallas mod.

Gittan Jönsson tog i sin krönika  
i förra NU upp fallet med den svenske 
kyrkoherden Radler i Burträsk, en före 
detta östtysk agent, som verkade i vårt 
land och vars rapporter uppenbarligen 
förorsakat många medborgare lidande.

Hur kunde han? I Sverige!
Tappade han inte tron på DDR i vårt 

fina folkhem, där han både bodde och 
arbetade?

Sådant har jag funderat på. Länge. 
Jag var där, i DDR, bodde hos en ung 
kvinna. Hjälpte en illegal gallerist med 
både utställningar och texter.

Det blev bok. En förklädd bok, 
eftersom jag inte ville skada någon. 
Risker fanns och den tog ju mina 
vänner i DDR. De som var modiga, 
oppositionella, kritiska. Varje dag  
var jag skuggad av någon kille som 
gjorde allt för att verka normal.  
Litet nonchalant, litet smart klädd  
men för billigt för att gå hem. Imiterade 
läderjackor i plast var vanliga. Så fort 
jag identifierat min skugga brukade 
jag gå fram och ta i hand och hälsa. 
Nästa dag var det någon annan som 
släntrade efter mig. En dag knackade 
det på dörren och en sån där billig 
imiterad plastläderjacka gick rakt in  
i min väninnas lägenhet, där jag bodde, 
glodde runt, vände papper, noterade. 
Gick sin väg. Under tiden hade hon, 
väninnan, hämtats på sitt jobb för att 
oavbrutet förhöras. Nej, inte förhöras, 
den ena konstapeln efter den andra 
höll föredrag för henne om DDR, 
arbetar- och bondestaten, om ansvar, 
om partiet och så vidare. I tolv timmar i 

ett sträck. Sedan fick hon gå hem utan att ha fått en  
enda fråga förutom namn och adress. Rödgråten kom  
hon hem till mig mitt i natten, där jag väntade orolig 
med kallnad middag och en flaska vin.

Det var en varning. Och det kunde gått illa.
Bakgrunden var beklaglig. Innan jag for hade jag 

avslöjat för några bekanta, att jag skulle skriva bok  
om DDR, det var därför jag for dit. Det var enda 
gången jag försade mig. Det räckte. Någon av 
dessa bekanta angav mig. Tjallade. Gick till DDRs 
ambassad i Stockholm och berättade.

Jag vet det, för några dagar innan jag skulle sätta 
mig på nattåget till Öst Berlin ringde en av mina 
östtyska vänner, han som officiellt bjöd in mig som 
gäst för att jag skulle få visum. Han hade fått besök 
på jobbet av Stasi. De stövlade in: ”Vi vet att Thomas 
Millroth kommer skriva en bok om DDR, han ska inte 
bara vara turist här. Om det står något olämpligt i den, 
då är det du som får betala priset!”

Så gick de sin väg. Min vän tog risken. Jag kom, 
bodde inte hos honom, utan hos denna väninna. Svart 
alltså. De hade mod. Men jag måste vara försiktig.

Det var jag. Inget hände. Också nu har jag skrivit om 
berättelsen så ingen vet vem som kan ha gjort vad.

Redan då undrade jag hur de kunde göra så här. 
Hur kunde Radler? Varför tjallar man?

Pengar? Knappast.
Litet måste de ha trott på Tyska Demokratiska 

Republiken då. Det var ju ett samhälle som från 
absolut nolläge hade gjort stora ekonomiska framsteg.  
En växande välfärdsstat, faktiskt. Men staten höll 
bygget i järngrepp.

Jag träffade många medborgare under mina vistelser 
där, kritiska människor, folk som så småningom både 
blev utkastade eller emigrerade frivilligt.

De var naturligtvis obönhörliga mot det stats-
bärande partiet SED och byråkratin, förvaltarna.  
Men de menade att de hade förvanskat socialismen, 
att de fjärmat sig från medborgarna. De önskade mer 

och reell socialism, inte mindre. De såg 
DDR som ett avstannat experiment, en 
förstening och byråkratisering.

Alltså, man kunde till och med vara 
kritisk, men ändå hoppas att det skulle 
ändra sig.

Hur resonemanget gick bland dem 
som fick sin verksamhet kringskuren 
och tvingades emigrera kan vi fort- 
farande läsa i böcker som Sarah Kirschs 
”Erklärung einiger Dinge”, som kom ut 
1979. Hon hade lämnat Öst Berlin för 
Väst Berlin strax innan. Det var en enorm 
prestigeförlust för det kulturmedvetna 
DDR. En mega stjärna på den litte- 
rära himlen fann konflikterna med 
kulturpolitikerna om litteraturens mening 
så omöjliga att hon till sist sade adjö. 
Men väl i väst vägrade hon bli dissident. 
Tvärtom vände hon sig mot den västliga 
synen på DDR. Och hon upprepade 
vad jag hörde oändligt många gånger i 
landet, att det borde vara möjligt att få 
resa till väst utan restriktioner. De flesta 
skulle återvända tillbaka, hörde jag 
av både partifunktionärer och kritiker. 
Sarah Kirsch var inget undantag i sin 
övertygelse att människor inte skulle bli 
kvar i väst: ”Och det handlar inte bara 
om att kunna försörja sig. Och det gör  
man rätt bra där. Man kan leva alldeles 
normalt och allt man behöver finns där.”

Och de orden kom från en av den  
tyskspråkiga litteraturens allra största  
poeter, som just funnit det för gott att 
lämna den litterära scenen i DDR  
bakom sig. Ett av landets mest svidande  
nederlag sedan Wolf Biermann åkte 
ut 1975.

DDR var en totalitär övervaknings-
stat med välfärd på programmet.  
Och en egen historia med både hjälte- 
modig uppbyggnad och brutalt krossat 
motstånd. Det var dessutom en liten 
stat som likt Sverige starkt profilerade 
sig som ett slags världssamvete, där 
olika befrielsekrig i hela världen fick  
både stöd och mycket uppmärksamhet.

Uppenbarligen räckte det för att 
tillräckligt många skulle förbise de 
20 000 politiska fångar, som ju inte var 
någon hemlighet.

Det räckte för Radler, det räckte för 
dem som missbrukade att jag försade 
mig om min bok om DDR.

Men det friar egentligen ingen från 
personligt ansvar. Det svåraste är att 
lyfta på täcket hos oss själva och se 
vad där kryllar och krallar i skiten under.

Nu har det varit tissel och tassel och 
anklagelser kring agentverksamheten 
i Sverige för DDRs räkning. Det finns 
bara ett enda sätt att få slut på det.

Vi måste få veta vilka de var. Ge oss  
namnen. Och därmed kan vi ju också  
börja resonera kring bevekelsegrunder,

 ideologier och vilka följder det fick. 
Kunde få. Mina vänner klarade sig, 
men de var snubblande nära. På grund 
av dessa tjallare i Sverige.

Det handlar inte om vem som hörde 
till vilket parti eller inte. Jag vet folk som 
var med i SED i DDR och ändå gjorde 
ett hästjobb för den konstnärliga 
friheten, bara för att snabbt avskedas 
då muren föll.

Jag vet nog vilka som var modiga 
och vågade gå emot, då det inte  

alltid var opportunt. Sin tids Pussy Riot. 
Fast någon annanstans.

Vi behöver alla litet hjälp av någon 
Pussy Riot. Här som där. Låt dem 
komma riktigt nära.

Öppna till att börja med arkiven, där 
tjallarna döljs.

Skönt om saker kommer fram i ljuset. 
Det är allt smygande som är farligt.

Någon annan gång ska jag berätta 
om alla modiga människor jag träffade  
i Tyska Demokratiska Republiken.  
För dem ska jag berätta, vad som står 
i de svenska arkiven, när de öppnas. 
Till dess ger jag sista ordet till Sarah 
Kirsch: ”Jag älskar inte den intighet, 
som råder hos oss.”

 
Thomas Millroth

”Det var enda gången jag försade 
mig. Det räckte. Någon av dessa 
bekanta angav mig. tjallade.”

Illustration: illustratedbyem
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FILMeN oM MItt LIV

Psykisk kärlek som blir fysisk kärlek.  
När du inte bara ler av tankarna utan  
hela hjärtat värker av kärlek. Det är väl 
den häftigaste känslan i hela världen.  
Att stå på en uteservering sista helgen 
på sommaren, dricka mellanöl och 
skratta med människor som jag har känt 
i sju minuter. Precis som jag önskar  
att det fanns målkameror i fotboll så 
önskar jag att det fanns en osynlig 
kamera som följde mig vart jag än gick 
och dokumenterade varenda sekund av 
mitt liv. Vissa saker hade jag säkert inte 
velat se i efterhand. Vissa stunder vill 
man helt enkelt inte vara med om igen.  
Men de allra flesta minnen vill jag 
spara i en liten burk och ta fram när 
jag är gammal och de underbara 
ögonblicken från mina yngre dar blir 
blekare och svårare att minnas. Är så  
fruktansvärt rädd för att glömma bort 
känslan av hur det kändes första 
gången jag satt bakom honom på 
mopeden, höll händerna innanför 
hans varma jacka och andades in  
hans främmande doft, hur det var att  
komma in på klubben med kändisar 
uppskrivna på listan och dricka fire-
balls tills sommarnatten snurrade och 
fötterna dansade per automatik, hur 
jag tittade på fotboll en hel natt i min 
nya favoritfamn och glömde bort den 
här väckarklockan som skulle ringa 
om fyra timmar, hur jag spenderade 
mina två sista hundralappar på en ny 
tröja och en flaska vin för att sedan leva 
på knäckebröd i fem dagar tills lönen 
kom, hur jag visste att ingen dröm var 
för stor för att förverkliga, hur jag varje 
dag vaknade och ville somna om men 
ändrade mig lika snabbt igen när jag 
insåg hur mycket jag älskade mitt jobb 
(förstår ni hur få det är som älskar att 
göra det dom gör och förstår ni hur 
sorgligt detta är?), hur jag varje dag 
kollade mig i spegeln och sa till mig 
själv hur bra jag är, att jag åt pasta två 
veckor i rad om jag kände för det och 
drack tjugonio drinkar på en tisdag om 
jag kände för det, att jag fick mig själv 
och folk i min omgivning att skratta och 
må bra, att jag flyttade till nya länder 
och städer utan att känna en kotte och 
byggde upp ett nytt, eget liv, att jag 
skaffade egna trygga ben att stå på 
efter arton år av svek och oro, att jag 
visste hur det var att vara så glad att 
hjärtat värkte. 

Glömmer jag detta, då vill jag fan  
inte vara med längre. Var är min osynliga  
kamera som ska följa mig genom livets 
härliga och mindre härliga dagar?  
Jag vill ju spela upp min film för mig själv  
när den är färdig. Allt ska finnas med. 
Inget eller ingen ska glömmas. Filmen 
om mitt liv. Vill så jävla gärna ha den.

Claudia Cavalli

DeN KINeSISKA eSPReSSoMASKINeN

I förrgår tackade jag ja. Jag vet inte vad  
som flög i mig men i ett obevakat ögon-
blick föll jag till föga och tackade ja.  
Jag övertog en espressomaskin av 
en bekant som fått den och inte ville 
ha den. Hur många telefoner, mixers, 
mikrovågsugnar, kaffebryggare och 
tv-apparater har man inte tackat nej till 
genom åren? Jag har för länge sedan 
slutat se dessa potentiella gåvor som  
omsorger om min välfärd för att istället 
ana en bakomliggande egoism hos 
givaren: att ge bort en elektrisk pryl 
innebär att slipper man åka till en sop- 
sortering för miljöfarligt avfall. Men man  
behöver faktiskt inte ens tacka nej, man  
behöver inte ens bli tillfrågad, för att 
sitta med någon mojäng i knät som 
man aldrig önskat sig. När jag flyttade 
in i min lägenhet hade killen som flyttat 
ut lämnat sin dvd-spelare på hatthyllan 
med motiveringen att han inte orkade 
ta den med sig. Är det en stor dvd? 
Ungefär som ett C4-kuvert. Är den 
tung? Vikt: 700 gram. Skulle han flytta 
långt? In i porten bredvid. Fungerar 
den? Alldeles utmärkt.

I min bekantskapskrets är det inte 
ovanligt att folk byter telefon var tredje 
månad. Har vi glömt hur det var under 
vår uppväxt på sextio- och sjuttiotalet? 
Varje normalfamilj/hushåll hade en (1) 
och samma telefon mellan 1965-1980. 
Så fattig var tillvaron.

Kanske en söndagskväll i månaden 
brukar jag samla ihop tidningar, 
tomflaskor, batterier, pizzakartonger, 
emballage och gå till sopstationen.  
Det är ett litet gäng som brukar samlas  
där … det är jag och … tre fyra pension- 
ärer … Vi rör oss målmedvetet fram  
och tillbaka mellan de gröna 
containrarna i kvällsmörkret som om  
vi vore ute på ett uppdrag. Vi kollar  
noggrant in varandra så att inte tidning- 
arna hamnar i kartongcontainern,  

så att plastförpackningarna inte hamnar 
i metallcontainern. Varje rörelse  
registreras, ibland undrar man vad som  
skulle hända om man glömde att skruva  
av metallkorken på flaskan innan man 
hivar den i containern för ofärgat glas?  
Bäst att inte tänka på det. Samtidigt 
kan vi konstatera att berget av 
elektronik på marken bakom tidnings- 
containern växt sedan sist: kaffe-
bryggare, eltandborstar, kylskåp, 
scannrar …

1975-1980 trodde vi att vi i Sverige 
hade avskaffat klassgränserna. 
Så moderna var vi. I själva verket 
har klassgränserna aldrig varit 
tydligare. Den gick mellan dem 
som hade och dem som inte hade 
fjärrkontroll till tv:n.

Av princip har jag aldrig ägt en 
kaffebryggare. Nu äger jag en 
espressomaskin. Jag vet inte var det 
ställer mig i statushierarkin men jag 
känner mig nyrik även om det säkert är 
tolv år sedan espressomaskin var årets 
julklapp. Den är så plastig (att man får 
räkna med utslag och astma) och ful att 
den enda tänkbara placeringen är på 
fönsterbrädet i köket bakom gardinen.  
Blir det bra espresso? Nja. Men om 
man struntar i instruktionerna och tar  
hälften så mycket vatten och tredubbelt  
så mycket espresso så får man hyfsat 
gott kaffe. När ångmolnet lagt sig och 
doften av fräsch java sprider sig i köket 
kan jag frammana om inte bilder av 
Lissabon så i alla fall norra Tyskland. 
Jag antar att man inte kan begära så 
mycket mer av en espressomaskin 
tillverkad i Kina. Jag är speciellt förtjust 
i det där ångmolnet. Det rengör både 
insidan av köksfönstret och ångtvättar 
köksgardinen. Sådana prylar har jag 
ingenting emot.

 
Magnus Ödmark

MIN BIL FICK SIN DÖDSDoM IDAg

Min bil fick sin dödsdom idag. Eller ja, den går att 
uppliva med hjälp av pengar den tyvärr inte är värd. 
Min käre gamle bil, en Citroën XM, som har gett 
oss så många minnen. Ett riktigt pansarskepp med 
lastkapacitet som kan få långtradarchaffisar gröna 
av avund. Den föddes 1999 i Frankrike och kom i min 
ägo 2003. Den har kostat oss mycket pengar, men 
var för sin tid riktigt hightech. Jag har kört syntar och 
mat i en härlig blandning till alla mina projekt. Vi har 
åkt på semestrar med familjen. Vi har skrattat i den 
och vi har gråtit.

När vi var på väg till Polenfärjan sa min yngsta 
dotter Engla: De där palockerna, har de lassi (en i 
högsta grad indisk youghurtdryck)? Nej, svarade jag 
och upplyste henne om att det inte heter palocker. 
Nä, nä, polarna då… Svarade hon.

Fem minuter senare körde vi på färjan, men vi hade 
fått punktering och ytterligare fem minuter därefter 
var vi på väg hem.

En lite mer traumatisk upplevelse var när vi badade  
på det där badet ni vet, vid Jönköping. Vi var på lång- 
semester i Sverige och hade tagit med oss marsvinen.  
Två vuxna och tre marsvinsungar (vilket var konstigt 
eftersom vi trodde att vi hade två hannar?). Vi var 
dumma nog att lämna dem i bilen medan vi badade 
och när vi kom tillbaka, så var de helt utmattade av 
värmeslag och dog under den hastiga färden mot 
vårt nästa mål; Norrköping. Vi gjorde allt vi kunde, 
körde för snabbt med rutorna neddragna, våra barn 
i blöta badkläder, gråtande och vid ankomst halvt 
ihjälfrusna. Ja, marsvinsungarna klarade sig på 
grund av sin ståndaktiga mor som ammade dem till 
sin död (och vi som matade dem med nappflaska 
hela natten). Värre var det med mina barn. Detta var 
första gången som de fick vara med om något så 
oreparerbart som döden och det var inte roligt.

Desto roligare var det bara någon vecka tidigare, 
när vi bokade rum i Köpenhamn och frågade om vi 
kunde ta med oss marsvin på rummet. Det roliga 
är att marsvin på danska betyder tumlare. De sade 
att det gick bra, men de lät väldigt konfunderade. 
Tänk er bilden av en barnfamilj släpandes på en 
tumlare uppför trapporna i lobbyn. Ja ja, de tänkte väl; 
svenskar…

Jag vill i alla fall tacka min bil för allt: Tack bilen!
Nu till någonting helt annat.
Jag jobbar som ni vet med fisk bland annat, och jag 

fick höra en mycket rolig historia häromdagen.
På ett rökeri någonstans i Skåne, så skulle det 

köpas ostron. Damen som ville handla frågade:
Kommer ostronen från Bretagne eller Normandie?
Expediten svarade:
Nä, nä, här kommer alla ostronen från Frankrike…

/Jonas ”Jaha, då kör man inte franskt längre” Jonasson

INDIeN INtAR ARKeN

Dagens Indien fyller Arken med en diptyk där 
samtidskonst möter ett synnerligen spetsigt mode  
i en storslagen och färgsprakande allians.

Den indiska konstscenen har utvecklats explosivt 
under de senaste tjugo åren – sannolikt till följd av 
en hög ekonomisk tillväxt som möjliggjort – och ses 
av många som ett kraftcenter i den internationella 
konstvärlden. Och kring detta faktum har Arken 
nu byggt sin hittills  största utställning som en del 
av samarbetsprojektet India Today/Copenhagen 
Tomorrow, vars syfte är ett ömsesidigt utbyte inom 
sektorerna kultur, vetenskap och handel. Och som 
under hösten kommer att generera en lång rad 
kulturevenemang i Köpenhamn.

Till konstdelen av den indiska diptyken – ART 
NOW – har Arken bjudit in tretton ledande konstnärer,  
från huvudsakligen Delhi och Mumbai, med arbeten 
som spänner från installation och skulptur till stor- 
formatigt måleri – verk som i många fall skapats 
enkom för denna utställning.

Att hitta gemensamma tendenser och nämnare går 
inte eftersom facetterna är alldeles för många men 
även om formspråket är globalt finns i de allra flesta 
fall en tråd tillbaka till den traditionella kulturen.

Subodh Gupta installerar således ett antal höga  
glänsande mässingsspiror som befriade från sina  
religiösa attribut förvandlas till objekt, medan gruppen  
Thukral&Tagra med verket Flykten byggt upp en 
flygplansinteriör mellan väggar täckta av medvetet 
kitschigt och Bollywoodflörtande måleri. Samtidigt 
som Sheela Gowda flätat ett fyra kilometer långt rep 
av pilgrimers hår knutet kring kromade stötfångare, 
vilket anknyter till en lyckobringande hinduisk ritual.

Starkast intryck gör ändå Atul Dodiya som skapat 
och bemålat åtta metalljalusier av den typ som 
indiska butiksägare sluter sina fönster och dörrar 
med till kvällen.

Här handlar det konsekvent om dubbelbilder, en 
på jalusien och en bakom – ungefär som när man 
öppnar en adventskalender. Bland motiven återfinns 
Munchs ångestladdade skri placerat på hotellet Taj 
Mahal Palace direkt efter terrorattacken 2008, och 
under denna bild finner vi en självspäkare. Invid ett 
annat jalusi på vilket en brittisk soldat piskar en indisk 
självständighetsivrare.

FASHION NOW heter diptykens andra halva som 

tar fasta på sju indiska modeskapares 
kreationer, och nu handlar det 
uteslutande om extrem-exklusiva 
haute coutureplagg skapade som 
unika objekt.

Här sneglas hela tiden hämningslöst 
på västerlandet, även om en del plagg 
knyter an till klassiskt inhemskt broderi 
av den typ som europeiska modehus 
köpt från Indien i mer än hundra år.

Förvisso ser jag stilfulla lång-
klänningar och häftiga ensembler men 
också rena fantasikostymer. De senare 
på en skala mellan maskerad och 
Oskar Schlemmers triadiska balett 
från 1922. 

Om man glömmer att det handlar 
om kläder fungerar kreationerna som 
skulpturala objekt. Men inte som en 
pendang till utställningens stora och 
omfattande presentation av det vi 
vanligtvis kallar bildkonst. 

Avslutningsvis presenteras ett läsrum 
med möbler designade av den indisk-
skotska formgivarduon Doshi Levien.

Det är ytterst elegant – med fåtöljer 
ritade av en andlig kusin till Arne 
Jacobsen, och installerade speglar  
i utpräglad art decostil. 

Utställningen pågår till den 13 
januari.

C-J CHARPENTIER

Ravinder Reddy
Utan titel, polyester och glasfiber, 2007-2008
Manish Arora: Karusellklänning, 2009

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

MANNeN MeD SetAReN

På Hichjatorget, en liten bit från 
rulltrapporna till tunnelbanestationen, 
ser man ofta en man och hans lilla setar.  
Han håller i instrumentet såsom andra 
skulle hålla ett spinkigt barn i handen 
när han sitter på trottoarkanten, eller  
under ett träd, eller vid någon av 
affärerna på torget och skapar en  
bubbla kring sig så att intuitiva fot-
gängare ibland får gå runt honom för 
att inte spräcka något. 

Det är svårt att höra melodierna 
från hans setar för alla köpmän som 
skriker ut sina priser, linjetaxichaufförer 
som skriker ut sina destinationer, 
förbipasserare som skriker ut sina 
privata mobilsamtal för att överrösta 
köpmännen och taxichaufförerna.  
Då och då ger någon honom ett par 
mynt och det händer att han tittar 
förvånad och förolämpad på personen, 
lyfter upp mynten från marken och 
kastar dem tillbaka mot välgöraren. 
Andra gånger stoppar han in mynten  
i fickan och fortsätter sedan att smeka 
strängarna på sin setar . 

En del köpmän jagar bort honom 
från sina ingångar. Andra ger honom 
lunch i utbyte mot att han äter det 
någonannanstans. En gång, när 
många kvinnor kom till torget och höll 
upp plakat och skrek först slagord till 
alla som ville höra och sedan glåpord 
mot poliserna som rensade bort dem, 
kom det en fotograf till torget. Det är 
enda gången, vad vi vet, som mannen 
fångats på bild. För där, på en av 
bilderna, ser man någon sitta i sin egen 
bubbla bara några steg från kvinnorna 
som förs bort. Den unge fotografen 
upptäckte mannen först när han laddat 
upp bilden på sin hemsida och folk 
började kommentera och undra vem 
det var?  

”Vem jag är?” Mannen tittade på 
fotografen som var tillbaka på torget. 

Från nära håll såg fotografen hur ung  
mannen med setaren egentligen var. 
Mycket yngre än han förväntat sig. 
Kanske till och med yngre än honom 
själv. 

”Ja, jag undrar … Jag var här och 
fotograferade demonstrationen och du 
är med på ett av mina foton”

”Demonstration?”
”Ja … feministerna!”
”… ?!”
”Alla kvinnor som var här. Du såg väl 

dom? Och polisen och alla polisbilar”
Mannen nickade långsamt men det 

var uppenbart att allt var nyheter för 
honom.

”Så jag undrar vem … Jag undrar 
vad du gör här?”

Mannen höll upp sin setar. 
”Ja, jo det fattar jag ju. Men jag 

tänkte om du kan berätta lite om –” 
Mannen tittade ner och placerade 

fingrarna i rätt position på strängarna. 
”Ja, alltså lite om hur du hamnade 

här och –”
Pekfingret drogs över alla strängar 

och huvudet lutades aningen åt höger.
”Och kanske nåt mer om dig själv? 

Det är jättemånga som är nyfikna”
Och där försvann han. Den unge 

fotografen var nästan säker på att ha 
bevittnat det exakta ögonblicket. 

Vad hände sen? Undrade 
crazysexycool@sexee.org

Sen spelade han i 3 timmar. Kanske 
mer. Vet inte. Jag stack iaf efter 3, 
svarade fotografen i kommentarsfältet på 
sin hemsida.

När mannen tittade upp igen efter  
en stund stod ingen framför honom.  
Folk gick förbi som vanligt och någon 
slängde honom ett mynt som mannen 
stoppade ner i fickan. Så han hade 
inbillat sig? Ingen hade ställt frågor.  
Han andades ut. Eller så suckade han. 
I vilket fall som helst torkade han bort 
svetten från ansiktet och händerna.  
Han lät sig köras bort från en affärsingång, 
satte sig ner vid ett träd och slängde till- 
baka ett par mynt mot en förvånad kvinna 
som mumlade något om underliga tider, 
skakade på huvudet och gick ner till 
tunnelbanestationen. Och mannen, han 
satt kvar på Hichjatorget och fortsatte 
att spela tyst på sin setar och tänka på 
sin sång:

”tusen glada tofsvipor     
finns i dina ögon  
tusen tysta kanariefåglar  i min hals     
Kärleken      
om den ändå hade en tunga att tala”
(dikt av den iranske poeten Ahmad 
Shamlou som heter ”Om kärlek”)

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

Översättning: 
Lotta Askaner Bergström

I år har den 6 augusti en speciell 
betydelse. Minnesdagen infaller 
nämligen inte långt före den 50:e 
minnesdagen för ”den farligaste 
stunden i mänsklighetens historia”, 
som historikern och rådgivaren till  
John F. Kennedy, Arthur M. Schlesinger  
Jr, kallar Kubakrisen.

I det senaste numret av den ameri-
kanska tidskriften Foreign Affairs 
skriver Graham Allison att Kennedy 
”gav sådana order som han visste 
skulle öka risken inte bara för krig 
utan för kärnvapenkrig” med ungefär 
50 procent. Allison tror att det var en 
realistisk uppskattning.

Kennedy beordrade hög kärnvapen-
beredskap som tillät att ”Natoflyg  
med turkiska piloter… (eller andra)… 
skulle lyfta, flyga till Moskva och släppa 
en bomb.”

Ingen kunde vara mer förfärad över  
att det skulle finnas sovjetiska ballist-
iska robotar i Kuba än de som ett halvår 
tidigare hade bestämt att liknande 
pjäser skulle placeras i Okinawa, 
otvivelaktigt riktade mot Kina, när det 
var spänt läge i området.

Kennedy förde Ordförande Nikita  
Chrusjtjov ”till randen av ett kärnvapen- 
krig. Han tittade ner över kanten och 
vågade inte göra det”, enligt general 
David Burchinal som vid den tiden var  
en av de högst rankade inom Pentagons  
strategiska avdelning. Men vi kan inte 
alltid lita på en så sund eftertanke.

Chrusjtjov accepterade en lösning 
som Kennedy hade kokat ihop, vilket  
avslutade krisen precis innan det skulle  
bli krig. Den djärvaste ingrediensen 
i lösningen, skriver Allison, var ”ett 
hemligt sötningsmedel; löfte om 
tillbakadragande av amerikanska 
ballistiska robotar från Turkiet inom 
ett halvår efter att krisen var över.” 
Dessa var föråldrade robotar som 
ersattes med mycket mer dödliga, och 
svårangripliga; det ubåtsbaserade 
Polaris-systemet.

Alltså, även inför hotet av ett 

ofattbart destruktivt krig var det nöd- 
vändigt att inpränta principen att USA  
har ensidig rätt att placera kärnvapen-
robotar var som helst. Några riktades 
mot Kina eller Rysslands gränser. 
Tidigare hade Sovjetunionen inte 
placerat några ballistiska robotar 
utanför sitt lands gränser. Naturligtvis 
har USA försökt att rättfärdiga sitt 
agerande, men jag tycker inte att 
förklaringarna håller för en analys.

En annan princip som hänger ihop  
med principen att bara USA får 
utplacera robotar, är att Kuba inte hade  
rätt att ha robotar i sitt försvar mot det  
som verkade vara en överhängande 
amerikansk invasion. I planerna för 
Kennedys aktioner mot terrorister, 
Operation Mongoose, ingick ”öppen  
revolt och störtande av kommunist-
regimen” i oktober 1962, samma 
månad som robotkrisen ägde rum.  
Vidare står det i planerna att ”om 
operationen ska lyckas krävs beslutsam  
amerikansk intervention.”

I USA brukar terroristaktionerna 
mot Kuba, Operation Mongoose, 
avfärdas som något betydelselöst 
rackartyg som CIA höll på med. Det är 
förstås inte förvånande att offren ser 
annorlunda på saken. Äntligen kan  
vi höra deras röster, i Keith Bolenders 
bok ”Voices from the Other Side: 
An Oral History of Terrorism Against 
Cuba.”

Händelserna i oktober 1962 anses  
av många vara Kennedys triumf-
ögonblick. Allison beskriver dem som 
”en guide för hur man desarmerar 
konflikter, hanterar stormaktsrelationer 
och fattar kloka utrikespolitiska beslut 
i största allmänhet.” Och i synnerhet, 
USA:s aktuella konflikter med Iran  
och Kina.

Katastrofen var farligt nära 1962. 
Sedan dess har det inte saknats 
farofyllda ögonblick. Under de sista  
dagarna av kriget mellan araber och  
Israel 1973 beordrade utrikesminister  
Henry Kissinger högsta kärnvapen-

beredskap. Indien och Pakistan har  
varit nära ett kärnvapenkrig. Det har  
funnits otaliga fall då mänsklig 
intervention har avbrutit kärnvapen-
attacker precis innan de skulle avfyras  
efter felaktiga utslag från automat-
iserade system. Det finns mycket att 
tänka på den 6 augusti.

Som så många andra anser 
Allison att Irans kärnprogram är den 
svåraste krisen idag: ”en ännu mer 
komplex utmaning för de amerikanska 
beslutsfattarna än Kubakrisen” på 
grund av hotet om israelisk bombning.

Kriget mot Iran är redan på väg. 
Vetenskapsmän har mördats och 
landets pressas ekonomiskt; läget 
har nått en nivå av ”icke förklarat krig”, 
enligt Iranspecialisten Gary Sicks 
bedömning.

Ett modernt cyberkrig förs mot 
Iran, vilket man är mycket stolt över. 
Pentagon anser att cyberkrig är 
”en krigshandling” som rättfärdigar 
den som blir anfallen att använda 
traditionell militärmakt”, rapporterar 
tidningen Wall Street Journal. Med det 
vanliga undantaget förstås: inte om 
förövaren är USA eller någon som är 
allierad med USA.

Hotet från Iran har nyligen beskrivits 
av general Giora Eiland, en av Israels 
högsta militärstrateger. Han beskrivs 
som ”en av de mest geniala och 
produktiva tänkare som den israeliska 
militären någonsin har frambringat.” 
Det mest trovärdiga av de hot han 
beskriver är att ”en konfrontation vid 
våra gränser kommer att ske i form 

av iranskt kärnvapen.” Israel skulle därför kunna 
vara förhindrat att svara med våld. Eiland är av 
samma åsikt som Pentagon och den amerikanska 
underrättelsetjänsten, som också anser att Irans 
värsta hot är avskräckning.

Den nuvarande upptrappningen av det ”icke 
förklarade kriget” mot Iran gör att hotet om ett 
oavsiktligt storskaligt krig ökar. Ett exempel på det 
gavs för några månader sedan när ett amerikanskt 
fartyg, som ingår i den stora arsenalen av militär 
utrustning i Persiska viken, besköt en liten fiskebåt 
och dödade en indisk besättningsman och sårade 
minst tre andra. Det behövs inte mycket för att sätta 
igång ett stort krig.

Ett förnuftigt sätt att undvika sådana fruktansvärda 
konsekvenser är att uppfylla ”målet att etablera en 
zon fri från massförstörelsevapen samt alla robotar 
för avfyrning av sådana i Mellanöstern, och ett globalt 
förbud mot kemiska vapen”, enligt Säkerhetsrådets 
resolution 687 från april 1991. Den resolutionen 
åberopade USA och Storbritannien för att försöka  
få en tunn laglig täckmantel för sin invasion av Irak tolv 
år senare.

Det målet har de arabiska staterna och Iran haft 
sedan 1974. Det har fått stöd av så många att det 
numera är något som nästan alla är överens om 
globalt sett, åtminstone formellt. En konferens där 

man försöker se hur en sådan överenskommelse kan 
komma till stånd, ska eventuellt äga rum i december.

Det kommer inte att hända mycket om inte väst-
världen stödjer förslaget mangrant. Om inte tillfället 
grips blir skuggorna som förmörkat världen sedan 
den ödesdigra 6 augusti ännu längre.

© 2012 Noam Chomsky

N. Chomsky

I skuggan av Hiroshima
Den 6 augusti, minnesdagen av bomben i Hiroshima, borde vara en dag för dystra tankar. Inte bara tankar 
på det som hände 1945, men också på vad som blev tydligt då: att människorna, i sin strävan att bli allt mer 
destruktiva, till slut hade hittat fram till den yttersta gränsen.

”Natoflyg med turkiska piloter… 
(eller andra)… skulle lyfta, flyga till 
Moskva och släppa en bomb.”

Att LÄSA MUSIKBIogRAFIeR – eN HANDLeDNINg

För ett par år sedan fick jag oväntat 
ett helt nytt fritidsintresse – att läsa 
musikbiografier. Det utvecklades till 
en mani och blev snart beroende-
framkallande. Sedan dess har jag plöjt  
flera dussin biografier om eller av kända  
rockmusiker, för det mesta mina 
gamla idoler från 60- och 70-talet. 
De är oftast mycket underhållande. 
Jag kan alltså rekommendera denna 
sysselsättning – dock med vissa 
förbehåll. Det finns en hel del speciella 
särdrag hos genren man bör vara 
medveten om och jag har här samlat 
lite tips om hur man bäst angriper en 
musikbiografi. 

En varning bör utfärdas med en  
gång: biografierna är inte alltid 
– faktiskt sällan – någon särskilt 
högstående litterär eller har någon 
vidare kvalitet rent stilistiskt. Man gör  
därför klokt i att avnjuta dem med måtta.  
Varva gärna med vanliga böcker, dvs  
deckare, romaner, klassiker eller vad ni  
nu brukar läsa till vardags. Läs exempel- 
vis varannan musikbiografi/varannan 
vanlig roman. 

För det första tenderar musik-
biografierna att följa ett och samma 
inbyggda mönster och är stöpta  
i ungefär samma form. Med ett undan- 
tag – se nedan – har alla biografier jag 
läst varit sammansatta av fyra ungefär 
lika långa delar, i den här ordningen:  
1) Uppväxt och genombrott; 2) 
Perioden på toppen; 3) Tiden fram till 
idag; 4) Diskografi. För det andra kan 
musikbiografierna delas in i två huvud- 
kategorier som skiljer sig markant åt: 
de är antingen självbiografier eller 
biografier skrivna av en riktig författare. 
De förstnämnda, dvs de som är skrivna 
av huvudpersonen själv, har oftast 
avsevärda stilistiska brister. Man gör 
klokt i att vara en smula försiktig med 
självbiografierna.

1) Uppväxt och genombrott: 
Denna del är vanligtvis bäst. Det är 
nyfikenheten på musikerns bakgrund 
och familj som driver mig att ständigt 
börja med nya biografier. Visst är det 
fascinerande att få reda på att Ron 
Woods familj var flod-zigenare (”river 
gypsies”) och han är uppvuxen i ett 
hem där man sjöng allsång långt in på 
nätterna? Att Paul McCartneys pappa 
spelade för brödfödan i ett vaudeville-
band (vilket förklarar märkliga Beatles-
låtar som ”When I’m sixty-four” och 
”Maxwell’s silver hammer”), att James 
Brown jobbade som skoputsare och 
satt inne för mord och väpnat rån innan 
han ens började tänka på att sjunga är 
inte mindre fascinerande. Uppväxt och 
genombrotts-delen brukar bestå av ca 
100-150 sidor, har alltid ett lyckligt slut 
och är en garanterad framgångssaga. 
Vi får följa huvudpersonen från födseln 
till genombrottet som världskänd, 
stenrik och hyllad elitmusiker.  
Vem gillar inte sånt?

2) Perioden på toppen. Här börjar 
det bli enahanda och lite tråkigt. 
Framgång på framgång radas upp  
på ett malande sätt, gärna kryddat 
med försäljningssiffror och intjänade 
dollarmiljoner. Om det är en självbio-
grafi kan denna del dessutom vara  

skrytsam på ett oklädsamt sätt. I många fall fram-
kommer rena pinsamheter, t.ex. de monumentala 
mängder alkohol och droger som man lyckas sätta 
i sig (förekommer i så gott som alla autobiografier, 
men Johnny Cash och Keith Richards är speciellt 
tydliga exempel), antalet hotellrum och TV-apparater 
som slås sönder (Ian McLagan i Faces), kvinnosynen 
(Clarence Clemons), eller storleken på det egna 
könsorganet (Levon Helm i The Band). 

Om biografin däremot har skrivits av en etablerad 
författare eller journalist kan del 2, Perioden på 
toppen, vara betydligt intressantare. Man lägger 
då ofta större tyngd på intressanta detaljer om 
skivproduktion, inspelningsmusiker och analyser  
av skivorna och låtarna. Ett bra exempel är ”Shakey: 
Neil Young’s biography” av Jimmy McDonough. 

Ett annat exempel på en innehållsrik del 2 är 
”Leonard Cohen: A remarkable life” av Anthony 
Reynolds. Här får man en halsbrytande beskrivning 
av hur demonproducenten Phil Spector ledde 
inspelningen av Leonard Cohens album från 70-talet 
”Death of a Ladies Man”, med en whiskyflaska i ena 
handen och en Magnumrevolver i den andra. Spector 
kidnappade de inspelade banden där Cohen bara 
hade fått lägga en tillfällig stödsång, och mixade och 
mastrade färdigt dem på hemlig ort utan att tillfråga 
Cohen. Albumet har en extrem ljudbild och Leonard 
Cohens sång är halvhjärtad. Skivan är förfärlig anser 
de flesta. I mitt tycke tillhör den Leonard Cohens bästa. 

3) Tiden fram till idag. Den tredje delen beskriver 
tidsperioden när musikern i princip har lagt av.  
Jag slutar ofta läsa biografierna någonstans i denna 
del. Musikern befinner sig här alltså i en nerförs-
backe och det brukar bli en smula deprimerande.  
Man märker också ofta en underton av bitterhet  
i denna del. Huvudpersonen försörjer sig kanske 
på ströjobb i utkanten av showbiz långt ifrån stor-
hetstiden (Ian MacLagan, James Brown), eller anser 
sig övergiven och lurad på pengar och ära av vissa  
bandmedlemmar (Levon Helm). En särskilt tråkig 
berättelse är den om John Fogerty (”Bad Moon 
Rising: The Unauthorized history of Creedence 
Clearwater Revival”, av Hank Bordowitz). Fogerty 
var övertygad om att han själv kunde spela alla 
instrument bättre än de andra medlemmarna  
i Creedence, hoppade av och satsade på en egen 
karriär som kapitalt misslyckades. Han har sedan 
dess befunnit sig i ständig juridisk fejd med övriga 
bandmedlemmar och sitt gamla skivbolag om 
rättigheterna till både sina låtar och bandnamnet. 

4) Diskografin, den sista delen, består av ca  
100-150 sidor med uppräkningar av alla singlar, 
LP-skivor och CD-skivor där artisten medverkar.  
Den sträckläser man naturligtvis inte utan kan 
användas som referens och uppslagsverk.

Det finns ett lysande undantag till alla dessa gene- 
raliseringar, nämligen ”Chronicles” av Bob Dylan.  
Den är inte en livs- och framgångsberättelse  
i vanlig mening utan består av en handfull separata 
betraktelser från olika perioder i Dylans liv. Vi får till 
exempel inte reda på något om hans uppväxt, mer  
än hur han som skolgrabb kom på sitt artistnam,  
Bob Dylan. Detta beskrivs i mitten nånstans. 
Stilistiskt är den av nobelprisklass. 

Dylan förekommer förresten på ett eller annat sätt  
i så gott som alla andra musikbiografier jag har läst.  
Han beskrivs då alltid utan detaljer som en tämligen  
alldaglig, anonym figur som inte säger speciellt 
mycket, men som ändå tycks prägla hela rockmusik-
branschen. Det är som om Dylans ande svävar över 
alla musiker från 1900-talets senare hälft. 

Bob Dylans bok är en aning tungläst. 
Som förstabok till nybörjare rekommenderar jag 

istället ”Pink Floyd: musiken, människorna, myterna”, 
av Bengt Liljegren. Trevlig höst!

Bo Åkerström

”DoCUMeNtA” I KASSeL

En konstutställning som en gång vart 
femte år förvandlar en av Tysklands 
medelstora städer till en scen för 
samtida konst från världens alla hörn.
Europas historia är närvarande överallt  
där jag reser i Tyskland. Här i Berlin 
finns det inte en gata som inte bär ett  
minnesmärke. I Kassel detta år 2012 
där konsten överallt är närvarande 
och där det väntas upp till en miljon-
besökare tar också denna utställning 
avstamp ur 1900-talets historia som 
pendlat mellan hopp och förtvivlan. 
1955 gick konst-utställningen 
Documenta av stapeln första gången. 
Det var i ett försök att återta den nutida  
konstens position efter det att nazisterna  
förklarat det för “Entarte Kunst“ 
(Degenererad). Sedan dess sker den,  
nu vart femte år och har vuxit till att 
bli en av världens mest omtalade och 
besökta utställningar för modern konst. 

Utställningen utspelar sig i år 
samtidigt i fyra världsdelar i Kassel  
i Europa, i Alexandria i Nordafrika,  
i Banff (Kanada) i Nordamerika samt 
i Kabul i Asien. Hur förhåller vi oss till 
alla dessa platser som en kort stund 
kommer i vårt blickfång och som vi 
egentligen inte känner men som vi idag 
genom media ständigt får rapporter 
om är en av de frågor som konstnärer 
har arbetat kring. 

Den konstnärliga ledaren för årets  
utställning Carolyn Christov-Bakargiev  
har inte bara bjudit in konstnärer utan 
också forskare inom vetenskapen att  
föra ett samtal om vår nutid. I ett rum 
står en kvantfysiker och löser en mate-
matisk gåta på en svart tavla i den stora  
konsthallen Fridericianum. Runt honom  
står maskiner som undersöker ljusets 
minsta beståndsdel. I rummet surrar 
samtal i små grupper kring bord och 
svarta tavlor där någon står med en 
krita och räknar. I den stora parken 
Karlsaues ena ände finns ett kafé där 
hon bjudit in författare att sitta och 
skriva. Inget annat förväntas av dem 
än att de gör det de alltid gör, skriver. 
När jag kommer dit är det fullt av folk 
som äter goda kakor, dricker kaffe och 
talar om vad de sett. Mitt i detta myller 
sitter en ung kvinna stilla vid sin dator 
och skriver. Vid ett annat sitter två som 
läser… jag blir lycklig och tänker att 
här vill jag stanna… Carolyn Christov-
Bakargiev och hennes kollegor har 
velat skapa ett sammanhang för de  
oroliga, de som oroar sig för vår värld  
och som vill samtala om det som sker  
just nu på vår jord. Som vill se relationer  
mellan konst och vetenskap, konst och  
historia, konst och politik samt kultur  
och natur. Sven Haraldsson som är  
konstnär och scenograf på Stockholms  
stadsteater är också i Kassel för att få 
inspiration. Vi sätter oss tillsammans på 
en restaurant på kvällen och samtalar. 
Documenta blir en fantastisk spegel för 
oss. Utställningen framstår en spegel 
där tiden vi lever i tydligt framträder.  
Som hjälper oss att få perspektiv.  
I Documenta hallen finns ett rum där  
vi sätter oss för att blicka upp i 
stjärnhimlen och se jorden utifrån. 
Denna lilla blå planet i det oändliga…

Det är stort i Kassel. Det är svårt  

att orientera sig. Första dagen tycker  
jag att allt är svåröverskådligt, 
oförståeligt och jag undrar varför 
jag åkt dit. Documenta pågår inte 
bara i konsthallarna utan i parkerna, 
på husen, på järnvägstationen, på 
gatorna… Så hittar jag ett hörn där 
jag kan orientera mig där något talar 
till mig. I mitt fall är det Sanja Ivekovíc. 
Hon finns både i Neue Galleri och på 
Kulturbahnhof. Det första konstverket 
av henne jag möter utgår från ett 
fotografi hon hittat i de gamla arkiven 
i Kassel från Nazitiden. Det visar en 
åsna innanför ett taggtrådsstängsel 
på Operatorget i Kassel från år 1933 
bevakat av en nazist. Det ska vara en  
symbol för vad som händer den dumma  
medborgaren som envisas med att  
fortsätta handla av en jude. Konstverket  
hon skapat kallar hon Den Olydiga.  
På ena sidan av detta fotografi har hon 
skrivit ner namn på människor som 
deras samtid betraktat som åsnor.  
Hon har tillfogat de som trots förbud 
fortsatt att skriva, sjunga, däribland 
Anna Politkovskaja. På väggen mitte-
mot sitter i ett vitrinskåp en hel mängd 
åsnor som gosedjur. Vi varje åsna ett 
namn. Alla dessa envisa som trotsat 
och burit sitt ansvar  tungt i tider av 
svårt motstånd som tröst. Som nallen 
i min barndom som gjorde mörkret 
mindre ont. De sista två dagarna  
i Kassel vill jag bara stanna. När jag 
lämnar Kassel köper jag ett mjukisdjur  
i form av en åsna. 

Om ni är på väg vilket jag tycker att ni 
ska, det kommer att dröja 5 år till nästa 
gång, så rekommenderar jag er att 
börja i Norra hallen på Kulturbahnhof . 
Ta en guidad tur med någon av dessa 
tolkar som genom sin personlighet 
låter oss få möta konsten. I mitt fall var 
det igenom en ung socialarbetare som 
visade det hon såg under två timmar.  
Sedan kunde vi gå vidare för oss 
själva… Hon öppnade ett samtal.  
Det finns 150 som hon som 
Documenta anställt från samhällets 
alla hörn som guider. Inte experter 
som påstår att det finns ett sätt att se 
på konsten utan ger oss som följer en 
personlig inblick i detta myller av liv 
som är Documenta. 

Marika Lagercrantz
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Månadens 
klassiker

Vad gör vi av våra dagar? Livet är 
tomt och innehållslöst om vi inte fyller 
det med någonting, har vi lärt oss av 
pastor Jansson. I revyfinalerna vänder 
sig Hasse & Tage många gånger direkt 
till publiken, ibland för att höja dess 
livskänsla, ibland med uppmaningen 
att rätt ta till vara på tiden. Tydligast 
blir det i finalen till Fröken Fleggmans 
mustasch:

Veckan innehåller mest
... vånda!
Men på fredag ska en fest
... stånda!
Och på lördag sitter man och 
suckar att i övermorgon är det
... månda’!
Tappa inte din livs-
... gnista!
Efter måndag kommer dock
... tisda’!
Ty bananen i din kassakista, den 
var säkert inte världens
... sista!

I sin bok Typer lanserar Tage  
Danielsson begreppet ”levnadsklåpare”  
(i motsats till levnadskonstnär) om dem 
som arbetar så hårt för att höja sin 
levnadsstandard att de glömmer bort 
att leva, och samma tema återkommer 
i sången ”Vi har det bra” från revyn 
Konstgjorda Pompe (1963).

Grip dagen, alltså - och Hasse & 
Tage är aldrig så inspirerade som när 
de besjunger livets alla glädjeämnen, 
mat, dryck, konst, kärlek, sex. I Fröken  
Fleggmans mustasch brister Gösta  
Ekman ut i en hyllning till kvinnokroppen  
(”de har ju mjukare skinn / och de har  
rundare slut / och där damer går in /  
där går herrarna ut”), och i Spader, 

Madame! (1969) jublar hela ensemblen  
över den livgivande solen (”Hej alla 
glada! / Hej alla glada! / Solen är balla 
jättekulan!”). ”Ät, drick, och var glad” är  
ett bibelord som Hasse Alfredson ofta  
och gärna citerar, till exempel i hans 
bidrag till Göteborgs filmfestivals 
stafettfilm 90 minuter 90-tal (1996).

Denna lyckliga hedonism genom-
syrar allt vad Hasse & Tage gjort, även 
deras politiska satirer. Man märker det 
på bildspråket - när Tage Danielsson 
skriver en dagsvers om regeringens 
mediepolitik är metaforen självklar: 
han liknar Sveriges Radio vid en 
jättekvinna, så hårt åtsnörd i midjan att 
kroppen gått av på mitten:

En så vesen glädjeflicka
gör en sällan glad i håg,
för hon saknar ju den spricka
vari roligheten låg.

När han skriver en dikt om vikten av att 
kunna se nyanser går associationerna  
i samma riktning: ”flickor är vackra båd’ 
fram och bak / liv är en mångfacetterad 
sak”.Motviljan mot slentrian och rutin  
fick sin praktiska tillämpning i de 
improviserade avdelningar som Hasse 
& Tage ofta la in i sina revyer, det gäller 
Lindemanmonologerna i synnerhet. 
Släkten Lindeman lever i en värld där  
ingenting är vad det från början verkar:  
allting flyter och anything goes. Världen  
förändras från den ena sekunden till 
den andra, från den ena meningen till 
den andra, och logiken står hjälplös. 
Lindemanfiguren själv är mänsklig, 
alltför mänsklig. Han är helt styrd av 
sina känslor, vare sig det är fåfänga, 
stolthet, vrede eller självömkan. Han är 
lika paradoxal som livet självt.

Det händer ofta att man läser satirer 
som verkar födda ur en ilska över att 
världen (och människorna) vägrar att 
anpassa sig efter satirikernas ideal. 
Om inte verkligheten stämmer med 
teorin, så mycket värre för verkligheten 
- det tycks vara den allmänna attityden.  
Hasse & Tages satir är av ett annat slag.  
De utgår istället från sin upplevelse av  
världen som något bräckligt och skört,  
något som måste skyddas. De är inga 
revolutionärer, de vill hellre försvara 
världen än förändra den. Politiken är 
inget självändamål, utan ett nödvän-
digt ont för att stoppa de krafter som 
vill släcka den balla jättekulan för oss:

Här står nu en höstdag 
förtrollande skön och pockar på 
uppmärksamhet.
Och här sitter jag med mitt klank 
om miljön, en ständigt förbannad 
poet. /.../
Man skriver om minus. Men sällan 
förklarar man tydligt och klart vad 
det är man försvarar. /.../
Jag tillönskar Sverige all lycka och 
medgång.
Sen blir jag väl arg, efter 
soljävelns nedgång.

Utopia kan aldrig förverkligas, men 
man kan ju alltid hoppas att barnen 
ändå får ett glas öl. Hasse & Tage tog 
ställning i en rad samhällsfrågor, och 
det är självklart att man inte alltid kan 
dela deras åsikter. Men det är ändå 
lätt att instämma i Tage Danielssons 
ord, som kunde stå som motto för AB 
Svenska Ords produktion: ”Åh, vad 
världen är vacker! Låt den vara!”

Martin Kristenson

Martin Kristenson

Hasse & tage: Liv är en 
mångfacetterad sak
”I evighetens perspektiv är ett människoliv bara en  
sekund”, säger Tage Danielsson i revyn Lådan från  
1967. Det är en visdom man känner igen från många  
av AB Svenska Ords produktioner. Hos inga andra  
svenska revyartister är insikten om alltings förgäng-
lighet så påtaglig som hos Hasse & Tage. Gång på 
gång återkommer de till tanken på livets korthet, om 
och om igen formulerar de sitt carpe diem; i sånger, 
sketcher och filmer försöker de besvärja den ständigt 
hotande slentrianen och vardagsrutinen. Ett tidigt  
exempel på detta tema är den scen i Svenska bilder 
(1964) där Hasse Alfredson uppvaktar Lissi Alandh 
och bjuder hem henne på middag. Det börjar 
romantiskt, men efter bara en kort liten stund glider 
scenen omärkligt över i tristess och grå vardag. 
Borta är den amorösa stämningen, istället ser 
det ut som om de bott ihop i tjugo år. Ett helt livs 
äktenskap sammanfattat på några få minuter. 
(Eller som äktenskapsexperten Lindeman klarsynt 
konstaterat: ”Ett äktenskap kan liknas vid en måltid, 
som börjar med desserten. Sen blir det mera den 
dagliga lunchkorven, och slutar i en allmän känsla av 
lökströmming för många människor”).

Denna drastiska tidsförkortning är ett vanligt 
grepp hos Hasse & Tage. I Lådan ingår en sketch 
där ett helt liv komprimerats till två minuter, från det 
lilla barnets ”Nulle vill ha saft!” till den slagrörde 
gamlingens ”Nulle vill ha saft!”. I Hasse & Tages 
sista gemensamma produktion, Fröken Fleggmans 
mustasch (1982), är hela föreställningen gjord efter 
denna princip: några människors liv skildras i ett 
rasande tempo från 20-talet fram till idag. I två av 
filmerna får vi följa ett människoliv från vaggan till 
graven: I huvet på en gammal gubbe (1968) och 
Picassos äventyr (1978).

Livets mening och värde är ett ständigt åter-
kommande tema hos Hasse & Tage. Att det blivit så 
kan ha flera orsaker. Hasse Alfredson har i en intervju 
berättat om att han länge var övertygad om att han 
skulle dö vid fyrtiosex års ålder, eftersom både hans 
far och farfar hade gjort det.

På Depeche Modes singelbaksida till  
”Little 15” från 1988 tar sig Alan Wilder  
vatten över huvudet (eller något liknande)  
när han ger Beethovens månskens-
sonat en tidstypisk men i efterhand 
gemen behandling. (Baksidan till 12”:an  
”Behind The Wheel” med Depeche 
Modes tolkning av ”Route 66” remixad 
av The Beatmasters är ett mer lyckat 
exempel som pekar på vad som skulle 
hända i form av ”Personal Jesus” och ” 
I Feel You” – men det är en annan 
story). Det kan både handla om kärlek 
till dem som gick före som ett sätt att 
sätta sig själv i ett perspektiv (skolad 
pianist som han är). Som något brittiskt  
popsnöre sade häromåret, ”Beethoven  
skämtade inte när han skrev sin musik, 
han var nog rätt allvarlig”. Duh. 

För en del år sedan ledde Paul van  
Nevel Huelgasensemblen i Jean 
Richaforts requiem tillägnat Josquin  
des Prez från 1532 på en fin Harmonia  
Mundi-inspelning och det har dröjt  
tills nu när nästa tillfälle getts. 
Cinquecento-ensemblen, ledarlös, 
har rekviet i centrum med Richaforts 
lärares, des Prez, musik och även 
annan samtida, denna Hyperion-skiva 
som inte heller den kan skyllas för att 
var missljudande utan tvärtom, den 
brittiska tonen i den mer frankofila 
musiken länder stringens till döds-
mässan från en tonsättare det saknas  
mycket information om (då och då  
finns bevis för hans kyrkliga verksamhet,  
men årtionden passerar utan spår). 
Från 1500-talet är också musiken på 
en på Newton Classics återutgiven 
orgelskiva där Sergio de Pieri plockat  
fram småstycken av Andrea & Giovanni  
Gabrieli, Marco Antonio & Girolamo 
Cavazzoni, inspelat i början av åttio- 
talet i Venedig på tidstrogna men 
kanske andnupna orglar, en räligt kort 
cd som blir en orgelmässig konstpaus 
som lockar till mer lyssning. Från senare,  
när barocken inleds, kommer Claudio 
Monteverdis opera Poppeas kröning 
och Harry Bickets version (Opus Arte) 
med vår egen Miah Persson i strålande 
form i huvudrollen tillhör de bästa jag 
hört – men eftersom det är en dvd där  
regissören David Aldens fingrar 
klåfingrar över den minimalistiskt 
utformade scenen hamnar 
produktionen i den hög man bäst ser  
på dvd:n med bilden avstängd. Det är  
förvisso inte regiteater, men farligt 
nära, man förleds att tro att den spar- 
smakade dekoren och de små uttryck 
som denna kan medge ska ge en före- 
ställning där sångarna står i centrum,  
men det finns hela tiden irritations-
moment som just irriterar – men 
det hindrar inte att det musikaliska 
framförandet och sångarnas intensitet 
och rena lust till verket gör detta till en 
ytterst hörvärd version. Men som sagt 
– titta inte, blunda och njut. 

Tartinis violinsonater tilhör inte de  
på skiva mest inspelade, bortsett från  
de Giuseppe ämnade åt Djävulen,  
eller hur det nu var med den saken  
(minns att den som beställde 
Goldbergvariationerna av Bach  
kanske inte beställde Goldberg-
variationerna eftersom beställaren vid 
tidpunkten för lagd order var – tolv år),  

men till och med ärevördige Grumiaux doppade 
stråken i dessa intrikata soloverk, nu är det Črtomir 
Šiškovič som har ett fasligt men kunnigt sjå med alla 
femton på en dubbel-cd (Dynamic), bolaget har varit 
flitiga tartinianer och bland annat haft en fullödig serie 
med alla violinkonserterna; Šiškovič går inte bet, det 
här kommer att vara en av de barockviolinskivor av 
mindre känd repertoar som sätter en sorts standard.  
Debut på skiva (sticker jag ut hakan och skriver  
eftersom jag inte hittar någon som helst information  
om en tidigare lp- eller cd-utgåva) är det för  
Alessandro Stradellas (1639–1682) gammal-
testamentliga oratorio ”Esther” (Brilliant), lika 
dramatiskt och händelserikt som Alessandros eget 
liv som vivör och, slutligen, knivmördad. Alessandro, 
alltså, inte Esther. Luca Franco Ferrari leder Il 
Concento på tidstrogna instrument, en namnmässigt 
anonym ensemble för mig men de bidrar på ett 
varierat och händelserikt sätt till storslagenheten här, 
det är ett välfyllt oratorium, ensemblemässigt. Kul att 
Brilliant fortsätter sin utgivning av Stradella. 

Ett halvdussin titlar. Fler lp och cd kan jag inte 
räkna in av 1600-talstonsättaren Giovanni Legrenzi, 
trots att han både blev en av de mest framstående 
tonsättarna i Venedig och hade stort inflytande 
över den samtida musikens utveckling. 19 operor 
och 14 oratorier skrev han; vi har spridda skurar 
av instrumental- och vokalmusik på skiva. Ödet är 
grymt, liksom historiens minne. Trevligt därför att 
Dynamic (underskattad etikett!) bjuder på Missa 
Lauretana Quinque Vocibus, en femstämmig mässa 
som Oficina Musicum framför i en kanske inte helt 
smickrande ljudbild, med instrumentala stycken 
som välplanerad pausmusik, som understryker 
mässans konsekventa evolution som dirigenten 
Riccardo Favero utnyttjar förtjänstfullt, utan att 
addera egna idéer i störande omfattning, den 
veritabla och rena skönhet musiken innehåller får 
nog stå för Legrenzi. Kan man få be om mer från 
denne? Archiv, varför väntar ni? Hyperion, har ni 
glömt bort honom? Harmonia Mundi, slå till! London 
Baroque å sin sida fortsätter packa kappsäck 
och resa genom 1700-talets Europa för att skapa 
recitaler vars utförande är fullständigt klanderfritt, 
framlyftade de egenheter tonsättarna lämnade som 
personliga signum. Den här gången är vi i Frankrike 
(ljudet exemplariskt som vanligt när det gäller Bis), 
triosonater är formen för dagen, Couperin, Leclair och 
de Boismortier namnkunniga, Charles Dollé och Jean-
Pierre Guignon mer okända och därmed ytterligare 
fascinerande, ”minor masters” eller bara utfyllnad 
(svaret ligger nog någonstans däremellan, beroende 
på dagsformen). Vart styrs kosan nästa gång?

Haydns skapelsehistoria, gemenligen kallad ”Die 
Schöpfung”, från 1798 återfinns drösvis i inspelad 
form, det hindrar inte att när Boston Baroque under  
Martin Pearlman efter hundratals år, känns det som,  
lämnar skivbolaget Telarc för engelska Linn (som  
håller ljudet högt och har anor som en av Stor-
britanniens främsta musikmaskinsleverantörer av 
audiofil kvalitet, då och nu, vilket tacksamt präglar 
deras cd-släpp) är debuten just Haydns storslagna 
skapelse, inspirerad som den är av Haydns besök 
i London och mötet med Händels oratorier där. 
Tidstrogna instrument, de har övat in stycket live 
förra året innan de fäste det på skiva, uttalet är inte 
lika knepigt nu som kommenterats efter konserterna, 
utan den här oratorietagningen lever högt på 
förnämliga sångarinsatser och konkurrerar väl där det 
är knivskarpt mellan toppnoteringarna från Marriner, 
Jacobs och Gardiner (och en radioinspelning ledd 
av Andrew Manze icke att förglömma bland de mer 
esoteriska, tillsammans med Gönnenweins och 
Kochs något äldre). Vackert så det gör ont. 

Men Bach, då? Lugn, han kommer här, men i två 
olika dvd-skepnader som nog både har fans och 
motståndare. Den första är den minst kontroversiella, 
en handfull klaververk (en italiensk konsert, en fransk  
svit och något därtill) framförda på piano av en 

inkännande András Schiff på ”... Plays  
Bach” (Euroarts) innan han blev mer  
eftertänksam, gammal och vis och  
gav t.ex. Beethoven en tolkningsskrud 
att dö för. ”Glädje” är nog ett ord  
att minnas efter att ha sett dessa blott  
54 minuter i Schiffs och Bachs  
sällskap. Den andra är Berlinfilhar-
monikernas första egenutgivna dvd, 
Matteuspassionen i Simon Rattles 
händer med en helt fantastisk, 
enastående och stående-ovationer-
given ensemble (Kožená, Tilling, 
Padmore, Quasthoff m.fl.), en tolkning 
med låg tyngdpunkt historiskt (Rattle 
kluven mellan skridande och skuttande 
tempi), exemplariskt och smärtsamt 
känslotyngt framförd och sjungen (live  
2010), men, ånyo, en tolkning att höra  
och inte se. Peter Sellars står inte för  
”realization” utan dvd:n anger att han  
står för ”ritualisation”, Matteus-
passionen är inget sceniskt verk men 
det hindrar inte Sellars att placera  
den på scen, dela upp ensemblen  
i två halvor för att skapa någon sorts 
motsatsförhållande, låta Jesus befinna 
sig högt över de övriga – över huvud 
taget skapa dramatik, men Bach 
frammanar dramatiken i musiken, i det 
uråldriga skeendet som berör både 
troende och skeptiker, det behöver inte 
just skapas. Jag erkänner att Sellars 
inte stökar till Matteuspassionens 
premisser och försöker undergräva 
Johann Sebastian, det är tveklöst en 
djupt känd ”ritualisering” från hans 
sida (inte minst som han utlovar att han 
inte är färdig med den, aldrig blir det,  
kommer att återkomma till verket  
igen och igen resten av sina dagar), 
måhända kan den ge sammanhang åt 
dem som behöver den känslomässiga 
förstärkningen, men: det behövs inte,  
Bach klarar sig på egen hand, inte  
minst när han får understöd av en  
lysande ensemble och berlinfilhar-
moniker som inte verkar ha spelat 
något annat än Bach, vilket är långt 
från sanningen. Än en gång: blunda 
och njut. 

Den samtida musiken. Den möter 
inte sällan andra epoker, ibland som  
pastischer, ibland bara som inspira- 
tionskälla. Kent Olofssons stora 
Membra Jesu Nostri från 1989/1999 
var ett sådant, där vi rörde oss i samtid  
i mycket äldre uttryck över Jesu lekamen.  
Samma med blockflöjtisten Anna 
Petrini, då tillsammans med gitarristen 
Mårten Falk i renässansens Spanien, 
nu med debut-cd:n ”Crepuscolo” (dB 
Productions) i ett bångstyrigt nu där 
hon spelar på en kontrabasblockflöjt 
(av omslagsbilden att döma ser den 
ut som ett periskop någon italiensk 
futurist i början av förra århundradet 
frammanat), ibland förstärkt, ibland 
ackompanjerad med elektronik, men 
det är både bedårande musik och 
tongångar som kan frammana blod ur 
öronen (givetvis är ljudet oantastligt 
och givetvis är Kent Olofsson med  
och drar i spakarna på det mesta här),  
flöjten tillåts både bli anonym och en  
ångvält, ljuden frånkopplade 
komponisternas tankar som uttryckta 
i texthäftet blir till något helt annat allt 
som oftast, familjärt och tolkningsbart 

likt ren eam. Samma skivbolag har 
också gett ut saxofonisten Johannes 
Thorells andra solo-cd, ”Far North”, 
den här gången svensk samtida 
musik där både elektroniken och Kent 
Olofsson (igen!) återfinns, här är det 
både brutal flod och stillsam ebb, 
komponisten Kent Olofssons flört 
med samtida dansmusik och Jesper 
Nordins improvisationsbaserade, 
saxofonen som brunstbrölande 
loftboende i pårökta New York-kvarter 
är relativt långt borta, kvar en (av två) 
förtjänstfulla utgåvor, varje sådan 
cd med lövtunn/silkessmal samtida 
musik är ett engångsmirakel. Simeon 
ten Holts ”Canto Ostinato” i Ivo 
Janssens kortare version skrev jag om 
härommånaden, nu har holländska 
Piano Ensemble, fyra pianon, tagit ett 
av minimalismens centralverk (från 
1976) till skivstudion (eller snarare 
till Barbarakyrkan i Culemburg; 
Brilliant Classics) med sina hypnotiskt 
repeterade musikceller. ”Det här är  
minimalism med ett hjärta som inte  
kommer från rock’n’rollen utan är  
förankrat i artonhundratalets tonala 
musik, kanske i romantiken, det är  
ett eget väsen som repetetivt använder  
pianots möjligheter att båda vara 
minimal i anslaget och maximal i 
känslan” skrev jag då och det är nästan  
mer sant i denna nya tolkning som lever 
upp till skivbolagets namn: briljant! 
Nummer fyra av de samtida den här 
gången är Allan Petterssons sjätte 
symfoni från Volvo Amazon-land 
(skriven 1963–66; Bis) och detta 
betyder hoppeligen att allas vår 
favorittrombonist Christian Lindberg 
fortsätter dirigera Norrköpings 
symfoniorkester i alla Petterssons 
symfonier. Sexans konkurrens är  
måttlig, t.ex. den robusta genom-
gången av dem alla på tyska skiv- 
bolaget cpo eller, hellre, bättre, Okko 
Kamus gamla CBS-lp (även den med  
Norrköpings SO, fast 1976 års version!),  
men verket omåttligt färgad av 
Petterssons personliga kriser/tragedier  
mot mitten av sextiotalet, en mäktig 
symfoni, en timme i en sats, där mörkret  
är förhärskande, ensamheten, 
isoleringen, vars efterföljare, symfon-
ierna efter, bara blir mer och mer 
intensiva. Allan Pettersson var vår 
störste symfoniker, Christian Lindberg 
ger oss en bild av hur det var, ett 
sextiotal ingen vill återvända till; det 
kommer säkert flera bilder. 

Historiskt? När staten Israel firade 
sina första tio år blev det Beethovens 
nia i Tel Aviv under Rafael Kubelik och  
nu har den kommit i en rik men tung- 
gumpad monoinspelning från 25 
april 1958 (Helicon). Förutom att det 
är Beethoven av gammaldags snitt, 
förstärks den historiska betydelsen av 
att man avslutade symfonin genom att 
sjunga odets text på hebreiska – vilket 
gör skivan unik i min hylla. 

Jan-Erik Zandersson
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10 2 3 4 5FILMReCeNSIoN Text: Pidde Andersson

En hopplös titel ingen kommer ihåg, 
det blir oftare Inte utan min dotter.

Första gången vi fick se Mikael 
Persbrandt som Jan Guillous agent 
Carl Hamilton var i vintras i danskan 
Katrine Windfelds Hamilton:  
I nationens intresse. Succé på bio, 
men det var ingen bra film. Tafflig och 
amatörmässig, men med en del hyfsat 
bra actionscener.

Efter att ha sett Hamilton 2 framstår 
Windfelds första film som en milstolpe 
bland svenska spänningsfilmer.  
Den här gången står Tobias Falk; en 
kille som mest jobbat med datorspel, 
för regin, och herregud - det här är 
ju en riktig praktkalkon. Hamilton 2 
är fantastiskt dålig på de flesta sätt. 
Filmen borde nästan klassificeras 
som komedi. Eller som väldigt lång 
reklamfilm - produktplaceringarna  
är inte nådiga.

Låt mig ta det positiva först: 
handlingen. Denna är föredömligt 
enkel. Muslimska separatister dyker 
upp i Sverige för att ta kål på någon 
snubbe eller vad det nu var, men 
Hamilton och några SÄPO-agenter 
dyker upp. SÄPO-chefen Eva Tanguy 
skjuter ihjäl en av bovarna. Därmed har  
tidigare neutrala Sverige tagit ställning 
i kriget mot terrorismen, och Tanguy 
måste straffas. Slemma typer med 
stora skägg kidnappar Tanguys dotter  
Nathalie  och för henne till ökenland. 
Sicken otur för muslimerna att Nathalie  
är Carl Hamiltons guddotter! Hamilton  
beslutar sig för att hämta tillbaka 
ungen och sätter ihop ett team 
bestående av Eva Tanguys ex-make  
Pierre med förflutet i främlings-
legionen, den sammanbitna Mouna  
Al Fathar och ytterligare en kille,  
en ganska anonym sådan, vilket är bra 
att ha till hands om någon av hjältarna 
måste dödas av skurkarna. De åker till 
Jordanien, där filmen är inspelad, och 
pangar folk, Hamilton tillfångatas och 
torteras som Rambo, kommer undan, 
och pangar ytterligare lite folk.

Hamilton 2 är ibland hejdlöst rolig. 
Mikael Persbrandt agerar inte i den 
här filmen. Han poserar. Han går hela 
tiden omkring och strajkar poser 
och ser ut som om han modellar för 
Ellos-katalogen. Rak rygg, titta lätt 
till vänster eller höger, armarna längs 
sidorna. Eftersom Hamilton är en rätt 
osympatisk typ, framstår han som ännu 
mer osympatisk.

Actionscenerna är häpnadsväck-
ande usla. Här har man dragit 
”Bournetricket” till sin spets. Man ser  
överhuvudtaget inte vad som händer.  
Under slagsmålen står kombattanterna 
ofta med ryggen mot kameran! Det 
enda man ser i bil är en rygg och ett par 
armar som viftar - filmat med epileptisk 
kamera. Och det bjuds på en hel del 
slagsmål i den här filmen. Så fort det är 
två män i bild samtidigt, blir det fajting. 
Trör du på min hatt?! Smock! Okej, nä, 
inte riktigt. Men nästan.

Det här är en story vi sett flera gånger 
förut, i andra varianter. Två eller flera 
människor, fiender med varandra, 
hamnar på en isolerad plats, måste 
samarbeta för att överleva och blir så 
småningom vänner. Duell i söderhavet 
från 1968 med Lee Marvin och 
Thoshirô Mifune, Fiender från 1985 
med Dennis Quaid och Louis Gossett 
Jr i rymden - för att bara nämna två.

Into the white är inspirerad av en  
verklig händelse. Under andra världs-
kriget råkar två flygplan bli nerskjutna 
över vintrigaste Norge. Ett tyskt plan - 
och ett engelskt. Tre tyskar  kliver ur sitt  
vrak och irrar runt i en snöstorm tills de  
hör röster. Minsann om inte två engels-
män kommer traskande mot dem. 
Kort därpå upptäcker de en övergiven 
stuga de förstås flyttar in i hela klövet.

Genast startar ett småskaligt psyko- 
logiskt krig. Tyskarna tar engels-
männen tillfånga. Ett streck ritas upp 
på golvet för att markera Tredje Rikets 
sida och Englands. Engelsmännen får 
inte gå över strecket - men eftersom 
de följer Genèvekonventionen tvingas 
tyskarna låta britterna kliva över till dem 
då och då. Tyskarna behöver förstås 
engelsmännens hjälp emellanåt.  
Snart behöver de ännu mer hjälp.  
Och självklart övergår försöken att  
psyka varandra till något slags vänskap.

Fem män i ett hus. Detta utgör 95% 
av filmen. Men det funkar tack vare 
bra skådisar och ett gediget hantverk. 
Konceptet är pålitligt och det hela 
blir rätt intressant, trots bristen på 
överraskningar.

 

Hamilton 2: Men inte om det gäller din dotter Into the white

DVD-ReCeNSIoN

JoHN CARteR (Disney)

Disneys gigantiska, svindyra satsning 
“John Carter” blev genast känd som en 
av filmhistoriens mest monumentala 
floppar. Fast detta är en sanning med 
modifikation. Filmen gick långtifrån bra, 
men den drog ändå in en del pengar 
på biografer runt om i världen, och i 
Ryssland gick den tydligen riktigt bra.

Men det är inte svårt att förstå varför 
“John Carter” floppade. Vad tänkte de 
på när de gjorde den här? Filmen är 
baserad på en figur skapad av Edgar 
Rice Burroughs för hundra år sedan.  
En soldat från amerikanska inbördes-

En god vän anser att “Mannen som 
sköt Liberty Valance” från 1962 är 
John Fords sista mästerverk. Han har  
nog rätt, även om jag tycker att 
“mästerverk” nog är att ta i - Fords 
absoluta mästerverk är “Förföljaren”. 
Men detta är en alldeles utmärkt film 
och en av de bästa Westerns som 
gjorts. James Stewart är en senator 
som i början av 1900-talet anländer 
till staden där han bodde som ung och 
grön advokat. Senatorn har återvänt för 
att begrava sin vän Tom (John Wayne), 
och en reporter tvingar honom att 
berätta hur det egentligen gick till när 
han en gång i tiden sköt den slemme 
banditen Liberty Valance (Lee Marvin), 
en händelse som blivit legendarisk.

John Waynes roll är förhållandevis 
liten, men bra, och han slänger ur sig 
bra repliker som “You’re mighty pretty 
when you’re angry!” (till Very Miles). 
Lee Marvin är härligt vidrig som den 
mordiske skurken och som en av hans  
hantlangare syns Lee Van Cleef. 
Även John Carradine har en liten roll, 
liksom Woody Strode, och som fallet 
är i så många Fordfilmer, figurerar det 
svenskar med skojigt uttal. Ford valde 
att göra filmen i svartvitt, eftersom det 
skulle bli mer effektivt än i färg.

Filmen innehåller den klassiska 
repliken “When the legend becomes 
fact, print the legend”.

Gamle favoritregissören Joe Dante 
håller en förhållandevis låg profil 
numera. Det senaste decenniet har 
han mest regisserat avsnitt av olika 
TV-serier. Hans senaste långfilm; “The 
Hole” från 2009, släpptes knappt 
någonstans alls. På Internet är karln 
dock väldigt aktiv; han är en av killarna 
bakom Trailersfromhell.com, en sida 
som anbefalles. “Gremlins 2: Det nya 
gänget” från 1990 är en av Dantes 
bästa filmer, men de uppskattades inte 
fullt ut av publiken när den kom -  
många blev mest förvirrade. Den första  
“Gremlins” från 1984 var en vildsint 
och väldigt rolig film, men ganska 
traditionell jämfört med den här 
uppföljaren - hur vågade Warner satsa 
på en så här vansinnig idé?

Zach Galligan och Phoebe Cates 
återvänder från originalet, den här 
gången har de flyttat till New York, där 
de arbetar i en toppmodern skyskrapa 
ägd av en stollig mediemogul. 
Stolligare blir det när mogwain Gizmo 
plötsligt hamnar där och ganska 
omgående råkar ut för det som inte får 
hända honom: bli blöt och utfodras 
efter midnatt. Gizmo ynglar av sig och 
fyller byggnaden med onda gremlins.

Den här gången är det en ren 
metafilm. En film om film, en hyllning 
till film. Filmen tar sig inte själv på 
allvar och precis vad som helst kan 
hända - och gör det. Det var detta 
som förvirrade publiken för 22 år 
sedan. I synnerhet när filmen plötsligt 
går sönder mitt i, på grund av de små 
odjurens framfart. Gizmo förvandlas till 
Rambo, Christopher Lee medverkar, 
precis som gamle fine Dick Miller, och 
den här nya specialutgåvan är packad 
med en väldig massa extramaterial 
och bortklippta scener. “Gremlins 2” 
är gjord innan datoranimering tog över 
helt, och därför är alla effekter pratiska. 
Alla mogwais och gremlins ser förvisso 
inte ut som något annat än dockor, 
men det är en del av charmen.*

tHe MAN WHo SHot LIBeRtY 
VALANCe (Paramount)

gReMLINS 2: Det NYA gÄNget 
(Warner)

eN FIeNDe Att DÖ FÖR  
(Disney)

Det har gått åt helvete med världen. Kapitalismen har 
ställt till det, New York har förvandlats till en varböld, 
anarkister och råttor härjar vilt. Robert Pattinson är 
den unge miljardären Eric Packer, som till synes bor 
i en enorm limousin han åker omkring i för att hitta en 
frisör. Eftersom valutan har kraschat, raseras Erics 
tillvaro i rask takt, han blir alltmer paranoid och precis 
allting verkar förfalla. Eric, limousinen, staden.

I realiteten visar sig Cosmopolis vara allt annat än  
det jag hoppats på. Cosmopolis är märkligt pretentiös.  
Det är längesedan jag såg en så här teatralisk film.  
Nu har förstås David Cronenberg länge varit 
intellektualiserande, åtminstone sedan han gick 
från att vara en bespottad skräcksnubbe till att bli 
Respekterad Konstnär, men han har aldrig gått 
så långt som i Cosmopolis. Här finns inte en enda 
naturlig replik. Istället håller rollfigurerna långa, 
konstruerade, sökta monologer när de pratar 
med varandra. De tittar sällan på varandra under 
dialogscenerna, ibland står de med ryggen mot, och 
det skulle kunna vara en parodi på gamla, svenska 
dramer. Tempot är mördande långsamt och varje 
scen varar en evighet. Ibland så pass länge att jag 
helt tappade koncentrationen och började tänka på  
annat - för att plötsligt hoppa till och slungas tillbaka 
in i filmen vid till exempe höga pistolknallar. Det typiskt  
Cronenbergska finns kvar. Det handlar en hel del om  
den mänskliga kroppen; Eric Packer låter sig under- 
sökas av en läkare varje dag och är rädd för sjukdomar,  
och i Cosmopolis har hela staden smittats. Det känns 
som om hela Manhattan håller på att ruttna. Alla blir 
galna, soporna växer. Occupy Wall Street har blivit 
Occupy New York. Vid ett par tillfällen exploderar filmen 
i brutalt våld. En kille blir upprepade gånger knivhuggen 
i ögat när han intervjuas på TV, folk skjuts ner.  
Packer pissar i sin limousin och ligger med horor. 
Han har visst även en ung, söt fru han sällan träffar 
och knappt verkar känna. Robert Pattinson funkar 
rätt bra i huvudrollen; hans märkliga utseende och 
kyla gör honom som klippt och skuren för rollen. Och 
jag undrar verkligen vad alla unga töser i Pattinsons 
fan club kommer att tänka när de ser den här filmen. 
Estetiskt sett är det här bra. New York ser ut som en 
mardrömsvärld. Limousinens interiörer är flotta - ett 
tag trodde jag att hela filmen skulle utspela sig i den. 
Howard Shores musik är ganska minimalistisk men 
påträngande,vilket ökar obehagskänslan. Egentligen 
är Cosmopolis intressant och fascinerande. Synd  
bara att den är så irriterande pretentiös och långtråkig.

Peter Dalles thriller “En fiende att dö  
för” är en aningen udda fågel i Film- 
sverige. En traditionell och väldigt 
gammaldags film som för tankarna 
till Alistair MacLean, pojkböcker och 
gamla gulnade serietidningar. Det är 
dessutom en riktig europudding; flera 
länder är inblandade i produktionen 
och större delen av dialogen är på 
engelska - till och med eftertexterna är 
på engelska. Jag inbillar mig dock att 
filmen inte blev någon större kiosk- 
vältare på bio. Hur den har gått 
utomlands har jag ingen som helst 
aning om.

Richard Ulfsäter spelar en svensk 
forskare som tillsammans med 
kollegor från olika länder beger sig ut 
på en expedition till Svalbard för att 
leta efter bevis på att pangeateorin 
- som går ut på att alla kontinenter 
en gång i tiden suttit ihop - stämmer. 
Mitt under expeditionen bryter dock 
andra världskriget ut och forskarna 
blir per automatik varandras fiender. 
Dalle, som även skrivit manus, har 
gjort en trevlig film; den är robust - 
men den sticker inte riktigt ut på den 
internationella kartan. Som alltför ofta 
är fallet i Sverige, är det lite för mycket 
TV-film över det hela, det är lite för 
snällt och återhållsamt - det är lite för 
lagom. Och det känns som om filmen 
gjorts 40-50 år för sent. Men filmen 
funkar utmärkt till kvällskaffet och 
några mandelkubbar.

Cosmopolis Bill Cunningham New York

Bill Cunningham är en egensinnig fotograf verksam 
för New York Times - och han är nu hela 83 år gammal!  
Den här filmen är från 2010 och slutar med firandet 
av 80-årsdagen på redaktionen. Cunningham, som 
talar en fantastisk New York-dialekt, började sin karriär  
som hattmakare och flyttade in i Carnegie Hall, där  
en massa andra konstnärer och udda existenser 
bodde fram tills för ett par år sedan, då alla vräktes 
och det byggdes kontor i kåken. Cunninghams lägen-
het var fantastisk: en liten lya överfull av kabinettskåp.  
Han sov ovanpå några lådor, han hade inget kök, 
eftersom det - enligt honom - är onödigt, och bad-
rummet fanns i hallen.

Han är unik på många sätt, den här Cunningham. 
Han är pigg, käck, hurtig och till synes alltid glad 
- och han tar sig fram på cykel. Han ligger bakom 
två bildkrönikor i veckan i NYT; en med foton på 
societeten och kändisar, och en som fungerar som 
något slags trendspaning. Cunningham står på 
refuger och i gathörn och plåtar förbipasserande; 
han anser att gatan är den egentliga catwalken, 
det är där man får se de mest fantastiska mode-
kreationerna och kläder folk faktiskt kan bära på 
riktigt. Själv struntar Cunningham i sitt utseende; 
han bär alltid en blå jacka, och hans billiga ponchos 
rivs alltid sönder, och då lagar han dem med tejp.

Bill Cunningham är en arbetsnarkoman utan like. 
Han jobbar alltid. Han har alltid levt ensam eftersom 
det inte finns tid för förhållanden. Han är förälskad 
i sitt jobb. Och han är en perfektionist. Han plåtar 
fortfarande på film och cyklar bort till en liten fotoaffär  
för att framkalla. Han är dessutom artig och vet hur  
man beter sig, han skulle aldrig kunna vara en papa-
razzo, han må vara känd bland kändisarna, men  
han håller sig i bakgrunden, ställer sig i rätt kö och 
festar aldrig.

Det förekommer en hel del kul folk i den här filmen. 
Som Bill Cunninghams granne - Editta Sherman, 
en excentrisk kändisfotograf född 1912. Även Anna 
Wintour flimrar förbi, konstigt vore väl annars, men 
Richard Press’ film och folket i den känns som en  
motpol till de medverkande och världen i The 
september issue; filmen om Wintour och Vogue.  
I den framstod många som iskalla kräk.

Nu är faktiskt Bill Cunningham New York mycket 
mer än en film om herr Cunningham. Filmen handlar 
lika mycket om New York. Det här är ett väldigt bra 
porträtt av staden och dess människor under dryga 
50 år. (Som bonus får vi en del inslag från Paris)

Filmiskt sett tycker jag att det här är bättre än 
Searching for sugar man vilket inte är så konstigt.  
Bill Cunningham handlar om en fotograf, om bilder 
och om en storstad. Det blir inte så mycket talking 
heads och folk som pratar om huvudpersonen. 
Istället får vi se huvudpersonen i aktion, de miljöer 
han rör sig i och resultaten av hans arbete. Och det är 
väldigt underhållande, roligt och intressant. Kufen Bill 
Cunningshams entusiasm smittar av sig och han är 
ett utmärkt objekt för en dokumentär som denna.

Reuben Sallmander är festlig som  
Pierre. Han går omkring och imiterar 
Armand Assante och tänder oavbrutet 
nya cigg. Även när de är på uppdrag 
och ska gömma sig i mörkret insisterar  
Pierre på att kedjeröka. Frida Hallgren  
ger intryck av att vara en mellanstadie-
frökan bosatt i en 80-talsvilla i Härslöv 
snarare än chef för SÄPO. Till de 
amerikanska och brittiska rollerna  
har man anlitat lagom taffliga aktörer, 
killen som spelar den amerikanske 
skurken är riktigt usel - hittade de 
honom på blocket?

Filmen innehåller en scen där 
hjältarna sitter ombord på en helikopter  
och smetar kamouflagefärg i ansiktet -  
men de lyssnar inte på ”Long Tall Sally”.  
Redan efter fem minuter började jag 
och min kompis i fåtöljen bredvid min 
att räkna alla produktplaceringar. 
Windows! Aftonbladet! Taxi Kurir!  
Det är skyltar och logotyper överallt, 
hela tiden.

Filmfotot är dåligt, det är sämre än 
förra gången. Allting ser digitalt ut, man  
verkar ha glömt bort att korrigera filmen  
i efterhand, och precis som alltid är  
fallet numera, är alla flygbilder gryniga. 
Musiken är den gamla vanliga, anonyma  
ljudmassan som aldrig förstärker 
scenerna. Den känns bara oinspirerad.

Jag vet inte vad Hamilton 2 hade för  
budget. Den var säkert dyr med svenska  
mått mätt, men det handlar om normal, 
amerikansk B-filmsbudget, fast det 
hela är sämre utfört än en amerikansk 
standard-actionfilm gjord direkt för 
DVD-marknaden.

Jag läser i dagens tidning att 
man inte börjat spela in den tredje 
Hamiltonfilmen än, manuset är inte 
ens klart. Men premiärdatum är satt till 
nästa sommar. Persbrandt tänker efter 
den lämna över rollen som Hamilton till 
någon annan.

Precis som förra gången gissar jag 
att Hamilton 2 kommer att gå bra på 
bio och ännu bättre på DVD. Men om 
man verkligen tycker att det här är bra 
borde man skämmas. Det här är inget 
annat än en kalkonfilm!

kriget hamnar på Mars, där han blir en 
barbröstad, svärdsvingande hjälte som 
möter monster och grejor. På 1970-talet 
läste jag en serietidning om John Carter, 
jag tyckte att den var hur tuff och häftig 
som helst. Men det var då.

Taylor Kitsch (passande efternamn) 
är trist och träig i huvudrollen, och filmen 
är bara en enda stor, förvirrad soppa. 
Fullkomligt oengagerande och dum. 
Men visst, vissa scenerier, farkoster och 
varelser imponerar, vilket hindrar mig 
från att sätta bottenbetyg.



Nya Upplagan Nya Upplagan September 2012September 2012 Recension 2726 Recension

BoKReCeNSIoN SKIVReCeNSIoN

Ibland snubblar man av en händelse 
över storverk i form av dagböcker 
(Anne Frank etc), så är fallet med den 
tungsinnade och filosofiskt lagde 
hamstern Edward som nu har kommit  
i dagern. Under en lite mer än ett halvårs 
tid för vi följa Edwards kamp för att inte 
brytas ner av fångenskapens bojor, jag 
citerar: ”De försöker kuva mig, krossa  
min vilja. De kan ta ifrån mig min frihet, 
men de kan aldrig ta min själ.” (s.11) 
Tunga ord som gör djupa intryck. 
Edward kämpar också mot sin drift att 
falla in i hamsterhjulets lockelser,  
en kamp som han ibland förlorar.  
Edward längtar också efter kärlek, 
något som han för en kort stund får 
uppleva, men genom ett fatalt infall 
tidigare blir något han bittert får sörja. 
Slutligen blir Edwards fjättrare honom 
övermäktiga och han går ett tragiskt och  
sorgesamt öde tillmötes. Detta är en  
bok som gjort ett stort intryck på 
undertecknad och som han kommer 
att bära i sitt hjärta för all tid framöver. 
Tack, Edward, för att du har levt!

 
Tord Johnsson

Miriam elia och ezra elia 
en hamsters dagbok – edward 
1990-1990  (Brombergs)

Jag ska inte ljuga. Alldeles i början 
av den här boken tackas en massa 
människor - Orvar Säfström är en av 
dem, jag är en annan. Jag och flera 
andra kontaktades nämligen av Fredrik 
Holmberg för att agera bollplank under 
bokens tillkomst - men jag minns inte 
alls vilka titlar jag föreslog och jag vill 
inte kalla mig partisk. Däremot sprider 
jag gärna budet om denna boks 
existens.

Boken “1001 filmer du måste se 
innan du dör” står i många svenska 
bokhyllor, bland annat beroende på  
att den brukar förekomma på bokrean. 
I våras skaffade jag “101 skräckfilmer 
du måste se innan du dör”, och det  
visade sig att jag hade sett alla utom  
kanske 9-10 stycken, främst stum-
filmer. Bland de filmer som tas upp i 
“100 filmer att se innan du blir vuxen” 
finns det betydligt fler jag inte har sett. 
Främst beroende på att jag alltid haft 
lite svårt för utpräglade barn- och 
ungdomsfilmer, filmer om ung kärlek, 
ungdomars problem och liknande.  
När jag tänker tillbaka på de filmer jag  
såg och älskade som barn och tonåring,  
tänker jag främst på klassiska äventyrs-
filmer och komedier, på barnförbjudna 
actionfilmer - och på skräck.

Film- och mediepedagogen Fredrik  
Holmbergs bok innehåller betydligt 
mer än utpräglade barn- och ungdoms- 
filmer, vilket gör att den bör läsas av 
alla vuxna som arbetar med unga - och 
jag kan tänka mig att en del gamla 
småskolefröknar (av alla kön) som blivit 
till åren sätter kaffet i vrångstrupen. 
“De där filmerna ska väl ända inga av 
våra fina barn få se?!”.

Boken behandlar enligt baksides-
texten filmer med berättelser vi behöver  
för att kunna växa, och är indelad i en 
rad kapitel; ett för varje genre. Familjen, 
Skolan, Äventyret kallar, Klassiker, 
Sex, Skräckblandad förtjusning, 
Superhjältar och action heter några 
av dem. Språket är lätt och anpassat 
för unga läsare, och många titlar är 
självklara. “Dunderklumpen”, “E.T.”, 
“Amelie från Montmartre”, “Fyra fula 
fiskar” med bröderna Marx, Disneys 
“Snövit och de sju dvärgarna”, 
“Fucking Åmål”, “Nyckeln till frihet”, 
för att nämna några på måfå. Andra får 
mig att undra hur de kom med; filmer 
jag inte trodde att någon kommer ihåg 
överhuvudtaget. “Den långa resan”, 
“Bron till Terabitia”, “Hästen från 
havet”. Det är roligt att många filmer 
från mina tonår på 80-talet tas upp,  
som till exempel “Breakfast Club”, 
“Wargames” och “Fira med Ferris”, 
mindre roligt att de avskyvärda 
“Twilight”- och “Narnia”-filmerna också 
finns med.

Ett flertal av filmerna är 
barnförbjudna. Vid varje filmtitel 
anges den åldersgräns staten har 
satt, samt en av Holmberg föreslagen 

Fredrik Holmberg
100 Filmer att se innan du blir vuxen
(BtJ)

Först kom en massa smöriga vampyr-
böcker som tonåringarna läste 
(Twilight), och nu är det Hungerspelen 
som är inne. Jag måste erkänna att jag 
var mycket skeptisk innan jag öppnade 
den första boken. Förmodligen skulle 
jag inte brytt mig det alls, om inte en 
förståndig människa (Kristina, 29) 
varit lyrisk över berättelsen om Katniss 
kamp för överlevnad.

Ingen annan bok har hittills fått mig 
att missa att stiga av bussen på rätt 
hållplats, eller att glömma bort att äta. 
Detta är spänning på högsta nivå, 
med en dos samtidskritik insprängd 
i handlingen: Vad är underhållning? 
Författaren berättar i ett slutord 
hur berättelsen föddes genom ett 
meningslöst zappande en sömnlös 
kväll mellan bilder från ytliga Robinson-
aktiga realityshower med unga vackra 
människor och verkliga krigsscener 
från nyhetssändningarna. Resultatet 
blev denna mörka dystopi.

Jorden så som vi känner den är 
utplånad. Kvar finns 12 distrikt, hårt 
styrda av huvudstaden Capitol. 
Det fanns ett distrikt 13, men de 
gjorde uppror mot övermakten och 
utplånades.

Varje år sker en dragning i varje 
distrikt, två barn, en pojke och en flicka, 
lottas fram för att delta i hungerspelen, 
som direktsänds som en sorts morbid 
tv-underhållning, för att de fattiga 
svältande undersåtarna ska veta sin 
plats. När som helst kan det vara deras 
barn som offras.

Alla som deltar i hungerspelen dör. 
Alla utom vinnaren. Det är en vidrig 
tanke, att barn ska döda varandra, så 
när Katniss lilla gulliga 12-åriga syster 
Primrose lottas fram kliver Katniss 
fram i hennes ställe. Deltagarna flygs 
till huvudstaden där de stajlas inför 
hungerspelen. Därefter kan showen 
börja. Det är bara det att Katniss råkar 
överlista systemet och lyckas tänja på 
spelreglerna. Vilket inte kommer att gå 
ostraffat förbi.

Jag har inte sett filmen – bara läst 
den första boken. Framför mig ligger 
de två uppföljarna: Catching fire och 
Mockingjay. Det är läsning som jag kan 
rekommendera (helst på engelska) och 
som jag verkligen ser fram emot!

Joanna Lundell

Suzanne Collins 
Hunger games
(Scolastic Press)

De allra flesta människor i vårt land kommer någon 
gång i livet inom hörhåll för en predikan. Om de inte 
går på en helt vanlig gudstjänst kanske de går i kyrkan 
för att de är bjudna på dop, bröllop, konfirmation, 
eller för att följa en släkting eller vän till den sista vilan. 
Gemensamt för de nämnda sammankomsterna är 
att det förekommer någon form av predikan. En för 
kyrkan angelägen fråga är då givetvis hur människor 
upplever det som sägs av prästen – upplever de det 
som angeläget eller går det bara liksom förbi?

Anne-Louise Eriksson, docent och chef för 
Svenska kyrkans forskningsavdelning har analyserat 
ett antal predikningar utifrån frågan om deras 
literacy, dvs. hur predikningarna formuleras för att 
människor skall kunna förstå dem nu, i en tid när 
kristendomskunskapen befinner sig på en låg nivå.

De grundläggande frågorna i boken är tre till antalet:
Vad tror Svenska kyrkan på?
Hur formuleras denna tro i dag?
Sker denna formulering på ett begripligt och 

trovärdigt sätt?
Problemet för förf. är hur innehållet i en gammal 

tradition skall kunna predikas så att människor  
i vår tid förstår det. Men samtidigt verkar det som 
om hon tänker sig att tron kan förändras över tid. 
Trosinnehållet måste i varje ny tid åter göras levande. 
Det betyder att det som varit de bärande frågorna hos 
människor i en viss tid har förändrats, så att det nu är 
andra frågor människor vill ha svar på. Vad är det som 
människan behöver befrias från i dag?

Samtidigt ställer förf. frågan hur predikanterna 
förhåller sig till de bibliska berättelserna och då 
särskilt uppståndelsen. Predikar de som om 
uppståndelsen rent faktiskt har hänt, eller tolkar de  
den symboliskt? Hon finner bägge varianterna i de  
predikningar hon analyserat men skriver att 
endast två eller tre förutsätter en fysisk och verklig 
uppståndelse. 

Predikan utgår som regel från en bibeltext. Då blir 
den bibelsyn predikanten har avgörande för hur han 
eller hon förmedlar textens budskap till åhörarna. 
Predikanten kan då antingen utgå ifrån att texten 
är sann, bokstavligt sann, och utifrån detta tala om 
försoning och uppståndelse. Men predikanten kan 
också tolka texten symboliskt, vilket är fallet med en 
del av de predikningar som analyseras. Enligt förf. blir 
detta ett sätt att förmedla ett budskap som inte väcker 
anstöt hos människor.

Förf. tycks vara angelägen om att en predikan  
inte skall väcka konflikt mellan intellekt och budskap.  
Med andra ord skall texterna anpassas till människors 
föreställningar och harmoniera med dessa.

Problemet är emellertid att i de kyrkor i världen som 
finner gehör för sitt budskap vågar predikanterna 
förkunna ett realistiskt bibliskt budskap, medan kyrkor 
som tonar ner det anstötliga och formar om bibelordet 
till symboliska utsagor mister sin trovärdighet. 

När jag läst boken och lagt den ifrån mig blev titeln 
i den gamla Negro Spiritualen levande för mig: Give 
me that old time religion.

Gert Nilsson

Anne-Louise eriksson 
Att predika en tradition:  
om tro och teologisk literacy (Arcus)

Det är nästan skandal att Jason Reitmans “Young 
Adult” inte gick upp på bio i Sverige. Fråga mig inte 
varför - vi fick ju se hans tidigare verk “Thank You 
For Smoking”, “Juno” och “Up in the Air” på bio, och 
den här är inte sämre. Tvärtom, det här är en väldigt 
bra film. Överraskande bra, jag hade inte förväntat 
mig något speciellt av filmen. Diablo Cody står för  
manuset och hon kan vara lite irriterande. Framför  
allt är hon överskattad. Charlize Theron är fullkomligt  
strålande i huvudrollen som den frånskilda 
författarinnan Mavis. Hon bor i storstan, super 
och svär, men är väl inte så nöjd med sitt liv. Därför 
tackar hon ja till en inbjudan till ett dop i småstaden 
hon växte upp i. Hennes plan är att återerövra killen 
hon var ihop  som tonåring. Trots att han är gift - och 
far till barnet som ska döpas.

Det är bäddat för pinsamma situationer och flera 
sådana uppstår. Och det här skulle kunna ha blivit 
en pinsam film; en film som är jobbig att titta på. 
Men Reitman klarar sig undan. Till stor del tack vare 
Therons insats. Mavis är en kul tjej - men jag fattar 
aldrig riktigt varför hon tvunget ska återta den där 
triste snubben från hennes ungdom. 

I Amerika blev filmen omskriven på grund av sitt 
grova språk. Den fick åldersgränsen R (från 17 år) 
på grund av “language and some sexual content”. 
Här i Sverige är “Young Adult” förstås barntillåten. 
Förvisso är det här långtifrån en barnfilm, men man 
undrar hur amerikaner är funtade, när de fortfarande 
blir mer upprörda över fula ord än av våld.

YoUNg ADULt  
(Paramount)

CoNtRABAND  
(Universal)

Isländsk film ser man inte så ofta. Nu slipper jag se 
ännu en. Baltasar Kormákur heter en islänning som 
spelade en av rollerna i filmen “Reykjavík-Rotterdam”, 
som kom 2008 och som jag inte sett. Här har vi en 
amerikansk nyinspelning med Mark Wahlberg i 
huvudrollen. Och vem har regisserat denna remake? 
Jo, Baltasar Kormákur.

Wahlberg spelar en före detta smugglare vars 
unge svåger råkat få en ond knarkkung efter sig.  
För att rädda skinnet på svågern, tvingas Wahlberg 
att åter ge sig in i smugglarbranschen för att skaffa 
fram en massa pengar som begövs.

“Contraband” visar sig vara en märkligt … vissen 
film. Det är hårda tag och en del action, men filmen 
lyfter aldrig; den känns bara grå och vissen. Det är lite 
för mycket skepparkransar och stickade tröjor. Fast 
Giovanni Ribisi är bra som tosig skurk.

åldersgräns. Det är rätt intressant.  
När det gäller något äldre filmer har  
staten ofta drämt till med en 15- 
årsgräns, medan Holmberg tycker 
att de är lämpliga för betydligt yngre 
barn - som exempel kan nämnas 
Indiana Jones-filmerna. När det gäller 
nyare filmer som fått en 11-årsgräns, 
till exempel “The Hunger Games”, 
rekommenderar författaren filmerna till 
något äldre barn. Fast enligt Holmberg 
bör “När lammen tystnar” ses av 
ungdomar över 15 - och i sällskap av 
en vuxen.

Fredrik Holmbergs bok känns 
faktiskt ganska nödvändig, många 
lärare är fortfarande rätt fördomsfulla 
när det gäller film, och en stor del av 
titlarna som tas upp kommer som 
oväntade överraskningar. Visst, jag kan 
väl komma med några anmärkningar 
i kanten. Förutom att jag tycker att 
bokens omslag är fult, tycker jag att 
vissa av de korta texterna känns lite 
väl mycket som handlingsrefererat 
plockade från DVD-omslag; mer 
fakta och orsaker till att just en filmen 
valts ut hade varit trevligt. Jag hade 
även uppskattat regissörens namn 
listat under filmtiteln, och gärna även 
huvudrollsinnehavarna.

… Och varför är bara “Terminator 
2 - Domedagen” listad och inte den 
första, bättre filmen? Flera andra 
filmserier, som “Star Wars”-sagan, har 
fått samtliga delar listade.

Om någon undrar hur många av de 
listade filmerna jag inte sett, fått jag 
det till 39. Då räknar jag in sådana jag 
börjat att se på, men stängt av efter tio 
minuter eftersom jag började klättra 
på väggarna. Typexempel: “Sound of 
Music”.

Pidde Andersson

Judge Smith: 
Curly’s Airships 
(Masters of Art)  

Mot slutet av 1920-talet planerade 
Storbritannien att satsa på luftskepp 
för att nå även de delar av Imperiet som 
låg längst bort: Indien, Kanada och 
Australien. Man byggde R 101 som var 
dåtidens största flygfarkost, men den 
störtade i Frankrike vid jungfrufärden 
den 5 oktober 1930 på väg till Indien 
och 48 av de 54 ombordvarande dog, 
fler offer än vid Hindenburgkatastrofen 
fem år senare. Judge Smith (ja, han  
heter så på riktigt) har gjort ett märkligt,  
episkt sångcykelverk (Smith kallar det  
”songstory”, en egen genre han gjort  
verk i efter detta, med minst lika aparta  
tema) om katastrofen och dess orsaker,  
ett konceptalbum av megaformat på  
sitt sätt, ursprungligen utgivet år 2000,  
inspirerat av den musik han växte upp 
med på sextiotalet (och Zappa, skulle 
jag tro!) och där flera av influenserna 
också deltar i den musikaliska start- 
uppställningen (t.e.x fyra från Van der 
Graaf Generator (en grupp Judge 
Smith var med och startade), Arthur 
Brown, Paul Roberts och John Ellis 
(jepp, The Stranglers)) . Det här är  
en fascinerande berättelse om sned- 
vridna ambitioner, det tidiga seklets 
framtidsoptimism, tokiga politiker 
och oförvägna luftens riddare som 
vindlar sig över två cd, ambitiöst så det 
räcker, sex år tog det. Detaljrikedomen, 
samhällskritiken, musiken som åker 
kasebana mellan sextiotalspop och 
musik som den kunde låtit på tjugotalet 
i England eller Indien, pompöst och  
finstämt, det här är bland det märk-
ligaste och också mest innerligt 
fascinerande jag hört på ett bra tag, 
musik och människoöden som något 
större när de faller samman i ett större  
raster. Rekommenderas å det varmaste.

Jan-Erik Zandersson

Syntjuntan
Schh...
Schh Se3JQ12001

Ann Rosén, Ida Lundén och Lise-Lotte 
Norelius är Syntjuntan, en elektronisk
trio, som gjort sig känd för sitt peda-
gogiska arbete. Att sy sina egna
synthar och vara med i en kollektiv 
improvisation, det är faktiskt jättekul,
och jag är inte ensam om den 
upplevelsen. Strålande.

Men Syntjuntan är mycket mer än så.  
Den som inte kände till trion eller de 
tre medlemmarna var och en för sig får 
här något av det tyngsta inom genren 
på en cd. Var och en presenteras med 
ett eget stycke, dit gästande musiker 
bjudits in. Trombonisten Ivo Nilsson, 
slagverkaren Jonny Axelsson och 
pianisten Kristine Scholz är bara några 
av dem, som är med och bygger upp 
de mest egensinniga klanger. Alltifrån 
täta svävande rörelser till riktigt ilsken 
kraft. Men aldrig någonsin förfaller 
de tre till rädslan för tomrummet och 
maxar på som är så vanligt. Melodi, 
klang och böljande rytm trivs ihop med 
dissonans och olika överraskningar.

Syntjuntan presenterar också sig 
själv i en hisnande fjorton minuter lång 
elektronisk resa. Och när man då innan 
fått var och en klar för sig är det extra 
spännande att lyssna och kunna följa 
de individuella stämmor som gifter sig 
till en lång mäktig improvisation.

Det är också trevligt att konstatera att 
ännu ett litet skivbolag sett dagens ljus.  
Detta är en riktig smakstart.

 
Thomas Millroth

Rival Sons
Head Down 
(earache Records)

Detta alster är det amerikanska rock- 
bandets andra platta. Full av referenser 
från svunna tider ångar man på i retro-
tågets spår. Till sin hjälp har man Dave 
Cobb och Vance Powell, som bl.a. 
proddat Jack White, som har försökt 
hitta en balans mellan en modern ljud-
bild och gamla ljudideal. Resultatet är 
en varierad och svängig rockplatta där 
t.ex. Run For Revelation svänger så 
det svartnar och All The Way ekar av 
sent 60-tals psykedelia. En platta som 
växer för varje lyssning och blir lite av 
ett gift, man vill lyssna en gång till, och 
igen, och igen, och igen… Tung skit!

Tord Johnsson
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No Smoking on Board
Boards And Bikinis
(Reverb or Bust)

Noël Akchoté, Jean-Marc Foussat,  
Roger turner / Acid Rain  
(Ayler Records AYLCD 128)

När man köper något som är på plats 228 062 på 
amazon.co.uk:s topplista vet man att man köpt något 
bra (i det här fallet The Alps skiva ”III” från 2009).  
Ett annat sätt att säkerställa lyssnarglädje är att inte 
ha några förutfattade meningar när man tar skivan ur 
konvolutet. Malmöitiska Cut Citys lp-omslag antyder 
inte vilka retropastischer som gömmer sig bakom 
den stilrena typografin. Placera skivspelarens nål 
på första spåret och åttiotalet börjar om igen. Allt är 
stulet (!) från The Cure och Joy Division, fast på bättre 
humör. Kvartetten levererar både en ljudbild från ett 
mixerbord lämnat med kvarglömda inställningar från 
”Faith” och med texter lika positivt patetiska som 
Siouxsie Sioux’. Fra Lippo Lippi eller The Names 
kunde inte gjort det bättre dåförtiden, det är bara 
humöret som skiljer, att få uppleva åttiotalsretro är  
alltid oväntat, men här uppseendeväckande positivt.  
Definitivt roligare än Dead Can Dances 
comebackskiva.

Ungdomarna tre i Two Door Cinema Club välte mig  
överända när jag såg dem på Jools Hollands musik- 
program i samband med att deras förra cd, debuten 
”Tourist History” (2010), släpptes, inte minst låten 
”I Can Talk” som nästan fick trummisen att ramla av 
stolen (som när Johnnie Allan spelade in sin swamp- 
popversion av ”Promised Land” 1971 där den 
perfekta tagningen höll på att gå om intet eftersom 
trummisen bit för bit var på väg bort från trumpallen). 
Nu har uppföljaren ”Beacon” kommit och var debuten 
en skiva som var dum att lyssna på på motorvägen 
(gaspedalen trycktes bara längre och längre ner), 
blir den andra skivan helt plötsligt en mogen, vass, 
bråkigt mångfacetterad skiva som lägger under sig 
den ena subgenren efter den andra, detta smörgås-
bord måste vara sommaren mest spännande släpp 
och en påminnelse om att här, på Nordirland, finns 
nästa riktigt stora popband. Köp. Månne de lyssnat 
både på Elbow och Spiritualized sedan senast?

Det är också värt att nämna att tiden ibland står 
stilla och London har aldrig varit så teglat, vardaglig 
och episkt händelselöst på ett sotsvart men hoppfullt 
kristet sätt som på Bill Fays ”Life Is People” (Deep 
Oceans), demossläpp oräknade hans första skiva 
på – eh – fyrtioett år. De alldagliga berättelserna 
berör ända in i själen fjärran från glättig listpop och 
Kända Artisters patetik, det här är betraktelser över 
ett kvastskaft eller ett gravplatsogräsrensande. 
FIDLAR:s ”Don’t Try” (Wichita Recordings) är en ep, 
deras andra, som låter som vore den inspelad genom 
ett gammalt melittafilter, det är gladlynt punk med 
melodi, hängivet som vore de Dalaplan, en skiva som 
jag avslutningsvis vill rekommendera.*

För dem som lagt märke till det, är 
iamamiwhoami ett internetfenomen, 
där delar av ett pussel via youbuteklipp 
släppts under loppet av några år nu,  
musiken från Jonna Lee smakar mycket  
Fever Ray eller triphop, stegrar sig,  
hennes ibland enerverande sång-röst 
slingrar sig och fascinerar, sjunger,  
mumlar, skriker, musiken topplock-
strängande elektronisk och medföljande  
videor och behårad varelse som vore 
han/hon/den från vildingarnas land 
karakteriserar musiken på ett märkligt 
sätt. Kanske inte fullgånget, kanske 
inte så innovativt efter N:te lyssningen, 
men ändå cerebrala försök att klösa 
bort föregiven syntpopcellofan. 
Definitivt mer än smart marknadsföring 
(men plus i kanten för den delen av 
projektet, förvisso).

Tolv år efter del ett kommer del två, 
”From The Far Future”. Det gäller att 
ha ett långt minne. Det gäller också 
att ha en djup börs, för när Terrence 
Dixon släpper sin gryta med vällagad 
minimalistisk detroittechno på cd och 
lp är det bara tre låtar som återfinns 
på båda: cd:n är fullmatad med både 
tempohöjare och ren kontemplation, 
medan lp:n, enligt uppgift (sällan lp  
skickas för recension, tyvärr) är 
sammanställd med dansgolvet som 
måltavla. Denna del två andas också 
med retrospektiva lungor likt den första, 
stärker vår historiesyn till det Atkins och 
Saunderson skapade en gång i tiden 
när technon inte accepterades av rent 
rasistiska motiv. We’ve come a long 
way, baby – hoppas jag.

Jan-Erik Zandersson

Den norska trion Elephant9 går 
från klarhet till klarhet på sin 
fjärde skiva och är outgrundligt 
genreöverskridande, från 
sextiotalsjazz à la Miles eller Rypdal, 
över sjuttiotalsrock med tyngre och/
eller psykedeliska (Cream, någon?) 
inslag till dagens musikaliska/
instrumentala sammelsurium. 
Keyboardisten Ståle Storløkken 
har en bakgrund som medmusiker/
klavertrakterare till Terje R så 
influenserna är inte så långt borta i 
sjuttiotalsdimman som man kan tro, 
var den tunga sextiotalsrocken (och 
funken!) kommer från är mer oväntat/
spännande. (Övriga två medlemmar är 
Nikolai Hængsle Eilertsen och Torstein 
Lofthus.) Det som kanske gått oss 
förbi i grannlandet är att gitarristen 
Reine Fiske gästar trion på varje skiva, 
så även här. Reine (från Dungen och 
The Amazing och Träd, gräs och 
stenar) är en självskriven partner, både 
när det gäller inställning och lysande 
utförande, skivtiteln kommer av att 
inspelningen skett i legendariska 
Atlantis-studion i Stockholm, men 
kan lika gärna handla om musikens 
innehåll, allt som rör sig under ytan. 
Förbluffande och fantastiskt.

Mer norsk, otydlig-genre-jazz 
från debutanterna i trion Moskus 
(piano+bas+trummor), frigörande 
humoristiskt framfört med ungdomlig 
(två är 22, en 24) iver och utan några 
som helst pretentioner, vad det verkar, 
att vara något annat än glatt, intelligent 
underhållande. Kammarjazz utan 
navelskådande, men med något av 
här-kommer-nästa-generation över 
sig, så det är kanske inte ens jazz om 
man är puritan. Kammarpostrock? 
Någon norsk tyckte det var litet 
Flåklypa grand prix över dem och den 
liknelsen måste man nog vara just 
norrman för att se notera, men den 
är på pricken när man väl kommit på 
den. Lustigt nog är även denna skiva 
inspelad i Atlantis-studion!

 Jan-Erik Zandersson

Det är lätt att ha förutfattade meningar,  
men det är ännu roligare de förut- 
fattade meningarna ställs på ända  
på ett positivt sätt, här är ett super-
exempel på ovanstående. No Smoking 
On Board är ett portugisiskt surf/
rock´n ŕoll-band som släpper ett 
riktigt jäkla bra platta. Om någon 
sagt Portugal så är det inte surf/
rock´n ŕoll som jag tänkt på, men det 
är nu ändrat i och med den här plattan. 
Man har en ungefärlig mix på 50/50 
mellan instrumentalt och med sång. 
När vi är inne på sången så ska det 
tilläggas att den är av högsta klass. 
Det är även en 50/50 av egna låtar 
och covers. Vad gäller covers så har 
de valt både en del vanliga som t ex 
Link Wrays Comanche, och till de 
ovanligare hör tillexempel å Jesus 
& The Mary Chains låt April Skies. 
Man gör även The Cramps Kizmiaz 
i en lite country doftande version 
som sitter helt perfekt. Det finns mer 
Cramps anknytning i och med att båda 
banden gör utmärkta versioner av Lee 
Dressers Beat Out My Love. Vad som 
gör att den här plattan speciell är att de 
egna låtarna håller lika hög klass som 
de covers man gör och det är inte det 
vanligaste i surf genren. Det här är helt 
klart en av de bästa surfplattorna jag 
hört på länge. Bara att hoppas att de 
fångar en bra våg som tar dem ut på en 
lång och skön färd.

 
Janne Falk

Frijazz har sin styrka i ett okontroller-
bart röj, häftiga kast och osköna 
klanger. Det ger som bäst en oemot- 
ståndlig energi. Märkligt nog lever 
denna musik kvar ända sedan det  
heroiska 60-talet. Ibland som skugg-
varelser ibland som spöklikt exakta 
energier. 

Den franske gitarristen Noël Akchoté  
håller sig framme bland gengångarna 
med en skärande, hackande stil,  
där melodier löses upp till taggtråd.  
Han ligger nära de stora gitarrhjältarna 
från 60-talets USA, och då tänker jag 
inte på Jimi Hendrix men på de svarta 
frifräsarna som vände ut och in på jazzen.

Akchoté är utomordentligt skicklig 
och till hans egenartade drag hör hur 
han likt en Rune Gustafsson - hur olik 
som helst - dröjer kvar i klanger och 
ackord, vilar litet coolt och tillbakalutat, 
vilket ju egentligen är rätt opassande 
i denna vildsinta musik. Men det 
fungerar oftast. Då det är som sämst 
ekar det bara av allt man hört förr och 
förefaller mer kokett än nödvändigt.

Foussat sköter elektroniken, men 
den fungerar mer som en sås för de 
andra musikerna, den ger smak, arom. 
Mest är det litet ambient. I förhållande 
till Akchotés frijazzframtoning är 
kombinationen inte helt övertygande. 
De förenas aldrig riktigt. Och när 
Foussat fyller på Akchotés mer låg- 
mälda undersökningar av gitarren 
med ett stilla brus, ja, då är jag nära att 
stänga av. Det är rätt slappt framfört. 
De två ger inte varandra mycket  
i de lägena. Den som är stora tunga 
batteriet i den här trion är förstås gamle 
frijazzveteranen, trumslagaren Roger 
Turner. Hans känsla för utsökta klanger 
överglänser elektroniken. Den smyger 
fast i de andra instrumenten, han 
limmar ihop sprickor, och inte minst har 
han ett fantastiskt tryck.

Då han spelar dansar musiken. 
Då återvänder alla skuggor från 60-talet  
och dansar deliriskt.

Thomas Millroth

Bob Dylan
tempest 

Tempest dyker upp kort före pressläggning (släpps 
11:e september) och det är såklart löjligt att tro att 
man kan bena ut en Dylanskiva på några timmar (det  
är en sak man aldrig blir klar med) men låt mig efter 
ett gäng genomlyssningar säga att de tillsynes lösa 
fraserna, de ibland väl förtäckta hintsen och de ibland  
rätt tydliga referenserna i både text och musik fort- 
farande hypnotiserar. Jag är lika fascinerad nu som 
varje gång de senaste 20 åren (undantaget julskivan 
häromsistens som jag inte hört men som lär vara  
hemsk). ”Im searching for phrases to sing your praises” 
skulla jag kunna säga, för att citera Soon after midnight.  
Så mycket för kritisk granskning...

Men Tempest… man tänker på Shakespeare 
förstås men där blir det dimridå direkt, och Dylan själv 
avfärdar parallellen (i nätvarianten av Rolling Stone): 
”Hans sista pjäs hette The tempest, inte Tempest. 
Det är en helt annan tite!l”. Jovisst, tjenare. 

Det känns faktiskt som om serien skivor, som väl  
egentligen inleddes med singeln Things have changed  
(Oscar!) och LP:n Love and theft 2001, fortsätter med 
ett nytt logiskt kapitel i och med Tempest, och att det 
säkert kan ånga på ett bra tag till efter den här skivan, 
ungefär som den ständigt pågående turnén som 
aldrig tar slut. Tempest är nära släkt med alla skivor 
sen den där singeln. I min bok är detta den roligaste 
Dylan-perioden att lyssna på, så låt det bara rulla på 
säger jag. Och låt det inte bli sista pjäsen, som T h e 
Tempest.

Dylan bräker som vanligt ordentligt ibland, men i det 
här sammanhanget, med det här fantastiska bandet, 
känns det helt rätt. Det är som att musiken kräver 
det. Det låter som Louis Armstrong efter en hård natt 
uppbackad av Muddy Waters. Förhäxande. 

Skivan är rätt mörk. Inledningslåten har en 
förvånande våldsam video som faktiskt ger känslan 
för mycket av resten. Kolla youtube efter Duquesne 
Whistle. Det är sevärda fem minuter.

Låten Tempest handlar om Titanic, de förledande 
löst strödda stroferna, den luftiga musiken, groovet, 
leder ner i djupet. Förtrollande 14minuter. 

Man kan kanske tycka att det är lite sent med 
en hyllning till John Lennon 2012, men varför inte, 
egentligen. Ett lugnt värdigt Roll on John. 

Pay in blood är förbannad allegori, påminner lite 
om Springsteens ”Outlaw Pete” för något år sedan. 
Jag tänker på amerikanskt etablissemang, men det 
är en annan vinkel ” I pay in blood but not my own”. 
Tin Angel, ytterligare sju minuter glorious doom. 
Makalöst. Och så vidare. 

När man hör Tempest om och om igen får man  
åter den där känslan av att det verkligen inte finns  
nån annan som ens är i närheten av den här nivån.  
Bara att kapitulera som vanligt alltså. Det skall snart 
delas ut Nobelpris igen. Gissa var jag tycker det 
borde hamna. Jag har faktiskt, i ett bisarrt infall av 
nyfikenhet, studerat själva Nobelpriset på universitet. 
Såvitt jag kan bedöma finns inga hinder att ge priset 
till Dylan, tvärtom. Jag kan inte tolka stadgar, historisk 
tolkning av stadgar etc. på något annat sätt än att 
priset borde hamna hos vår tids störste skald. Vi får 
väl se vad de hittar på. Det lutar visst åt den japanske 
löpardåren i år men visst hade det varit lattjo. Det 
spelar nu kanske ingen större roll, Dylan behöver 
väl inte den svenska akademiens erkännande, och 
plattorna talar för sig själva. 

Fredrik Hellström

Jake & the Spitfires
20 Yeras of Honkin and tonkin
(Scana)

20-årsjubileum och det är man väl 
värda att fira. De hörs att de hållit 
på ett tag för de slår många- och 
betydligt mer namnkunniga kollegor 
på fingrarna. De är grymt bra på en del 
låtar, speciellt när de höjer tempot och 
tar fram de lite elakare gitarrerna.

När de är nära den, i mitt tycke, 
vekare pop/schlager countryn så är 
det inte lika kul men som tur är kliver de 
aldrig över gränsen till det som liknar 
svensktoppscountry. Kan tänka mig 
att de flesta låtarna höjs ett snäpp live, 
för de gör egenlien inga dåliga låtar. 
Att de dessutom har den goda smaken 
att avsluta med en bra version av Hank 
Williams I Saw The Light, gör att man 
slutar lyssningen med ett leende  
på läpparna .

 
Janne Falk

Cut City/Where’s the Harm In Dreams 
Disarmed? (Psychic Malmö/Some Industries/
Fireworks Recordings)

iamamiwhoami: 
kin 
(to Whom It May Concern) 

terrence Dixon: 
From the Far Future Part 2 
(tresor)

elephant9 
Atlantis 
(Rune grammofon)

Moskus
Salmesykkel 
(Hubro) 

two Door Cinema Club: 
Beacon  
(Kitsuné)

Det fanns en tid då den progressiva 
musiken kunde försvunnit, åttio- och 
nittiotalen var årtionden då det inte 
utgavs mycket symfonirock eller annat 
med anor från 1972, åtminstone inte 
mycket som gemenligen nådde ut. 
USA var t.ex. ett öde artrockland 
och de band som spelade in något, 
fick utge det själva som skivan 
”Brainstorm” med Ixt Adux. Här hemma 
klamrade sig de aparta taktarterna 
fast hos några få ensembler och två av 
de mest kvalitetstyngda i Roine Stolts 
och Kaipas spår var Anekdoten och 
Änglagård, de förstnämnda melodiskt, 
översvämmande och positivt ”brutalt” 
i senare tiders King Crimson-spår, 
Änglagård mer minnande om post-
Canterbury i Genesis-land eller flöjt- 
och-mellotron-King Crimson från 
de första skivorna, men med rejäl 
spets. ”Hybris” kom 1992, ”Epilog” 
två år senare och sagan var nästan all 
bortsett från ett livealbum 1996, men 
nu har de, vid andra försöket, om jag 
förstår det rätt, skakat liv i sig igen, 
spelat live och levererat en av årets 
absolut bästa progressiva skivor, fyra 
låtar à en kvart vardera. Intressant är 
det att notera att tiden fläckvis stått 
still, att pausen känns kortare eftersom 
mycket av tagen från dåtiden känns 
igen, kanske tajtare, kanske bara mer,  
jag vet inte. Soundet är kvar, melodierna  
traskar samma vindrande, vackra 
stigar och skiva utstrålar en stor spel-
glädje, något jag alltid upplevt på de 
bootlegs jag hört. Kan man hoppas på 
att detta är en permanent återkomst? 

Archives ”With Us Until You’re 
Dead” är det första albumet på sexton 
år, sedan debuten ”Londinium” (big 
in France!) har medlemmarna vandrat 
in och ut, nu är de hela tolv stycken, 
skivan en knapp timme, ”allt” har man 
slängt in här, från inledande giftermål 
mellan progressiv rock och postdito, 
och det skulle kunna varit en Mars 
Volta-skiva med triphopinslag och 
teatralare gestik (om möjligt, MV är 
rätt bra på det redan), men det är en 
resa genom en sorts samtidshistoria 
av musikaliska vinjetter (”titta, en bit 
postrock ligger där” – ”ja, och där 
försvann någon ur Gösta Berlings  
saga snabbt ur rummet”, typ). Muse 
on acid? Explosions in the Sky efter 
att de träffat Lol Creme och Robert 
Fripp samma kväll? Sam & Dave som 
sångare i Yes? Just att den är så rysligt 
osammanhållen är charmen, man 
undrar vad som ligger bakom nästa 
krök/hur nästa låt låter. Fantastisk skiva. 

Änglagård
Viljans öga 
(eget bolag)

Archive
With Us Until You’re Dead 
(Coop) 

Lost Kites debutskiva är något så  
trevligt som en cd från Linköping gjord 
av far och son, sextioåringen Stefan 
Carlsson möter tjugofemårige David. 
När hände det senast? Pappa spelade 
i Kultivator på sjuttiotalet och med  
David började han trixa med Beatles-
tolkningar som Project Walrus, studio  
byggdes i trädgården och ett år efter  
inspelningsstarten lyssnar jag på  
debuten som både låter jazzfusionaktig  
fläckvis, med tydliga tramp i gammal, 
god progressiv rocks hjulspår, välspelat,  
hemmagjort och riktigt spännande, får 
mig att tänka på unga bandet/trion  
Vox Populi från Helsingborg som var 
den mest intressanta bekantskapen  
på Siesta i somras (hur får man i övre  
tonåren för sig att skriva hyfsat 
avancerad progressiv rock, är det 
numera Muses fel?). I vilket fall som, 
Lost Kites debut är instrumental, lp-
kort och ger mersmak inför uppföljaren 
som enligt pappa Carlsson håller på att 
spelas in i denna stund.

Jan-Erik Zandersson

SKIVReCeNSIoN

Lost Kite 
s/t  
(eget bolag)
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Samling
this Stuff Will Kill Ya´
(Hog Maw Records)

På omslaget står det: ”We are red 
blooded Americans. We don t́ drink  
vodka, we drink bourbon. A man ś 
drink!”.  Tillsammans med en brett 
leende man i finaste cowboyutstyrsel 
så kan nog de flesta se att det här är 
något som är gjort med glimten i ögat. 
Och om du skrattar lätt åt omslaget 
så tror jag du ler dig plattan igenom. 
Det är gammal rockabilly med låttitlar  
som Here I Am, Drunk Again, Moon- 
shine, Rubber Legs och nu tror jag 
alla förstått att man inte viker av från 
spritspåret. Undantaget från det 
gamla är en ny version av Save Me 
The Label av Bloodshot Bill. Om du 
behöver lite annorlunda musik till 
festen så behöver du inte leta längre, 
här är allt du behöver. Bra ös, humor 
och schysta låtar. Om USAś alla 
hembrännare skulle ha en firmafest 
så är det här plattan precis vad de 
behöver i musikväg.
 
Janne Falk 

ZZ top
La Futura 
(American Records)

ZZ Top kommer med sin sjuttielfte  
platta sedan starten artonhundra-
frösihjäl. Så skulle jargongen kunna 
lyda, men det finns faktiskt nåt 
sympatiskt med ett band som hållit på 
så länge men ändå har kvar sina ”rough 
edges”! Billy Gibbons & Co lyckas 
trots allt vända ut och in på sig själva 
och skakar fram ett gäng hyfsade 
låtar i känd ZZ-tradition. Det börjar 
riktigt nerstämt med I Gotsta Get Paid 
med det sprucknaste gitarrljudet vi 
hört denna sidan Link Wray. Det är 
skramlig baktakt, rumblande bas och 
laidback sprakgitarr som backar upp 
Rev. Willie G’s numera patenterade 
whiskeyspruckna barytonröst. En fin- 
stämd ballad, Over You, har man också  
lyckats klämma in, faktiskt ett riktigt 
litet trevligt stycke! Men merparten av 
plattan rullar på i samma texasträsk 
som man vadade ut i på plattan 
Rhythmeen (i min bok ett av bandets 
bästa verk) och till skillnad från mellan-
liggande plattor så går denna inte på 
tom tank utan här är det fulltankat och 
nya tändstift i kärran. Enda abert är att 
jag är lite sur på Billy för att han inte 
bjöd in mig att jamma med bandet på 
scen när de var i Öja i somras. Det drar 
ner betyget ett hack!

Magic Johnsson

Van Morrison Born to Sing: No 
Plan B
Blue Note / emi

Titeln på Morrisons nya album vill tydliggöra det 
faktum att livet som pågår – just nu! – är vad vi fått 
oss tilldelat. Det är alltså, enligt Morrison, inte bara 
en form av förberedande inför det som komma skall, 
något annat större och bättre; om detta vet vi inget. 
Hans poäng är ungefär att vi ska låta bli att dra röven 
i koksen och därmed låta tiden/livet rinna mellan 
fingrarna, utan istället, som vi säger i Skåne: ”se till  
att komma av gården”. Ett bra råd! Med ålder kommer 
i många fall visdom: Man summerar, lägger till och 
drar ifrån, och kommer fram till en personlig och för-
modad lösning. Problemet är dock att det inte finns 
någon facit att smygkika i för att se om man gör rätt. 
Man tvingas förvisso följa vissa regler under resans 
gång, men utöver dessa är det bara till att försöka 
göra så rätt man kan. Nog om detta nu, tillbaka till 
musiken: Jag har sett Van Morrison fler gånger än 
genomsnittet, och vid flera tillfällen har jag lovat mig 
själv att det sannerligen var sista gången som jag 
ödslade min dyrbara tid – No Plan B, remember! – 
och pengar på en sur gubbe som framförde sina låtar 
rakt upp och ner, stel som en trädgårdstomte, utan 
extranummer och ett alldeles för kort set för det höga 
biljettpriset. Under de frustrerande bilresorna hem har 
jag utsatt min ratt för en högst okamratlig behandling 
samt talat nedvärderande om Van Morrisons tillkorta-
kommanden. Och det är ungefär lika korkat som att tuta 
på andra bilister och peka finger eller stöta fingret i sin 
panna för att det ska framgå att man anser dem vara 
kompletta idioter eftersom de glömde att blinka eller 
bytte fil helt plötsligt. Som om detta (mitt) beteende 
på något vis skulle hjälpa eller göra någon nytta, det 
är ju inte så att man kan spola tillbaka situationen 
och göra om den på rätt sätt, eller hur? Suck… En 
dålig konsert med The Man är alltså i det närmaste 
att betrakta som en ren trafikfara! Nästa tillfälle Van 
kom på besök stod jag naturligtvis i publiken igen och 
ja, ratten å allt det där… men nu. Nu. NU! Nä. Det var 
som fan. Det är fyra år sedan sist. Det här är musik 
som är anpassad för en intim rökig klubb på en volym 
där Van, iförd en trång kostym i fisblå kulör, framför 
mellantempolåtar på sparlåga till ackompanjemang 
av publikens sorl. Det är alls inte den här typen av 
låtar som gör att jag då och då längtar efter att lyssna 
på Morrison. Detta är, med Morrison-mått mätt, 
dussinvara. Och det blir liksom inte bättre i mina öron 
med ett utdraget tutande. Jag vill Van väl, och Van vill 
mig väl, men det hjälps inte: End of the Rainbow är 
höjdpunkten, en låt som bjuder på emotionell närhet. 
I övrigt är det ok, men föga upphetsande. Perfekt 
för alla som längtat sig sönder och samman efter en 
stunds lagom dåsig musik att ha i bakgrunden när 
man sitter och slumrar till i läsfåtöljen. Var lade jag nu 
bilnycklarna?

Lars Yngve

Samling
 A tribute to Repo Man
(American Laudromat Records)

Det här är en märklig historia. En tribute  
platta till soundtracket till Alex Cox 
supercoola kultfilm Repo Man. 
Måste säga att jag är imponerad av att 
någon kommit på den här idén över-
huvudtaget, men att komma upp med 
idén kanske ändå var det lätta biten! 
Hur ska man göra en tribute på ett så 
bra soundtrack som orginalet ändå är? 
Iggy Pop, Black Flag, Circle Jerks och 
Plugz var några av de som bidrog till en 
kanonplatta 1984.

Som vanligt lyckas en del, och andra 
inte. Ska vi ta titelspåret, som Iggy Pop 
tillsammans med Steve Jones gjorde 
till en lysande öppning, så kan man 
nog säga att Those Darlings gjort det 
så bra man nu kan kräva. De håller sin 
version nära originalet. En annan som 
lyckas är Suicide Dolls som gör en helt 
ok version av Circle Jerks When The 
Shit Hits The Fan.

Circle Jerks orginal är en punklåt, 
men i filmen så gör de den i någon 
slags lounge stuk. Båda versionerna 
är kanon och Suicide Dolls har lagt 
sin version någonstans mitt emellan 
de båda och de gör det som sagt 
bra. Hedersomnämnande även till 
Black Francis och Matthew Sweet för 
deras sätt att tolka El Clavo Y La Cruz 
respetive Hombre Secreto. Man kan 
sedan konstatera att det inte går att 
mäta sig med original soundtracket 
men det tror jag heller inte de invol-
verade hade räknat med. Man gör 
ett gott hantverk och allt som kan få 
folk att få upp ögonen för filmen och 
original soundtracket skall ha beröm.
 
Janne Falk

SKIVReCeNSIoN

Mary Waterson & oliver Knight 
Hidden 
(one Little Indian)

Årets fräckaste skivomslag är härmed 
ett faktum. Detta är ett på många sätt 
ett litet förtjusande album som nästan 
ber om ursäkt för att det tränger sig på 
och stör: Folkmusik för folk som inte 
kan bete sig som folk, för att citera den 
underbara titeln på Bob Hunds lika 
underbara platta. Men det handlar inte 
om Bob Hund-musik, inte på långa 
vägar, betoningen ligger istället på 
brittisk folkmusik när syskonparet nu 
ger ut sitt andra album. Deras mamma 
Lal Waterson är legend på den 
brittiska folkscenen och hela deras 
släkten musicerar mer eller mindre 
framgångsrikt. Hidden innehåller olika 
stilar som pop, ragtime, music hall,  
ska och mer traditionell folkmusik  
som framförs på akustiska instrument.  
Men låt er inte avskräckas- eller bli 
oroliga över mixen av stilar, det låter 
nämligen hur naturligt som helst, och 
lär tilltala alla som gillar Dido – det gör 
nämligen jag själv. Hidden har faktiskt 
blivit en riktig liten favorit, mycket över-
raskande men väldigt trevligt. Va? Nej, 
jag lånar inte ut den, köp den själva! 

Lars Yngve

Dinosaur Jr 
I bet on sky
Pias/Border

Okej: Sonic Youth, Dinosaur JR, Pixies, 
Nirvana, där har ni de fyra banden i rätt 
ordning, rangordnade efter start och 
betydelse för independentrockens 
utveckling. Nirvana var kommersiellt 
sett störst, punkt, men utan de tre 
tidigare inget Nirvana. I bet on sky är  
bandets tredje album sedan åter-
föreningen 2005, och består till stor 
del av ovårdad, bullersam och avig, 
rawk ’ n rawl-på-hög-volym som vi 
lärt oss älska från bandet och som 
naturligtvis, som brukligt är, är helt 
oemotståndlig. Ladda ipoden, skruva 
upp volymen och spring framåtlutad 
med armarna rakt ut i luften, woo-hoo.

Lars Yngve

”I had never done a black and white Balance Piece.  
I wanted to give a 1930’s european mood. I think I was 
successful in doing that.” 

Yoko ono



Ystads konstmuseum
8 september - 21 oktober 

Horizonic
Ljud, bild, performance

Amund Sjølie Sveen , Åsa Stjerna, Catrin 
Andersson, Dodda Maggý, Elin Øyen Vister, 
Goodiepal, Halldór Úlfarsson, Jessie Kleemann 
och Iben Mondrup och Kira Kira.

En visuell utställning med ljudet i fokus vars 
tyngdpunkt ligger i att presentera konst ifrån 
den nordligaste norden, dvs Färöarna, Island, 
Grönland, Svalbard och Nordnorge.

I samarbete med tidskriften ARTnord, Paris. Tack till: 
Nordisk kulturfond, Nordic Culture Point, Region Skåne

13 okt - 11 nov

Multipel.nu
Nya multiplar släpp på vernissagedagen
Mer info www.multipel.nu

Klostret i Ystad
23 september - 11 november

Jerusalem
Fotografier av Elisabeth Ohlson Wallin

Hela året

Så skall du leva
- en utställning om liv och moral

9 juni - 11 november

Ystad-Metall

30 september - året ut

Känner du dina kvarter?
Om fotoarkivets digitalisering

Tis-fre: 12-17  Lör-sön: 12-16
0411-577 286

www.klostret.ystad.se

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.
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”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.



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

TAXIRESOR • FLYGTAXI • BUD
Förbeställ gärna. +46(0)411-72 000

Välj med omsorg
Taxi Ystad 72 000
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Kära Hjärtanes! September månads horoskop av O. Rakel Lila inferno English Cooking

Kära Kära Hjärtanes.
Jag har ett stort, men kanske inte helt  
oangenämt, problem. Det är nämligen så  
att jag har två ihärdiga beundrare som  
uppvaktar mig ideligen. Mitt problem är  
att jag inte vet vem av dem jag ska välja.  
Jag tycker egentligen lika mycket om dem  
bägge två. De är väldigt trevliga, omtänksamma och 
rara båda två, var och en på sitt sätt. Snälla Kära 
Hjärtanes, ge mig ett råd!

Villrådig och konfys.

Kära Villrådig och konfys. 
Du får ursäkta men jag förstår inte riktigt vad som 
är ditt problem. Att ha två beundrare måste väl vara 
dubbelt så bra som att bara ha en, eller? Du har ett 
gyllene tillfälle här att sålla agnarna från vetet så att 
säga. Du ska naturligtvis genast göra dessa båda 
herrar ytterst medvetna om den andres existens. I sin 
kamp och iver att få äga dig kommer de att göra allt 
för att bräda den andre. Det är viktigt att i det längsta 
hålla båda på halster för att fullt ut kunna utnyttja 
detta gyllene tillfälle att bli megauppvaktad. Du kan 
helt lugnt t.ex. gå en runda med var och en av dem 
runt i staden guldsmedsaffärer och se ut lite glittriga 
dyrbarheter som du av en händelse råkar önska dig i 
julklapp. Det är bara din fantasi som sätter gränserna 
för vad du kan göra för att utnyttja situationen till fullo. 
Skulle så småningom sedan en av dessa båda vara 
uthålligare i sin uppvaktning, eller du kanske rent 
av själv väljer ut en av dem, ska du aldrig missa ett 
tillfälle att påpeka att du faktiskt kunde valt den andre 
istället. Så ska män hållas kort!

God Jul önskar Kära Hjärtanes!

Vattumannen 20 jan – 18 feb.
Du har nu fått upp farten igen. Den 
lilla ledighet du fick i somras känns 
långt borta. Orkar du verkligen 
fortsätta i den här trallen? Det tål att 
funderas på. Du blir inte yngre med 
åren…

Fiskarna 19 feb – 20 mars.
En för dig okänd person kommer 
denna månad att vilja låna en större 
summa pengar av dig. Du kommer 
gladeligen att ställa upp. Detta 
kommer inte att medföra några som 
helst problem för dig. Det kommer 
att kännas skönt att få göra en 
medmänniska en god gärning.

Väduren 21 mars – 19 april.
Hur har vi det med humöret 
nuförtiden? Du har känt dig lite nere, 
sur och krängd mot din omgivning. 
Den börjar tappa tålamodet 
gentemot dig. Lugn, bara lugn, det 
finns botemedel mot detta att få på 
Glada Hörnan, vid ankdammen i 
parken, fredagar mellan 5 och 7.

Oxen 20 april – 20 maj.
Du låter inga tunga laster tynga dina 
sinnen. Oket känns lättare att bära 
på dina axlar. Problemet är att du 
aldrig kommer att bli av med det…

Tvillingarna 21 maj – 20 juni.
Glad i hågen kämpar du på. Just 
nu har du flyt och det kan hålla i 
ett tag. Fortsätt sträva framåt och 
det kan ge utdelning. Akta dig för 
Folkungagatan, och har du riktig 
tur kan Norrmalmstorg bli ledigt. 
Monopol är ett trevligt sätt att 
umgås på. 

Kräftan 21 juni – 22 juli.
Du lyckades klara dig igenom 
den gångna månadens fasor. Du 
kan snart andas ut igen, men inte 
för särskilt länge. Tids nog blir du 
påmind om din dödlighet. Håll dig 
borta från kokande vatten!

Lejonet 23 juli – 22 augusti.
Du känner dig lite risig i manen. 
Ett besök hos frissan kan 
rekommenderas. En varning dock: 
Hyenorna kan garva läppen av sig åt 
din nya frisyr, men den kan gå hem 
hos honorna i flocken.

S. Kald

Av: Thomas Olsson

Illustration: Lars Sjunnesson

Höstlov

Lövens gulnad har sakta börjat framträda
sommarens hetta övergår i efterglöd
livet har trampat på bromsen
ingen brådska när halkan nalkas

Skogen har bytt om från sandal till känga
från shorts och t-shirt till jeans och tröja
snart åker mössan ner över öronen och 
vitsippan plockar fram sina stickade vantar

S. Kald

Jungfrun 23 augusti – 22 september.
På kärleksfronten syns ingen 
ljusning. Du vandrar med tunga 
steg, ensam på livets långa, 
smala stig. Du borde liva upp 
med att söka lyckan utanför dina 
vanliga umgängeskretsar, t.ex. på 
ålderdomshemmet Solgläntan.

Vågen 23 september – 22 oktober.
Inget av större vikt kommer att korsa 
dina vägar denna månad. Ta dock 
inte för lätt på tungsinta personer 
i din omgivning. Du kan lätt bli 
överlastad om du inte ser upp!

Skorpionen 23 oktober – 21 
november.

Du har fortfarande inte kravlat fram 
under stenen du gömt dig under den 
senaste tiden. Det är dags för dig 
att visa klorna och gadda upp dig 
för framtida utmaningar. Bli inte för 
kaxig bara, du kan lätt bli krossad 
om du sticker ut för mycket!

Skytten 22 november – 21 december.
Du är i ditt ässe just nu. Din säsong 
som du sett så mycket fram emot har 
just har börjat. Se upp för ryggskott, 
bara. 

Stenbocken 22 dec – 19 jan.
Den ljusnande framtid är din, som 
det står i visan. Så sant, så sant. Du 
kommer att bli rikligen belönad av 
din omgivning för dina bedrifter. Man 
kan helt enkelt inte låta bli att älska 
och se upp till dig!

I takt med savens allt mer stigande nivåer i såväl flora 
som fauna spritter det både i hjärta och i sinne, såväl 
ute som inne. Rent konkret synliggjorde det kraftiga 
solljusets återvändande till min bostad denna vecka, 
med smärtsam pregnans skall påpekas, behövligheten 
av en uppfräschning i rökoteket, rummet där både 
litterära verk och cigarrer avnjutes i en hänförande 
symbios. Renoveringspaniken slog ner i bukhålan 
likt en tegelstenstung klump potatismos intrasslad i 
de obligatoriska stekta sillfiléerna vanligtvis toppade 
med en deliciös vitsås med symfoniska nyanser och 
lekfulla undertoner av dill, genever och Dijonsenap. 
Som grädde på moset anbringas självfallet en stadig 
skopa rårörda lingon. Goes without saying. En fras 
som enligt insatta källor miljöpartiets forne språkrör 
Birger Schlaug förövrigt brukade begagna då 
dennes dåvarande kollega på språkrörsposten, Eva 
Goes, ofta stormade ut ur mötesrummet i förteget 
vredesmod. Låtom oss snarast lägga detta sidospår 
till handlingarna och istället fokusera på dagens 
huvudsakliga tema, frihandelsavtalet NAFTA mellan 
Mexico och USA. Nej, jag ber tusen gånger om ursäkt, 
man skall icke driva gäck med så viktiga saker som 
NAFTA. BAFTA däremot…

Hursomhelst har jag senaste dagarna varit 
fasligt upptagen med underarbetet på väggarna i 
rökoteket. Man vill ju icke ägna sig åt byggfusk då 
man bygger åt sig själv, ty vem kackar i eget bo, 
snyter sig i duschdraperiet eller låter hunden ensam 
sköta diskningen av hushållets utensilier? Icke 
Grefve Fågelsparre åtminstone! För de av er vilka 
händelsevis icke äro bekanta med termen rökotek 
tilläggas kan att denna term de facto betecknar 
fusionen av bibliotek och rökrum till en helhet. Eljest 
nyttjar jag ej rökverk inomhus med undantag för köket 
då en och annan välrökt charkuterivara inmundigas 
runt frukosttid, om ordvitsen ursäktas?

Kombinationen dagligt nyttjande av tobaksvaror 
med sekellångt kraftigt infallande solljus har icke 
varit den Carl Larsson inspirerade ursprungstapeten 
nådig kan jag säga. Således beslutade jag mig för 
att kläda om väggarna i något tåligare än blommigt 
väggpapper från 1900-talets första hälft. Tåligt men 
ändock icke pråligt eller alltför kostsamt är mina tre 
ständiga ledord. I vanlig ordning ställde jag mig det 
spörsmål jag ständigt brukar tillställa mig själv då 
jag ställs inför bryderier av liknande snitt och slag; 
Hur skulle Strindberg ha inrett detta rum om denne 
befunnit sig i min situation? Ty vem kan väl ståta 
med mer trovärdighet gällande svensk inredning än 
August Strindberg då denne odödliggjort såväl röda 
rummet som blå tornet? Där gott folk, ligger Ernst 
Kirchsteiger i lä med råge!

Med detta inredningstekniska dilemma, rörande 
designen av nya rökoteket obekvämt placerat i mitt 
knä, slog jag mig ner i min komfortabla engelska 
skinnfåtölj belägen i föregående stycke nämnda 
rökotek. Medan jag drog efter andan sökte sig 
högerhandens fingrar mot min vänstra bröstficka. 

Adi S. Analysieren.

Historia:
Föredragshållaren talar om gifter och annat olämpligt  
i födan. 
Han frågar åhörarna:

– Känner någon av er till något som vi äter som  
kan förorsaka oss åratal av lidande?
En röst i mängden:

– Bröllopstårta...

Analys:
Es sind zellan man sådan klargesicht im einem ausgezahlen alles 
zu alles gesieht. Man gefült att das ist einen Mensch mit viele 
erfahrenheit gesprecht. Ich für exempel hat sind lange Zeit die 
denken am Verheiraten an Hüllan gelagt. Ich måste sage das meine 
Schwenska viel bättre has geblitt!

Auf wienerschnitzel wünschen ihren A. Schicklgrüber

Ur asken med violtabletter valde jag 
omsorgsfullt ut en lovande pastill 
allt medan jag kontemplerade 
färgtemperatur, ljusflöde, 
sinnestämning samtidigt som jag 
ytterst motvilligt lät blicken dragas mot 
den nakenstudie av Gauguin vilken 
temporärt förgyller norra väggen då 
inkommande bud på denna tingest 
varit skamligt låga. Efter en del 
kontemplerande fram och tillbaka fann 
jag emellertid att det sannolikt var en 
svagt purpurfärgad nyans jag sökte. 
Icke malva, violett, gredelin eller violblå 
utan purpur. Samtidigt accepterade 
jag tanken på sänka utgångspriset på 
Gauguins skabbiga dagisteckning 
med ytterligare en femtusing.

Glad i hågen och med råg i 
ryggen begav jag mig med denna 
purpurkolorerade vetskap i 
bakhuvudet åstad till en av stadens 
färgnasare i syfte att inhandla 
tillräckligt med lila färg för två 
strykningar. I väntan på en ledig 
expedit sökte jag mig förväntansfullt 
mot sektionen för inredningsfärg. 
Förfärades av den uppsjö av kulörer 
som erbjöds till försäljning. Här hade 
jag i mitt stilla tjäll förberett mig på 
en purpuraktig variant. Väl på plats 
hos min lokale färgnasare fann jag 
mig oförhappandes kringgärdad 
av en galax av mörklila nyanser. 
Sicket helvete! Det slutade med 
att jag erbjöds låna med mig en 
kulörkarta motsvarande tjockleken av 
Nationalencyklopedin i franska band. 
Då jag i samband med sänggåendet 
fläkte upp pärmen med oceanen 
av purpuraktiga färgkort hann jag 
icke längre än till sidan tre innan jag 
somnade på fläcken.

Tvehågsenhet har aldrig legat 
för mig, tvärt om. Därför gick jag 
direkt då jag väcktes av den tidiga 
morgonsolens smekande strålar på 
en första tredjedels slump, en andra 
tredjedels magkänsla och en sista 
och tredje tredjedels ren småsnålhet 
då jag slutligen fastnade för nyansen 
Napoleon då denna såldes med rabatt 
motsvarandes tjugofem procent 
inkluderande en flaska penseltvätt samt 
en luddig roller. Min butler Willem låter 
föresten hälsa att första strykningen 
just precis i detta nu är avslutad.  

Med målarfärg i hjässan
Grefve Fågelsparre

Test-Fnisse

Historia 1:
En anka går in på en bar och frågar bartendern:

– Har du bröd? 
– Nej, tyvärr inte, svarade bartendern artigt.
– Har du bröd?
– Nej, vi har inget bröd!
– Nehep... Men har du bröd?
– Nej, hör du inte vad jag säger?!
– Jo... Men har du bröd?
– Det var då själve fan, NEJ!
– Har du bröd?
– Är du döv eller? Frågar du om jag har bröd en 

gång till så spikar jag fast din jävla näbb i bardisken, 
din irriterande jävel!

– Har du spik?
– Nej. 
– Har du bröd?

Analys:
Er ödmjukaste undertecknad står förbluffad inför 
denna ordhväxling och hvänta förtvifvlat å  den 
så kallade slutpoängen. Eller äro det månne 
det faktum att ankan konversera som äro själfva 
poängen? Eller äro det bartenderns hdåliga humör 
som hvara clou’n? Man må å andra sidan beundra 
ankans målmehdvetenhet och beslutsamhet, då 
denna icke hvika sig å bartenderns inskränkthet.

Historia 2:
Österlenfiskaren berättar:

– Min son kom precis hem ifrån Amerika, och där 
hade han hört en känd sångare som hette Caruso 
sjunga. Caruso skulle vara den bästa sångaren 
som finns, så jag sa till min påg att han skulle härma 
honom. Det gjorde han, men inte tyckte jag att han 
lät speciellt bra!

Analys:
Aah, se huru kreti och pleti icke hafva hvett och 
sans att upphskatta en af tidernes störste sångare 
alla kategorier. Skandahl!

Hväl bekomme önskar eder ödmjukaste tjänare 
Test – Fnisse

Ambassaden för Mosebacke Monarki

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

Ambassaden för Mosebacke Monarki



 NILS-UDE
 

HALLEDA

Ny Nils-Ude!
Kommer i oktober!

Höst i Borrby Bokby
September: Bokhelg, bioåterinvigning, 
”Samtal pågår.” Oktober: Bokhelg, skörde-
marknad, boksläpp Nils-Ude-bok # 2, 
seminarium. November: Bokhelg, invigning 
av Barnens Antikvariat, nyinvigning av 
Boklängan, bokmarknad med Bål, ”Samtal 
pågår”, seminarium. December: Bokhelg, 
julmarknad, julöppet. 

Bokhelg innebär öppet första lördag-söndag 
kl 13-17, sång och saga med fredagsmys, 
författarbesök och Boklängans Kaffeklubbs 
P.U.B.-kvällar (medlemskap via borrby-
bokby.se). Filmvisning, skrivarkurser, 
bokcirklar och öppna familjeträffar är 
ytterligare inslag i Borrby Bokby...

I samarbete med 
Simrishamns kommun 
och författarbesök 
med stöd av Statens 
Kulturråd.
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Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. Så lyder Simrishamns kommuns 
vision. En av de fyra grundstenarna för visionen är ”alla dagar”. Det betyder att vardagen ska 
vara god för Simrishamns invånare hela året om: En bättre vardag – var dag. Detta uppnås 
genom att gjuta liv i kommunen och öppna för innovation, forskning och företagande. 
Borrby Bokby är ett bra exempel på hur kommunen blir mer attraktiv, året runt.

I samarbete med 
Simrishamns kommun 
och författarbesök 
med stöd av Statens 
Kulturråd.

FREDAG 5 OKTOBER
WHITE HILLS (US)

ONSDAG 3 OKTOBER
MASSDISTRACTION
IMMOLATE
STERBHAUS

LÖRDAG 6 OKTOBER
KEN STRINGFELLOW (US)

LÖRDAG 29 SEPTEMBER
THE WEDDING PRESENT (UK)
PLAYS “SEAMONSTERS”

FREDAG 12 OKTOBER
ARCHITECTS (UK) 
WHILE SHE SLEEPS (UK)
HEIGHTS (UK)

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

FREDAG 14 SEPTEMBER
FREAKS ‘N’ GEEKS
DENT MAY (US)

LÖRDAG 8 SEPTEMBER

SAMEBLOD
LEIF & THE FUTURE
VULKANEN

DEVICIOUS DELIGHT

ENDLESS BOOGIE (US)
DUNDUN

TORSDAG 13 SEPTEMBER
TRALLTISDAG

GALLOWS (US) 

PRIMITIVE RITES 
FEED THE RHINO (UK) 

HORISONT

FREDAG 28 SEPTEMBER
HIGH FIVE
5 ÅRS-JUBILEUM

FREDAG 21 SEPTEMBER

BABY WOODROSE (DK)
MARK SULTAN (US)
DALAPLAN

DANGERKIDS

TORSDAG 27 SEPTEMBER 
VAN SHE (AU)

TORSDAG 7 SEPTEMBER 
BEGGARS BANQUET
LES BIG BYRD

TISDAG 5 SEPTEMBER 
DISCO GENERATION 90’S
ONSDAG 6 SEPTEMBER 
TIKIKVÄLL MED TAHONGA

IT’S A TRAP 
LÖRDAG 22 SEPTEMBER

OUT OF VOGUE
ANCHOR
ONSDAG 26 SEPTEMBER
MOLOKEN
INEVITABLE END

TORSDAG 30 AUGUSTI
LADYFEST SUMMER EDITION
WHITE LAMB
ME AND SKINNY JOON
FRE 31 AUG - LÖR 1 SEPT
BROOKLYN, SWEDEN

THE HOLD STEADY
BLONDE REDHEAD

CRYSTAL STILTS M.FL
CULTS, DIIV

SEPTEMBER
/OKTOBER

Ord öppettider: Vardag 9-18 Lördag 9-13, tel 0417-103 21
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SOFIA RAPP JOHANSSON • SUANNA ALAKOSKI

KySS meJ LycKLIg handlar om rus.
Förälskelsens pirriga rus. Det kemiska ruset.
Den förödande jakten på nästa rus, nästa kyss.

oktober i fattigsverige handlar om tonårstid,
och staden där susanna alakoski växte upp, om 
fattigdom och hemlöshet, och om osynlighet.

Ny STARK LÄSNINg
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